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  "ال تفويض وال تنازل.. العودة حق": لسطينيي أوروبا السابعمؤتمر ف .1
 واقياديون ومسؤولون فلسطينيون، شـدد     أن   ،وكاالت و ميالنو من 3/5/2009 صحيفة فلسطين،    ذكرت

 لن يسقط بالتقادم،    1948أمس، على أن حق العودة إلى األراضي الفلسطينية التي هجروا منها قسراً عام              
جـاء  . سطينية لن تتوقف عن العمل من أجل العودة إلى أرض اآلباء واألجداد           موضحين أن األجيال الفل   

ذلك خالل كلمات ألقاها مسئولون فلسطينيون خالل اختتام أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي ينعقد هذا               
بحضور أكثر من عشرة آالف فلسطيني في مدينة         "ال تفويض وال تنازل   .. العودة حق "العام تحت شعار    

   ..النو اإليطالية، أمس، والتي قوبلت بحفاوة بالغة من الجماهير الفلسطينية المحتشدة في المؤتمرمي
ويلتئم مؤتمر فلسطينيي أوروبا، الذي يعد أضخم فعالية فلسطينية في الخارج، للعام السابع على التوالي،               

وإعالمي وسياسي وسط اهتمامٍ جماهيري.  
بد اهللا، األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، علـى حتميـة عـودة الالجئـين               من جانبه، شدد عادل ع    

الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، الفتًا االنتباه إلى عجز االحتالل الصهيوني عن تحقيـق أهدافـه مـن                 
  .الحرب والحصار

فقد انهـار جـيش     وبشأن الحرب األخيرة على غزة، أكد عبد اهللا أنه ال مجال لليأس وال فرصة للقنوط،                
االحتالل على أبواب غزة، كما جر أذيال خيبته من أرضِ لبنان، ولم تسعفه أطنان القنابل وقذائف الموت                 

  .وآليات البر والبحر والجو
من جهته، أعرب القيادي المسلم األوروبي شكيب بن مخلوف، رئيس اتحاد المنظمات اإلسـالمية فـي                

 يمارسه االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القـدس، قـائالً إن المدينـة             أوروبا، عن قلقه إزاء التصعيد الذي     
  .تواجه حرباً بكل معنى الكلمة

عشنا الحرب العدوانية الشرسة، عشناها حرباً نهـشت  : "وقال بن مخلوف مخاطباً وفود فلسطينيي أوروبا  
المساجد، أحرقـت المـشافي،     لحوم األطفال، فتكت باألمهات، روعت اآلمنين، سحقَت المنازل، انتَهكَت          

  ".حرب واكبناها بأفئدتنا جميعاً، تمزقت معها المشاعر، وانتفضت لها األبدان الحية
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بدوره، طالب األكاديمي والخبير الفلسطيني البارز الدكتور سلمان أبو ستة، بتـشكيل مجلـس وطنـي                و
وقال الدكتور أبو    .راطية وتمثيلية فلسطيني منتخب، وتفعيل المؤسسات الفلسطينية العامة على أسس ديمق        

، "نريد قيادة فلسطينية نابعة من مجلس وطني فلـسطيني منتخـب          : "ستة مخاطباً وفود فلسطينيي أوروبا    
 الشعب هو الذي ينتخب قيادته وليس وزارة الخارجية في الدول االستعمارية"مشدداً على أن."  

       ني ولد بعد دورة المجلس الوطني الفلـسطيني فـي          نصف الشعب الفلسطي  "ولفت أبو ستة األنظار إلى أن
  ".المجازر

من ناحيته، أكد القيادي الفلسطيني البارز الشيخ رائد صالح، رئيس الحركـة اإلسـالمية فـي الـداخل                  
، أن العودة الفلسطينية ستتحقق، وأن القـدس سـتكون عاصـمة للدولـة              1948الفلسطيني المحتل سنة    

 ذاته من أن المشروع الصهيوني استباح حقوق الشعب الفلسطيني ومـارس            الفلسطينية، محذراً في الوقت   
  .انتهاكات متواصلة

. نحن اليوم نعيش احتفاليات كثيرة عالمية، بمناسبة اإلعالن عن القدس عاصمة الثقافـة العربيـة              : "وقال
 عاصمة الثقافـة    أبشروا إن كنا اليوم نحتفل بالقدس     : وعلى ضوء هذه االحتفاالت ننادي كل الدنيا، ونقول       

لن يطول الزمان حتى    "، معرباً عن ثقته بأنه      "العربية، فإننا سنحتفل غداً بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية       
  ".ترتفع هذه األعالم فوق القدس

أيها اإلخوة واألخـوات، ومـن      : "وخاطب الشيخ صالح عشرة آالف فلسطيني محتشدين في ميالنو قائالً         
اليـوم  .  كل الدنيا فأقول، اليوم انتصار غزة، وغداً انتصار القدس الـشريف           خالل حشدكم الكريم أنادي   

  ".          انتصار مساجد غزة وغداً انتصار المسجد األقصى
تغير األجـواء التـي      الى ،عامر سلطان  نقالً عن مراسلها     ميالنومن   2/5/2009بي بي سي    وأشارت  

وطالـب المـؤتمر     ستمساكهم بحق العودة، بسبب غـزة،     اعتاد فلسطينيو أوروبا أن يلتقوا فيها إلعالن ا       
 بتمكين الفلسطينيين من حقهـم فـي العـودة إلـى            194بتطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم        

  .1948ممتلكاتهم التي هجروا منها عام 
ديـدة  وقال عرفات ماضي، رئيس الحملة والمدير التنفيذي لمركز العودة، إن قافلة معونـات إنـسانية ج               

ستنطلق يوم األحد من مدينة جنوة، جنوبي إيطاليا، وتتجه إلى مدينة اإلسكندرية الساحلية شمال مـصر،                
  . ومنها إلى معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية

وفي اتصال هاتفي   . من ناحيتها، لم تستجب السلطة الوطنية الفلسطينية لدعوة المنظمين لحضور المؤتمر          
كنا نتمنى أن يكون تنظـيم      : "ال ممثل منظمة التحرير في روما، السفير صبري عطية        مع بي بي سي، ق    

واحتج عطية على عدم مشاركة أي عضو من        ." مثل هذه المؤتمرات بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية      
إال أنه أوضح أن موقف السلطة الوطنية ليس لـه عالقـة             . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في المؤتمر     

موقف "فمنظمة التحرير تصر، حسب قوله، على تطبيق حق العودة الذي وصفه بأنه             . بقضية حق العودة  
  . ومن بين ثالثة عشر قرارا صادرا عن المؤتمر، تناولت سبعة قرارات أزمة قطاع غزة ". ثابت

حقاقا مترتبـا   است"القطاع باعتباره    وطالب البيان الختامي للمؤتمر بإسهام أوروبي فاعل في إعادة إعمار         
عدم خلط ذلك بالتوظيف السياسي أو تحويلـه إلـى          "ودعا البيان إلى    ". على الحرب العدوانية اإلسرائيلية   

  ". ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني بأي شكل
  

   فلسطينيي أوروبا خير شاهد على أن حق العودة لن يسقط بالتقادممؤتمر: هنية .2
لوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن مؤتمر فلسطينيي أوروبـا         اعتبر رئيس ا   :وكاالت-فلسطين/ ميالنو

خير شاهد على أن الحق ال يـسقط        " ال تفويض وال تنازل   .. العودة حق "الذي ينعقد هذا العام تحت شعار       
بالتقادم ما دامت له قوةٌ تحمله وتحميه، وجيٌل مؤمن يتسم بالقوة والحكمة والصالبة، ويرى فـي العـودة          

  .متغير مهما تغيرت الظروفثابتًا ال 
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  محاكمة االحتالل على جرائمه
وحثَّ هنية وفود فلسطينيي أوروبا على االهتمام بعدد من القضايا؛ منها تشجيع المؤسسات الحقوقية فـي                
أوروبا إلرسال لجانٍ لتقصي الحقائق، واالطالع عن كثبٍ على حجم الجرائم التي ارتكبها جيش االحتالل               

يين العزل من النساء واألطفال على أرض قطاع غزة، والعمل على رفع دعاوى أمام المحاكم               بحق المدن 
الدولية والمحلية في العواصم األوروبية ضد مجرمي الحرب في دولة االحتالل، والتحرك إلنشاء عـدة               

 تـاريخ   متاحف في العواصم األوروبية لتوثيق جرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وحماية           
القضية الفلسطينية التي تعمل آلة الدعاية الصهيونية على طمس صفحاتها وطيها من الـذاكرة الجماعيـة            

  .للشعوب الغربية
وشدد هنية على ضرورة تنسيق الجهود مع المنظمات والجمعيات اإلنسانية والحقوقية ونشطاء السالم في              

ضفة الغربية وقطاع غـزة، مـع تحريـك قوافـل           أوروبا، وتشجيع قدومهم إلى األراضي المحتلة في ال       
  .المساعدات اإلنسانية والطبية عبر البحر لفك الحصار وكسر الطوق المضروب على قطاع غزة

ودعا هنية جماهير فلسطينيي أوروبا إلى إقناع صناع القرار في الغرب بضرورة احترام خيارات الشعب               
فـازت  " حماس"، مشيرا إلى أن حركة المقاومة اإلسالمية        الفلسطيني واالبتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين     

بانتخابات حرة شهد العالم على نزاهتها وشفافيتها، وأن الواجب يقتضي التسليم بنتائجها ال التنكـر لهـا                 
والتحريض ضدها إلفشال تجربتها؛ األمر الذي يتناقض مع الدعوات الغربية حول نشر الديمقراطية فـي               

  .ربوع المنطقة
كد أن المسيرة النضالية والجهادية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، سوف تستمر إلـى                وأ

فـي الـذكرى    : "أن تؤتي أكلها، وينعم الفلسطينيون بالعودة المظفرة إلى بيوتهم وديارهم بإذن اهللا، قائالً            
  ".أن تحيا فلسطين للنكبة يتجدد حلم العودة ويتجذر إصرار شعبنا وعزمه األكيد ألجل 61الـ

  االنفتاح على األسرة الدولية
إننا نؤكد حرصنا على الحوار واالنفتاح على األسرة الدوليـة،          : "وفيما يتعلق بالعالقات الدولية، قال هنية     

وننظر باهتمامٍ إلى االتصاالت األوروبية األخيرة مع الحركة والحكومة في غزة، ونؤكد اهتمامنا بتطوير              
  ".النفتاح المطلوب لتعميق العالقات ووضعها على السكة الصحيحةهذه االتصاالت وا

وبخصوص السياسات األوروبية، طالب هنية أوروبا باتخاذ قرار جريء برفع اسـم حركـة المقاومـة                
، مشددا على أن    "المنظمات اإلرهابية "وفصائل المقاومة الفلسطينية عن قائمة ما يسمى        " حماس"اإلسالمية  

حركة تحررٍ وطنـي، وتتحـرك داخـل األرض         " حماس"ي تلك القائمة خاطئ؛ إذ إن       ف" حماس"إدراج  
الفلسطينية، ومشكلتها مع االحتالل الصهيوني، وال تسعى إلى توسيع الصراع مع أحـد فـي المجتمـع                 

  .الدولي
ومة، والسعي  نؤكد لكم التزامنا بخطنا الثابت في حماية حقوقنا وثوابتنا، وشرعية المقا          : "وختم هنية بالقول  

نحو الوحدة الوطنية الحقيقية، والعمل على أن تبقى القضية حيةً في وجدان األمة واألجيـال الفلـسطينية                 
  ".المتعاقبة

  3/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وزير الخارجية الفلسطيني يجتمع سراً ووزير الدفاع اإليراني: "ديبكا" موقع .3
 التابع لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي، نقال عن مصادر        "اتيك ديبك "أورد موقع   : عبد القادر فارس   -غزة  

فنزويلية قولها إن لقاء سرياً جرى في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بين وزير الخارجيـة الفلـسطيني                
الدكتور رياض المالكي، ووزير الدفاع اإليراني الجنرال مصطفي نجار، و استمر اللقاء ألربع سـاعات               

ووفق ما أدلى به المصدر اإلسرائيلي، فقد وصل كل مـن           . اكاس األسبوع المنصرم  خالل زيارتهما لكار  
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والتقى الوفد  . المالكي ووزير الدفاع اإليراني للعاصمة الفنزويلية على رأسي وفدين كبيرين من الطرفين           
  . الفلسطيني برئاسة المالكي مع مندوبين من وزارة الدفاع والمخابرات اإليرانية

