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***  

  
   ألف فلسطيني في القدس60الخطر يتهدد : تقرير لألمم المتحدة" .1

 المتحـدة   لألمم اتقريرعن مراسلها من القدس، محمد سعيد ووكاالت، أن         ،  2/5/2009الدستور،  ذكرت  
  .إسـرائيل  فلسطيني في القدس المحتلة يواجهون خطر تدمير منازلهم على يد            آالف قرابة تسعة    ذكر أن 

 أولئـك  أن في القدس المحتلة     اإلنسانية المتحدة لتنسيق الشئون     األممقرير الصادر عن مكتب     وجاء في الت  
 ألنهـم  هدم على مدار الـسنوات الماضـية         أوامر مبنى صدرت بحقها     1500الفلسطينيين يعيشون في    

ا  أن م  أمسوأضاف التقرير الذي نشر      . صعبة المنال  اإلسرائيليةشيدوها بدون الحصول على التصاريح      
.  من بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية بنيت بـدون الحـصول تـصاريح               ةالمائ في   28ال يقل عن    

 فلسطيني يعيشون في المدينة يواجهون نظريـا        ألف 225 أصل من   األقل ألف على    60ونتيجة لذلك فان    
قـدس  ورئـيس بلديـة ال   .، وقد صدرت أوامر بالهدم ضدهم جميعاإسرائيلخطر هدم منازلهم على يد 

 بخصوص  2003 يعود تاريخها لعام     أوامر الجديد ، نير بركات اليميني عاقد العزم على تنفيذ           اإلسرائيلي
  . فلسطيني1500وسيتسبب ذلك في تشريد .  منزال في منطقة البستان في حي سلوان88هدم 

.  بـالرفض  من طلبات تـصاريح البنـاء قوبلـت     ةالمائ في   94 من   أكثر المتحدة فان    األمموتبعا لتقرير   
 32 قرار هدم تم بالفعل تنفيـذ  آالف قرابة خمسة  إصدار المكتب االممي انه خالل هذه الفترة تم         وأضاف

 على التوقف فورا عن قـرارات طـرد         إسرائيل المتحدة   لألمموحثت المفوضة السامية    .  منها ةالمائفي  
  الفلسطينيين 

مركز القدس للحقوق االجتماعية ن من الناصرة، أ 2/5/2009الحياة،   أوردتفي السياق نفسه،
 األقصى الترميم والصيانة في المسجد أعمال تمنع جميع إسرائيل أن أمسواالقتصادية أفاد في بيان 

 التاريخية، وتفرض قيودا مشددة على البناء الفلسطيني داخل البلدة اإلسالميةوكثير من العقارات والمباني 
 مبنى وعقار في البلدة 1500 ما يزيد عن أنوكشف . لقائمة المباني اإلى إضافة أيالقديمة وتحظر 
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 ترميم وصيانة فورية أعمال إلى ومحيطه، بحاجة األقصىالقديمة، بما في ذلك المباني الواقعة في باحة 
  .  تحول دون ذلكاإلسرائيلية القيود أن إلىمنذ سنوات طويلة، مشيرا 

  
   الحوارأمام تضع عقبات أنها ينتقد نية عباس تشكيل حكومة موسعة ويؤكد هنية .2

 هنية رئيس الحكومة المقالة الجمعة نية الرئيس محمود عباس إسماعيلانتقد : اشرف الهور -غزة 
 صالة أداءهوقال هنية في تصريحات صحافية عقب .  سالم فياض.تشكيل حكومة موسعة برئاسة د

 بهذا االتجاه هي مزيد من وضع إجراءات أين إ" :الجمعة في احد مساجد مخيم النصيرات وسط القطاع
  ." الفلسطيني– الحوار الفلسطيني أمامالعقبات 

 هذا أن إلىشار أ، و"واحد من الملفات التي جرى الحوار بشأنها" ملف منظمة التحرير أنكد هنية وأ
 إعادة" اتفاق فلسطيني داخلي في المستقبل هو أين احد ضمانات أ إلى، الفتا "حقق بعض التقدم"الملف 

 جديدة وبناء مؤسساتها بما يكفل تمثيل كل القوى وفي مقدمتها حركتا أسسترتيب منظمة التحرير على 
، "حققت بعض التقدم"خيرة بين فتح وحماس وار األحن جولة الأكد هنية أو ."اإلسالميحماس والجهاد 

 ."وهرية محل الخالفلم تحدث االختراق المطلوب بشأن القضايا الج" أنها إلى في الوقت ذاته أشارلكنه 
 أمامهو الذي يقف عقبة حقيقية "، وقال "الضغوطات والتدخل الخارجي"وعزا هنية السبب في ذلك لـ

 غاياته، إلى يصل أن لهذا الحوار الذي ترعاه مصر أردناذا ما إ"وقال  ." تحقيق وفاق فلسطينيإمكانية
 بإنهاءننا بصدق معنيون إ"ضاف أو ."ت تضع حدا لهذه التدخالأن ذات العالقة بالخارج األطرافعلى 

 طريق إال أمامنااالنقسام واستعادة الوحدة وبتوفير كل عناصر الصمود للشعب الفلسطيني وال خيار 
  ."الحوار والتفاهم ومحاولة ترتيب البيت على قاعدة المصالح العليا للشعب

ار ما زال مستمرا وهناك الحص" المفروض على غزة وقال اإلسرائيليوتطرق هنية لموضوع الحصار 
 وإعادة األخير اإلسرائيلي آثار العدوان إزالةحرمان ألبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 

 وإنهاء هذه المعاناة ألبناء الشعب الفلسطيني إنهاءضرورة " ذات الصلة بـاألطرافوطالب . "اإلعمار
  ."اإلعمار عادةإل الالزمة واألموال المواد وإدخالالحصار وفتح المعابر 

، األقصى تتحمل جامعة الدول العربية مسؤولياتها تجاه مدينة القدس والمسجد أن ذلك طالب هنية إلى
، مؤكدا انه في حال لم تفعل " القاضية بهدم المنازلاإلسرائيليةخطوات عملية للسياسات "ن تتقدم بـأو

وقال  ." مناشداتأو عليه من تصريحات  يبنىأنفلن يكون هناك شيء مفيد ممكن "الجامعة العربية ذلك 
 أالنتمنى على اجتماع وزراء الخارجية العرب "وقال  ."اخطر هجمة منذ احتاللها" القدس تتعرض لـإن

  ."يقتصر على متابعته للقدس على البيانات والمناشدات والتصريحات
لنكبة فلسطين، وقال  61، في الذكرى الـ "حقه وثوابته"وشدد هنية على تمسك الشعب الفلسطيني بـ

  ."الحقوق ال تضيع بالتقادم وال تضيع مع الزمن"
  2/5/2009القدس العربي، 

  
   أبرز المرشحين لرئاستهافياض والهباشو... حوارال بعد  الحكومة ردينة يرجح تشكيلأبو .3

د رجح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن يشكل الرئيس محمو:  علي الصالح- لندن
عباس حكومة جديدة موسعة خلفا لحكومة سالم فياض المستقيلة بعد جلسة الحوار في القاهرة المقررة 

: وأوضح أبو ردينة. لكنه لم يستبعد احتمال تشكيل الحكومة قبل ذلك.  مايو الجاري/ أيار17 و16يومي 
 الكثير من اللغط في خاصة أن هناك.. أقول قولي هذا من أجل التوضيح ووقف القيل والقال والتأويل"

 أن يكون أبو مازن قد بدأ أي إجراءات "الشرق األوسط"ونفى أبو ردينة في تصريحات لـ ."الموضوع
لكننا أبلغنا العرب جميعا بأن الحكومة مستقيلة، "لتشكيل الحكومة أو أن يكون قد فاتح أي طرف في ذلك 

اك حكومة مستقيلة، وال نستطيع أن تبقى إن هن"وقال . "وأنه ال يمكن أن يبقى الوضع من غير حكومة
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وبعدين يا أخي لو شكلت الحكومة قبل الحوار ونجح الحوار، فإن هذه الحكومة . البالد من غير حكومة
إن الدول المانحة تربط بين تقديم المعونات ": وأضاف. "تحل إما باإلقالة، أو االستقالة في غضون دقائق

وتقول لنا إنه ليس لديك حكومة، فحكومة فياض مستقيلة، .. ومةإلعادة إعمار غزة وبين تشكيل الحك
  ."إذا ال بد من تشكيل حكومة موسعة حتى تسير أمور البالد. وحكومة غزة غير شرعية ال نتعامل معها

ووصف ما يشاع من أسماء . ورفض أبو ردينة الخوض في األسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الموسعة
ها إما للتسويق لنفسها، على حد قوله، أو السمسرة لآلخرين، أو محاولة لحرق بأنها محاوالت من مروجي

 .أسماء بعينها
 إن أقوى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة هو سالم "الشرق األوسط"غير أن مصدرا آخر قال لـ

فياض، إال أنه أضاف أن أبو مازن قد يختار وهذا احتمال كبير، محمود الهباش وزير الشؤون 
كان عضوا سابقا في (وبرر قوله هذا بأن الهباش شخصية إسالمية . اعية في الحكومة المستقيلةاالجتم
وتابع . وباختياره ينتزع أبو مازن الراية اإلسالمية من حماس وحركة الجهاد اإلسالمي وإيران) حماس

وطنه إن الهباش هو رجل متدين ومؤمن باهللا وبدينه و"المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه القول 
 ."وقضيته

  2/5/2009الشرق األوسط، 
  

  وجود نية لدى عباس إلعادة تكليف فياض مرة أخرى في الوقت الحاليينفي  األحمد .4
 عزام األحمد رئيس  أناهللا عبد محمد، القاهرة نقالً عن مراسلها في 2/5/2009الشرق، قطر، نشرت 

لفلسطيني نفى وجود نية لدى الرئيس الوطني ا  إلى الحوار الحركةوعضو وفد ،البرلمانيةكتلة فتح 
إن الرئيس عباس : وقال للشرق محمود عباس إلعادة تكليف سالم فياض مرة أخرى في الوقت الحالي،

سوف يشكل الحكومة في حالتين فقط هما حكومة الوفاق الوطني التي يتم التوافق عليها بين الفصائل 
أو تشكيل حكومة   حكومة موسعة تضم الجميع، ستكونالحالةوفي هذه  الوطني، عقب انتهاء الحوار

مشيرا إلى أن  جديدة لتصريف األعمال إذا ما وصلت جلسات الحوار الوطني إلى طريق مسدود،
الجانب المصري على إنجاح المفاوضات، وفي ظل التقدم الذي  االحتمال الثاني مستبعد في ظل إصرار

ونفى األحمد تماما أن يكون هناك تهديد أو  .وضاتحدث في المفاوضات خالل الجولة الرابعة من المفا
 الجميع برحابة صدر وتدرك أن إلىوقال إن القاهرة تستمع  ملل مصري من طول فترة التفاوض،

 القضايا العالقة شائكة ولم تشعر الفصائل بأنها تململت من طول فترة التفاوض، لكنه أشار إلى أن الوزير
 يأتوا في الجولة القادمة ومعهم إجابات وافية لجميع األسئلة سليمان طلب من حماس وفتح أن عمر
  . العالقة
 أن مصدرا فلسطينيا  قد نقل في قطاع غزة ضياء الكحلوت1/5/2009الجزيرة نت،   موقعمراسلوكان 

 .طلب عدم ذكر اسمه كشف أن الرئيس الفلسطيني أوعز لسالم فياض البدء في تشكيل حكومة جديدة
باس طلب من فياض أن تضم الحكومة القادمة قيادات من حركة فتح وشخصيات من وقال المصدر إن ع

  .ومنح فياض مهلة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بحد أقصى لتشكيل الحكومة الجديدة. قطاع غزة
  

   لتشكيل حكومتين موسعتين إذا فشل الحوارانالسلطة وحماس تستعد": الحياة" .5
 األولىسلطة الفلسطينية وحركة حماس لتشكيل حكومتين موسعتين،  تستعد ال: محمد يونس-رام اهللا 

مقرها رام اهللا والثانية غزة، في حال فشل الجولة المقبلة من الحوار الوطني المرتقبة منتصف الشهر 
 سالم .ن الرئيس محمود عباس يعتزم تكليف دإ "الحياة"وقالت مصادر مطلعة لـ. الجاري في القاهرة
في الوقت نفسه، .  موسعة من الفصائل في حال فشل جولة الحوار الوطني المقبلةفياض تشكيل حكومة
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ن الحركة تعد لتوسيع حكومتها بشخصيات مستقلة وفصائل في حال إقالت مصادر مطلعة في حماس 
  . عباس على تشكيل حكومة جديدةأقدم

بنتائج الجولة المقبلة  تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فياض مرتبطة أن مصادر في السلطة وأفادت
فياض هو خيار الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة مهما كانت ": وأضافت.  من الحوارواألخيرة

 على تشكيل حكومة قادرة على األقدر فياض هو أنففي حال نجح الحوار، يرى الرئيس . نتائج الحوار
 وإدارةالتحضير لالنتخابات المقبلة،  قطاع غزة، وإعمار إعادةالقيام بالمهمات المطلوبة منها، وهي 

وفي حال اخفق الحوار، فإن فياض سيتولى تشكيل حكومة من الفصائل ": وتابعت. "مؤسسات السلطة
، فيما اإلعمارالراغبة في المشاركة، والتي ستكون من غالبية فصائل منظمة التحرير، وستقوم بإعادة 

وزادت ان عباس سيعرض . " المقبلة على اقل تقديريتواصل الحوار مع حماس لالتفاق على االنتخابات
  . المشاركة في الحكومة الجديدة مهما كانت نتائج الحواراإلسالميعلى حماس والجهاد 

ن تحظى بدعم أ األولوتقول مصادر مقربة من فياض انه وضع شرطين لقبول تشكيل الحكومة الجديدة، 
 التي نفذتها اتحادات العاملين في السلطة ضد راباتاإلض إلى إشارة، في )فتح(كامل من الحزب الحاكم 

 يختار وزراءه من المهنيين من أن مراكز قوى في الحركة تقف وراءها، والثاني أنحكومته والتي يعتقد 
  .بين مرشحي الفصائل، وليس من مراكز القوى

 يشكلها الرئيس  حكومة جديدةأي الحركة لن تقبل المشاركة في إنمن جانبها، قالت مصادر في حماس 
 الحركة أن "الحياة"وكشف مسؤول رفيع في حماس لـ.  ستعتبرها حكومة غير شرعيةوإنهاعباس، 

 هنية، وستجري اتصاالت مع فصائل وشخصيات إسماعيلستعمل على توسيع حكومتها القائمة برئاسة 
  .إليهامستقلة لالنضمام 

  2/5/2009الحياة، 
  

  وتنفي تورط سائق هنية"... إسرائيل" والسلطةصالح  تكشف خلية تجسس ل المقالةالحكومة .6
 النقاب عن خلية تعمل ]المقالة[كشف األمن الداخلي الفلسطيني في حكومة : محمد جمال - القدس المحتلة

إلعادة تنظيم عناصر من العمالء وضباط سابقين بالمخابرات الفلسطينية في محاولة إلعادة تنظيم 
أمن فلسطينية، فإن السائق الذي اعتقلته شرطة حماس قبل أيام قرب وحسب محافل  .صفوفها بالقطاع

بما في ذلك   هرب من رام اهللا معدات محظورة، فلسطينياًمعبر ايرز بعد أن نقل في سيارته شخصاً
وأكد مصدر في حماس بأن الرجلين ُأمسك بهما متلبسين  .شرائح لشركة اورنج وجوازات سفر فلسطينية

  . عن سائق هنية فى أن يكون الحديث يدورمع األجهزة ولكنه ن
وأوضحت المصادر أنه قبل نحو أسبوع دخل إلى قطاع غزة شخص يدعى حسون عبد الغني زقوت، 