ر اإلسرائيلية أنه إذا تأكد نبأ لقاء الوفد الفلسطيني والوفـد اإليرانـي فـي العاصـمة                 وتستطرد المصاد 
الفنزويلية على نحو رسمي، فإن األمر يدل، وبدون أدني شك، على أن األمر يدور حول نقطـة تحـول                   

في دراماتيكية في سياسة أبو مازن، الذي سيكون ألول مرة على استعداد ألن يمضي قدماً دون أن يتردد                  
التأثير على عالقات السلطة الفلسطينية بالقاهرة، وأن يقوي عالقات السلطة الفلسطينية بطهران ودمشق،             

  .على حد زعم المصادر اإلسرائيلية
  3/5/2009عكاظ 

  
   سجنًا جديًدا في الضفة خالل ستة أشهر52سلطة تعتزم بناء ال: " لإلعالمالفلسطيني" .4

في رام اهللا عن عزم سلطة محمود عباس المنتهية واليته البدء فـي             كشفت مصادر أمنية رفيعة     : رام اهللا 
 سجنًا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية خالل الشهر الجاري، ضمن خطة الجنرال األمريكي               52بناء  

ـ       .كيث دايتون لبناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية         تابعـة   52وأكدت المصادر أن هذه السجون الـ
نية، وسيتم إنشاؤها وفق نظم السجون األمريكية، مشيرة إلى أن مخططات تلك الـسجون              للشرطة الفلسطي 

  .ستكون مطابقة تماما للسجون التي أنشأتها الواليات المتحدة في العراق
، ومقرها في مدينة رام اهللا، وهي       )UNOPS(وتشرف على بناء هذه السجون في الضفة الغربية مؤسسة          

فـي مدينـة رام اهللا،      " المصيون"راضي الفلسطينية حديثًا، وتقع في منطقة       مؤسسة باشرت عملها في األ    
  .ومحاطة بإجراءات أمنية عالية وحراسة مشددة

" القـدس "وبحسب المخططات فإن السجون ستكون جاهزة في غضون ستة أشـهر، وكانـت صـحيفة                
 أسبوعين في محـافظتي     الفلسطينية قد نشرت إعالنًا عن بناء المرحلة األولى من هذه السجون قبل نحو            

أريحا وجنين، على أن تتلوها باقي المحافظات تباعا، وستكون تكلفة السجن الواحد مليـون دوالر فـي                 
  . متر مربع600المتوسط بمساحة 

  2/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ترفض إعادة حجر أثري صادرته من المسجد األقصى"إسرائيل" : القادرعبدحاتم  .5
 قال مسؤول فلسطيني امس إن سلطة اآلثار اإلسرائيلية رفضت إعادة الحجـر األمـوي               :ب أ د   - غزة

األثري الذي صادرته من القصور األموية في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد األقصى قبل أكثر من                
ن وأوضح حاتم عبد القادر مستشار رئيس الـوزراء لـشؤو          .شهر ونقلته إلى باحة الكنيست اإلسرائيلي     

القدس في تصريح صحافي أن رئيس سلطة اآلثار اإلسرائيلي شاي فدرمان رفض في رسالة بعثها إلـى                 
وقال عبد القادر انه سوف يتوجه إلى المحكمة العليا          .مكتبه طلب األخير إعادة الحجر إلى مكانه الطبيعي       

 القرار اتخذ بالتشاور مـع      اإلسرائيلية ضد رئيس سلطة اآلثار اإلسرائيلية إلعادة الحجر ، مشيرا إلى أن           
  .عالم اآلثار اإلسرائيلي مئير بن دوف

  2/5/2009الرأي، األردن، 
  

  المفاوض الفلسطيني ارتكب خطأ ال يغتفر بإقراره مبدأ تبادل أراض: أبو مرزوق .6
موسى أبو مـرزوق عـن   " حماس"عبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

إسرائيل فـي ضـوء قبـول       " يهودية دولة "ي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو       مخاوفه من تبن  
  .الرئيس محمود عباس بمبدأ تبادل األرض في المفاوضات مع اسرائيل
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إن تفاهماً تم على نسبة تبادل األرض فـي المفاوضـات، مـشددا علـى أن                " الحياة"وقال في مقابلة مع     
 في المئة تعني اعترافاً ضـمنياً       7 أو   1ولفت الى أن النسبة سواء      . تطبيقالخطورة في المبدأ وليس في ال     

بأن األراضي متنازع عليها، كما ان تبادل االراضي ال يعني على االطالق التبادل كما يدعون بالمساحة                
ال توجـد قيمـة اراض علـى        : "وقال. نفسها والقيمة نفسها، ألن المساحة ال تعني على االطالق القيمة         

أال يعطي كما   "، الفتاً الى ان هناك مبدأ يلتزمه االسرائيلي وهو          "الق تقابل قيمة االراضي في القدس     االط
  ".يأخذ

ماذا عن عالقة السكان باألرض؟ هل سيتم التبادل بالسكان أم بـأرض خاليـة مـن                : "وأضاف متسائالً 
المفـاوض  "ورأى ان   . يـة ، واصفاً تبادل االراضي بأنه عملية معقـدة للغا        "السكان؟ وما مصير هؤالء؟   

الذي " الفلسطيني ارتكب خطأ ال يغتفر بإقراره هذا المبدأ، بل هو ارتكب جريمة بقبوله واقراره هذا األمر               
، 181 وكل القرارات الشرعية الدولية مثل       242مخاطر جمة، ويكفي انه يعني أن قرار        "قال انه يتضمن    

  ". ة نفسها لم تعد مرجعية، بل أصبحت المفاوضات هي مرجعي194
". األغرب انهم يطالبون حماس بالتزام الشرعية الدولية وهم غيـر ملتـزمين بهـا             : " وقال أبو مرزوق  

". أصبح هذا المطب وسيلة البتزاز حماس، بل يريدون ان يصبح سيفاً مسلطاً علـى رقابهـا               : "وأضاف
  .ورأى أن مبدأ تبادل األرض اصبح اجرائياً طالما تم اقراره

عن أن محادثات   " الحياة"لـ  " حماس"عن رأيه في ما ذكره مصدر قيادي رفيع في حركة           " ةالحيا"وسألته  
وفد الحركة مع رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان تناولت ضم إسرائيل أم الفحم للضفة الغربيـة        

 مـستوطنة  باعتبارها كثافة سكانية والنها تضم كتلة اسالمية تريد إسرائيل التخلص منها، وذلك في مقابل      
كل قرى المثلث قد يلحق بالـضفة الغربيـة         "في القدس الشرقية، فأجاب أبو مرزوق ان        " معاليه أدوميم "

وتساءل عن مـستقبل  ". ضمن تبادل األرض، خصوصاً في ضوء محاوالت إسرائيل إقرار يهودية الدولة   
ا باالراضي اإلسرائيلية   وعن مستقبل المستوطنات في الضفة، متوقعا الحاقه      " الخط االخضر "العرب داخل   

ال : "واتهم المفاوض الفلسطيني بأنه ليس لديه خطوط حمر يتوقف عندها، وقـال           . ومن ثم تعديل الحدود   
  ".توجد قضية واحدة ثبت عليها وتمسك بها

حكومة رام اهللا   : "وعما يتردد عن نية عباس تشكيل حكومة في رام اهللا قبيل توجهه الى واشنطن، أجاب              
ا فلسطينيا لكن معترف بها دوليا، بينما حكومة غزة تحظى بدعم شعبي فلسطيني، لكنـه               غير معترف به  

  ".غير معترف بها دولياً
وعن مدى إمكان استئناف التهدئة مع الجانب اإلسرائيلي، ومصير صفقة تبادل األسرى في ضوء تـسليم                

ساخنة، وكلها قضايا جوهرية    هذه الملفات   "اإلسرائيليين هذا الملف لشخصية جديدة، قال أبو مرزوق إن          
بما فيها التسوية السياسية، لكن نتانياهو سيبلور مواقفه منها عقب عودته من واشنطن ولقائه المرتقب مع                

وضع الملف االيراني كأولوية، لكن ذلك اصـطدم        "، مضيفا أن نتانياهو     "الرئيس حسني مبارك في مصر    
ولفت الـى ان    ".  الشأن الفلسطيني إلى صدارة سياساته     مع االدارة األميركية، وتطلب منه مراجعة إلعادة      

الرئيس باراك أوباما ايضا سيعيد ملف الشرق االوسط والقضية الفلسطينية الى سلم اهتماماتـه بعـد ان                 
لذلك الـسياسات اإلسـرائيلية     : "كانت ملفات الصين وروسيا وايران على رأس األجندة األميركية، وتابع         

 ".غير واضحة، وخالل شهر ستتبلور، وكذلك األمر بالنسبة الى األميركيينالحالية في هذه القضايا 
  3/5/2009 الحياة،

  
   بأنها سترد بقوة على الصواريخ "إسرائيل" الى حكومة حماس رسالة من نقلتمصر  .7

ان مصر نقلت في االسـابيع االخيـرة الـى     " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية لـ     :  فتحي صباح  -غزة  
رسالة اسرائيلية مفادها ان حكومة نتانياهو سترد بقوة في حال          " حماس"قالة في غزة وحركة     الحكومة الم 

بدورها نقلت مضمون الرسـالة الـى حركـة         " حماس"واضافت المصادر ان    . استمر اطالق الصواريخ  
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ـ       " الديموقراطية"و  " الشعبية"والجبهتين  " الجهاد االسالمي " صائل لتحرير فلسطين اثناء اجتماع عقدتـه الف
 من الشهر الماضي، وطلبت خالله التزام اتفاق التهدئة الـذي كانـت هـذه        21االربعة لهذا الغرض في     

المصلحة الوطنية تقتضي عدم تحميل الشعب الفلسطيني       "الفصائل توصلت اليه في السابق، مشيرة الى ان         
 بإطالق الـصواريخ، وان     واضافت المصادر ان الفصائل االربعة نفت اي عالقة لها        ". مزيدا من المعاناة  

مهلـة للـرد، علمـاً ان       " الشعبية"و  " الجهاد"التزمت وقف النار، في حين طلبت كل من         " الديموقراطية"
  .الفصيلين ال يطلقان الصواريخ في الوقت الراهن

الذي تم التوصل اليه قبل أكثـر مـن شـهرين           (ال جديد طرأ على اتفاق التهدئة       "ان  " حماس"واضافت  
الوضع الميداني يتطلب تهدئـة ميدانيـة       "، مشددة على أن     "وال يزال على حاله   ) يذه اسرائيل وعرقلت تنف 

  ".اآلن، وأن المصلحة الوطنية تقتضي أال نحمل شعبنا مزيداً من المعاناة
مهلة من الوقت للرد على مطلب وقف اطالق الصواريخ نهائيـاً، علمـاً أن              " الشعبية"و  " الجهاد"وطلبت  

لقان أي صواريخ في الوقت الراهن آخذين في االعتبار مصلحة الغزيين، فيمـا أعلنـت               الفصيلين ال يط  
تشكيل غرفة عمليات عـسكرية  "وتم االتفاق في نهاية المطاف على       ". وقف النار "التزامها  " الديموقراطية"
ية معالجة  تتولى وزارة الداخل  "المشاركة في االجتماع، على أن      " للتنسيق بين الفصائل األربعة   ) مشتركة(

الخروق الفردية خارج إطار الفصائل التي اتفقت على وقف الصواريخ، وضرورة تجنب التجاوزات التي              
غير ان الفصائل األربعة لم تعقد اجتماعاً جديداً منذ ذلك الحـين إلخـراج غرفـة                ". حصلت في السابق  

  .العمليات العسكرية المشتركة الى حيز الوجود
 3/5/2009الحياة، 

  
  جديدةتصبح هناك ضرورة لتشكيل حكومة  حال فشل الحوار يف: فتح .8

قال الدكتور عبداهللا عبداهللا رئيس اللجنـة الـسياسية فـي المجلـس              :االتحاد-عبدالرحيم حسين ،  رام اهللا 
تشكيل حكومة جديـدة    [هذه القضية   ''إن  '' فتح''والقيادي البارز في حركة     ) البرلمان(التشريعي الفلسطيني   

 هناك رئيس وزراء قدم استقالته تمهيـدا إلنجـاح الحـوار            .ت بحاجة ال للنفي وال للتأكيد     ليس] برام اهللا 
الحوار تعثر بعض الشئ، وهناك استحقاق دسـتوري        '' وتابع إن    .''الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة    