وهو يعمل كحارس لضابط كبير في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اجتاز معبر ايرز . جاء من رام اهللا
  .ت بانتظاره سيارة سوداءووصل إلى منطقة الفحص في الجانب الفلسطيني حيث كان

 مصادر أمنية فلسطينية بأن السيارة تعود لرئيس وزراء حماس إسماعيل هنية، وفي داخلها انتظر وأفادت
شخص يدعى محمد بهلول، يعمل كأحد سواقي رئاسة الوزراء الفلسطينية في غزة وأخذ بهلول الضيف 

وأجرى رجال األمن الداخلي في حركة . فحصبعد كيلو متر أوقفا لل. من رام اهللا وسافرا معا نحو غزة
 كيلو من الذهب، وعشرات جوازات 10حماس تفتيشا في أمتعة زقوت فاكتشفوا زجاجات ويسكي فيها، 

  .الفلسطينية وشرائح لشركة اورنج السفر
ويشتبه بالرجلين بالتعاون .  الداخلياألمنواعتقل زقوت وبهلول ونقال للتحقيق معهما لدى جهاز 

جوازات السفر الفلسطينية تجعلهما مشبوهين بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا، أما : المزدوج
). الشاباك(  قسم المخابرات"إسرائيل"شرائح االتصال فتجعلهما مشتبهين بالتعاون والتنسيق األمني مع 
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ع مسؤوليهم في فالمخابرات اإلسرائيلية تعطي العمالء شرائح اورنج كي يستخدموها التصال آمن م
  . "إسرائيل"

إال أنه نفى أن يكون محمد بهلول يرتبط بأي شكل من  أمني بحكومة حماس التفاصيل، وأكد مصدر
وحسب المصدر، فإن المبعوث من رام اهللا حاول إعادة بناء بنية فتح في القطاع التي . األشكال بهنية
ت وجدنا لديه وثائق عن تشكيل خاليا فضال عن الذهب والمعدا"وأضاف المصدر بأنه  .ضربتها حماس

 ".سرية وإعادة بناء تنظيم فتح في القطاع
 2/5/2009الشرق، قطر، 

  
   ب من أي وقتالنكبة مستمرة ما دامت األرض محتلة ولحظة االنتصار باتت أقر: حماس .7

لسطيني في المجلس التشريعي الف" التغيير واإلصالح"أكد القيادي في حركة حماس وأمين سر كتلة : غزة
مشير المصري أن النكبة الفلسطينية ستبقى مستمرة ما دامت أرض فلسطين محتلة، مشددا على أن 

  .احتفال الفلسطينيين بأرضهم محررة قادم ال محالة
أن احتفال االحتالل باستقالله ) 5-1 (]أمس [وأوضح المصري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة

عية، وأن لحظة االنتصار للشعب الفلسطيني قادمة وأقرب من أي وقت وتجبره وكبريائه لن يعطيه الشر
  .مضى، طالما أن في فلسطين رجاالً يتنافسون على الشهادة ويقدمون أروع مالحم التضحية والفداء

أكد أن الدور العربي تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها ضعيفٌ وكأنه غير موجود، الفتاً إلى أنه في و
  .اصطفافٌ من بعض العرب والفلسطينيين بجانب االحتالل على حساب القضية الفلسطينيةالمقابل هناك 

  .توطالب المصري األنظمة العربية بأن يدركوا أن خيار المقاومة هو الكفيل بتحرير الوطن والمقدسا
  1/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "ة الفوالذيةالقبض" يظهر عجز منظومة "إسرائيل" صاروخ على جنوب سقوط .8

قال متحدث عسكري اسرائيلي ان صاروخا اطلقه نشطاء فلسطينيون من شـمال             :ـ اشرف الهور   غزة
وقال ان الصاروخ لـم يوقـع اي اصـابات او           . القطاع، سقط في منقطة النقب الغربي جنوب اسرائيل       

وم، الـذي   ولم يعلن في غزة اي فصيل مسلح مسؤوليته عن الهج          .اضرار جراء سقوطه في ارض خالء     
وفي السياق، ذكرت تقارير اسرائيلية ان الـصاروخ الـذي     . انه يتكرر بين الفينة واالخرى     إسرائيلتقول  

الخاصـة باسـقاط صـواريخ المقاومـة        " القبة الفوالذيـة  "ضرب جنوب اسرائيل اظهر عجز منظومة       
  .قهالفلسطينية، حيث لم تنجح هذه المنظومة في اسقاط الصاروخ او اكتشافه لحظة اطال

  2/5/2009القدس العربي، 
  

 48تتبنى مسؤولية خلية في أراضي الـ " الجليلأحرار " .9
العبرية أن بيانا وصلها عبر البريد اإللكتروني " هآرتس"أوردت صحيفة : عبد القادر فارس ـ غزة

ذ عمليات تؤكد فيه أن المعتقلين العرب السبعة المتهمين بالتخطيط لتنفي" أحرار الجليل"منسوبا إلى منظمة 
إن : "وبحسب الصحيفة فقد جاء في البيان. واختطاف جنود إسرائيليين هم من بين أعضاء التنظيم

 ".المنظمة تعلن بفخر أن هؤالء اإلخوة هم أبناء تنظيم كتائب أحرار الجليل وفروعه المختلفة
ها، فقد جاء في ووفق. تستعد لتنفيذ عمليات أخرى داخل إسرائيل" أحرار الجليل"وادعت الصحيفة أن 

 1948لن تهنأوا باألمن والهدوء ألن الخاليا التابعة للتنظيم والمنتشرة في كل فلسطين في أراضي "البيان 
  ".هذه العمليات لن تتوقف إال بعد القضاء على كيانكم المهزوم. تعد لكم عمليات بطولية

  2/5/2009عكاظ، 
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  تمرها وعقد آخر في الوطنأمناء سر أقاليم فتح في الضفة يهددون بمقاطعة مؤ .10
في الضفة الغربية بمقاطعة المؤتمر العام للحركة وبتشكيل لجان " فتح"هدد أمناء سر أقاليم حركة : لندن

خاصة لعقد مؤتمر لكوادر الحركة في الوطن ما لم يتم انجاز ملف العضوية وتحديد مكان عقد المؤتمر 
  .العام وزمانه

على " الحياة"في الضفة الى الرئيس محمود عباس وحصلت " فتح"اليم وجاء في رسالة وجهها امناء سر اق
انتهجت منهج المحاصصة وتمرير قوائم العضوية وفق "نسخة منها، ان لجنة العضوية في المؤتمر 
واضافت ان مكان عقد المؤتمر اصبح موضوع جدال ". كوتات ومصالح شخصية انتخابية ضيقة

وتابعت ان تشكيل عضوية ". ان يكون وفقا لمقتضيات مصلحة الحركةآلية ابتزاز بدال من "واستقطاب و 
نصوص معايير تجاهلت عقدين من الزمن والتطورات في بنية الحركة في "المؤتمر وتركيبتها تستند الى 

  ".انتقاص حق لجان االقاليم في الوطن وكفاءاته في عضوية المؤتمر"، ما ادى الى "الوطن
 الثقة عن لجنة العضوية، وان تُسلم ملف اعمالها الى االخ القائد العام ليكلف وعليه، طالبت الرسالة بنزع

لجنة مصغرة محايدة يتوفر في اعضائها شرط عدم الترشح ألي موقع قيادي في المؤتمر، من اجل انهاء 
م كما دعت القائد العام الى تحديد مكان عقد المؤتمر وزمانه، وان يلتز. ملف العضوية بحيادية ونزاهة

في حال لم يتم انجاز ملف العضوية وتحديد مكان المؤتمر وزمانه : "وتابعت. الجميع ذلك من دون تأويل
وفق ما ورد سابقا، فإننا سنقوم بتشكيل لجان خاصة لعقد مؤتمر لكوادر الحركة في الوطن ألننا سنقاطع 

  ".المؤتمر الذي يتم التحضير له وفق المحاصصة والمصالح الشخصية
  2/5/2009 الحياة،

  
   في واشنطن تتخوف من مطالب مفاجئة ألوباما خالل لقائه نتنياهو"إسرائيل" .11

أمس أن مستشاري نتانياهو سيغادرون األسبوع المقبل إلى واشنطن " هآرتس"أفادت صحيفة  -الناصرة
 إن سفر وقالت الصحيفة. واوروبا للقاء مسؤولين أميركيين للتحضير لزيارة نتانياهو للعاصمة األميركية

قد يطرحها " أفكار ومطالب غير متوقعة"المستشارين يأتي في ظل مخاوف في أوساط نتانياهو من 
  . الرئيس باراك اوباما على ضيفه اإلسرائيلي

وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أنه خالل المداوالت الداخلية لمستشاري نتانياهو، التي تمت في األيام 
يفاجئ فيه الرئيس األميركي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بمطالب " يوسينار"األخيرة، تم التطرق إلى 

وأضافت أن ثمة . محددة في مسائل تتعلق باالستيطان والبؤر االستيطانية والمفاوضات مع الفلسطينيين
بين اوباما ونتانياهو خالل المؤتمر الصحافي الذي " صدام علني"تخوفاً آخر لدى مستشاري نتانياهو من 

جاءت بتقرير مغاير " يديعوت أحرونوت"لكن صحيفة . تماعهما يكشف حجم الخالفات بينهماسيعقب اج
إلى إسرائيل تقول إن اإلدارة األميركية لن تضغط " رسائل طمأنة"قالت فيه إن البيت األبيض بعث بـ 

  ".للذهاب إلى أفق سلمي بكل ثمن"على إسرائيل 
  2/5/2009الحياة، 

  
  لعام آخر" الموساد"تمديد والية رئيس جهاز نتنياهو يعتزم : "عاريفم" .12

كشفت صحيفة معاريف عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم تمديد            : عباس إسماعيل 
وبحسب الصحيفة، يعرب نتنياهو في محادثات مغلقة عـن         . والية رئيس الموساد مئير دغان لسنة أخرى      

أحدثها في الموساد، خاصة أن دغان نفسه يحظى بالثناء مـن قبـل             تقدير شديد ألداء دغان وللثورة التي       
  .محافل مختلفة بسبب عمل الموساد بقيادته، السيما الجهد الخاص الموظف في الموضوع اإليراني

من غير المناسب في فتـرة  "إنه : ونقلت معاريف عن أحد كبار المسؤولين في محيط نتنياهو قوله مؤخرا       
وتضيف الصحيفة عن مسؤولين في     ". يس الموساد، السيما من هو ناجح في منصبه       حرجة كهذه تغيير رئ   
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محيط نتنياهو، أن لنتنياهو مشاكل تتعلق بتعيينات شخصية عدة أخرى وال يوجد ما يدعو إلى االنـشغال                 
  .اآلن بمسألة حساسة كهذه

ى وهذه ستنتهي في نهايـة      تجدر اإلشارة إلى أن والية دغان سبق أن مددت في العام الماضي سنة أخر             
 سنوات، وهـي    8، فسيكون دغان قد تسلم منصبه لنحو        2010وإذا تم تمديد الوالية حتى نهاية       . 2009

  .والية طويلة على نحو خاص
 2/5/2009العرب، قطر، 

  
   المتطرفة"إسرائيل" جولة أوروبية لتحسين صورة حكومة يبدأ ليبرمان .13

يلي، أفيغدور ليبرمان، غدا، جولة أوروبية تشمل أربع دول، وفي يبدأ وزير الخارجية اإلسرائ: تل أبيب
الوقت نفسه يقوم نائبه داني أيلون بجولة أوروبية أخرى، وذلك بهدف تحسين صورة حكومة اليمين 
المتطرف وفتح صفحة جديدة في العالقات بينهما، بعد أن كان األوروبيون قد انتقدوا هذه الحكومة 

 .ا بإجراءات ضدهاوتصريحات قادتها وهددو
ويهدف ليبرمان وأيلون في هذه الجولة إلى إقناع األوروبيين بضرورة االمتناع عن ممارسة الضغط على 
الحكومة اإلسرائيلية اليمينية بدعوى أن الضغط يؤدي إلى نتيجة عكسية لما يريدونه، وأن السبيل الوحيد 

  للتأثير على هذه الحكومة هو بالحوار الودي، 
الحكومة ستدير سياسة إيجابية تنسجم مع اإلرادة الدولية، ولكنها تطلب من األوروبيين أن وأن هذه 

يتجاوبوا هم أيضا مع رغبات هذه الحكومة واألهداف التي انتُخبت من أجلها، وفي مقدمتها مكافحة 
تنظيمات "التسلح اإليراني النووي وفرض عقوبات أكثر جدية وصرامة على القيادة اإليرانية، ومكافحة 

 ".اإلرهاب الفلسطينية واللبنانية الموالية إليران
  2/5/2009الشرق األوسط، 

  
   ألف عامل أجنبي في ظل تصاعد البطالة300 اإلسرائيلية تسعى لترحيل السلطات .14

شرعت السلطات اإلسرائيلية بحملة كبيرة ضد العمال األجانب الذين يقيمـون فـي الدولـة                -الناصرة  
ح، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيها معدالت البطالة، والتي من المتوقع أن تتجاوز              العبرية دون تصاري  

  ).2009(الثالثمائة ألف عاطل عن العمل حتى نهاية السنة الجارية 
وقال رئيس سلطة الهجرة يعقوب غانوت إنه يعكف على تشكيل وحدة قطرية خاصة بغية العثور علـى                 

عادهم من إسرائيل، مشيراً إلى أن سلطة الهجرة تبادر إلـى تـشديد             وإب" غير الشرعيين "العمال األجانب   
  .العقوبات المفروضة على أرباب عمل يشغلون عماالً أجانب بصورة غير قانونية

سلطة الهجرة ستتصدى بكل الوسائل القانونية لظاهرة تـشغيل العمالـة الوافـدة دون              "وأكد غانوت أن    
  ". ألف من العاطلين عن العمل100تصريح في الوقت الذي يوجد في إسرائيل 
 ألف عامل أجنبي يقيمون في الدولـة        300، أن حوالي    )1/5(ويستدل من معطيات، نشرت اليوم الجمعة       

بعد أن تحايلت عليهم مكاتب استخدام خاصة ونقضت وعودها بإيجاد مـن            "العبرية بصورة غير قانونية     
  ".شرة آالف شيكل من كل عامليشغلهم، علماً بأن هذه المكاتب تقوم بجباية مبلغ ع

  1/5/2009 قدس برس
  

   قبالة منزل باراك للمطالبة بالموافقة على صفقة شاليطمظاهرة .15
 تظاهر عشرات االسرائيليين العاملين من اجل اطالق سراح شاليط، وقد نظمـت المظـاهرة               -الناصرة  

ى إطالق سراح أسرى فلسطينيين     قبالة منزل وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك، مطالبين بالموافقة عل         
  .مقابل الجندي االسير شاليط
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الى ذلك التقى ناعوم شاليط، والد جلعاد، أول من أمس، مع مسؤولين رفيعـي المـستوى مـن اإلدارة                   
  .األمريكية ومع أعضاء من مجلسي الكونغرس والشيوخ

ن جهود إلعادة جلعاد إلى     ، ناعوم شاليط أن تبذل ما بوسعها م       "نانسي بلوسي "ووعدت رئيسة الكونغرس    
  ".لن تسمح بان تسقط قضية جلعاد من جدول أعمالها اليومي"بيته، وقالت انها 

  2/5/2009السبيل، األردن، 
 

   ال تحمي حقوق الملكية اإلبداعية"إسرائيل":  التجارة األميركيةمفوضية .16
 التي ال تحمـي حقـوق       12ـ   ابقت مفوضية التجارة االميركية اسرائيل بقائمة الدول ال        : بترا –واشنطن  