ل بتشكيل حكومة، وربما يعطي الرئيس عباس فرصة جديدة للمتحاورين في الجولة الخامسة، وفـي حـا               
عدم وصول المتحاورين لنتائج نهائية وإنهاء حالة االنقسام، تصبح هناك ضرورة لتشكيل حكومة لترعى              

  .''وتسير الشؤون الفلسطينية
  3/5/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
   مشاورات لتشكيل حكومة موسعة في غزةتنفي إجراء حماس .9

 تصريحات رسمية عـن الحركـة       صدور أي '' حماس''نفى فوزي برهوم الناطق اإلعالمي باسم حركة        
 واستدرك يقول، إن رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة          .حول نيتها توسيع الحكومة المقالة في قطاع غزة       

القـضية ليـست    '' وقال برهوم    .''يمتلك صالحيات ألن يعمل ما من شأنه أن يريح المواطن الفلسطيني          ''
 وأضاف  .'' غزة، تقوم السلطة بعمل مضاد     مرتبطة بأنه في حال قيام حكومة إسماعيل هنية على عمل في          

هناك فكرة في طور تشكيل حكومة جديدة وموسعة بدل حكومة الدكتور سـالم فيـاض، وتـشكيل أي                  ''
حكومة ال تنال ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، هو عبارة عن إعادة إنتاج لما هو موجـود، وال يحـل                   

 .األزمة بل يكرس االنقسام
  3/5/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
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   والجهاد تنفيان مساعي إلبرام تهدئة جديدةحماس .10
قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريحات للصحفيين في غـزة            :  وكاالت – سمر خالد    -غزة  

إنه ال جديد بخصوص التهدئة التي يجب أن تكون ضمن مستحقاتها وبما يلبي طموحات شعبنا من فـتح                  
وأضاف برهوم إن من دمر التهدئة في السابق هـو          . أشكال العدوان للمعابر ورفع الحصار ووقف كافة      

االحتالل كونه وجه صفعة للمصريين بخلطة ملف صفقة تبادل األسرى بالتهدئة، والمشكلة في التهدئـة               
ليست من حماس أو الفصائل بل من االحتالل أوال وفي الدول العربية التي لم تستخدم أي مـن أسـاليب                    

  .صهيونيالضغط علي العدو ال
من جهته شدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب على أن التهدئة البد أن تكون مـشروطة                  

وقال حبيب انه البد أن تكون هناك تهدئـة ضـمن إطـار             . ال مجانية وال تخضع لحسن نوايا االحتالل        
  .واضح وشروط يلتزم بها االحتالل لرفع الحصار ووقف العدوان

جتماعات بين حركتي حماس والجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية في غزة  يطـرح             وأوضح حبيب أن اال   
  .خاللها العديد من المواضيع من ضمنها التهدئة ومواجه أي عدوان متوقع على شعبنا

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق امس السبت ان مصر طلبت من                
  .كانية استئناف التهدئة مع اسرائيل الفصائل الفلسطينية دراسةام

  2/5/2009الرأي، األردن، 
  

  تشكيل حكومة جديدة في الضفة انقالب ثانٍ على الشرعية : حماس .11
إن إقدام أبو مازن على تشكيل حكومة جديـدة         ": حماس"قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة         : غزة

ت الحوار هو بمثابة خطوة استباقية منـه لنـسف          في الضفة الغربية، وفي هذا الوقت بالذات وأثناء جوال        
وتضييع كل مكاسب جوالت الحوار، وامتداد لحالة الفوضى القانونية والدستورية التي أسـس لهـا أبـو                 

  ".مازن عندما شكل حكومة سالم فياض دون سند قانوني أو دستوري
لـى الـشرعية واسـتجابة      نعتبر ذلك انقالباً ثانيـاً ع     : "نسخة عنه " فلسطين"وأضاف في تصريح وصل     

وانسجاماً تاماً مع الشروط واإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية التي تناغم وتعاطى معها أبو مازن وفريقه              
في رام اهللا في االنقالب األول على الشرعية الفلسطينية ووأد الديمقراطية الفلسطينية كونها جاءت بحركة               

  ".ية ووهم مسارات التسوية العقيمة مع االحتاللحماس والتي كشفت زيف الديمقراطية األمريك
  3/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  أبريل /نيسان عنصراً من حماس والجهاد في 149أمن السلطة اختطف : حماس .12

أكدت حركة حماس أن األجهزة األمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية اختطفـت خـالل شـهر             :غزة
وقالت  . الحركة، إضافة إلى ثالثة من أبناء حركة الجهاد اإلسالمي          من قيادات وأبناء وأنصار    146إبريل  

" فلـسطين "الحركة في تقريرها الشهر الذي يرصد اعتداءات أمن السلطة واالحتالل ووصل نسخة عنـه              
بـل ومحـو ثقافـة وفكـر        ، هذا يدلل أن السلطة في الضفة تقوم بتصفية جميع قوى المقاومة          :" أمس،  
  .نأن األجهزة األمنية باتت تمعن في تعذيب المجاهدين وكبار السوأشارت إلى ".المقاومة

  . وتحدثت الحركة في تقريرها أن أجهزة أمن السلطة قامت باقتحام العديد من المساجد، وانتهاك حرمتها
أن قـوات   " في تقريرها الـشهري   " حماس"وحول انتهاكات االحتالل خالل شهر نيسان الماضي، ذكرت         

 مواطنين، اثنين منهم من القطاع والباقين من الـضفة الغربيـة واسـتمرت حملـة                )7(االحتالل قتلت   
في الضفة وعمليتان في قطاع غزة،      ) 99(عملية توغل منها    ) 101(التوغالت واالعتقاالت، حيث نفذت     

ـًا ) 139(واعتقلت    .منهم من القطاع والباقين من الضفة) 10(مواطن
  3/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  ماس راضية عن الدور السوري في دعم القضية الفلسطينيةح: يحيى موسى .13
قال قياديان في حركة حماس، إن الحركة ال تعمل في أي أرض عربية، أو غيـر                : كفاح زبون : رام اهللا 

وأكد، يحيى موسى وعـاطف     . عربية، وليس لها أي نشاط عسكري أو أمني سوى على أرض فلسطين           
 أن حماس راضية عن الدور السوري في دعـم القـضية            ،"الشرق األوسط "عدوان، في تصريحات لـ     

  .الفلسطينية، وأن سورية تختلف عن كثير من الدول العربية
وقاال إن حماس تحترم الخيار السوري بإجراء مفاوضات مع إسرائيل، وهي مفاوضات مشروعة، وإنـه               

  . ال داعي للقلق من نتائج هذه المفاوضات
عن حماس، ونائب رئيس كتلتها البرلمانيـة، أن حركتـه ال           وأضاف موسى، عضو المجلس التشريعي      

نحن نعلـم أن    "وأضاف  . تتدخل في الشؤون المتعلقة بخيارات كل دولة عربية، بل تحترم هذه الخيارات           
لألنظمة ضرورات هنا وهناك، أما ماذا تختار كل دولة من تعامالت سياسية مرتبطة بظروف وتوازنات               

  ".تدخلوأوضاع تحيط بها، فنحن ال ن
. واعتبر موسى أن على األمة أن تضع جهدها مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية وإسـالمية               

نحن ضد االنفصام الذي كان يخلي مسؤولية األمة العربية عن المساهمة في المجهود الفلسطيني             "وأضاف  
"  على هذه الدول النـصائح     ومقاومة االحتالل، لكن في الوقت نفسه هذا ال يعني أن نكون نحن من يملي             

نحن نقبل من   "وأكد موسى   ". هذه دول كبيرة ومستقلة ولها أوضاعها وظروفها وتعقيدات المواقف        "وتابع،  
كل الدول العربية جهدها وما تقدمها، ونحن نعتبر أن دولة مثل سورية تتحمل الكثير والكثيـر لـصالح                  

لذي يحتضن المقاومة فـي لبنـان وفلـسطين         القضية الفلسطينية، ونحن راضون عن الموقف السوري ا       
نحن قبلنا من الدول العربية األخرى التي وقفت ضد         "واستطرد موسى   ". ويدافع عنها في المنابر المختلفة    

لم نهاجمها، ولم نجعل لنا قضية معها، وقبلنا منها جهدها وتعاملنا معها بما تمليه علينـا                .. حركة حماس 
  ".العالقات العربية وحساسياتها

الـشأن  "أما لماذا ترفض حماس المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية بينما تقبل باألخرى، قال موسـى،   
  ".الفلسطيني شأننا، ونحن مسؤولون من شعبنا ولدينا خيارنا الحر المؤتمنون عليه من قبل شعبنا

ال "ل موسـى،    وحول ما قاله الرئيس السوري من أن حماس ال تنفذ عمليات من األراضي السورية، قـا               
ننفذ عمليات في أي دولة عربية أو غير عربية، وليس لدينا نشاط ذات طبيعة عسكرية أو أمنيـة علـى                    

نحن نعرف عدونا وهو واضح لنا، وهو الذي يحتل أرضنا ولنـا معـه              "وأضاف،  " أرض غير فلسطين  
  ". ا مشكلة مع أحدصراع سياسي ووطني مرتبط بحقوقنا، ويوم أن يتخلى عن احتالله ألرضنا فليس لدين

وقـال عـدوان، عـضو      ". دائرة الصراع واضحة ومحدودة وال نشتبك مع أي أجندات في العالم          "وتابع  
المجلس التشريعي وزير سابق في حكومة حماس، إن الرئيس السوري يعلم اسـتراتيجية حمـاس التـي                 

إن حماس ال تستخدم     "وأضاف. تنطلق من أن أرض المواجهة هي فقط على األراضي الفلسطينية المحتلة          
أرض الغير، وهذا يتعارض مع استراتيجيتها وكذلك مع استراتيجية حزب اهللا الذي يعمل أساسـا علـى                 

  ". تحرير األراضي اللبنانية وليس السورية
نعمل على تحرير األراضي المحتلة، وبالتالي الرئيس األسد أكد         ) حماس وحزب اهللا  (نحن  "وتابع عدوان   

  ". كون محددة ومعروفة من قبل حماس والحزبعلى قضايا تكاد ت
أما حول المفاوضات السورية اإلسرائيلية، فقال عدوان إن حركته مع مبدأ استرداد كـل أرض عربيـة                 

ونحن نرى أن الحوار مشروع ونحن ال نعترض على هذه القضية وحماس تـرى              "بالوسائل المشروعة،   
واستبعد عدوان  " فهي تحدد ما هو المقبول وغير المقبول      أنه طالما أن القيادة السورية قررت المفاوضات        

أن تؤثر أي نتيجة للمفاوضات على عالقة سورية بالمقاومة، وقال إن سورية أعلنـت موقفهـا مـن أن                   
سـورية هـي    "ومضى يقول،   . وصولها إلى سالم مع إسرائيل لن يغير من موقفها من حركات المقاومة           

وبالتالي ال أتصور أن سورية ستغير مواقفها، خاصـة أن          . 1936منذ  امتداد طبيعي للمقاومة الفلسطينية     
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لديها مواقف تختلف عن المواقف التي بقيت عليها كثير من الدول العربية التي أقامت عالقات مع الغرب                 
  ". متأثرة بعالقاتها مع إسرائيل

 ضخما وكبيـرا إلـى درجـة        أما سورية فقد تغير قدرا من سياساتها لكنها لن تنتقل انتقاال          "وتابع القول   
ويرى عدوان أنه حتى اللحظة لم يبدر عن سـورية مـا            ". الوقوف ضد المقاومة وبالتالي ال داعي للقلق      

هناك تنسيق عالي المستوى، وهناك قبول من سورية لحماس وتسهيالت وهـذا أمـر              "يزعج حماس، بل    
 ".ؤوليته تجاه القضية الفلسطينيةنظام يشعر بمس"ووصف عدوان، النظام السوري، بأنه ". يريح الحركة

 3/5/2009الشرق األوسط،
  

  إليها" كيدار" ألف دنم وضم مستوطنة 12بـ " معاليه أدوميم" يقرر توسيع مستوطنة يشاي .14
تبني توصيات اللجنة الخاصة المنبثقة     ) شاس( قرر وزير الداخلية اإلسرائيلية، إيلي يشاي     : القدس المحتلة 