ودعت المفوضية في تقرير لها امس اسرائيل الى استيفاء المعايير المتبعة في الـدول              . الملكية االبداعية 
المتقدمة وتصحيح العيوب الخاصة بالحماية على الملكية االبداعية وسن قوانين بهذا الخصوص، تماشـيا              

 . والتعاون االقتصاديمع القوانين في الدول االعضاء في منظمة التطوير
  2/5/2009الرأي، األردن، 

  
   ألف عامل فلسطيني لمدة ستة شهور50بصدد تنفيذ مشروع لكفالة "  العمل المقالةوزارة" .17

صندوق الضمان "كشفت وزارة العمل في غزة أنها بصدد تنفيذ مشروع خيري يطلق عليه : غزة
مل فلسطيني لمدة ستة شهور بمبلغ ال يقل عن  ألف عا50يستهدف في مرحلته األولي كفالة " االجتماعي

وأوضح مدير مكتب وزير العمل نبيل المبحوح أن تنفيذ المشروع سيبدأ مطلع الشهر .  دوالر شهريا100ً
 في المائة 5وأشار إلى أن رصيد صندوق الضمان االجتماعي سيكون من خالل استقطاعات ، الجاري

 حكومة  ة في قطاع غزة ومنحة سيقدمها رئيس وزراءمن رواتب الموظفين في الحكومة الفلسطيني
وأفاد المبحوح أن عدد العمال العاطلين عن العمل وصل إلى أكثر . الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية

 ألف وهو في ازدياد نتيجة التدمير االقتصادي المستمر في قطاع غزة من قبل االحتالل 120من 
  .اإلسرائيلي

  1/5/2009قدس برس، 
  

  لجنة إلجراء دراسات علمية إلنشاء نماذج من األبنية والمنشآت الطينية في غزة .18
شكلت وزارة األشغال العامة واإلسكان في حكومة غزة لجنة إلجراء دراسات عملية إلنشاء نماذج : غزة

المنازل ويقدر عدد . من األبنية والمنشآت الطينية واالستفادة من ركام وأنقاض المنازل والمباني المدمرة
 ألف منزل إضافة إلى العشرات من المنشاءات الحكومية 20التي هدمت في قطاع غزة بحوالي 

  . والمساجد والمدارس والعيادات
  1/5/2009قدس برس، 

  
   ويهاجم الصيادين في غزة ..  الحدودي رفح يقصف شريطاالحتالل .19

ربـي اإلسـرائيلي قـصف      أعلنت مصادر فلسطينية وشهود عيـان أن الطيـران الح         :  وكاالت -غزة  
دون أن يبلغ عـن      . أنفاقا للتهريب على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة         أمسبصاروخين ظهر   

 أمـس  زوارق حربية إسـرائيلية هاجمـت        أنمن جهة أخرى ، قالت مصادر فلسطينية         .وقوع إصابات 
ذه المراكب دون أي    ألحق القصف أضرارا مادية جسيمة في ه      ، كما   قوارب صيد فلسطينية جنوب القطاع    

  ".يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين كانوا على متنها
  2/5/2009الدستور، 
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    مسيرات مناهضة للجدار في الضفة يقمعاالحتالل  .20

أصيب أربعة مواطنين بحاالت اختناق جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة نعلين األسبوعية 
وقال شهود عيان إن جنود االحتالل أطلقوا األعيرة المعدنية .  العنصريالمناهضة لجدار الضم والتوسع

وفي بيت لحم  .وقنابل الغاز باتجاه المشاركين لمنعهم من الوصول إلى مواقع إقامة الجدار في البلدة
أصيب عدد من الفلسطينيين باالختناق، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداء قوات االحتالل على 

 .سيرة المعصرة األسبوعيةالمشاركين في م
 2/5/2009الخليج، 

  
    رائد صالح يدعو المتحاورين في القاهرة أن يتعاونوا نصرة للقدسالشيخ .21

ـ          اليوم خالل إلقائه خطبة الجمعة في مدينة        48وجه الشيخ صالح رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي ال
، "ال يزالون في جلـسات الحـوار الفلـسطيني        اإلخوة الفلسطينيين الذين    " رسالة إلى    يميالنو اإليطالية ف  

أن تتحاوروا هذا أمر طيٌب، وأن يستمر الحوار هذا مدعاةُ أمل، ومدعاةُ تفاؤل، ولكـن               : "مخاطبهم قائالً 
ليتكم وأنتم تتحاورون أن تتعاونوا منتصرين ألجل قضية القدس الشريف والمسجد األقـصى المبـارك،               

وقوف أمام تهويد القدس الشريف، وأمام تهويد الضفة الغربية، وأمـام           فالحوار ال يمنع التعاون الفوري لل     
  ".مواصلة حصار قطاع غزة، وأمام استمرار العدوان السافر على المسجد األقصى المبارك

  1/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،  
  

   تكشف عن تنكيل جنود االحتالل بستة فلسطينيين بصورة عشوائية " بتسيلم" .22
 أن قوة عسكرية إسرائيلية قوامهـا        االسرائيلية بتسيلم"نظمة  عن م  بيان صادر    أفاد: يو بي آي   -أبيبتل  

عدة سيارات جيب وسيارة نقل داهمت معتقلين بلدة دورا القريبة من الخليل في جنوب الضفة الغربية يوم                 
 عاما وكبلـوا    31 و 17ستة شبان تتراوح أعمارهم بين      " بصورة عشوائية "األحد الماضي واعتقلت القوة     

أنه تبين من إفادات ثالثة معتقلـين فلـسطينيين أن القـوة العـسكرية              ت  وأضاف .أيديهم وعصبوا أعينهم  
العسكرية وزجوهم في غرفة تم إبقاء بابها مفتوحا وكـان          " أدورايم"اصطحبت المعتقلين الستة إلى قاعدة      

 لكمات وركالت الجنود فـي كافـة        وتلقى المعتقلون  .يدخل الجنود بين حين وآخر ويضربون المعتقلين      
أنحاء جسدهم كما كان الجنود يضربونهم بأعقاب بنادقهم على وجوههم كما منعوا المعتقلـين مـن أداء                 

ونقل الجنود من فجر اليوم التالي المعتقلين كل اثنين بسيارة           . الصالة والنوم وحرموهم من تناول الطعام     
 600مبلغـي   " جبـوا "وقالت بتسيلم أن الجنود      .الل ذلك جيب وألقوهم في مناطق مختلفة وتم ضربهم خ       

ودخل أربعـة معتقلـين      . شيكل من معتقلين في إشارة على سرقتهما       150و)  دوالر 150حوالي  (شيكل  
  . مستشفى عالية في الخليل بسبب إصابتهم جراء الضرب الذي تعرضوا له

  1/5/2009موقع إيالف 
   

  فلسطينياً خالل أسبوع32ة واعتقال  توغالً إسرائيلياً في الضف28 "توثيق" .23
في تقريره األسبوعي قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"وثّق : رام اهللا

بتنفيذ ثمانية وعشرين عملية توغل على األقل في معظم مخيمات الضفة الغربية وبلداتها ومدنها، اعتقلت 
  . بينهم ستة أطفال مواطناً فلسطينياً من32خاللها 

  1/5/2009قدس برس، 
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   اليوم يعقدون مؤتمرهم السابع في ميالنوأوروبا فلسطينيو  .24
يعقد في مدينة ميالنو اإليطالية اليوم السبت مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع  : عبد الرحمن السيد-ميالنو 

يحات لألهرام قال ماجد وفي تصر 1948 حول حق العودة للفلسطينيين المهجرين من فلسطين منذ عام
 المدير العام لمركز العودة الفلسطيني ورئيس المؤتمر إن اإلقبال الهائل من جانب فلسطيني ،الزير

 حضور المؤتمر يؤكد أنه ال سالم في الشرق األوسط بدون تمكين الفلسطينيين من حقهم في ىالمهجر عل
   .العودة إلي ديارهم في فلسطين

حالي مع مخاوف فلسطينيي من محاوالت إسرائيل إسقاط حق العودة والتخلص ويتزامن مؤتمر العام ال
وسجل حضور المؤتمر السابع الذي .  حتي تصبح إسرائيل دولة يهودية خالصة48من فلسطينيي عام
 آالف 3عددا قياسيا من فلسطينيين الشتات بلغ) حق العودة التفويض والتنازل( يعقد تحت عنوان

 ووصف الزير ماجد 2003 المؤتمر قد بدأت في العاصمة البريطانية لندن عاموكانت مسيرة، فلسطيني
ويشارك في مؤتمر ، الزير مؤتمر فلسطينيي أوروبا بأنه أصبح ملتقي للفلسطينيين في الداخل والشتات

من ، ميالنو عدد من الشخصيات األوروبية والفلسطينية والعربية واألوروبية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين
 والبارونة جيني تونج عضو مجلس اللوردات ،نها لويزا موجانتيني نائب رئيس البرلمان األوروبيبي

واألب مانويل مسلم راعي الكنيسة ، والشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين، البريطاني
 .الكاثوليكية في غزة

  2/5/2009األهرام، 
  

   الفلسطينيين عمل في لبنان حول حق العمل لالجئينورشة .25
، "حق العمل لالجئين الفلـسطينيين فـي لبنـان        "أكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان        :وكاالت/ لبنان

ودعا رئيس بلدية سعد نايـل زيـاد الحمـصي          . تضامنهم مع العمال والالجئين الفلسطينيين في هذا البلد       
ي سهل البقاع شرق لبنان، الدولـة       خالل الورشة التي عقدت بمقر جمعية النجدة االجتماعية في ثعلبايا ف          

  .اللبنانية إلقرار الحقوق المدنية واالجتماعية للعمال الفلسطينيين ومساواتهم بالعمال اللبنانيين
بدوره، دعا عبد الرحيم عوض في كلمة اللجان الشعبية الفلسطينية، الدولة اللبنانية، إلى إعادة النظر فـي                 

ال حقوقهم في العمل، مجددا تمسك هذه الشريحة وشعبنا كامال بحقه           القوانين، وإعطاء الفلسطينيين والعم   
  .194في العودة إلى الديار والممتلكات وفق القرار 

 اللبنـاني، فعاليـات لبنانيـة وفلـسطينية      -وحضر الورشة التي نظمت بالتعاون مع االئتالف الفلسطيني       
  .المدني وحشد من العمالوالنقابات العمالية اللبنانية والفلسطينية ومؤسسات المجتمع 

  2/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

   تطالب بتسليط الضوء على األسرى السودانيين في سجون االحتالل" حقوقيةمؤسسة" .26
دعا مركز األسرى للدراسات في فلسطين إلى تسليط الضوء على قضية األسرى السودانيين : ةغز

ئيلية رحل عدد منهم بشكل سري عبر إحدى المعتقلين في دولة االحتالل السيما وأن السلطات اإلسرا
وقال المركز في بيان له إن هذه القضية تحتاج إلى دراسة لما لها من أهمية وغرابة،  .الدول األفريقية

ولكون أن هؤالء األسرى كانوا موجودين ذات يوم في نفس سجن النقب مع األسرى الفلسطينيين بشكل 
ق خطية وحصرية تشمل معلومات وصور عن هذه وأضاف المركز أنه حصل على وثائ .منفصل

 من طرف هؤالء األسرى،  القضية لعلها تفيد الباحث العربي لمعرفة مبررات طلب اللجوء إلسرائيل
 رغم أنهم يمرون في طريقهم - لماذا إسرائيل وليس أي دولة عربية  :وحل لغزهم واإلجابة على السؤال

ى السودانيين يعزون مبرر لجوءهم إلسرائيل باألحداث التي وأشار إلى أن األسر من مصر عبوراً لها؟
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 كونهم منها  منذ بداية التسعينات" العرب والمساليت والفور"تمر بها منطقة دارفور وحرب القبائل 
  . وليسوا من مناطق مستقرة بال حروب أهلية

  1/5/2009قدس برس، 
  

    الثينات القرن الماضي  ليهود األوروبيين في ثلروزفلت إصدار كتاب يكشف مساعدة  .27
كشف كتاب جديد أن الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت حاول مساعدة اليهود األوروبيين : آي بي يو

وقال الكاتب . في السر للعثور على أماكن آمنة ليعيشوا فيها خالل فترة الثالثينات من القرن الماضي
يوميات وأوراق جيمس جي : جئون وإنقاذال"األمريكي ريتشارد برايتمن في كتابه الجديد بعنوان 

 إنه بحسب وثائق كشف عنها مؤخراً فان الرئيس روزفلت الذي اتهم تاريخياً بالالمباالة تجاه "ماكدونالد
يو إس “وأوضحت صحيفة  .هموم اليهود األوروبيين كان في الواقع يعمل من وراء الكواليس لمساعدتهم

كتاب الذي شارك برايتمن في تحريره وإصداره أمس، تستند إلى  األمريكية أن معلومات ال"إيه توداي
 .   وثائق من مركز التاريخ اليهودي في نيويورك

 2/5/2009الخليج، 
  

  زب اهللاهم بحالتحريات عدم ارتباط أثبتت أن  يرحل ثالثة فلسطينيين بعدالمصرياألمن  .28
سطينيين، كانـت احتجـزتهم قبـل        فل ٣أطلقت أجهزة األمن المصرية، أمس األول، سراح        : أحمد شلبي 

. وقامت السلطات بترحيلهم إلى فلـسطين     . أسبوعين لالشتباه فى تورطهم في تنظيم حزب اهللا فى مصر         
ـ    ، إن التحريات أثبتت تبين عدم ارتباط هؤالء الفلسطينيين بـالتنظيم           "المصرى اليوم "وقال مصدر أمني ل

 شخصاً بينهم مصريون وفلسطينيون     ١٤أن أكثر من    الذي تم الكشف عنه قبل شهرين تقريباً، وأشار إلى          
  .يخضعون لالستجواب حالياً للتأكد من عالقتهم بأعضاء التنظيم

  1/5/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

   "االستقالل"إحجام مصري عن حضور احتفاالت سفارة تل أبيب بذكرى :  مصريمصدر .29
 إن سفارة تل أبيب بالقـاهرة شـهدت         ،"قدس برس   " قال مصدر دبلوماسي مصري مسؤول لـ        :القاهرة

 لمـا يـسمى     61إحجاماً ملحوظاً من قبل الشخصيات المصرية عن حضور احتفاالتها بالـذكرى الــ              
لم يحضر هذه   "وكشف المصدر النقاب عن أنه       ).ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني   (الدولة العبرية   " استقالل"

، وأفراد قليلون للغاية، خاصة من وزارة الزراعة        االحتفاالت سوى اثنين من دبلوماسيي وزارة الخارجية      
لم يحضر هذا االحتفال من السفراء      "وأشار المصدر إلى أنه     ". ممن تلقوا دورات تدريبية في الزراعة بها      

  ".إسرائيل"العرب المعتمدين بالقاهرة سوى سفير األردن الرتباط بالده بعالقات دبلوماسية كاملة مع 
 1/5/2009قدس برس، 

  
  الواليات المتحدة إلى الضغط على مصر كي تفتح معبر رفحتدعو "  رايتسومانهي" .30

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك         :  محمد سعيد، سمير حمتو    - واشنطن، غزة   
مقرا لها ، وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلى انتقاد الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة علنـاً                

 بصفته عقاباً جماعياً يستهدف السكان المدنيين ، وطالبت الواليات المتحدة بصفتها أكبـر حليـف                وبقوة
ـ    الضغط على حليفتها كي تلتزم بالقانون الدولي، كما دعت المنظمة          " إسرائيل"سياسي وعسكري ومالي ل