وكان يشاي قد    ".معاليه أدوميم " ألف دنم تحيط بها إلى مستوطنة        12و" يدارك"عن وزارته بضم مستوطنة     
اطلع على توصيات اللجنة األسبوع الماضي وصرح بأن قراره سيكون لصالح السكان دون أخـذ ردود                

ويترتب على تطبيق المشروع االستيطاني قضم مساحات كبيرة أخرى مـن           . الفعل الدولية بعين االعتبار   
 6000نين الفلسطينيين وتوسيع جدار الفصل والضم العنصري، ويشمل المـشروع بنـاء             أراضي المواط 

  .وحدة سكنية استيطانية
وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف االستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شـمال الـضفة الغربيـة                

 مخطط أكبـر    وجنوبها وعزل القدس الشرقية تماما عن باقي محافظات الضفة الغربية، وتدخل في إطار            
  ". القدس الكبرى"، أو ما يطلق اإلسرائيليون عليها "ميتروبولتين"يهدف إلى تحويل مدينة القدس إلى 

أن لجنة خاصة في وزارة الداخلية اإلسرائيلية قدمت توصـيات          ") غالي تساهال (" وكشفت إذاعة الجيش  
 كم شرقا وتوسيع المستوطنة بـ      3 الواقعة على بعد  " معاليه أدوميم "إلى مستوطنة   " كيدار"بضم مستوطنة   

التابعـة  " كيدار"وأوصت اللجنة في تقرير قدمته لمدير عام وزارة الداخلية بنقل مستوطنة            .  ألف دنم  12
وضم المنـاطق   " معاليه أدوميم "إلى نفوذ مستوطنة    " غوش عتسيون "إداريا للمجلس االستيطاني اإلقليمي     

  ". يممعاليه أدوم"الفاصلة بين المستوطنات إلى 
معاليـه  "وتنظر المحكمة األسرائيلية العليا في مسار جدار الفصل العنصري المزمع بناؤه فـي منطقـة                

  . ، ومن المتوقع أن تطالب سلطات االحتالل بضم المنطقة الجديدة إلى داخل مسار الجدار"أدوميم
قرير فإن تلك الخطـوة     وحسب تقديرات معدي الت   . وقال التقرير أن قرار الضم اتخذ في اللجنة باالجماع        

  . لن يكون لها انعكاسات سياسية، وتداعياتها في أسوأ األحوال ستكون هامشية
وردا على سؤال لالذاعة حول الموضوع قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي يتـزعم               

واضـاف  ". سألةليس من الصعب التكهن بموقف حزبي من هذه الم        "حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد      
  ".لكننا اعضاء في تحالف وال يمكن اتخاذ موقف حول هذا الملف اال بعد دراسته مليا من كافة جوانبه"

  3/5/2009 ،وكالة سما
  

  "إسرائيل"على " خطر"ليبرمان عنصري و:  سابق للكنيسترئيس .15
رغ في مقابلة نـشرت     افراهام بو " البرلمان االسرائيلي "اعتبر الرئيس السابق للكنيست     :  ا ف ب   -مدريد  

بشكل واضـح خطـرا علـى       "امس ان وزير الخارجية الجديد القومي المتطرف افيغدور ليبرمان يشكل           
  ".الديمقراطية االسرائيلية

وقال بورغ الذي كان رئيسا للوكالة اليهودية ، الهيئة شبه الحكومية المسؤولة عن الهجرة الى اسـرائيل                 
واضاف بـورغ    ".ليبرمان عنصري ومعاد لالجانب   "و االسبانية ان    في مقابلة اجرتها معه صحيفة الموند     

المناهضة لالستيطان وهو اليوم رجل اعمال ، ان وزير الخارجيـة           " السالم االن "الناشط سابقا في حركة     
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المشكلة ال تكمن في شخصه ، بل في الدعم الشعبي الهائل الذي حصل عليه فـي                .. مجرد وهم انتخابي  "
  ".االنتخابات

، " ان اسرائيل تسير نحو صدام بين مفهوم الديموقراطية ومفهوم النظام الـديني اليهـودي             " بورغ   وقال
ابتكرها يهود لتكون مأوى لهم ، لكنها ملك لجميـع مواطنيهـا            "مشيرا الى ان الديموقراطية االسرائيلية      

  ".امكانية قيام نزاع خطير ودموي بين اليهود"وحذر من ". بالتساوي
  3/5/2009الدستور، 

  
  لدى واشنطن" إسرائيل"ـ  سفيرا ل"ياأمريك" يعين نتنياهو .16

قالت مصادر سياسية إسرائيلية أمس، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار مايكل أوريـن               
ويحل  .ليكون السفير الجديد إلسرائيل لدى واشنطن     ) أمريكي المولد والخبير في شؤون الشرق األوسط      (

المهاجر من والية نيوجيرسي، محل ساليا ميريدور الذي عمل سـفيرا أثنـاء تـولي               ) اما ع 54(أورين  
  .حكومة أيهود أولمرت السلطة في إسرائيل

  3/5/2009عكاظ، 
  

   "أنفلونزا الخنازير" تعرض خدماتها على الفلسطينيين والعرب لمكافحة "إسرائيل" .17
، أمس، أن إسرائيل عرضت تقـديم مـساعدات         أفادت وسائل إعالم إسرائيلية   :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

  .على كل من مصر والسلطة الفلسطينية واألردن في مجال مكافحة أنفلونزا الخنازير
اإلسرائيلية في موقعها على اإلنترنـت، عـن أن وزارة الخارجيـة            " جيروزاليم بوست "وكشفت صحيفة   

ومير، كما جعلته متاحـاً  السـتقبال        اإلسرائيلية أقدمت على تجهيز المختبر الخاص في مستشفى تل هاش         
  .الفلسطينيين والمصريين واألردنيين في حالة االشتباه بإصابة أي منهم بتلك الساللة الفيروسية الجديدة

وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل االجتماع الذي استمر على مدار خمس ساعات بمبني وزارة الخارجيـة،               
ارة الصحة الفلسطينية ووزارة الـصحة اإلسـرائيلية        وحضره ممثلون عن وزارة الصحة األردنية ووز      

باإلضافة لمسؤولين من السفارة المصرية بتل أبيب، كما حضر هذا اللقاء دكتور أليكس ليفينتال، مـدير                
  .قسم العالقات الدولية بوزارة الصحة

  2/5/2009الغد، األردن، 
  

  لتعزيز السالمقاءات  ل الفلسطينية نظموا-اإلسرائيلية " مبادرة جنيف"نشطاء  .18
اإلسرائيلية ـ الفلسطينية أن اللقاءات التي نظمتها فـي الـشهور    " مبادرة جنيف"أفادت حركة : تل أبيب

األخيرة بين مجموعات من النشطاء السياسيين والمصوتين اليهود لصالح اليمين اإلسرائيلي الراديكـالي             
داث تغيير جدي فـي أفكـار الطـرفين         والمتدينين، وبين فلسطينيين في القدس الشرقية، أسفرت عن إح        

  .من المشاركين اليهود باتوا يتبنون أفكار معسكر السالم% 25وأن . لمصلحة السالم العادل بين الشعبين
هي حركة تضم قادة سياسيين وعسكريين ومثقفين سابقين والحقين في إسرائيل           " مبادرة جنيف "يذكر أن   

جانب الفلسطيني، ياسر عبد ربه، أمين سر منظمة التحريـر،          ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويقودها من ال     
ونشأت فـي مطلـع   . ومن الجانب اإلسرائيلي، يوسي بيلين، الوزير السابق وأحد مهندسي اتفاقات أوسلو      

 بمسودة اتفاقية السالم التي توصل إليها الطرفان وأعلن في مهرجان           2003العقد الجاري واشتهرت سنة     
اليـوم تجديـد    " مبادرة جنيـف  "وتحاول   .  على إمكانية التوصل لتسوية دائمة     كبير في جنيف، للبرهنة   

وستنشر في القريب مالحق لمسودة االتفاق، تضع فيها حلوال تفصيلية لكل القضايا العالقة فـي               . نشاطها
  . الصراع بين الطرفين، مثل األمن والمياه والالجئين والحدود والقدس وغيرها

 3/5/2009الشرق األوسط،
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  شمال البالدتوطين الالجئين الفلسطينيين في ب الحكومة العراقية تبدأ": الخليج" .19

كشفت مصادر قيادية فلسطينية أن العديد من الالجئين الفلسطينيين في العراق            : يوسف كركوتي  -دمشق  
الزمـة  ُأبلغو من مراجع مسؤولة في وزارة الداخلية العراقية، أن الوزارة انتهت عملياً من اإلجراءات ال              

لتوطين الالجئين السياسيين في البلد المحتل، ومن ضمنهم من تبقى من الالجئين الفلسطينيين، الذين باتت               
وأضافت المصادر في تـصريح خـاص لــ          .حكومة نوري المالكي تعاملهم على أساس هذه الوضعية       

ستخراج أو تمديـد وثـائقهم      أن الالجئين الفلسطينيين الذين يراجعون وزارة الداخلية العراقية ال        ” الخليج“
  .”يطلب منهم االنتظار لتسلم الهويات والوثائق الجديدة“الشخصية 

واعتبرت المصادر القيادية الفلسطينية أن إجراء الحكومة العراقية يشطب الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية               
ـ            ا كـل الحكومـات     لالجئين الفلسطينيين في العراق، خالفاً لقرارات الجامعة العربية، التي التزمت فيه

العربية بالحفاظ على الهوية الوطنية لالجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم، جنباً إلى جنب مـع تمـتعهم                
  .بكافة الحقوق االجتماعية أسوة بأشقائهم من مواطني البلدان التي تستضيفهم

تي جـرت بـضغط     وطالبت المصادر القيادية الفلسطينية بالتدخل السريع لوقف هذه السابقة الخطيرة، ال          
أمريكي مباشر، وذلك لفتح الطرق أمام فرضها واستنساخها في دول عربية أخرى، في خطـوة التفافيـة                 
على حق الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لشطب هذا الحق، وإفراغ قضية الالجئين الفلـسطينيين مـن           

 .مضمونها
  3/5/2009الخليج، 

  
    "  تطهير عرقي"س في القد" إسرائيل"ما تقوم به : البرغوثي .20

استنكر النائب مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية، أمـس، قـرار              : )أ.ب.د (
. هدم مبنيين في كنيسة الروم الكاثوليك بالبلدة القديمة في القدس المحتلـة           ” اإلسرائيلية“سلطات االحتالل   

ستكماالً لسياسة هدم المنازل لتفريغها من سكانها       وقال إن القرار يندرج في إطار مخطط تهويد القدس وا         
تطهير عرقي يتزامن مع الذكرى الحادية والستين لتهجيـر         “بأنه  ” إسرائيل“واعتبر ما تقوم به     . األصليين

  .”شعبنا الفلسطيني من أرضه
  3/5/2009الخليج، 

  
   جرحى في غارة احتاللية على االنفاق برفحأربعة وشهيدان .21

استشهد امس المواطنان حمدان االسطل وخليل ابو جراد وكالهما         :  نادر القصير  -يدة الحياة الجد  -رفح  
من خان يونس واصيب اربعة اخرون في قصف صاروخي نفذته الطائرات الحربية االسـرائيلية علـى                

  منطقة االنفاق بحي السالم المحاذي للحدود المصرية الفلسطينية
وشهود عيان أن ثالثة مواطنين أصيبوا بجـراح عنـدما          وأفاد مصدر طبي بمستشفى أبو يوسف النجار        

شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر في رفح التـي تنتـشر              
  .فيها أنفاق التهريب

وكان الطيران الحربي اإلسرائيلي  استأنف القصف لمنطقة األنفاق بعد فترة هدوء شهدتها تلك المنطقـة                
شهرين متتاليين وشن خاللها غارتين جويتين يوم الجمعة الماضية على منطقة الحـدود بـين               استمرت ل 

  .قطاع غزة ومصر في رفح
  3/5/2009الحياة الجديدة، 
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   حقوقية تحذر من ارتفاع عدد ضحايا األنفاق مؤسسة .22
د الضحايا الـذين    أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في بيان عن بالغ قلقها الرتفاع عد            :رفح

 60يسقطون داخل األنفاق على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مؤكـدة أن أكثـر مـن                   
  ).2008(شخصاً سقطوا منذ مطلع العام الماضي 

باالستناد إلى شهود العيان وروايات بعض من زمالء الضحيتين اللذين سـقطا مـؤخراً؛              "وقالت الجمعية   
  ."ل في إجراءات األمان المتبعة داخل األنفاقفإن الحادثين نجما عن إهما