والـسماح  األميركية الواليات المتحدة إلى الضغط على مصر كي تفتح معبر رفح الحدودي مـع غـزة                 
لإلمدادات اإلنسانية بالدخول من هناك،  كذلك طالبت المديرة التنفيذية لقسم الـشرق األوسـط وشـمال                 
أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن الواليات المتحدة بأن تتبرأ من السياسات اإلسرائيلية غير القانونيـة                
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حقيق ذلك سيوحي بأنها تدعم سياسـة       التي تضر بالمدنيين بشكل مباشر ، وحذرتها من أن اإلخفاق في ت           
  .تخرق القانون الدولية

من ناحية ثانية ، حذر المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سـيري ،                  
من تردي األوضاع اإلنسانية والمعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار المفـروض              

  . على القطاع 
2/5/2009 الدستور،  

 
   "  إيباك"جاسوسي " إسرائيل" يهدي أوباما .31

ـ    : حنان البدري  -واشنطن   هدية ثمينة قبيل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي        ” ايباك”قدمت إدارة أوباما ل
ـ          اتهمـا بالتجـسس لمـصلحة      ” ايباك”لهذا اللوبي، وذلك بسحبها الدعوى المقامة ضد مديرين سابقين ل

وكان دانا بونتي نائب المدعي العام الفيدرالي قد أعلن للصحافيين          . ات إلى الكيان    ونقل معلوم " إسرائيل"
أن مكتب االدعاء سيسقط سحب القضية نتيجة الشروط الـصعبة التـي وضـعها              ) الجمعة(صباح أمس   

وبدأ في العاصمة األمريكية    . القاضي، والتي ستجعلهم مضطرين لكشف معلومات سرية إلثبات القضية          
  . بهذا القرار بشكل كبير ” االسرائيلي“فاء اللوبي أمس احت

من أجل الـسالم    ” كودبنيك“على صعيد متصل، دعت منظمات أمريكية مناهضة للحرب، وعلى رأسها           
أيار وحتى الخـامس    /  مايو 2والعدل إلى التظاهر في العاصمة األمريكية واشنطن بدءاً من اليوم السبت            

بال " إسرائيل"حشد مؤيديها للضغط على إدارة أوباما لمساندة        ” ايباك“من مايو ضد اعتزام مؤتمر منظمة       
في رفضها  " إسرائيل"شرط أو قيد، ال سيما في مواجهة إيران واستمرار حصار غزة وعدم الضغط على               

 . الدخول في عملية سالم مع الفلسطينيين 
2/5/2009الخليج،   

  
   وتوقعات بحدوث أزمة حقيقيةاإلسرائيلياالقتصاد  .32

في األشهر القليلة الماضية طغت تداعيات األزمة االقتـصادية         :  حسن مواسي  - الدستور   -اقة الغربية   ب
العالمية على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ، حيث بدأ يظهر للعيان وبوضوح مدى عمق وتـأثير األزمـة                 

حف اإلسرائيلية اليومية   االقتصادية العالمية على االقتصاد اإلسرائيلي ، وال يكاد يمر يوم حتى تنشر الص            
، تقريرا أو ملفا عن انضمام اآلالف المستخدمين في القطاع االقتصادي لسوق البطالة ، وان النمو الذي                 

  .شهده االقتصاد اإلسرائيلي قاب قوسين أو أدنى من التوقف
العالم فـي   وتشير الصحف اإلسرائيلية إلى انضمام إسرائيل إلى األزمة االقتصادية العالمية التي ضربت             

كبرى الصحف اإلسرائيلية اليوميـة ،      " يديعوت احرنوت "الصيف الماضي ، حتى وصل األمر بصحيفة        
بوصف تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على إسرائيل ، وتواصل موجـه الفـصل فـي الـشركات                 

   ".دولة بدون عمل:"اإلسرائيلية الكبرى في شهر آذار ـ مارس الماضي إسرائيل
 جانب توالي موجة البطالة والتي تضرب كافة المجاالت والقطاعات العمالية اإلسرائيلية، حيـث              هذا إلى 

 5000 عاطل عن العمل في مجال الصناعة خالل األشهر األخيـرة ، وفـصل               3000تم فصل حوالي    
، وان إسرائيل تعيش في بطالـة ، وسـوق العمـال            ) الهاي تك (موظف في فروع التكنولوجيا المتقدمة      

لص يوما بعد يوم ، وموجة فصل العمال مستمرة وال تتوقف للحظة ، وهي أزمة لم تشهدها إسـرائيل       يتق
منذ سنوات عديدة ، وبأن الدولة ليست هي المذنبة والمسببة لهذه األوضاع ، فاألزمة االقتصادية ضربت                

هـا عـن األسـف      العالم ، وها هي تعصف في سماء إسرائيل ، وكل ما يمكن أن تفعله الدولة هو إعراب                
  . العميق بسبب موجة البطالة
  تراجع النمو االقتصادي
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وترصد التقارير االقتصادية الرسمية الصادرة في إسرائيل بين الفينـة واألخـرى ، تراجـع الوضـع                 
االقتصادي اإلسرائيلي ، بعد أن كان قد سجل تقدما واضحا في العديد من المجاالت االقتصادية ، والتـي                  

  .إلسرائيلي يضاهي اقتصادات عالمية متقدمة أخرى في العالمجعلت االقتصاد ا
وعلى سبيل المثال ال الحصر فقد شهد االقتصاد اإلسرائيلي نموا عاليا في التـسعينيات ، واسـتمر فـي                   
المحافظة على تسجيل معدالت عالية ، حيث تتوقع تقديرات اقتصادية إسـرائيلية أن يـدخل االقتـصاد                 

  2009،د في الثلث الثاني من العام اإلسرائيلي في حالة ركو
تدهور االقتصادي اإلسرائيلي، وتنشر تفاصيل حول ارتفاع نسبة الفقـر          " الدستور"في هذا التقرير ترصد     

أكثر من مليون ونـصف المليـون فقيـر حـسب           " دولة السمن والعسل  "في إسرائيل ، حيث يعيش في       
  2007، ، حول معطيات الفقر في العام 2008لعام إحصائيات مؤسسة التامين الوطني اإلسرائيلية نهاية ا

في تقريرها الـسنوي حـول      " التامين الوطني اإلسرائيلية  "وتشير المعطيات األخيرة التي نشرتها مؤسسة       
الفقر في إسرائيل ، إن تقرير الفقر يثبت أن ادعاءات النمو االقتصادي وتراجع في البطالة وارتفاع فـي                  

خرى زيفها ، كونه مقتصر على كبار رؤوس األمـوال ، فيمـا ال تـزال                مستوى المعيشة ، ثبت مرة أ     
  .الشرائح الوسطى والفقيرة في المجتمع اإلسرائيلي محرمة من هذا النمو ويتم دفعها نحو قاع الفقر

للفرد في  ) ¤425( شيكل 1763، خط الفقر بأنه كل دخل يساوي مبلغ         " مؤسسة التأمين الوطني  "وتعرف  
للزوج أو أقل من ذلك ، بالنـسبة        ) ¤670( شيكل 2777ن ذلك ، أو دخل يساوي مبلغ        الشهر ، أو أقل م    

و 4443أو أقـل ،     ) ¤886( شـيكل  3680للعائالت التي تضم ثالثة أفراد فإن خط الفقر يساوي مبلـغ            
من العائالت  %) 51,4(للعائالت التي تضم أربعة أفراد ، ويفيد تقرير الفقر األخير بأن            ) ¤1090(شيكل
  . ألف من األطفال العرب فقراء400ة هي عائالت فقيرة ، وأن العربي

 مواطن إسرائيلي يعيشون تحت خـط       1630400 إلى أن    2007وفي هذا السياق يشير تقرير الفقر للعام        
 404400 عائلة تعيش تحت خط الفقر مقابل        412900 ، وأن    2006 في العام    1649800الفقر ، مقابل    
رتفاع في عدد العائالت التي تعاني مـن الفقـر ، وتـشمل المعطيـات                ، ويؤكد ا   2006عائلة في عام    

  .من األطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر% 34,2 طفل يعيشون تحت خط الفقر ، أي 773900
  من العائالت العربية تعيش تحت خط الفقر% 51

ـ     % 51,4ويبين التقرير أن      خط الفقر ، بمعنى أن       ، تعيش تحت   48من العائالت العربية من فلسطيني ال
  .كل عربي ثان يعيش تحت خط الفقر ، وبالنسبة لألطفال فالوضع أكثر قساوة 

اإلسرائيلية بشأن معدل الدخل للفرد ،      " اإلحصاء المركزية "ويستدل من جميع التقارير الصادرة عن دائرة        
 بين الطبقات المختلفة في     وفق التوزيع السكاني ، وجود فجوة كبيرة في األوضاع االقتصادية االجتماعية          

" بيتار عيليت "، مثل   ) الحريديم(إسرائيل ، إذ تدّل هذا التقارير على أن قرى وبلدات المتدينين األصوليين             
، تقع في قاع سلّم التدريج االجتماعي ـ االقتصادي إلى جانب المدن والقرى العربية  " موديعين عيليت"و

  .ب العربي المعترف بها وغير المعترف بها، والتي تتبؤأ عرش البطالة كقرى النق
بما في ذلك ما يتلقاه الفرد      (وتعمدت الدائرة في تدريجها على أمور عدة ، منها معدل الدخل للفرد الواحد              

، ونسبة طالبي العمل ، ونسبة السكان الذين ال مدخول لهم من مجمل السكان ، بمعنـى           ) من مخصصات 
 عاماً ، ونسبة مـستحقي مخصـصات ضـمان الـدخل            65وأكبر من    عاماً ،    19نسبة من هم أقل من      

، وعـدد   ) البجـروت (والمخصصات الرسمية على أنواعها ، ونسبة الذين يستحقون شهادة التـوجيهي            
  .السكان بالنسبة للسيارة الواحدة

ـ      بلديات وسلطة محلية ومجلس إقليمي في عشر درجات تـضم           210وتقسم دائرة اإلحصاء المركزية ال
ت عدة ، بموجب الوضعية االجتماعية االقتصادية فيها ، إذ تشير التقارير أن معدل الدخل للفرد فـي                  بلدا

البلدات في المرتبتين التاسعة والعاشرة أكبر بسبعة أضعاف من مدخول الفرد في بلدات المرتبة األولـى                



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1422:         العدد       2/5/2009السبت  :التاريخ

، بينمـا   ) تقارير سـابقة  حسب  (، وأقل معدل لدخل الفرد الواحد نجده في قرية عرعرة في النقب           ) الدنيا(
  . أضعاف10في النقب والمجاورة لعرعرة يصل " عومر"معدل الدخل في مستوطنة 

وهنا ال بد من اإلشارة ولفت االنتباه إلى أن لوائح وإحصاءات دائرة اإلحصاء المركزية ال تشمل القرى                 
الحياة الطبيعية ، وحيـث     العربية غير المعترف بها ، خصوصاً قرى النقب ، التي تفتقر ألبسط مقومات              

  1948، قرية قائمة قبل قيام إسرائيل عام 45تنتشر البطالة والفقر ، والبالغ عددها 
وفي قراءة للغالبية التقارير التي تصدرها دائرة اإلحصاء المركزية ، ومؤسسة التـامين الـوطني فـي                 

حـسب التعريـف    (تي تضم   السنوات األخيرة ، تظهر أن هناك تجمعات مختلطة موجودة في القدس ، ال            
  ".الحريديم"القدس الشرقية المحتلة ، وما يزيد الطين بله أوضاع المتدينين اليهود المتزمتين ) اإلسرائيلي

  تمييز بين رواتب الرجال والنساء
 للمعلومات حول المساواة والعدالـة االجتماعيـة فـي          -أدفا  "تشير معطيات تقرير كان قد أعده مركز        

لفجوات في معدل الرواتب والدخل في إسرائيل ، أن الفجوات بين الوسـطين العربـي            ، حول ا  " إسرائيل
والمدن ، وبين دخل الرجال والنـساء ،        ) بلدات الفقر اليهودية  (واليهودي ، والفجوات بين بلدات التطوير       
أن معدل  والتي تصدرها سنويا ، علماً      " مؤسسة التأمين الوطني  "ويعتمد المركز في معلوماته على تقارير       

الرواتب لم يختلف عملياً عن معدل الرواتب الحالي ، كما أن معدل الدخل لم يتغير ، إذ يـصل معـدل                     
معدل الرواتب في شهر كانون الثاني      ( شيكل   7604في إسرائيل   ) قبل الخصميات (الرواتب غير الصافية    

 أن هذا المعدل اختلف مـن شـريحة         ، إال )  دوالر تقريباً  2000 شيكل ،    68160 قرابة   2009ـ يناير   
 شيكل ، وبين العرب بلـغ       5835 شيكل ، وبين النساء      9257ألخرى ، فلدى الرجال بلغ معدل الرواتب        

ـ ( دوالر تقريباً    1300 شيكل   5252معدل الرواتب غير الصافي      ، وفي بلـدات    ) من المعدل % 30أقل ب
 7925لرواتب في الوسط اليهودي عامة هو        شيكل ، وفي المعدل العام يتضح أن معدل ا         6374التطوير  

من األيـدي العاملـة ،      %) 12(شيكل ، هذا على أساس أن القوى العاملة العربية في البالد تشكل تقريباً              
  . من معدل رواتب العمال اليهود66%وهذا يعني أن معدل رواتب العرب تشكل 

حيـث  ) قضاء حيفـا  (العربية الساحلية   أقل معدل للرواتب للرجال في البالد هو في قرية جسر الزرقاء            
شـمال تـل    " (سفيون"، بينما أعلى معدل لرواتب الرجال هو في بلدة          ) غير صاف ( شيكل   4446يصل  
  . دوالر4800 شيكل 19607ويبلغ ) أبيب

، بينمـا   ) غير صاف ( شيكل   2054) قرب الناصرة (وأقل معدل للرواتب بين النساء هو في قرية العزير          
 دوالر ، وتتربع البلـدات      2200 شيكل   10944أيضاً حيث يصل نحو     " سفيون"اء في   أعلى رواتب للنس  

ـ                " تحتلّهـا " التي   51العربية على عرش الفقر ، حيث تقع في المراتب الستين السفلى ، ما عدا المرتبة ال
 فـي   ، وفيما يتم الحديث عن رواتب النساء فإن جميع رواتب العامالت          " بيتار عيليت "مستوطنة الحريديم   

  .الوسط العربي ، ومعظم رواتب نساء الوسط اليهودي ، هي أدنى من المعدل العام
  الولد الثالث تحت خط الفقر

تؤكد معطيات تقرير الفقر أن فقر الفقراء يزداد ، وأن الفقر في أوساط العائالت الفقيرة ازداد عمقاً خالل                  
انخفض دخل العائالت الفقيرة أكثـر وابتعـد         ، باإلضافة إلى ارتفاع عددهم ، وفي المقابل          2007العام  

دخلهم عن خط الفقر هبوطاً بحسب تعريف مؤسسة التأمين الوطني ، وبرز تعمـق الفقـر أكثـر لـدى                    
  .العاطلين عن العمل ضمن جيل العمل

في تقاريرها ، أن سن قانون لخفـض مخصـصات جيـل الـشيخوخة              " مؤسسة التأمين الوطني  "وتؤكد  
حيث إن كل مسن ثالـث      ( بصورة كبيرة في تعميق الفقر في أوساط المسنين          ومخصصات البطالة ساعد  

ويعرف الفقر في إسرائيل ، بأن كل من يقل دخله          . والعمال العاطلين عن العمل   ) في إسرائيل يعتبر فقيراً   
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، ومعنى ذلك أن كل ولد ثالث في        ) ¤1700(شيكل) 7200(الشهري عن متوسط الدخل في البالد والبالغ        
  . يعيش تحت خط الفقرالدولة

 ،  2007وللتذكير فقط فان المعطيات الواردة ، تتحدث عن معدالت الفقـر فـي إسـرائيل فـي العـام                    
 شهد تدهورا إضافيا ، وخصوصا أن عدد العاطلين عن العمل في ارتفاع دائم              2008وخصوصا أن العام    

فقد تعمقت الفجوة بين خط الفقـر       ، ومن المعطيات التي كشف عنها التقرير تعمق الفوارق االجتماعية ،            
وبين متوسط الدخل الشهري ، في أوساط العائالت الفقيرة ، أي أن غالبية العائالت تحـت خـط الفقـر                    

  .تتركز في العشر األول والثاني من السكان الفقراء
اني ـ  كانون الث( ، نشرت دائرة التشغيل اإلسرائيلية ، أن األشهر الثالث الماضية5,4,9002ويوم األحد 

 ، شهد سوق العمل موجه فصل كبيرة للمستخدمين ، حيـث تـم   2009) آذار ـ مارس  - 2009يناير 
  . ألف عامل من وظائفهم ، يضافون إلى سوق العاطلين عن العمل20فصل أكثر من 

وبينت دائرة التشغيل إن تقريرها يتناول العاملين الذين فصلوا من أعمالهم فقط ، وإنه سيتم نشر تقريـر                  
 نيسان ـ  8(ول حجم البطالة في إسرائيل بعد عطلة عيد الفصح اليهودي التي تبدأ مساء األربعاء المقبلح

  .وتنتهي مساء األربعاء الذي يليه) ابريل الماضي
ويذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في خطـاب القـسم لحكومتـه                  

سيولي أهمية كبرى لمواجهة األزمة االقتصادية في إسرائيل ومنع تدهور أكبر           الثالثاء قبل الماضي ، إنه      
  .للوضع

علما أن وزير المالية اإلسرائيلي السابق روني بار اون ، كان قد أعلن في مطلع شهر شباط ـ فبرايـر   
دية الماضي إن اقتصاد إسرائيل قد يكون دخل بالفعل في مرحلة كساد نتيجة األزمة الماليـة واالقتـصا                

  ".العالمية ، وأن االقتصاد اإلسرائيلي يشهد تباطؤا كبيرا وقد يكون دخل بالفعل في حالة كساد
  2/5/2009الدستور، 

  
   تجربته الخاصة مع عرفات"الحياة"منيب المصري يروي لـ .33

بينما بات واضحا عجز الحوار الوطني الفلسطيني عن التوصل الى نتائج :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ة تعيد الوحدة الجغرافية وتعطي الفلسطينين أمالً جديدا لمرحلة مقبلة، تشتد قسوة المشهد في ثناياه عملي

المختلفة، بدءا من العالقات الداخلية مرورا باالنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
هذه الصورة القاتمة تبرز حاجة ومن . وانتهاء بتعطل عملية السالم وانشغال العالم بأجندات أخرى

الفلسطينيين الى الزعيم الراحل ياسر عرفات وكأنها حاجة مزمنة مع أن الرجل مضى إلى نهايته كيفما 
  .اختارها

منتدى «ولكل قيادي فلسطيني عايش عرفات حكايته، لكنها مع رجل االقتصاد والسياسة ورئيس 
  .اصيل من محطات تاريخيةمنيب المصري، ذات نكهة متجددة تحمل تف» فلسطين

ووسط . تجربته الخاصة مع عرفات التي تشكل حقبة تاريخية فلسطينية مهمة» الحياة»الرجل يروي لـ
أجواء من التفاؤل بالحوار والوحدة واآلمال بتحقيق اللحمة الفلسطينية مرة أخرى، يعبر المصري عن 

  :جزء من تجربته مع ياسر عرفات
 سنة، اكتشف خاللها عظمة الرجل 40 عرفات عن قرب قبل أكثر من يقول المصري إنه تعرف على

فيليبس «تعرفت إلى ياسر عرفات في بداية الستينات خالل عملي رئيساً لفرع شركة «: وتميزه
 الذي جاء 1963في العام ) أبوجهاد(األميركية في الجزائر وذلك عندما التقيت خليل الوزير » بتروليوم

في الجزائر، وتوطدت عالقتي الشخصية مع القيادي ) فتح(ركة التحرير الوطني ليتولى مسؤولية مكتب ح
، رأيت فيه التزاماً مطلقاً بفلسطين، ووفّرت له كل ما يريد، لدعم العمل الوطني، وبدأت أحمل »أبوجهاد«

  .إلى دول عدة» أبو جهاد«رسائل ووثائق ومطبوعات وجوازات من 
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 أحد األيام كنت جالساً في مكتبي دخل أبو جهاد ومعه رجل بمالبس في. ومن ثم كانت البداية مع عرفات
دهشت في البداية ألن لهجته كانت مصرية أكثر منها فلسطينية، . أعرفك بياسر عرفات: مدنية وقال لي

تذكرت أحد «فأجبت بأنني . »مالك مش مرتاح... شو القصة«: ويبدو أن عرفات شعر بذلك فقال لي
، »ار القاهرة لمدة أسبوع وعاد إلى نابلس ليتحدث بلهجة مصرية طوال حياتهأبناء عمومتي الذي ز
  .»الحكاية أنني منذ طفولتي أعيش في مصر... ال .. ال«: فضحك عرفات وقال

 جاء أبو عمار 1964في العام : ويتذكر المصري رحلة البداية مع قيادة المنظمة في عهد أحمد الشقيري
ي أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري موجود في الجزائر، وأبو جهاد إلى مكتبي وأبلغان

وأنهما يرغبان في لقائه وفي أن أكون برفقتهما، وذهبنا معاً وانضم إلينا في اللقاء مع الشقيري كل من 
وخالل اللقاء طلب أبو عمار أشياء محددة من الدعم المعنوي . القياديين حمدان عاشور ومحمد أبو ميزر

 10خالل «قال أبو عمار للشقيري . المادي، كان يتحدث بحرارة وحماسة، وفي األثناء احتدم النقاشو
. »نحن ثوار ولدينا برنامج نضالي. سنوات على األكثر ستسمع صوتي هذا من أعلى المنابر في العالم

لى ذلك  سنوات ع10في تلك اللحظات خالجني شيء من الشك فيما يقول عرفات، لكنني تأكدت بعد 
 يلقي خطابه الشهير أمام 13/11/1974اللقاء أنه كان يتحدث برؤية عميقة وببعد نظر، فقد رأيته يوم 

وزاد إيماني يومها بأن هذا الرجل يملك رؤية وحدسا وخصائص ال تتوافر . الجمعية العامة لألمم المتحدة
  .لغيره

 لم أكن أخفي العالقة وكان أصدقاؤه :ظلت متواصلة» أبو عمار«ويشير المصري إلى أن عالقاته مع 
، وكان البعض يظن أنه »ذهب العرفاتي«، و»جاء العرفاتي«: ويقولون» العرفاتي«يصفونني بـ 

  .1970) سبتمبر(يعايرني بذلك، ثم وقعت األحداث المأسوية واالشتباكات التي توجت بكارثة أيلول 
لحكومة األردنية بعد أحداث أيلول، وعرض علي خالل تلك الفترة كلّف الملك حسين وصفي التل تشكيل ا

التل تولي وزارة األشغال العامة إلعمار ما دمرته االشتباكات والمعارك في األردن في األشهر السابقة 
خصوصا في أيلول، فطلبت مهلة للتفكير وقررت مشاورة عرفات في األمر، وحين عرضت األمر عليه 

في ذلك، وفعالً عينت وزيراً » أبو جهاد«و» أبو إياد«، وأيده )و ربيحأب(ال تتردد يا : سارع إلى القول
  .لألشغال من دون راتب

تعرف عرفات على وصفي التل في بيتي، وكنا نتناقش ونعمل على حل المشاكل والتجاوزات، وكانت 
لك حسين المواجهات الكالمية والحوارات بين عرفات والتل تمتد إلى فجر اليوم التالي، كما جمعت الم

ومع مرور األيام وتوالي األحداث زادت عالقتي قوة ووثوقًا بعرفات . وياسر عرفات في لقاء في بيتي
كان يستمع إلى الجميع ويناقش، لكنه . الذي يملك قدرة عجيبة على احتواء الناس وإشعارهم بخصوصيتهم

كان يمد خيوطًا عدة . عولم يكن ليعتمد على شخص واحد في أي موضو. في النهاية هو صاحب القرار
في بعض األمور خدمة للقضية » يخفف«أحياناً أو » يبالغ«وكان . خمسة، أو خمسين، ويجمعها كلها بيده

  .التي سكنته
ولكن، جاء تطور األحداث في األردن على عكس ما كان يريد عرفات، وتدهورت األوضاع، وفي غمرة 

. »الملك«لنصالحه مع » عرفات«ين أن نحضر ذلك عرض علي وصفي التل بناء على طلب الملك حس
وفعالً توجهت مع رجل المصارف الفلسطيني المعروف عبد المجيد شومان والسياسي الفلسطيني ابراهيم 
بكر وأنا برفقة سفير المملكة العربية السعودية أحمد الكحيمي، وبسيارته الديبلوماسية إلى منطقة احراج 

وكان أبو عمار محاصراً ومعه عدد من رجال . ناعه بمصالحة الملكعجلون لمقابلة عرفات والسعي إلق
بعد وصولنا دخلنا إلى أحد الخنادق تحت . المقاومة الفلسطينية في جبل األقرع في منطقة جبال عجلون

وهو يروي فظائع » أبو عمار« أبكانا -» الشمس« كان موجوداً فيها وأقنعناه بالخروج إلى –األرض 
ورافقنا .  التي شهدها في المخيمات وبين الفدائيين، لكنه أبدى استعداداً لمصالحة الملكالمعاناة والمآسي

في سيارة الكحيمي ومررنا بثالثة حواجز عسكرية أردنية، كدنا نقتل عند أولها، حيث صوب جندي 
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 تحدث معه ومع الجنود اآلخرين» أبو عمار«أردني غاضب سالحه علينا وأوشك أن يطلق النار، لكن 
التزموا أنتم تتكلمون مع ياسر عرفات رئيس منظمة «عند الحواجز التالية بلهجة حازمة آمرة بقوله 

وفعالً كان الجنود يلتزمون ويتراجعون، وعند كل حاجز كنت أشعر أن نهايتنا قد . »التحرير الفلسطينية
  .حلت

 األردنية ليحضر ملفاته -ية طلب أبوعمار قبل التوجه إلى عمان أن ننقله إلى درعا على الحدود السور
منها، وتوجهنا فعالً إلى درعا، وانتظرنا نحو ساعتين لكنه قال إن الوقت أصبح متأخراً وأنه يفضل أن 

وفي اليوم التالي ذهبنا إلى درعا الصطحاب . »تعال بكرة«: يتوجه إلى عمان في اليوم التالي، وقال لي
 أنت أنقذت حياتي حين أخذتني في سيارة الكحيمي اسمع يا منيب«عرفات إلى عمان، لكنه قال لي 

 فقد قصف الجيش األردني الموقع بعد مغادرتنا واستشهد عدد من –من جبال عجلون ) الديبلوماسية(
أنا : »أبوعمار«وتابع . ال:  وإذا ذهبنا إلى عمان فهل أنت مستعد لتتحمل دمي؟ فأجبته فوراً–الفدائيين 

وإذا أردت الذهاب إلى عمان فيجب أن يستقبلوني فيها كرئيس . اربلن أذهب إلى عمان كمطارد وه
وهنا أقر مجددا بِبعد نظر الرجل بل قدرته على استشراف المستقبل، ألنه بالفعل ذهب إلى عمان . دولة

واستقبل فيها كرئيس دولة، وذلك يوم وصلها آتياً من بيروت للمشاركة في تشييع جنازة رئيس وزراء 
  .1980يف عبد الحميد شرف في العام األردن الشر

  تنشيط االتصال بالغرب
أبو «كما في كل الساحات التي عملت بها الثورة الفلسطينية ظلت عالقاتي الشخصية والتنظيمية مع 

  .على حالها متميزة، وتواصلت عالقتي مع الرجل بعد انتقاله إلى لبنان» عمار
، فكرت مع عدد من رجال األعمال 1982ت في العام وبعد خروجه وقوات الثورة الفلسطينية من بيرو

الفلسطينيين في التحرك للقيام بما يمليه الواجب لمساعدة الشعب الفلسطيني وبما يخدم القضية الوطنية، 
 1983، وذلك في لندن في مطلع العام »مؤسسة التعاون«فأسست مع شخصيات وطنية بارزة فلسطينية 

فلسطيني في مختلف تجمعاته، ولتنشيط العمل السياسي الفلسطيني في بهدف دعم وتعزيز صمود الشعب ال
في العمل، خصوصا في الضفة الغربية وغزة، » مؤسسة التعاون«ونشطت . الواليات المتحدة والغرب

واعتقد البعض حينها أن » داخل الخط األخضر «1948وكذلك في األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
قد تكون صيغة قيادية بديلة لمنظمة التحرير، وربما وصلت هذه الشكوك إلى ) نالتعاو(هذه المؤسسة 

، لكننا سرعان ما أكّدنا له توجهاتنا وتمسكنا القوي بالمنظمة وقيادته فاطمأن ولم يتأخر عن »أبو عمار«
سياسيا وماليا، » صعب«وعندما شعرت بأن عرفات والمنظمة في وضع . توفير أي دعم سياسي لنا

بتنظيم أول مؤتمر ) أبو عالء(، قمت بالتعاون مع األخ أحمد قريع 1987 و1986صوصا في عامي خ
اقتصادي فلسطيني عالمي، عقد في تونس في رعاية أبو عمار، ثم رافقته في رحلته الشهيرة إلى جنيف 

لى مقرها  حين انتقلت الجمعية العامة لألمم المتحدة من مقرها في نيويورك إ1988في أواخر العام 
الثاني في جنيف لالستماع إلى خطاب عرفات بعد أن رفضت الحكومة األميركية منحه تأشيرة دخول إلى 

  .نيويورك
ويضيف المصري أنه أشرف على الكثير من االتصاالت بين المنظمة واألميركيين من خالل اتصاالت 

  ركي مع منظمة التحرير الفلسطينيةرسمية وإعالمية، وشارك في االتصاالت التمهيدية لبدء الحوار األمي
جون وجانيت واالش لتأليف كتاب : في هذا اإلطار دعونا إلى تونس كاتبين أميركيين بارزين هما: يقول

  .عن عرفات ونشره في الواليات المتحدة والغرب
 عاد المصري إلى أرض الوطن وأسس مع عدد من 1994بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 

وغيرها من الشركات للمساهمة في إعمار الضفة » باديكو«رجال األعمال شركة فلسطين لالستثمار 
  وغزة
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: على غير صعيد» أبو عمار«ويقول إنه وخالل السنوات التي تلت العودة تواصلت عالقته القوية مع 
 2003لعام عرض علي مرة أخرى منصب رئيس الوزراء أثناء حصاره في المقاطعة في رام اهللا في ا

وذلك في غمرة الحديث عن إدخال إصالحات على السلطة، وقال أمام مبعوث الرباعية الدولية تيري 
أريد تقلد منصب رئيس الوزراء من كل » عاطفياً«، ولقد كنت »أنا أرشح منيب المصري«رود الرسون 

ات برفقة األمين العام وبعد ثالثة أيام من تكليفي ذهبت إلى الرئيس عرف. قلبي ، لكن عقلي كان يرفض
الذي اعتقد أنه يجب أن » أبومازن«وال » فتح«ال أريد أن أقسم » للرئاسة الطيب عبد الرحيم وقلت له

  .يكون رئيس الوزراء، وسنحضره لتقوم بتكليفه بتشكيل الحكومة فوافق وهذا ما تم فعالً
  مرض الرئيس واستشهاده