ودعت المؤسسة الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والـسماح بـدخول                
  .البضائع والسلع بشكل عادي 

  3/5/2009صحيفة فلسطين، 
 

   أسير مريض2000 طفل و400 أسيرة و70ما يقارب هناك :  األسرى للدراساتمركز .23
 عملية توغل على    28قال مركز األسرى للدراسات إن قوات االحتالل نفذت         : وائل بنات، أ ف ب    : غزة

.  فلسطينيا، بينهم ستة أطفـال     32األقل في معظم مخيمات الضفة الغربية وبلداتها ومدنها اعتقلت خاللها           
ركـز أن   وأوضح الم . وأضاف أن األسرى يتعرضون ألساليب تعذيب من أجل انتزاع االعترافات منهم          

 2000 طفل و  400 أسيرة و  70إسرائيل تحتجز ما يقارب من عشره آالف أسير فلسطيني منهم ما يقارب             
  . أسير مريض

قال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية فازع صوافطة إن األسير نائل البرغوثي الـذي دخـل                  
العالم يؤكد أن الشعب الفلسطيني هو      العام الثاني والثالثين في سجون االحتالل، باعتباره أقدم سجين في           

وشدد صوافطة على أن حمـاس سـتبقى وفيـة          . أكثر الشعوب التي عاشت ظلم االحتالل وقهر السجان       
 .  لألسرى، وأنها لن يهدأ لها بال إال بإطالق سراحهم ونيل حريتهم

  3/5/2009الوطن،السعودية 
  

  ين فتح وحماس سينجحفقط من الفلسطينيين يعتقدون أن الحوار ب% 55 :استطالع .24
عبرت نتائج أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني عن تفاؤل ضئيل لدى المواطن الفلـسطيني              : رام اهللا 

بنجاح الحوار وتحقيقه للنتائج المرجوة، والتي يأتي على رأسها إنهاء االنقسام الحاصل بين الضفة وقطاع               
  . غزة

% 45فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن الحوار بين فتح وحماس سينجح، مقابـل             % 55وبينت النتائج أن    
  .يعتقدون أن مصيره الفشل

والتي تتخذ من مدينة رام اهللا      ) نير ايست كونسلتنغ  (ونفذت االستطالع شركة الشرق األدنى لالستشارات       
ان الماضي واشتمل على عينة عـشوائية حجمهـا          نيس 30 و 27وأجري في الفترة الواقعة بين      . مقراً لها 

.  فلسطينيين من كال الجنسين موزعون في محافظات الضفة وقطاع غزة بما فيها محافظة القـدس               908
  %.95ومعدل ثقة % 3,4 -+وكانت نسبة الخطأ في االستطالع 

لسكان في الضفة وبنـسبة     وتبين النتائج أن المعاناة االقتصادية هي القضية الرئيسية التي تثير القلق لدى ا            
  %.41في المقابل، فان صراع القوى الداخلي هو القضية التي تثير القلق في قطاع غزة وبنسبة %. 36

ال يشعرون باألمان مقابل    % 53وانقسم الفلسطينيون في معدل شعورهم باألمان، حيث أبرزت النتائج أن           
ع غزة ال يشعرون باألمان مقارنة مـع        من سكان قطا  % 61وتوضح النتائج أن    . يشعرون باألمان % 47
  .يشعرون بأمان في الضفة% 51
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يؤيدون استمرار رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال سالم فياض في منصبه،           % 65وكشفت النتائج أن    
  %.35مقابل معارضة 

يثقون مع رئيس وزراء الحكومة     % 25عن ثقتهم بالرئيس محمود عباس مقارنة مع        % 75وعبر غالبية   
يعتقدون أن استراتيجية فتح أفضل من استراتيجية حمـاس         % 75كما أن   . الة في غزة إسماعيل هنية    المق

يعتقدون أن استراتيجية حماس أفضل من استراتيجية       % 25لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، مقارنة مع       
  .فتح

% 6 حركة حمـاس و    يؤيدون% 9يؤيدون حركة فتح مقابل     % 33وحول الثقة الحزبية، بينت النتائج أن       
في المقابل، وصلت نسبة الذين ال يثقون بأي فصيل سياسي موجود على الساحة             . يؤيدون فصائل أخرى  

  %.52الفلسطينية إلى 
وطالـب  . يعارضون ذلك % 33يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع إسرائيل مقابل        % 67وكشفت النتائج أن    

دعوها إلـى التمـسك    % 35ل عن الوجود مقابل     حركة حماس تغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائي      % 65
  . بهذا الموقف

ويعـاني  . يعيشون في فقر شديد   % 16من الفلسطينيين تحت خط الفقر منهم       % 48من جهة ثانية، يعيش     
  .يعملون في وظائف جزئية% 16من البطالة و% 18

 ترصد مـن خاللهـا      يذكر أن شركة الشرق األدنى لالستشارات تنفذ استطالعات للرأي العام بشكل دائم           
  .انطباعات الشارع الفلسطيني تجاه جملة من القضايا المهمة

  3/5/2009الحياة الجديدة،  
  

  الفلسطيني مخاطر جسيمة تكتنف االقتصاد :لنقد الدوليا صندوق .25
أقر صندوق النقد الدولي أن مخاطر جسيمة تكتنف االقتـصاد والماليـة العامـة    : غزة  ـ ردينة فارس 

شيراً إلى أن التعاون الوثيق ما بين السلطة الفلسطينية والحكومـة اإلسـرائيلية والجهـات               الفلسطينية، م 
المانحة، يبقى عامالً ضرورياً لتقليص هذه المخاطر وتيسير التعافي لالقتصاد الفلسطيني، ودعا الصندوق             

  . الدول المانحة سرعة إيصال المساعدات إلى القطاع
 على أن هناك عقبات بالغة الصعوبة أمـام نمـو القطـاع الخـاص           وشدد الصندوق في تقرير أخير له،     

واستثماراته وعمليات إعادة االعمار في األراضي الفلسطينية، ما دامت القيود مفروضة علـى العبـور               
وأكد أن من األهمية بمكان أن يشكل الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية تضمن االنـدماج بـين                . والحركة

وخلص الصندوق الدولي إلـى   . ة وتساعد في الحفاظ على دعم المجتمع الدولي       قطاع غزة والضفة الغربي   
قبـل  (أنه رغم صعوبة األوضاع السائدة، فقد تمكنت السلطة الفلسطينية من خفض عجز الميزانية العامة               

من إجمالي الناتج المحلـي العـام       % 24 مقابل   2004من إجمالي الناتج المحلي العام      % 19إلى  ) المنح
2007. 

  3/5/2009كاظ، ع
  

   المقالة في غزة تشكل لجنة لمتابعة انفلونزا الخنازيرالحكومة .26
أنفلونزا " أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أمس تشكيل لجنة عليا لمتابعة فيروس               :د ب ا  

ة كـل   وتترأس اللجنة وزارة الصحة وعضوي    .  الذي انتشر في المكسيك والعديد من دول العالم        "الخنازير
وأكدت وزارة الصحة فـي تقريـر للرعايـة          .من وزارت الزراعة والحكم المحلي والداخلية واالقتصاد      

جاء على الرغم من عدم تسجيل أي حالـة إصـابة بـأنفلونزا الخنـازير               "األولية فيها أن تشكيلها للجنة      
وفـي ذات    ."زمـة وللوقاية من ذلك ومتابعة األمر مع كافة الجهات المختصة واتخـاذ اإلجـراءات الال             
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السياق، أكدت اإلدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة المقالة خلو محافظـات غـزة مـن                 
  .الخنازير وبالتالي فهي خالية من أنفلونزا الخنازير

  3/5/2009البيان، اإلمارات، 
  

   المتجهة لضرب إيران  "إسرائيل" تركيا ستسقط مقاتالت :استراتيجيتقرير  .27
 رجح تقرير استراتيجي أن تقوم تركيا بإسـقاط أي مقـاتالت            :أحمد ياسين، أحمد حسن   :  طهران أنقرة،

واعتبر التقرير الـذي اسـتند إلـى        . إسرائيلية في حال انتهاك مجالها الجوي لضرب أهداف في إيران         
ـ               ام معلومات وتحليالت عدد من الخبراء والسياسيين والعسكريين األتراك واألمـريكيين أن احتمـال قي

بات مستبعدا وضعيفا جدا فى ظل معارضة إدارة        "إسرائيل بمغامرة غير محسوبة النتائج في هذا االتجاه         
ونقل التقرير عن مصدر تركي أن هناك أسبابا عديـدة تجعـل تركيـا              ". الرئيس األمريكي باراك أوباما   

ة ستؤدي إلى كارثة    ترفض التعاون مع إسرائيل في غارة عسكرية ضد إيران، أولها أن مثل هذه الضرب             
  .في الشرق األوسط وفوضى ستكون ضد المصالح التركية

واستبعد العقيد المتقاعد ريك فرانكونا، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات األمريكية موافقة حكومة              
  .رجب طيب إردوغان وكذلك البرلمان التركي على فتح المجال الجوي أمام إسـرائيل لضـرب إيران

  3/5/2009سعودية، الوطن، ال
  

  زة بفتح معابر غ"إسرائيل"نعمل إلقناع : كلينتون .28
اعلنت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن ادارتها تعمل مع الحكومـة            :  وكاالت -واشنطن  

إننا نعمل بشكل وثيق مع االسـرائيليين       "االسرائيلية من أجل إقناعها بفتح المعابر في قطاع غزة، وقالت           
  ".هم بفتح المعابر، والسماح لمزيد من السلع األساسية بالدخول اليهاالقناع

لقـد ذهبـت الـى      "وفي كلمة لها الى دبلوماسيين أميركيين في وزارة الخارجية االميركية قالت كلينتون             
مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، وكنت مسرورة جداً أن ُأعلن عن التزام مهم باسم بلدنا بتقديم ما يقـرب                

في الواقع نحن نجد صعوبة في إيصال هذه المساعدات، ألننا نعتقد بقـوة بأنـه               .  مليون دوالر  900من  
لقد كان مـن    . يتوجب ان تتوفر لدينا بعض الضمانات كي تصل المساعدات إلى المكان الذي نرسلها اليه             

  ". في غزةنشاطركم القلق إزاء األزمة اإلنسانية القائمة . الصعب جداً الحصول على هذا الضمان 
بالتأكيد . والسلطة الفلسطينية " حماس"لقد تم تحييدنا نوعاً ما من خالل المفاوضات الجارية بين           "واضافت  

فان حياتنا ستكون أكثر سهولة إذا ما كان هناك اتفاق من شأنه أن يمكننا من ايصال المـساعدات الـى                    
ي الكونغرس لتقـديم أي مـساعدة لــ         ولكن كما تعلمون جيداً، فانه سياسياً ليس هناك تحمس ف         . هناك

او لحكومة وحدة وطنية ال يعترف جميع اعضائها باسرائيل ونبذ العنف والموافقة على االتفاقات              " حماس"
  ".السابقة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية

  3/5/2009األيام، فلسطين، 
  

  لحرب لجنة دولية في القطاع قريبا للتحقيق في جرائم ا .29
يعمل محققون من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على تنظيم اجتماع في             : ردينة فارس  -غزة  

جنيف األسبوع الحالي، قبيل السفر إلى غزة وإسرائيل للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقـوق اإلنـسان،                
  . وقعت أثناء الهجوم اإلسرائيلي األخير على القطاع

منظمة األممية أن المدعي العام السابق للمحاكم الدولية الخاصـة فـي يوغـسالفيا              وأعلن ناطق باسم ال   
ويأمل مسؤولون في المنظمة الدولية أن يجـري اسـتقبال          . ورواندا ريتشارد جولدستون سيترأس البعثة    

  .البعثة الجديدة، التي تملك تفويضا بالنظر في االنتهاكات ضد اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء
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وقال الناطق باسم المجلس رونالدو جوميز إن فريق جولدستون تلقى إشـارات إيجابيـة مـن إسـرائيل                  
وقرر رئيس مجلس حقوق اإلنسان السفير النيجيري مارتن ايوجيـان اهومويبيـه            . والسلطات الفلسطينية 

ريل الماضـي،   وأضاف أنه عندما أعلن عن تشكيل الفريق في بداية شهر أب          . منح التفويض الواسع للبعثة   
عملت األطراف على توسيع التفويض الذي سيساعد البعثة على كسب مصداقية كل األطـراف لتـصبح                

  .مستقلة بشكل حقيقي وتقدم تقريراً عادال ومتوازناً وحيادياً
  3/5/2009عكاظ، 

  
   تنطلق من ميالنو إلى غزة" الحصار األوروبيةكسرقافلة " .30

دات أوروبية على االنتهاء من جميع االستعدادات لسيرها تحت         شارفت قافلة مساع  : ردينة فارس  - غزة
إلى غزة، انطالقاً من مدينة ميالنو اإليطالية، وأفاد الناطق بلسان لجـان كـسر              " األمل األوروبية "مسمى  

إن الحملة األوروبية بذلت جهوداً كبيرة خالل األسابيع الماضية لحـشد           : "الحصار عن غزة رامي عبده    
بل الجاليات الفلسطينية في أوروبا والمؤسسات الفاعلة والداعمة للقضية الفلسطينيةمن أجل           أكبر دعم من ق   

التي تضم العشرات من الـشاحنات      " األمل"وأوضح أن قافلة     ".إرسال المساعدات عبر القافلة األوروبية    
ما أدوات  الصغيرة وسيارات اإلسعاف، والمحملة بالمعدات الطبية لذوي االحتياجـات الخاصـة، ال سـي             

للمعاقين بصرياً وسمعياً واحتياجات خاصة للمعاقين حركياً؛ ستنطلق بعد انتهاء مؤتمر فلسطينيي أوروبا             
السابع من مدينة ميالنو عبر سفينة شحن كبيرة في اتجاه ميناء اإلسكندرية المصري ومنه إلى غزة عبر                 

اً عشرة مـن البرلمـانيين والمـسؤولين    ولفت عبده النظر إلى أنه سيرافق القافلة أيض   . معبر رفح البري  
  . األوروبيين

  3/5/2009عكاظ، 
  

   تقر باالجماع المشروع االردني لتصميم جسر تلة باب المغاربة "اليونسكو" .31
 التي اختتمت اعمالهـا فـي       181قرر المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الـ         :  بترا –عمان  

اعتماد قرار باالجماع حول آلية متابعـة ومراقبـة اليونـسكو           باريس الخميس الماضي بمشاركة االردن      
لتصميم موقع جسر تلة باب المغاربة في القدس كموقع محمي ومدرج من قبل االردن على الئحة التراث                 

  .االنساني العالمي وبما يراعي اصالة الموقع وتراثه االسالمي وتكامله
مخططات واالجراءات االحادية في موقع تلة بـاب        واقر المجلس بوجود مخاوف عميقة لليونسكو ازاء ال       

واكد القرار وجود عمليـة     . المغاربة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتصميم االسرائيلي للجسر في هذا الموقع           
اعاقة لوصول الخبراء االردنيين الى موقع تلة باب المغاربة الخذ القياسات الالزمة بهدف تنفيذ التصميم               

  .االردني بهذا الخصوص
  3/5/2009الدستور، 

  
  شهر النكبة الفلسطينية يتجدد بطبعة أميركية .32

  بالل الحسن
سيكون الشهر الحاسم في توضيح نسق العالقة التي ستقوم بين          ) مايو الحالي /أيار(شهر النكبة الفلسطينية    

لفلسطيني ففي أواخر هذا الشهر سيلتقي أوباما مع الرئيس ا        . العرب وبين الرئيس األميركي باراك أوباما     
محمود عباس، ثم مع الرئيس المصري حسني مبارك، وبعدها بنحو أسبوعين سيلتقي مع بنيامين نتنياهو               

إنها إذن لقاءات حول الموضوع الفلسطيني، وهو أحد المواضيع المدرجة علـى            . رئيس وزراء إسرائيل  
  .» التغيير"أجندة أوباما تحت عنوان 
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ة إشارات عديدة توحي بأنه يريد أن يفعل شيئا ما، ولكن إشاراته هذه             لقد أطلق أوباما في األسابيع الماضي     
، وقال إنه يفكـر فـي       »ال يمكن االنتظار إلى األبد    ": لقد قال مثال  . لم تصل إلى مستوى الخطة الواضحة     

، وقال إن كل طرف يجب أن يضع نفسه مكان الطـرف            2009حل للموضوع الفلسطيني في حدود عام       
ولكن ما يحتاجه الموضوع الفلسطيني هو تحديد القاعدة التي         . ه، وأشياء أخرى مماثلة   اآلخر ليتفهم مطالب  

  :ستعتمدها الرئاسة األميركية في رعايتها للمفاوضات، وهي تدور في نطاق االحتماالت التالية
لجأ بين المتحاورين هو أساس المفاوضات، وهنا ت      ) االتفاق(أن تواصل الرئاسة األميركية قاعدة أن       : أوال

إلى تكرار ما حدث خالل األعوام الطويلة السابقة، وما ظهر فشله في األعوام الطويلة الـسابقة، حيـث                  
  .تطلب إسرائيل شروطا مستحيلة ال يستطيع الطرف الفلسطيني قبولها، وتفشل المفاوضات

عية الدوليـة فـي     أن تعلن الرئاسة األميركية أنها ستستند إلى قاعدة القانون الدولي وقرارات الشر           : ثانيا
رعاية المفاوضات بين الطرفين، فيأخذ كل طرف ما يضمنه له القانون الدولي، ويتراجع كل طرف عما                

وهو أمر رفضته إسرائيل باستمرار، وأيدتها الرئاسة األميركية فـي رفـضه            . يمنعه عنه القانون الدولي   
لتي رعاها الرئيس الـسابق بيـل       ، ا 2000باستمرار، وكان سببا أساسيا في فشل مفاوضات كامب ديفيد          

  .كلينتون
إدخال عنصر جديد في إطار مفاوضات التسوية السياسية هذه، يقول بأن ما يجري إقـراره سـيتم                 : ثالثا

تنفيذه على األرض، بمساعدة قوة تابعة لألمم المتحدة تساندها واشنطن، تحسبا لعناد إسـرائيلي أصـبح                
العالمية كلها، وآخرها ما تعبر عنه الحكومة اإلسرائيلية الحالية،         شائعا ومعروفا في األوساط الدبلوماسية      

  .عن مخطط نتنياهو، وعن توجهات وزير خارجيته ليبرمان
هذه االحتماالت الثالثة تستند إل حراك سياسي أميركي يتفاعل حول الرئيس أوباما، واتخذ في األشـهر                

  :األخيرة المظاهر التالية
سـتيفن  (التي أصدرها األكاديميان األميركيان الشهيران من جامعة هارفـارد          ) ثم الكتاب (المذكرة  : أوال

، وأعلنا فيها خطورة االستمرار في رسم مواقف السياسة الخارجية األميركيـة            )فولت وجون مرشهايمر  
بما يناسب مصالح دولة إسرائيل، مع دعوة صريحة واضحة لرسم مواقف السياسة الخارجية األميركيـة               

وكانت هذه المذكرة صيحة صريحة ضد اللوبي اإلسرائيلي الممثل في          . مصالح األميركية أوال  بناء على ال  
  .، عبر عنها أكاديميان بارزان ال يمكن وصفهما بالعداء إلسرائيل)إيباك(منظمة 
المذكرة التي وجهها عشرة من كبار رجال الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الرئيس أوبامـا،              : ثانيا

الفرصة األخيرة التفاق فلسطيني ـ إسـرائيلي قـائم    (راع العربي اإلسرائيلي، وحملت عنوان بشأن الص
زبغنيو بريجنسكي، المقرب حاليا من أوباما والذي       : ، وذيلت المذكرة بتواقيع من نوع     )على حق الدولتين  

ج بـوش   وبرنت سكوكروفت، مستشار األمن القومي لدى الرئيس جور       . يمكن اعتباره موجها سياسيا له    
تطرح المذكرة خطة للتسوية السياسية، وتدعو إلى ممارسة ضغط أميركي على الطـرفين لقبـول              . األب

التسوية المطروحة، وتقترح إسناد ذلك بقوات متعددة الجنسية برئاسة قوات أميركية تعمل على ضـمان               
  .26/3/2009ة يوم البريطانية بنشر هذه المذكر» هيرالد تريبيون"وقد قامت جريدة . تنفيذ االتفاق

الذي تكون خالل العام الماضي في واشنطن، منافسا للوبي ) G STREET(اللوبي اليهودي الجديد : ثالثا
ويتبنى هذا اللوبي توجها سياسيا مخالفا لتوجه اليمين اإلسرائيلي، وقد بـدأ هـذا              ). إيباك(اليهودي القديم   

ديين في أميركا يدعمان إسرائيل، ويختلفـان حـول         اللوبي بتكوين إطار نفوذ له يبلور وجود تيارين يهو        
ويستطيع الرئيس أوباما باالستناد    . سياستها، وينحازان إلى جانب سياسة معتدلة تجنح نحو السلم والتفاهم         

إلى هذه العوامل كلها أن يتقدم ويبادر بإعالن خطة للتسوية تستند إلى القانون الدولي، وتعالج كل القضايا                 
وسواء كان الموضوع المطـروح هـو       . لف عليها انطالقا من منظور القانون الدولي      المعروضة والمخت 

، أو إزالة المستوطنات كلها، أو التعامل مع مدينة القدس كمدينـة            1967االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود     
محتلة وليس كمدينة مشتركة متنازع عليها، أو الالجئون الفلسطينيون وحقهم في العودة إلـى أراضـيهم                
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ومنازلهم، فإن أسلوب معالجة أي مشكلة من هذه المشكالت ال بد أن يستند إلى القانون الدولي، وإال فإن                  
ما سيسود هو قانون المحتل، وقانون القوي، وقانون الدولة العظمى التي تستطيع قهر الجميع، ولكنهـا ال    

، وبخاصـة أن المـذكرة      تستطيع أن تؤسس لحل فيه درجة من العدل الذي يمهد وحده للسلم والهـدوء             
تعتبر أن اإلقدام األميركي على رعاية حل عادل وشامل هو المفتاح لمحاصرة            ) مذكرة العشرة (األميركية  

  .اإلرهاب، وضمان عدم اإلضرار بالمصالح األميركية
إن آراء ومواقف حكومة إسرائيل الجديدة بقيادة نتنياهو تقف على نقيض أي درجة مـن درجـات هـذا                   

  .مهمة أوباما هنا لن تكون يسيرة على اإلطالق، وقد تصل بسرعة إلى مرحلة المواجهةالتوجه، و
حول االستيطان اإلسرائيلي، ففي القدس، وبشكل      ) هادئة(ولدينا مؤخرا مثل تمهيدي بارز يتعلق بمواجهة        

ين مفاجئ، بدأ دبلوماسيون أميركيون، مصطحبين معهم مصورين صحافيين، القيام بجولة على مستوطنت           
وهي منطقة يعلـن الفلـسطينيون      . مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة أكيدار    : تحيطان بمدينة القدس هما   

أنها تحول دون إنشاء دولة فلسطينية ألنها تقطع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية، وألنهـا تعـزل                 
  .مدينة القدس عن الضفة الغربية

قليال عند التحضيرات الفلسطينية لزيارة محمود عباس المقبلة        وارتباطا مع هذه اإلشارة األميركية نتوقف       
يعد الفلسطينيون ملفا مدعما بالخرائط والصور يبرهن أنـه ال يمكـن            . إلى واشنطن حيث سيلتقي أوباما    

إنشاء دولة فلسطينية بسبب تقطيع المستوطنات لتواصل األرض الفلسطينية في الضفة الغربيـة، وهـذه               
 عندما كان رئيـسا لـدائرة       2004حول المستوطنات بلورها محمود عباس منذ عام        النظرية الفلسطينية   

المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وقبل أن يـصبح رئيـسا                 
وأرسل في حينه وفدا إعالميا مقتدرا، عرض كل ذلك بالوقائع والمستندات والصور والخـرائط              . للسلطة

واصم أوروبا، قائال إنه لم يعد من الممكن في ظل هذا الوضـع االسـتيطاني إنـشاء دولـة                   في أبرز ع  
، )خطر االسـتيطان  (فاألمر إذن ليس جديدا، الجديد أن المفردات الفلسطينية كانت تتحدث عن            . فلسطينية

السفارة والمعلومات األساسية الثابتة هنا أن لدى       . فقط) خطر مواصلة االستيطان  (وهي اآلن تتحدث عن     
األميركية في إسرائيل لجنة خاصة بمراقبة االستيطان يوما بيوم، ولدى هذه اللجنة طـائرات هيلكـوبتر                