 عرفات محاصرا في المقاطعة في رام اهللا لم أنقطع عن طوال األيام التي عاشها: يقول منيب المصري
 لم أشعر بقلق 2004) أكتوبر(زيارته، وحينما تعرض لالنتكاسة الصحية في أواخر شهر تشرين األول 

بعد شفائه قويا » أبو عمار«كبير عليه، كنت أعتقد أن ما يحدث هو مجرد غمامة ستزول وسيعود 
  .قائداً وبطالً... صلبا
» ال تتركني يا منيب«: ي عرفات وأنا أودعه في المقاطعة بعد أن صعد إلى الطائرة المروحيةقال ل

فسقطت وتعرضت إلغماءة تأثراً، وعلى رغم مكابدته المرض إال أن الرئيس اتصل من عمان التي 
 وصلها في طريقه إلى باريس لالطمئنان على صحتي، أما أنا فلحقت به إلى باريس ألكون بقربه في

  .محنته
كانت تلك األيام من األقسى واألصعب في حياتي، مع أنني كنت دائما مؤمنًا بأن ياسر عرفات سيعود، 

كنت في كل لحظة . ورافقت جثمانه في رحلته األخيرة من باريس إلى رام اهللا... وأنه كما عودنا سينجو
 سنة أن أراه 40تدت طيلة أكثر من أنه سينهض وسأتحدث إليه مجددا، فقد اع. أنتظر المعجزة وأتوقعها

  .بطالً، قائدا ملهما، شجاعا جريًئا، إنسانًا متواضعا، صديقًا وفيا ولطيفاً
عرفات فى حياته كما في مماته رأيت فيه الرجل واعتبرت مسيرته الطويلة طريق الخالص للفلسطينيين 

  .من انقسامهم ونبراسا للخالص من االحتالل
 مع عرفات شريط طويل من الذكريات الجميلة أستمد منها األمل والحياة على رغم لي: يقول المصري

قسوة المصاب إنها محطات مهمة كل منها يمثل وحده تاريخًا عن فلسطين القضية وعن التحرير 
  .والمستقبل

  2/5/2009الحياة، 
  

  فتح وانعقاد مؤتمرها السادس    .34
  محسن صالح  

وكانت الحركة قـد    . تى اآلن عن انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح        وح 2008كثر الحديث خالل العام     
 على التوالي، وعقدت مؤتمرها الرابع عام       1971 و 1968 و 1967عقدت مؤتمراتها الثالثة األولى أعوام      

وكان من الواضح أن فتح تعاني من حالة من الترهل والتفكك تـستدعي             . 1989، والخامس عام    1980
  .مرها وإعادة ترتيب بيتها الداخليالمسارعة إلى عقد مؤت

 أوصى المجلس الثوري لحركة فتح بعقد المؤتمر السادس، وتم تـشكيل لجنـة              2004أيلول  /في سبتمبر 
صحيح أن الكثير من كوادر فتح يعول على        . تحضيرية، غير أن عملها سار بوتيرة بطيئة ألسباب مختلفة        

المـؤتمر  (ح أن أهم مؤسسة تمثيلية وتشريعية في فتح         المؤتمر إلحداث التغيير المطلوب، لكن من الواض      
 عاماً من   37، حيث لم تتمكن منذ ذلك التاريخ وطوال         1971قد جرى تحييدها وتهميشها منذ العام       ) العام

  . االنعقاد سوى مرتين
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 -بدرجـة أقـل  -وبالتالي فإن آلية صناعة القرار تركزت عملياً بيد رئيس الحركة ثم اللجنة المركزية ثم   
وألن عمليات انتخاب هذه المؤسسات القيادية ال تتم إال عبر المؤتمر العام، فإن             . المجلس الثوري للحركة  

  .عدم انعقاده أتاح لهذه القيادات البقاء في مناصبها سنوات طويلة دونما تغيير
  ضرورة عقد المؤتمر

 آخر مـؤتمر لهـا، وبعـد     عاماً من انعقاد20أصبح من الضروري عقد المؤتمر السادس لفتح بعد نحو       
 بأحداث جسام ووقوع تغييرات ضخمة في مسار        -التي قادت النضال الوطني الفلسطيني    -مرور الحركة   

العمل الفلسطيني، وتبني قيادة الحركة ألفكار واتفاقيات والتزامات يتعارض عدد منهـا مـع األدبيـات                
  . النضالية والمنطلقات الحركية لفتح

تي تمكنت من هزيمة فتح في االنتخابات كان هناك ضرورة إلعـادة تحديـد              وبعد بروز حركة حماس ال    
البوصلة والمسار، وإعادة التماسك التنظيمي للحركة، وضخ دماء جديدة شابة في مؤسـساتها القياديـة،               
ومعالجة الترهل والفساد الذي عشش في أوساطها، وإعادة ثقة الشارع الفلسطيني بمـشروعها الـوطني               

  . سي الذي تعرض لكثير من االهتزازاتومسارها السيا
وكان هناك أيضاً رغبة عربية ودولية في أن تتمكن فتح من إعادة ترتيب أوضاعها واسترجاع تماسـكها                 
وقدرتها على المبادرة، باعتبارها الحركة األكثر قبوالً واألكثر قرباً من السياسات العامة العربية والدولية              

تبارها الحركة التي حملت عبء مسار التسوية واتفاقات أوسـلو والـسلطة            تجاه القضية الفلسطينية، وباع   
الفلسطينية، فضالً عن أن تفككها وتراجعها سيؤدي إلى صعود حركة حماس ووراثتهـا لقيـادة الـشعب     
الفلسطيني، بما يعني ذلك من تعطيل لمسار التسوية، وتولي اإلسالميين زمام القيادة، وهو أمر مرفوض               

  .اهن من قبل النظام الرسمي العربي والدوليفي الوضع الر
  عناصر التعطيل والتأجيل

. وطوال الفترة الماضية كان يتكرر تحديد تواريخ معينة النعقاد المؤتمر، ويتم تأجيله من شهر إلى آخـر                
  :وقد حالت عوامل عديدة دون انعقاده، أبرزها

 واستحقاقات كبيرة وشائكة ومعقدة سياسية       عاماً تسبب في تراكم قضايا     20 تعطل انعقاد المؤتمر نحو      -1
وتنظيمية، وكان ال بد من وجود حد أدنى من توافق داخلي مسبق ومعقول حولها وإال قد تكون عناصـر                   

  .تفجير للمؤتمر، مما قد يهدد بالوقوع في مزيد من التدهور والتراجع
ة في جسدها، وجعلت من فـتح        حالة الترهل والتفكك التنظيمي أدت إلى وجود حاالت اختراق مختلف          -2
، وأوجدت تنظيماً رخواً من نحو ربع مليون عضو، وتنقصه معـايير االنـضباط              "تنظيم من ال تنظيم له    "

  . والوالء
ودخل الكثير من العناصر لتحقيق منافع شخصية مرتبطة بقيادة فتح لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية،              

قبة عناصرها القيادية ومحاسبتهم ومعاقبتهم عنـدما تقتـضي         وأضعفت حالة الترهل من قدرتها على مرا      
الضرورة، وتسببت في وجود حاالت فساد في المراتب العليا ممن تصعب إزاحتهم، كما أسـهمت فـي                 

  .تشكل تيارات داخلية مختلفة تتمحور حول رموز وأشخاص، ويستقوي بعضها بقوى خارجية
داخلية، وإلى سـقوط    " تصفية حسابات "ا، قد يؤدي إلى     وفي مثل هذه األحوال فإن مجرد عقد مؤتمر كهذ        

أشخاص وصعود آخرين، وهي عملية كانت تخشى قيادة فتح عواقبها، وكانت تفضل أن تتم في ضـوء                 
  ".تحت السيطرة"أو " محسوبة"ترتيبات مسبقة، وأن تؤدي إلى نتائج 

د، فمـثالً أقـر صـائب       وقد توالت تصريحات قياديين في فتح حول ما أصاب الحركة من ترهل وفـسا             
، أما حاتم عبد القادر فاعتبر      "تعيش حالة غير مسبوقة من المشاكل والخالفات الداخلية       "عريقات بأن فتح    

  ".وصلت إلى وضع صعب جداً"أنها 
وجاءت فضيحة تهريب الهواتف النقالة التي اتهم فيها روحي فتوح رئيس المجلس التـشريعي الـسابق                

  .كشف استمرار مسلسل الحديث عن الفساد الذي طال قيادات كبيرة في فتحومستشار الرئيس عباس لت
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الفساد والفاسدين ما زالوا يـسيطرون علـى        "وعلق رئيس المحكمة الحركية العليا لفتح رفيق النتشة بأن          
  . ، مؤمالً أن يقوم المؤتمر السادس بإبعادهم"حركة فتح

اد العديد من قياداتها، ودعا إلى إجراء تغيير حقيقي في          أما مروان البرغوثي فحمل قيادة فتح مسؤولية فس       
  ".بالفساد والعجز والفشل"القيادة وإلى انتخاب وجوه جديدة ورموز ليس لها عالقة 

 إشكالية تدافع األجيال داخل فتح ورغبة العناصر الشابة في الوصول إلى المواقع القيادية، وتخـوف                -3
 إما من فقدانها لبوصلتها وروحها التي حملوها، أو مـن فقـدانهم             جيل الرواد والحرس القديم في الحركة     

لمكانتهم ومناصبهم والمزايا التي يتمتعون بها، أو من كون بعضهم عرضة للمحاسبة على ملفات مرتبطة               
  .بالفساد والمسلكيات المالية والتنظيمية

رارات سياسية لها عالقة بالرؤية      المعادلة الصعبة المرتبطة بالموافقة على التقرير السياسي واتخاذ ق         -4
النضالية لفتح وبمسار التسوية، حيث كان الكثير من قواعد الحركة وعدد من رموزها يـدفعون باتجـاه                 

في الحركة بقيادة أبو مـازن  " التيار المعتدل "التأكيد على تبني المقاومة ونقد مسار التسوية، في حين يجد           
  .م االلتزامات التي قدمها لإلسرائيليين واألميركان والمجتمع الدوليأما" محرجاً"نفسه متناقضاً مع ذاته، و

ولذلك سعى هذا التيار إلى تأخير عقد المؤتمر لتجاوز مثل هذه األزمة المحتملة، وللعمل علـى ترتيـب                  
ضم عناصر وكـوادر    " المال السياسي "وقد حاول البعض عبر     . أغلبية مناسبة في المؤتمر تدعم توجهاته     

  .به، لكن الكثير من عناصر فتح ظلت مستعصية على اإلغراءات المختلفةإلى جان
وقد اضطر ناصر القدوة لالستقالة من عضوية اللجنة التحضيرية ومن رئاسة لجنة صـياغة البرنـامج                

نيـسان  /السياسي الجديد للحركة بسبب خالفات كبيرة مع بعض أعضاء اللجنة المركزية في أوائل أبريل             
النقاشات في ذلك الوقت قد أدت إلى استبعاد األفكار التي تتحدث عن ضرورة تحويل              ويظهر أن   . 2008

فتح من حركة تحرر وطني إلى حركة مدنية أو حزب سياسي، وهي أفكار سبق أن تقدم بهـا مكتوبـة                    
  . مرتين ناصر القدوة

عمـان يـوم   وعلى الرغم من أن نبيل شعث صرح بعدما أنهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعمالها فـي   
 بأنه تمت المصادقة على مسودة البرنامج السياسي الجديد لفـتح، وعلـى برنـامج البنـاء      12/6/2008

الوطني الذي يتضمن إستراتيجيات الحركة فيما يتعلق بالسياسات والخطـط االقتـصادية واالجتماعيـة              
 3برئاسة أبو ماهر غنيم يومي      والشبابية والتنموية، فإن االجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية الموسعة          

 في عمان، تبنى توصية بإعادة قراءة البرنامج السياسي ووثيقته، كمـا رفـض االجتمـاع                4/8/2008و
الصياغات والنصوص العمومية التي اقترحها نبيل شعث في البرنامج الـسياسي والتـي أسـقطت فـي                 

حرير الشعبية طويلة األمد، وخلطـت      صياغتها األولى خيار المقاومة وتجنبت النص على مبدأ حرب الت         
  . بين المقاومة المدنية والعسكرية

كذلك، دعا االجتماع إلى إعادة النظر في المسيرة السلمية والمفاوضات، والعودة إلـى تجـذير العمـق                 
شن مناقشوه من قـادة فـتح       "كما  . العربي واإلسالمي للقضية، والنص صراحة ومباشرة على المقاومة       

  ". على ما أسموه خط دايتون في صفوف الحركةهجوماً شرساً
وهكذا، بدا أن الرياح ال تجري كما يشتهي الرئيس عباس الذي ما كان ليعقد مؤتمراً لفتح يخرج بنتـائج                   

في الحركة، بل ويقدم مقاربة أقرب إلى رؤية حمـاس منهـا            " المتنفذ"و" المعتدل"تناقض توجهاته والتيار    
   .إلى رؤية قيادة فتح الحالية

 صفحة علـى  90وقد جرت محاوالت توفيق في الصياغات إلى أن وضعت الورقة السياسية المكونة من            
، ضـمن سـت أوراق      2008تشرين الثاني   /طاولة نقاش اللجنة التحضيرية التي انعقدت منتصف نوفمبر       

د على  وكان فيها تأكيد على رفض فتح للمشروع الصهيوني في فلسطين وتأكي          . مستكملة بشكل شبه نهائي   
لكن الورقة ال تضع نفسها في زاوية القرار الـسياسي وتبقـي            . المبادئ التي حملتها الحركة منذ والدتها     

  . الباب موارباً لتحديد اتجاهات الحركة المستقبلية



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1422:         العدد       2/5/2009السبت  :التاريخ

 غياب القيادة التاريخية المجمع عليها لدى فتح وخصوصاً بعد وفاة ياسر عرفات، وهي قيادة كانـت                 -5
وتحديد المسارات، ومن ذلك عقد المؤتمر عندما تقرر ذلك فعالً، على الرغم مـن أن               قادرة على الحسم    

تلك القيادة مسؤولة إلى حد كبير عن حالة الترهل وضعف البناء والعمل المؤسسي داخل فتح، والجنـوح                 
  .نحو الفردية، وتهميش دور المؤتمر العام

فهـل  . ه ذلك من مضامين سياسية أو تنظيميـة        اإلشكاليات المرتبطة بتحديد مكان المؤتمر وما يحمل       -6
سيعقد في أريحا حيث السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي وقدرة تيار الداخل على تحشيد عدد أكبر               
من الكوادر واألنصار، أم سيعقد في األردن أم في مصر مع ما يحمله ذلك من فرص أفضل ألعـضاء                   

  . لمضيفة على توجهات ونتائج المؤتمرفتح في الخارج، وإمكانات تأثير الدول ا
وقد رشحت أنباء عن خالفات حادة داخل اللجنة التحضيرية حول مكان االنعقاد، وذكر أن خمـسة مـن                  
أعضاء اللجنة المركزية وقادة أقاليم األردن وسوريا ولبنان يطالبون بعقده خارج األراضي الفلـسطينية،              

  . على عقده في الداخل-بمن فيهم محمود عباس-في حين يصر باقي أعضاء اللجنة المركزية 
 1200 اإلشكالية المرتبطة بتحديد أعداد المشاركين في المؤتمر ومعايير اختيارهم، وهل سـيكونون              -7
 كما يرغب الكثيرون من الحرس القديم في اللجنة المركزية والمجلس الثـوري، أم سـيكونون                1500أو

الشباب وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وما هـو نـصيب           كما يرغب الكثيرون من تيار       3500بحدود  
  العسكريين؟ ومن هم أعضاء فتح الذين يحق لهم االختيار أو الترشيح؟