. تجوب الضفة الغربية كل يوم، وتسجل بالصور الواضحة والدامغة كل استيطان إسرائيلي يتم إجـراؤه              
جهود أحد لتعرف حقيقة ما     أي أن أميركا تملك السجل الكامل والمصور لالستيطان، وهي ال تحتاج إلى             

ولكن كل هذا الذي نتحدث عنه ال يكتمل        . ولذلك يصبح المهم أن تطالبها بالتصرف حسبما تعرف       ، يجري
وقد كانت زيارة الملك عبد اهللا      . أبدا من دون دور عربي خاص، دور ضاغط من أجل المطالب العربية           

الماضي، وناقشه في بنـود المبـادرة العربيـة         الثاني، والذي التقى أوباما باسم العرب جميعا في الشهر          
ولكن معركة التسوية السياسة ليست من النوع الذي يمكـن    . للسالم، نشاطا أساسيا وبارزا في هذا السياق      

احتواؤه بمهمة دبلوماسية واحدة، وهي تحتاج إلى جهد دؤوب ومتواصل، تـستعمل فـي أثنائـه أوراق                 
اسية، وال تكتفي بضغوط الزيارات رغم أهميتها، ورغم الحاجـة          الضغوط السياسية واالقتصادية والدبلوم   

  .إليها
  3/5/2009الشرق األوسط، 

  
  خطة اوباما للحل وجذور التسوية وآفاقها .33

  راكان المجالي
 طرحت اسرائيل فكرة االدارة الذاتية للفلسطينيين في االراضي المحتلة ، وتبلور ذلك في              1968في العام   

مل للحكم الذاتي االداري ، وظل هذا المشروع يتردد نظريـا ويجـد بعـض                بمشروع متكا  1972العام  
  .التطبيقات العملية في اعطاء دور للبلديات واالدارة المحلية
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 قد تألفت من فصلين ، االول اطـار متكامـل           1979وكما هو معروف فان اتفاقية كامب ديفيد في العام          
تفاق المحدد بشأن االنسحاب من سيناء مقابـل خـروج          للحكم الذاتي بشأن فلسطين ، اما الثاني فكان اال        

 وزيـارة  1979مصر من معادلة الصراع العربي االسرائيلي ، وقد ترتب على توقيع اتفاقية كامب ديفيد  
  ،،.،3791 التوسع في االستيطان الذي لم يكن قائما قبل 1977الرئيس السادات للقدس قبلها في العام 

 للحكم الذاتي كانت اساس الحل المقترح في اطـار مـؤتمر مدريـد              وكما هو معروف ايضا فان صيغة     
 وما سمي في مدريد واوسلو بالحل المرحلي تمهيدا لالعالن الرسمي           1993 وكذلك اتفاقية اوسلو     1991

  1989،المكرر لدولة فلسطينية ، كان قد اعلن عنها قبل ذلك من الجزائر في العام 
 وحتـى اليـوم ،   1968 والحلول والمشاريع االسرائيلية منذ العـام      وقد استرجعنا هذا التاريخ للمبادرات    

 وحتى اليوم تقوم على     1968لالشارة الى ان هنالك استراتيجية اسرائيلية ثابتة ال تتبدل لتسوية منذ العام             
منح الفلسطينيين ادارة ذاتية لمن تسميهم اسرائيل السكان ، وقد تبلور ذلـك عمليـا بالـسلطة الوطنيـة                   

ينية ودورها كادارة ذاتية تتحمل نيابة عن اسرائيل اعباء المسؤوليات االمنية واالداريـة والماليـة               الفلسط
  .لتسيير حياة الفلسطينيين

على ضوء ما تقدم يمكن االستنتاج ان لدى امريكا صيغة محددة للحل تنحصر في تطبيق حكـم ذاتـي ،                  
 1982ابرزها المبادرة العربية في قمة فـاس        بينما كان لدى العرب الكثير من المقترحات والمبادرات و        

 في قمة بيروت والتي تعتبر اليوم هي االطار المحـدد مـن             2002والمبادرة العربية المشابهة في العام      
وجهة النظر العربية النجاز التسوية ، لكنها من منظور اسرائيل وامريكا تتضمن فقط ايجابيات يمكن ان                

  .رئيس االمريكي اوباماتكون اساسا للحل كما اكد ذلك ال
الجديد اليوم هو ان هنالك تغييرات في مواقف السلطة الفلسطينية والبلدان العربيـة لتقبـل تعـديالت او                  
اضافات بشأن المبادرة العربية تجعل منها صيغة للحل مطلوبة اسرائيليا وأمريكيا ويمكن تقبلها دوليا كما               

لتطورات البائسة للحالة الفلسطينية والعربيـة ، وبمـا         يمكن فرضها على الفلسطينيين والعرب بعد كل ا       
  يحقق حكما ذاتيا من نوع خاص،،

ويلقي الرئيس اوباما بكل ثقله وثقل ادارته من اجل اضافة ما يسمونه تعديالت طفيفـة علـى المبـادرة                   
  .العربية ، وبالتالي االتفاق على حل قابل للتنفيذ

أن حل الصراع العربي االسرائيلي منذ اليوم االول ، واطلعت          وقد بدأت ادارة الرئيس اوباما تحركها بش      
  :امريكا العواصم المعنية على الخطوط العريضة لخطتها النجاز حل متكامل يقوم على ما يلي

 اعتماد مبادرة السالم العربية كمرجعية للحل وكذلك اعتماد قرارات الشرعية الدولية في الديباجـة               - 1
 ، وقبلهـا اتفاقيـة كامـب ديفيـد          1993 واتفاقية اوسلو    1991ؤتمر مدريد   كما جرى في مقدمة بنود م     

  1979،المصرية االسرائيلية في العام 
 شطب حق العودة واستبداله بحق التعويض ، وفتح ابواب الهجرة للفلسطينيين فـي بلـدان ابـدت                  - 2

  .استعدادها لذلك
تل االستيطانية الكبرى ، وللتعويض عن ذلك        ازالة االستيطان العشوائي االسرائيلي والحفاظ على الك       - 3

 6يجري استبدال االراضي التي قضمتها المستوطنات وغيرها باراض في النقب تتراوح مساحتها بـين               
  %.8الى 

 ضمان السيادة العربية على االماكن المقدسة انطالقا مما اتفق عليه في اتفاقية وادي عربة ، ويكون                 - 4
  .»سلوان"الى » ابوديس"حيها من هنالك امتداد للقدس في ضوا

 وبشكل عام فان قضايا الوضع النهائى كافة يمكن ان تكون موضع بحث بعد اقامة الدولة االسـمية                  - 5
ال تقلق امريكا من تغليـب ادارة المقاومـة          الفلسطينية في ضوء الحل الممكن الذي هو عمليا حكم ذاتي         

 قوة حماس هناك عبر الهدنة والتهدئة وتهديـدها         الفلسطينية ، وترى ان عزل غزة ممكن وان محاصرة        
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باالبادة يحقق الهدف ، كما ان قوة حماس في الضفة وخاصة مؤسساتها المادية قد تكفلت بهـا اسـرائيل                   
  .والسلطة عبر حرب ال هوادة فيها

اغة  ال تقلق امريكا من التطرف والمعارضة اليمينية االسرائيلية ، وترى انها قادرة على اعادة صـي                - 6
معادلة الحكومة االسرائيلية وسوف تستخدم ذلك لالدعاء بانها تضغط على الجانبين بشكل متواز وتـرى               
ادارة اوباما انها في مرحلة ما وفي وقت مناسب قادرة على االطاحة بليبرمان واحزاب اليمين الـديني ،                  

ى حزب شاس وتشكل اكثريـة      وذلك بتشكيل حكومة رئاسة نتنياهو تشارك فيها ليفني وباراك باالضافة ال          
  ..مطلقة التخاذ قرارات الحل الذي هو في صالح اسرائيل

 ومع اعطاء االولوية للحل الفلسطيني فان ادارة اوباما لديها تصور واضـح بـشأن حـل متـواز                   - 7
باالنسحاب االسرائيلي من الجوالن السوري ، ومزارع شبعا اللبنانية ، وتوقيع اتفاقية سالم بين اسرائيل               

  .وسوريا وكذلك لبنان ، وبما يحقق تطلع اوباما لحل شامل
  .هذه هي عناوين الخطة االمريكية للحل لكن ذلك يظل مستحيال حين ال يكون عادال ، وذاك حديث اخر

  3/5/2009الدستور، 
  

  كيف يوقف العالم العربى مخاطر المشروع الصهيونى؟ .34
  عبداهللا األشعل. د

شك بانفجار بين الشارع العربى والنظم العربية وهنـاك سـبب رئيـسى             الوضع الحالى للعالم العربى يو    
وسبب فرعى، أما السبب الرئيسى فهو عدم تصور النظم العربية لحظة لوقف تقدم المشروع الـصهيونى         

التـسوية  "فى قوته العسكرية وانفراده بالقرار فى تحديد مصير فلسطين والقدس واستكانة هذه النظم إلى               
 مكنت المشروع من التوحش، وأجلت المواجهة بين العالم العربى وهذا المشروع مما أدى              التى" السياسية

بهذا الوضع إلى نشأة المقاومة لهذا المشروع التى أيدتها النظم العربية واعتبرت أن تأييدها هـو تبرئـة                  
البثـت هـذه    ثم م . لذمتها وسدا لعجزها وبديالً عن تصديها هى للمشروع بعد فشل المواجهة الرسمية له            

النظم أن أتخذت موقف الحياد بين المشروع والمقاومة مع تعاطف دفين للمقاومة على أسـاس أن هـذه                  
النظم تدرك مخاطر المشروع وتكره أن يجور بآثاره على المنطقة كلها فيستذل أهلها ويحـرج حكامهـا                 

فهـا فأصـبح بعـضها      ولكن هذه النظم اضطرت إلى زحرحة موق      . وتبتز ثرواتها تحت التهديد والوعيد    
يتصرف كما يريد المشروع لخنق المقاومة ويأبى أن يقال عنه أنه يحارب هذه المقاومة ويقـدم خدمـة                  
ثمينةة للمشروع، بل إن هذا الطراز من النظم العربية ال يتردد فى االستعانة بمن يجمل صورته، ولكنـه                  

ك سلوكه يدل على مايريـد، لدرجـة أن         لم يعلن أبداً موقفه من المقاومة ومن المشروع الصهيونى، وتر         
المراقب خلص بالفعل إلى أن هذا الطراز يفضل القضاء على المقاومة ألنها تـستفز المـشروع دون أن                  
توقفه، وخوفاً من أن تتهم هذه النظم بدعم خفى للمقاومة فتلقى ما لقيه عرفات وغيره، بـل إن بعـضها                    

ل بالخضوع والتراجع، حتى ال تسمح بارتكاب حماقـة         صرح بالفعل بأنها تقطع كل ذريعة وتفضل القبو       
ضدها، وهى ليست مستعدة لهذه الحماقات، وتسلم هذه النظم بأن المواجهة معه قادمة، ولكنها تفـضل أن                 

يترتب على ذلك أن القوى المناهضة للمشروع تـستنهض هـذه           . يواجه غيرها وترتاح إلى هذا التأجيل     
لمتروكة قدر ما تستطيع فيقع الصدام بين الشارع والنظام ويـستمر           النظم أو تتصرف فى هذه المساحة ا      

الصدام واالحتقان كلما استخف العدو بالنظام وأحكم النظام قبضته على الشارع الذى يعانى بسبب الفساد               
  .وعجز النظام عن أن يحظى بقبول الشارع حتى على مستوى كفاءة األداء واإلدارة للمجتمع

اً سياسياً فى المنطقة يمأله العدو وتنزوى هذه النظم إلى مـساحة ضـيقة بحجـة                هذه الحالة خلقت فراغ   
المحافظة على الوطن وحمايته من االستهداف، فيزداد الشارع نقمة على الحكم وعلى إسـرائيل بـسبب                

  . شعوره بالقهر ويؤدى ذلك فى النهاية إلى انفجار ينتهى إلى وضع مريح الستمرار تقدم المشروع
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ك أعتقد أن هذا النوع من النظم سوف يزداد إحراجاً مع تشديد حكومة نتانياهو النكير عليها                فى ضوء ذل  
ولذلك فإن مصلحة هذه النظم تكمـن فـى مواجهـة           . وإلغاء كل أفق سياسى كانت تستتر به هذه النظم        