لقد ظلت هذه اإلشكالية قائمة بدرجات مختلفة، ألن تحديد نوعية المشاركين وأعدادهم سيحكم مسبقاً وإلى               
  . المركزية ومجلسها الثوريحد كبير على الشكل الذي ستنتخب فيه رئاسة فتح ولجنتها

 أقرت اللجنة المركزية في فتح عدد األعضاء الذين يحق لهم المشاركة في المـؤتمر               23/10/2008وفي  
  . عضو من الداخل والخارج، لكن العدد ظل مثار اعتراض ونزاع1200بـ
" اسـتعادة "سطيني و يبدو أن هناك من القيادات من كان يرغب في عقد المؤتمر بعد إنهاء االنقسام الفل              -8

باستعادة فتح زمام المبادرة والـسيطرة فـي        " االحتفالية"ولم تكن األجواء    . قطاع غزة من سيطرة حماس    
النزاع الفلسطيني الداخلي هي السبب الوحيد، إذ إن عدداً من هؤالء كان يريد أن يقدم إنجازاً بين يـدي                   

المتوقع عن سوء األداء والتقصير في مرحلـة        المؤتمر يحفظ به مكانته وموقعه ويجنبه الحساب العسير         
  . المواجهة العسكرية بين فتح وحماس والتي أدت إلى سيطرة األخيرة على قطاع غزة

ويظهر أن العمل الطويل والمضني للجنة التحضيرية لم ينجح فـي جـسرِ حـاالت التنـازع والتـدافع                   
بمثابة "ر إلى انشقاقات، أو أن يكون عقده        وما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي انعقاد المؤتم        . والتعطيل

على حد تعبير أحد قادتها الذي أضاف أن المعنيين بالحركة يعلمون ذلك لكنهم يتحرجون              " تفجير للحركة 
  .من إعالنه

 -على األقـل  -ويبدو أن مؤتمر فتح سيظل عرضة لإلرجاء ما لم يتم الوصول إلى معادلة دقيقة تضمن                
  . الكبار والتيارات الفاعلة في الحركةاعتبارات ومصالح الالعبين

  1/5/2009الجزيرة نت،
  

  في غزة " فتح"في الضفة وشعبية " حماس"ارتفاع شعبية  .35
 هاني المصري

بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أشارت عدة مؤشرات أهمها عدة استطالعات، الـى أن شـعبية                 
قد ارتفعت في الضفة الغربية بـشكل ملحـوظ،         والحكومة المقالة ورئيسها إسماعيل هنية      " حماس"حركة  

  .بينما تراجعت في غزة
فشعبية الرئيس ابو مازن وحكومة سالم فياض وحركة فتح ارتفعت في غـزة، بينمـا               . والعكس بالعكس 

  .تراجعت في الضفة
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 64ر7فقد أظهر استطالع أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال في شهر كانون ثاني الماضي أن أكثرية              
قالوا إن إسرائيل هي المنتصرة، فيمـا       % 9ر8هي الطرف المنتصر في الحرب مقابل       " حماس"أن  ترى  
  .أن الجانبين لم يحققا أي انتصارات% 37ر4اعتبر 

ومن الالفت لالنتباه في هذا االستطالع، هو عدم االنسجام بين الرأي العام في الضفة والقطاع في غالبية                 
هي التي  " حماس"في الضفة أن    % 53ر3 عنها فعلى سبيل المثال رأى       القضايا التي تم سؤال المستطلعين    

  ".حماس"التي تسيطر عليها % 35ر2انتصرت في الحرب األخيرة، مقابل نسبة أقل في غزة 
وأظهر االستطالع أن حرب غزة أدت الى ارتفاع شعبية حركة حماس عموما ــ وخصوصا في الضفة                

وقيادتها والحكومـة   " فتح"ومتها في غزة مقابل انخفاض في تأييد        ــ وكذلك الحال بالنسبة لقيادتها وحك     
  .في الضفة

فـي  % 19ر3 خالل هذا االستطالع بعـد أن كانـت        28ر6الى" حماس"فارتفعت نسبة الذين سينتخبون     
في استطالع نيسان   % 34، أما بالنسبة لحركة فتح فقد انخفضت نسبة مؤيديها من           2008استطالع نيسان   
تفوقت على حركة فـتح ألول      " حماس"وهذا يعني أن    . في هذا االستطالع  % 27ر9 الى من العام الماضي  

  ".حماس"تحصل على نسبة أكبر من " فتح"فدائما كانت . مرة في االستطالعات
في هذا االستطالع بعد أن كان قد حصل    % 21ر1وحصل إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة على ثقة         

% 18ر5الى% 9ر2، وذلك نظرا لتضاعف شعبيته في الضفة من       في تشرين أول الماضي   % 12ر8على
فـي تـشرين األول الماضـي       % 15ر5وقابل ذلك انخفاض ثقة الرأي العام بالرئيس محمود عباس من         

  .في هذا االستطالع% 13ر4الى
في % 36في الوقت ذاته انخفضت نسبة الذين يرون أداء حكومة فياض أفضل من أداء حكومة هنية من                 

في هذا االستطالع، مقابل ارتفاع نسبة الذين يرون أن أداء حكومة فيـاض             % 26ر9اضي الى نيسان الم 
  %.40ر7الى % 29ر1أسوأ من حكومة هنية من

 آذار  7 - 5خالل الفترة مـن     " المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية    "وفي استطالع آخر أجراه     
% 45بينما حصل ابو مازن على      % 47لى   ظهر ارتفاع في شعبية إسماعيل هنية حيث حصل ع         2009

  %.40" فتح"بينما حصلت % 33حصلت على " حماس"و
، أما حكومة هنية فقد ارتفعـت       %32الى  % 34أما حكومة سالم فياض فقد تراجعت نسبة التأييد لها من           

" فـتح "فجوة في غزة لـصالح    % 12والمالحظ في هذا االستطالع أيضا أن هناك        %. 43الى  % 36من  
  ".فتح" الضفة لصالح في% 3و

وفي استطالع ثالث أجرته مؤسسة فافو النرويجية في الفترة ما بين الثالث والعشرين من شهر شباط الى                 
% 21مـن المـستطلعين سيـصوتون لحركـة فـتح، وأن            % 28الرابع من آذار الماضيين، أظهر أن       

  .سيصوتون لحركة حماس
  :االنتخابات فإن النتيجة ستكون على النحو اآلتيوبعد استثناء الذين أجابوا بأنهم لن يصوتوا في 

  %).40، والقطاع %41الضفة % (41" فتح"
  %).36، غزة %29الضفة % (31حماس 
وقالوا % 44بأن أداء الرئيس أبو مازن كان حسنا خالل وبعد الهجوم على غزة، بينما مدح               % 41وأفاد  

  .إن أداء رئيس الحكومة سالم فياض كان حسنا
من المستطلعة آراؤهم بأن    % 58 كان تقييم أداء رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية           وفي المقابل 

أن أداء  %) 53(وأفاد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم       . أداءه كان حسنا خالل وبعد الحرب على غزة       
  .في دمشق كان حسنا أو حسنا جدا" حماس"قيادة 
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ويه أن االستطالعات حتى في أكثر البلدان تقدما وديمقراطية،         تعليقا على هذه االستطالعات ال بد من التن       
وحيث إنها ذات تجربة عريقة وذات مصداقية، تعتبر مثل العطر الفرنسي، أي يشم وال يـذاق، تعكـس                  

  .مؤشرا على الحقيقة وليست الحقيقة، كما أنها مؤشر يتعلق بلحظة محددة
وحكومتها ورئيسها إسماعيل هنية    " حماس"دم بشعبية   ولكن بما أن العديد من االستطالعات أشارت الى تق        

بعد الحرب على غزة بالمقارنة مع ما قبلها، وهذا يدل على أن سياسة وأداء القيادة الفلسطينية والـسلطة                  
" فـتح "وحركة فتح، لم يكن جيدا أو بمستوى التحديات التي طرحتها الحرب، كما تدل االستطالعات أن                

وإن بشكل غيـر    (تحكم  " فتح"، رغم أن    "فتح"في الضفة أقوى من     " حماس"و،  "حماس"في غزة أقوى من     
تحكم في القطاع ما يدل على أن تجربة الحكم فـي كلتـا المنطقتـين، وان                " حماس"و) مباشر في الضفة  

فقد شهد القطاع سياسة قمعية وصلت الى       . بتفاوت، لم تكن جيدة، ولم تقدم نموذجا قابال لإلقناع والتعميم         
ق مؤسسات والحد من حرية العمل الجماهيري والسياسي والتنظيمي واإلعالمي، والى حد القتل             حد إغال 

. وإطالق الرصاص على األرجل واعتقال وتعذيب المعارضين، خصوصا فـي صـفوف حركـة فـتح               
ووصلت االمور في الضفة الى حد موت عدة أشخاص في السجون واعتقال المئات وتعذيب الكثير منهم،                

ال ننسى طبعا أن الضفة مـستباحة       . رية العمل الجماهيري والسياسي والتنظيمي واإلعالمي     والحد من ح  
كليا من قوات االحتالل وقطعان المستوطنين الذين واصلوا تطبيق المخططات التوسـعية واالسـتيطانية              
والعدوانية والعنصرية ما أحرج السلطة وأظهرها بموقف ضعيف، وكأنها متعاونـة مـع االحـتالل أو                

  .عاجزة عن فعل أي شيء ضده لوقف سياسة خلق الحقائق االحتاللية على األرض
كما أن القطاع محاصر حصارا خانقا وأطول سجن في التاريخ، وال يقوى على المقاومة، وإذا قاوم يدفع                 

لية ثمنا باهظا، ما دفع حركة حماس وبتأييد من كافة الفصائل للمطالبة بالتهدئة، بدون أية استجابة إسرائي               
  .حتى اآلن

في الضفة وتراجعها   " حماس"تأسيسا على ما سبق، ونظرا لما أشارت إليه االستطالعات من تزايد شعبية             
في غزة وتراجع شعبيتها في الضفة، تساءلت أنا وصديقي أحمد، ماذا لـو             " فتح"في غزة، وتزايد شعبية     

. ابات التشريعية والرئاسية القادمة   صدقت هذه االستطالعات واستمرت هذه المؤشرات لحين إجراء االنتخ        
  :في هذه الحالة ستكون نتيجة االنتخابات

في الضفة وأن ال يحصل أحد المرشحين للرئاسة علـى األغلبيـة            " حماس"في غزة، و  " فتح"إما أن تفوز    
  .الكافية التي تؤهله العتالء سدة الرئاسة، وهذا يؤدي الى أزمة حكم

لضفة وغزة، وأن ال يحصل أحد على األغلبيـة الكافيـة التـي تؤهلـه           أو أن تكون النتائج متقاربة في ا      
  .العتالء سدة الرئاسة، وهذا يؤدي أيضا الى أزمة حكم

أو أن يستمر االنقسام وصوال الى تنظيم انتخابات منفصلة في الضفة والقطاع،تفوز فيهـا فـي الـضفة                  
بينمـا الحكـم فـي أيـدي        " فتح"من  الضفة أغلبيته   " دولة"، بحيث يكون المجلس التشريعي في       "حماس"
، "فـتح "، وهذا يؤدي الى تناقض حاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفوز فيها في القطاع               "حماس"

  .وعندها يا قلبي ال تحزن". فتح"القطاع أغلبيته من " دولة"بحيث يكون المجلس التشريعي في 
لتي ال يحكمان فيها دليل على سوء الحكم لكلتيهمـا،          في المنطقة ا  " حماس"و" فتح"إن مجرد ارتفاع شعبية     

وعلى أن الشعب الفلسطيني يحمل كال الفريقين المسؤولية عن الوضع الراهن المأساوي وهو غير راض               
على اإلطالق عن استمرار االنقسام المدمر للقضية الفلسطينية، والذي يهدد المشروع الوطني بالـضياع،              

هـو  " حمـاس "و" فتح"إن ما هو مؤكد ان االستقطاب الحاد بين         . اة المضاعفة واإلنسان الفلسطيني بالمعان  
سيد الموقف، رغم كفر الفلسطينيين بهما نظرا لما آلت اليه األمور تحت سيطرتهما بدون ظهور قوة ثالثة                 
ذات وزن، سواء يسارية أو من أي لون، وهذا سبب إضافي يطرح بإلحاح أشد ضرورة االتفاق الوطني                 

فاالنقسام والسيطرة االنفرادية على الضفة والقطاع لم ولن يؤديان الـى حـل اي              . بإنهاء االنقسام الكفيل  
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شيء وقادا الى كارثة، واستمرارهما سيؤدي الى كارثة اكبر تطيح بكل شيء حققه الـشعب الفلـسطيني                 
  .اثناء نضاله المديد

تحفظ التعدديـة والتنـوع والمنافـسة       إن الوحدة الوطنية ما دامت فلسطين تحت االحتالل، الوحدة التي           
  !!.ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات

  2/5/2009األيام، فلسطين، 
  

   واستحقاقات التغييرالفلسطينيالحوار  .36
  نقوال ناصر

تشير كل الدالئل في أعقاب الجولة الرابعة للحوار الفلسطيني التي اختتمت في القاهرة أواخر الشهر 
مايو الجاري / ار سوف يشهد بعد الجولة الخامسة التي اتفق عليها أواسط أيار الماضي إلى أن هذا الحو

الذي تم " اتفاق الرزمة"، أو يعلن فض الحوار لفشله في التوصل إلى . جولة سادسة وسابعة وثامنة ، إلخ
 التفاهم أصال على إطالق جوالت الحوار على أساسه ، كما تشير إلى أن أحد طرفي الحوار إنما يريد

الحوار لذاته ، ويريده أن يستمر دون اتفاق ، بهدف كسب الوقت ، مراهنا على مؤشرات إقليمية ودولية 
ينتظرها أن تنضج لترجح كفته في االنقسام الفلسطيني الراهن ترجيحا يغنيه عن مواصلة الحوار ، 

  .كة وبالتالي عن التوصل إلى اتفاق وطني فلسطيني على أساس وحدة وطنية أساسها الشرا
والمراقب ليس بحاجة إلى معاهد أبحاث إستراتيجية أو إلى ضرب المندل لكي يتبين من هو الطرف الذي 
يسعى إلى المماطلة في الحوار من أجل كسب الوقت ، فهو بالتأكيد الطرف الذي ما زال يتشبث في 

ت عقيمة كانت الحوار ببرنامجه السياسي الذي أسقطته تطورات عشرين عاما من االحتكام لمفاوضا
نتائجها عكسية ، ولوساطة أميركية غير نزيهة ما زالت مرجعياتها إسرائيلية منحازة ، طرف ما زال 
يرفض التنحي عن القيادة أو في األقل مشاركة اجتهادات وطنية أخرى فيها ، كما يحدث في كل 

يتشبث بمواقعه في سلطة المجتمعات الحرة في العالم ، بالرغم من سقوط برنامجه السياسي ، وما زال 
الحكم الذاتي وفي منظمة التحرير ، وباحتكاره لصنع القرار الفلسطيني ، وبرفضه ألي شراكة وطنية 
حقيقية في صنعه إال بشروطه التي أمالها االحتالل اإلسرائيلي عليه مباشرة وبالوكالة األميركية على حد 

  .   سواء 
ا على الموافقة على إجراء تغيير في البرنامج السياسي وفي وبما أن الموافقة على الحوار تنطوي ضمن

، فإن اإلصرار على عدم تغيير ) السلطة والمنظمة(تكوين القيادة وفي المؤسسات الوطنية وأجهزتها 
البرنامج السياسي بحجة عدم استعداء المجتمع الدولي حد شمول الضفة الغربية بالحصار المفروض على 

 في تغيير القيادة على أساس الشراكة كما أثبت االنقالب المتواصل على نتائج قطاع غزة ، والمراوغة
 األميركية ألي تغيير –االنتخابات التشريعية األخيرة ، والمحاوالت المستمرة لفرض الشروط اإلسرائيلية 

في المؤسسات الوطنية وبخاصة حكومة السلطة ، ما هو إال إصرار ومراوغة وشروط ال تفسير لها 
ى رفض التغيير ، وبالتالي توفر نية مسبقة إلفشال الحوار ، ألن إجراء التغيير هو شرط مسبق سو

لنجاح الحوار في التوصل إلى اتفاق ، أما فرض الوضع الراهن دون أي تغيير جوهري فيه على 
به فإن القبول ") حماس"وهو حركات المقاومة وفي مقدمتها (الطرف الذي يطالب بالتغيير في الحوار 

يعني فقط انتحارا سياسيا ذاتيا لحركة مثل حماس خاضت انتخابات وفازت فيها وهي رافعة شعار 
، مما يعني في المحصلة أن هذا الطرف يشارك في الحوار دون أن تتوفر لديه النية " التغيير واإلصالح"

  .في إنجاحه 
ا في حرب إعالمية لم تتوقف إن األخطاء التي يتصيدها أطراف الحوار لبعضهم البعض ، لكي يضخموه

بالرغم من تكرار اإلعالن عن االتفاق على وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة ، ليست كافية لكي تغرق 
في تفاصيلها حقيقة عدم توفر النية في إنجاح الحوار ، فبينما يستمر حصار القطاع ، وتهويد القدس ، 
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لفلسطيني الخاضع لالحتالل يطيق صبرا على المماطلة واستفحال االستيطان في الضفة ، لم يعد الشعب ا
والمراوغة في الحوار الوطني ، الذي حوله الطرف نفسه الذي يريده لكسب الوقت إلى هدف في حد ذاته 

التي ما زال هذا الطرف يخدع نفسه بأنه ما زال في اإلمكان استئنافها ، " عملية السالم"، تماما مثله مثل 
اع شعبه بذلك ، بالرغم من حكومة الحرب التي تمخضت عن االنتخابات األخيرة دون أن ينجح في إقن

في دولة االحتالل التي أعادت وزارة خارجيتها في بيان لها يوم االثنين الماضي التأكيد على شرطها 
  " .دولة يهودية"الجديد الستئناف المفاوضات بضرورة االعتراف الفلسطيني المسبق بها ك

دة الفلسطينية المفاوضة سوف ترتهن الحوار الوطني ، مثلما ارتهنت عقد مؤتمر حركة فتح ويبدو أن القيا
، لموعدين ، أولهما ما ستتمخض عنه لقاءات الرئيس األميركي باراك أوباما خالل الشهرين الحالي 

المجلس والمقبل مع نظرائه محمود عباس ، وحسني مبارك ، وبنيامين نتنياهو ، وثانيهما انتهاء والية 
لكن ما ترى . التشريعي لسلطة الحكم الذاتي ومعها انتهاء والية الرئاسة الفلسطينية أواخر العام الحالي 

فيه هذه القيادة كسبا للوقت سيكون في الواقع مضيعة لوقت وطني فلسطيني ثمين ، إذا ما انتهى دون 
 يكتشف الجميع بنهاية العام أنهم عراة اتفاق على الوحدة الوطنية فإنه سيكون رهانا خاسرا للجميع عندما

سياسيا في مواجهة فراغ رئاسي وتشريعي ضيعوا الفرصة المتاحة لتفاديه في الوقت المناسب ، ليتحول 
هذا الفراغ إلى ذريعة إسرائيلية مستجدة الستئناف الحرب على المقاومة في القطاع وللتنصل من أي 

  .احتمال للتفاوض في الضفة 
ه القيادة أسيرة نهج سياسي  في التعاطي مع الحوار والوحدة الوطنية المأمولة منه ما زال لقد أصبحت هذ

يعطي أولوية للعامل الخارجي على العامل الوطني ، وهو ذات النهج الذي قاد منظمة التحرير إلى 
يثاقها القومي االنقالب على استراتيجيتها األصلية التي أملتها العوامل الوطنية والعربية كما وردت في م

ثم الوطني ، مما قاد إلى الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ، وهي اليوم ، سيرا على النهج ذاته ، تقرأ 
في مؤشرات سياسية خارجية فرصة جديرة بالرهان عليها للتملص من أي التزام باستحقاقات التغيير 

  . المطلوبة إلنجاح حوارات القاهرة 
شرات التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون وربما كانت أبرز هذه المؤ

أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عشية الجولة الرابعة للحوار عن رفض حكومتها التعامل 
المعروفة ، والتي كررها عباس غداة انفضاض هذه " شروط الرباعية"مع أي حكومة فلسطينية ال تلتزم ب

اإلدارة السابقة " رؤية"ة ، والموقف األميركي لإلدارة الجديدة الذي ما زال يكرر إعالن التزامه بالجول
 –التي راهن عليها المفاوض الفلسطيني ، وتصريحات أوباما بأنه يريد أن يرى أطراف الصراع العربي 

" توسيع"المعلنة لدعم على أساس هذه الرؤية ، والخطط األميركية " تقدما خالل أشهر"اإلسرائيلي تحرز 
برنامج الجنرال كيث دايتون األمني لسلطة الحكم الذاتي ، وهو برنامج يحظى بدعم الحزبين في 

 130 مليون دوالر العام الماضي إلى 75الكونغرس ، بزيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج من 
 مليون دوالر لهذه السلطة ، بينما 840مليون دوالر العام الحالي ، وتعهد إدارة أوباما بمساعدات قدرها 

الدولية لتعزيز هذا التوجه ، ويالحظ بخاصة إحياء " الرباعية"تحرك األعضاء الثالثة اآلخرون في 
الحديث عن عقد مؤتمر موسكو للسالم في الشرق األوسط قبل نهاية العام ، وتلويح اإلتحاد األوروبي 

حتى تظهر الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التزاما واضحا "تالل بأنه لن يرفع مستوى عالقاته مع دولة االح
، كما قالت مؤخرا مفوضة االتحاد للشؤون الخارجية بنيتا " بمواصلة مفاوضات السالم مع الفلسطينيين

 والدنر ، ناهيك عن حث وزير خارجية قوة عظمى مثل الصين يانغ جيشي أطراف الصراع –فيريرو 
ه في مفاوضاتهم السابقة ، خالل جولته اإلقليمية األخيرة ، ثم عودة العاهل على البناء فوق ما أنجزو

لواشنطن التي توجه إليها الشهر " ناجحة"األردني عبد اهللا الثاني من زيارة وصفتها حكومته بأنها كانت 
  .الماضي باسم جامعة الدول العربية 
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أدمنوا نهج الرهان على العامل الخارجي ، ال يمكن إال أن تكون مغرية لمن " الخارجية"إن هذه البيئة 
لكي يتخذوا منها حجة جديدة لمقاومة أي تغيير تمليه العوامل الوطنية والمستجدات في معسكر الخصم 
باتجاه الوحدة الوطنية على أساس الشراكة والمقاومة ، عبر الحوار الجاري في القاهرة ، لكي يواصلوا 

التالي لكي يواصلوا بيع وهم السالم العادل والشامل لشعبهم الذي لم الحوار دون أي نية في إنجاحه ، وب
يبق له نهجهم المستهلك أي حيز ألي أمل في السالم والعدل والحوار والوحدة الوطنية في أي وقت 

  .العقيمة " عملية السالم"قريب ، للخروج من الدوامة العبثية التي أدخلته فيها 
التي راجت في األوساط الفلسطينية مؤخرا عن تأليف حكومة جديدة وفي هذا السياق تدور الشائعات 

لسلطة الحكم الذاتي قبل زيارة عباس المرتقبة لواشنطن أواخر الشهر الجاري ، فتأليف حكومة جديدة أو 
تعديل حكومة تسيير األعمال المستقيلة التي يرأسها سالم فياض ، قبل الزيارة أو بعدها ، سيكون بالتأكيد 

 إلى أن العوامل الخارجية قد نضجت بحيث تسمح لقيادة عباس باإلقدام على خطوة كهذه خارج إشارة
إطار التوافق الوطني وقبل أن يصل حوار القاهرة إلى خاتمة ناجحة ، مما يعني بالتالي أن هذه القيادة لم 

ه يتم تأليفها تعد معنية ال بالحوار وال بخاتمة ناجحة له في ضوء إعالن حماس بأن أي حكومة كهذ
  .ستكون غير شرعية 

مستأنفة ال سقف زمنيا لها ، ال يوجد لدى " عملية سالم"غير أن إغراق القضية الفلسطينية مجددا في 
راعيها األميركي الجديد في البيت األبيض حتى اآلن أي أجوبة على أسئلتها المعلقة منذ عقدين من 

إياها لسيد البيت األبيض السابق ، ربما ال يجد تعليقا عليه الزمن تقريبا سوى األجوبة الغامضة المراوغة 
لقد رأينا ما يأتي من عملية ال تحرز : "أفضل مما قاله الملك األردني أثناء زيارته األخيرة لواشنطن

، وكانت اإلشارة الملكية واضحة إلى تجربة أوسلو واتفاقياتها التي أوصلت الوضع الفلسطيني إلى " تقدما
  !ه اآلن ما هو علي

  2/5/2009صحيفة فلسطين،
  

   السانحة"سرائيلإ" في الشرق االوسط فرصة العربيالتحالف  .37
  اليكس فيشمان

 حتى في حماس يدركون من خالل غريزة البقاء التي يتمتع بها مقاتلو العصابات الذين ينظرون للعـالم                 
وان هناك زحزحـة    . ق اوسطي من خالل االعتقاد بان شيئا دراماتيكيا يحدث في المشهد المعماري الشر          

وهـذا يـؤثر علـى      . وانها التنظيم الصغير قد تسقط بين الكراسي      . بين المعسكرات العربية واالسالمية   
  .سلوكهم

: كل ذلك بهدف عدم احداث ضجة واثارة العصبية       . االسابيع االخيرة تسير حماس على اطراف اصابعها      
 اشهر ان هناك امكانية بان تبذل حماس جهودا من          لو قالوا لنا قبل عدة    . ليس عصبيتنا نحن وليس مصر    

فـي االسـابيع   . اليوم هذا هو الواقع   . اجل منع اطالق الصواريخ نحو اسرائيل العتقدنا ان هذا مبالغ فيه          
االخيرة شددت حماس من تحركاتها من اجل منع كل عملية عسكرية من داخل غزة يمكنهـا ان تفـسر                   

  .من جانبهاسواء في اسرائيل او مصر كاستفزاز 
في حماس ايضا يدركون انه ليس بامكانهم في هذه االونة السماح لحزب اهللا لمواصلة التـسلي واللهـو                  

ليست حماس وحدها التي تمنع     . بتحريك الفلسطينيين من غزة داخل اراضي مصر وفي مواجهة اسرائيل         
ان لـم تـستغل     . المهي تنظر للطوفان المقترب وتصلي من اجل اجتيازه بـس         . اطالق صواريخ القسام  

اسرائيل هذه اللحظة السانحة فستعود حماس للعربدة بعد عدة اشهر ونكون قد ضـيعنا الفرصـة مـرة                  
  .اخرى

" فرصة تاريخية "من تحت انوفنا تحدث في الشرق االوسط دراما سياسية جوهرية يمكن اعتبارها بالتأكيد              
  .حن كعادتنا قد نضيع ذلكولكننا ن. في عدة مسارات ومواجهة حماس هي واحدة منها فقط
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عندما تكون هناك لحظتان من الهدوء يبدو لنا مباشرة ان هذا يعود لعبقريتنا             . هكذا هو حال االمور عندنا    
ولكن الدراما التي تحدث االن هي دراما واسـعة         . العسكرية والسياسية ولذلك ال يتوجب القيام باي شيء       

 من القرن االفريقي حتى طهران ومـن الـيمن          - حولنا   المنطقة من . وما نحن اال ممثل واحد فيها فقط      
 قد تضطرم وتدور فيها حروب سرية بين اجهزة االستخبارات في المنطقـة             -مرورا ببغداد حتى دمشق     

قوافل تزول عن وجه االرض وسفن تغـرق وارسـاليات سـالح            . ونظرائها في الدول الغربية الكبيرة    
تشفت السلطات المغربية ان جبهة البوليـساريو المناهـضة         فجأة اك . حتى المغرب دخل الحكاية   . تختفي

  .للنظام المغربي تتلقى ارساليات السالح من ايران
مجموعة من الدول العربية في الشرق االوسط تجد نفسها فجأة في مسار عدواني يسعى لكـبح التغلغـل                  

 في هذه الـدول فـي       هذه حروب وجود االنظمة   . هذه حرب وليست دبلوماسية فقط    . االيراني في بيوتها  
 اللبنانيون يتجولـون فـي دولهـم ويحرضـون اطـراف            -العمالء االيرانيون   . مواجهة ايران وذيولها  

  .المعارضة
ايران ليست تهديدا وجوديا السرائيل فقط ايران اصبحت تهديدا علويا من الدرجة االولى لـدول عربيـة                 

كزية الرساليات السالح االيرانية لتنظيمات     اليمن على سبيل المثال تحول الى محطة مر       . واسالمية أخرى 
اليمن . المعارضة السرية باشكالها المختلفة بدءا من االخوان المسلمين في مصر وانتهاء بحماس في غزة             

  .االيراني تماما مثل سيناء ودمشق" المركز اللوجيستي"يلعب اليوم دور 
 اهللا ، تحولت االن الى محور مركزي        دمشق التي تعتبر منذ سنوات مركزا لوجيستيا لمركز سالح حزب         

سيناء ستستخدم منذ سنوات كثيرة كمحطة لوجيستية متقدمـة المـداد حمـاس      . المدادت السالح الفريقيا  
بالعتاد، اال ان المصريين اكتشفوا ذلك في العام االخير فقط عندما بدأ التهديد يلـوح بنظـامهم المحلـي                   

  . ايضا
ربما كان  . رسي مصابة بالفزع من التطلع االيراني للزعامة االقليمية       دول الخليج الفا  : المخاوف تتواصل 

عندما طلبت اسرائيل   . هذه الدول هي التي ضغطت على الروس بعدم بيع ايران انواعا معينة من السالح             
اما عندما طلب العرب االغنياء من الخليج ذلك تعاملت روسـيا مـع             . وأميركا ذلك من الروس تالعبوا    

  .جديةاالمر بصورة 
كل هذه الدول ادركت فجأة ان هذا الصراع يستوجب التعاون فيما بينها وهذا يتضمن وربما الول مـرة                  

بامكان اسرائيل ان تسهم ليس فقط في الجانب العسكري الردعي وانمـا فـي              . في التاريخ اسرائيل ايضا   
  .ل تحقيق نتائج فعالةالجانب االستخباري المقتدر حيث يتوجب التعامل مع االمر بصورة وثيقة من اج

من الناحية تعتبر اسرائيل ايضا طرفا قادرا على زعزعة االستقرار االقليمي وحـل االئـتالف الجديـد                 
االحتكاك المتواصل مع الفلسطينيين يمكنه ان يفجر هذه الوحدة ويوفر اليـران نقـاط تفـوق                . الناشىء
يحاولون تقريب اسـرائيل    : المصريون اليوم لذلك يتوجب التعاون من قبل اسرائيل وهذا ما يفعله          . وتميز

وهكذا جاءت للعالم فرصة تاريخية هي هديـة اسـتراتيجية لحكومـة            . وادخالها تحت المظلة المشتركة   
  .على شرط طبعا، ان تعرف كيف تشخصها وتستغلها. اسرائيل الجديدة

  يديعوت
  2/5/2009الحياة الجديدة، 
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  2/5/2009الدستور، 

  