طقـة  المشروع بشجاعة وذلك بوقف التعامل تماماً مع إسرائيل واستخدام المصالح األمريكيـة فـى المن              
فالدول التى اعترفت بإسرائيل وتقـيم عالقـات        . للحصول على مقابل لمساندتها فى وقف هذا المشروع       

معها وهى تعلم أنها تعترف برأس المشروع دون أن تحدد حجم الدولة التى تعترف بها سـوف تواجـه                   
ـ             ادرات الوهميـة   مآزق الضغط وإسقاط كافة الشروط الشكلية التى تضمنتها المبادرة العربية وجميع المب

من ناحية أخرى، يجب على الدول العربية أن تعلن عدم االعتراف بحكومـة نتانيـاهو التـى                 . األخرى
التعترف بأى حق للعرب، فى استرداد أرضهم، أو فى حق الفلسطينى فى دولة حقيقية، أو إنقاذ القـدس                  

لعملية السالم التى اسـتمرت     يجب على الحكومات العربية أن تدرس الحصاد المر         . من التهديد والضياع  
ويجب علـى   . ثلث قرن اآلن والخاسر فيها هو الجانب العربى، بينما المشروع الصهيونى يتقدم كل يوم             

الحكومات العربية أن تدرك أن المقاومة هى خط الدفاع األول ضد المـشروع، وأن اإلضـرار بهـا أو                   
  . إهمالها أو إرهاقها تحت أى ذريعة هى دعم لهذا المشروع

إن العالم لعربى ليس مطالباً بأن يحارب إسرائيل ولكنه قادر على أن يقول بدرجة من المصداقية كفـى                  
لهذا العبث والتالعب بمصير الشعوب العربية، وعندها ستجد النظم شعوباً تغفر لها كل شئ مادام ميزان                

  . الوطنية قد عاد بمؤشره إلى القبلة الصحيحة
  3/5/2009، المصريونصحيفة 

  
   وحماية المدنيين"الحرب العادلة" و"إسرائيل" .35

  خالد الحروب
 Just and Unjust(» الحروب العادلة والحروب غيـر العادلـة  "مايكل وولتزر مؤلف الكتاب الشهير 

Wars) - 1977    عد من كبار منظري العالقات الدولية الذين كتبوا بعمق وإسـهاب حـول نظريـاتي ،
مقاربات وولتزر تندرج تصنيفيا في المدرسة المعياريـة فـي          . »لةالحرب العاد "الحرب وبخاصة فكرة    

نظريات العالقات الدولية، والتي تولي اهتماماً للقيم واألخالق ال توليه إياها بقية المـدارس والنظريـات                
بحسب هذه األخيرة ال تقوم الـسياسة       . وبخاصة تلك المقادة بمنطق المصلحة القومية والواقعية الصارمة       

دول على منطق األخالق بل انتزاع المصلحة رغم إرادة الطرف اآلخر، والقوة والنفـوذ ومكانـة                بين ال 
وفوق ذلك األساس يمكن أن تتطور      . الدولة هي في المبتدى والمنتهى المعايير المؤسسة للعالقات الدولية        

 يعد أحـد أهـم      في كتابه المذكور والذي   . أشكال من التعاون الدولي، وليس من دونه أو في تنافس معه          
الكتب المقررة في مساقات نظريات العالقات الدولية في الجامعات يناقش وولتـزر ويعـارض كـارل                

، والذي يقول فيه إن الحـرب       »في الحرب "كالوزفيتز، المنظر األلماني البروسي صاحب الكتاب الشهير        
  .قد ال تكون شاملة، متسعة، وبال نهاية

: دمها وولتزر لدراسات علم الحرب تنطلق من هـذه النقطـة بالتحديـد            اإلضافة الحقيقية للنظرية التي ق    
الحرب يجب أن تكون مقيدة إلى الحد األدنى، وأن ال تتخطى األطراف المتحاربة في الزي العـسكري،                 
وهي بين الجيوش وليس الشعوب، ومعظم الحروب إن لم يكن كلها ليس هناك أسباب حقيقيـة ومقنعـة                  

الحروب العادلة والحـروب    "في الطبعة الثانية لـ     .  يزعم أن حربه عادلة    لخوضها، فكل طرف متحارب   
 وأداء قـوات    1991، أضاف وولتزر تحليال مطوالً عن حرب الخلـيج األولـى            1992 -» غير العادلة 

التحالف ضد العراق، وانتقد توسيع نطاق قتل الجنود العراقيين بخاصة الذين فقدوا أسلحتهم، أو تاهوا في                
عدما تبدت هزيمة جيش صدام حسين، واعتبر استهداف قوافلهم التي فقدت القدرة العـسكرية              الصحراء ب 

  .وحتى البوصلة الجغرافية في الصحراء وقصفهم بالطائرات جرائم تخطت حدود احتياجات الحرب
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، نشر  )2009مايو  /  ايار   27-14(،  »نيويورك ريفيو أوف بوكس   "في العدد األخير من المجلة المرموقة       
يكل وولتزر مع أفيشاي مارغاليت، وكالهما اآلن بروفسور في العالقات الدولية في جامعة برنستون،              ما

المقال تحليل معمق ونقد لموقف وممارسة الجـيش        . »مدنيون ومحاربون : إسرائيل"مقاال مشتركاً بعنوان    
ـ . اإلسرائيلي خالل حرب غزة لجهة عدم إيالء المدنيين الفلـسطينين أي اهتمـام             زر ومارغاليـت   وولت

وفـي  . يعتبران أن مسؤولية حماية المدنيين وعدم تعريضهم لخطر الموت مسؤولية الجيوش المتحاربـة            
وهنـا يفنّـد   . حالة حرب غزة فإن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينين تقع على عاتق الجيش اإلسرائيلي 

المسوغات التي ساقها قـادة الجـيش       » الحرب العادلة "الكاتبان من ناحية نظرية واستنادا إلى اعتبارات        
اإلسرائيلي وأهمها أن المقاتلين الفلسطينين كانوا يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، وأنهم كانوا يتخذون             

  .من المواقع المدنية والمكتظة أماكن للتمترس وإلطالق النيران
اإلسـرائيلية  » قيدة العسكرية الع"مقاربة الكاتبين لموقف وممارسة الجيش اإلسرائيلي تقوم على أساس أن           

حياة الجنود اإلسرائيليين أهم من     "وفصائل المقاومة الفلسطينية ترتكز على أن       » حماس"في مواجهتها لـ    
، وبالتالي فإن األولوية في ميدان االشتباك يجب أن تكون لحماية حياة الجندي             »حياة المدنيين الفلسطينيين  

وتبعا لهذه األولوية تتشكل الممارسة العـسكرية       . لمدني الفلسطيني اإلسرائيلي حتى لو أدى ذلك إلى قتل ا       
العملياتية، والتي شهدناها في حرب غزة، حيث االستراتيجية اإلسرائيلية اعتمدت على كثافة نيران هائلة،              

وألن تلـك   . وتدمير مناطق فلسطينية مدنية كاملة بزعم أن مقـاتلين فلـسطينيين كـانوا يـستخدمونها              
 1400ة اعتمدت عن قصد ووضوح عدم االهتمام بالمدنيين فإن النتيجة كانت مقتل أكثر من               االستراتيجي

يعتبر الكاتبان أن الجيش اإلسرائيلي تخلى في       .  جندي إسرائيلي  13فلسطيني غالبيتهم من المدنيين مقابل      
  .تلك الحرب عن المسؤولية األخالقية التي يجب أن يلتزم بها أي جيش أو طرف محارب

يء المثير هنا هو ما يشير إليه الكاتبان من أن تلك االستراتيجية التي تبناها الجيش اإلسرائيلي عـن                  والش
، 2005نشرها إسرائيليان من قلب المؤسسة الرسمية عـام         » أكاديمية"وعي تأثرت كثيراً بورقة تنظيرية      

ظّرا لمشروعية تهديد خطـر     ، وفيها ن  »االغتيال والقتل الوقائي  "هما آسا كاشر وعاموس يادلين، بعنوان       
كاشر يعمل أستاذا للفلسفة وعلم األخالق      . »المواجهة ضد اإلرهاب  "خالل  » جبهة العدو "حياة المدنيين في    

يادلين جنرال في الجيش كان يعمـل ملحقـاً         . في جامعة تل أبيب ومستشارا أكاديميا للجيش اإلسرائيلي       
ورغم أن اإلثنين، وكمـا يـشير       . نشر الورقة البحثية  عسكرياً للسفارة اإلسرائيلية في واشنطن في وقت        

وولترز ومارغاليت، أكدا في تلك الورقة أن اآلراء التي تضمنتها ال تعبر عن أية وجهة نظر إسـرائيلية                  
رسمية إال أن أهمية تلك اآلراء برزت من خالل مدى تأثيرها في التفكير اإلسرائيلي العسكري في حربي                 

، وكما يقتبس   2009) فبراير( شباط   6في  » هآرتس"فعاموس يادلين كتب في     . 2009 وغزة   2006لبنان  
وولتزر ومارغاليت، قائالً بأن الخطوط اإلرشادية العريضة التي وردت في ورقتهما البحثية المنـشورة              

  . هي التي حكمت األداء العسكري اإلسرائيلي في حرب غزة2005عام 
ين تنطلق من رؤية ذاتيـة وغيـر موضـوعية تفتـرض أن             الورقة التي كتبها آسا كاشير وعاموس يادل      

هي في جانب إسرائيل، وبالتالي فإن جنودها يخوضون حربا مفروضة عليهم من قبـل              » الحرب العادلة "
وأن األولوية القصوى للجيش اإلسرائيلي يجب أن تكون حماية         . يختبئون خلف دروع بشرية   » إرهابيين"

رف اآلخر فهم في آخر سلم األولويات، والمسؤولية عن حياتهم تقع           أرواح جنوده، أما المدنيون على الط     
  .على عاتق من يعرضهم للخطر

ولنقد هذه المقاربة عن طريق دراسة حالة افتراضية يناقش وولتزر ومارغاليت إشـاعة تـرددت قبيـل                 
س في جنوب لبنان كانت تقول بأن الحزب يفكر باالستيالء علـى كيبـوت            » حزب اهللا " على   2006حرب  

لغايات النقاش ولتقريب وجهة نظرهما مـن الواقـع         . منارا في شمال إسرائيل والمحاذي للحدود اللبنانية      
استولى فعال على الكيبوتس وأن السيطرة عليه قد تأخذ واحداً من أربعة            » حزب اهللا "يفترض الكاتبان أن    

ن ودروع بشرية لمنع وإعاقة     األول، أن يحتجز الحزب سكان الكيبوتس اإلسرائيليين كرهائ       : سيناريوهات
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الثاني، أن يحتجز الحزب مجموعات مـن مؤيـدي         . أي هجوم للجيش اإلسرائيلي إلعادة السيطرة عليه      
الثالـث، تـأتي    . إسرائيل ممن كانوا يعملون في الكيبوتس أو قريبا منه، ويجعل منهم دروعـا بـشرية              

، ويقيمون داخل   »حزب اهللا "ضامن مع   مجموعات من معارضي إسرائيل وسياستها إزاء لبنان إلعالن الت        
للكيبـوتس  » حـزب اهللا  "الرابع، قبل احتالل    . »حزب اهللا "الكيبوتس وعملياً يصبحون دروعا بشرية لـ       

كانت إسرائيل قد أخلته من السكان، لكن عندما سيطر عليه الحزب دعا إليه مباشرة مزارعين لبنـانيين                 
لكن بهدف استخدامهم بشكل غير مباشر كدروع بشرية        بدعوى أن أرض الكيبوتس ارضهم ويعيدها لهم،        

  .تعيق أي هجوم إسرائيلي
بحـسب رؤيـة    » إرهابيون"أو  (كيف يمكن التعامل مع هذه السيناريوهات األربعة حيث يختلط مقاتلون           

مع مدنيين؟ من المؤكد أن الجيش اإلسرائيلي سوف تكون له حسابات وردود أفعال مختلفة إزاء               ) إسرائيل
فعندما يكون المحتجزون إسرائيليين كما في السيناريو األول سـتكون خيـارات التـدخل              . اريوكل سين 

العسكري محدودة جداً ومختلفة عن اتساعها ومرونتها المتوقعة عما ستكون عليه في الـسيناريو الرابـع          
  .مثالً

جـه هـذه    ما يطرحه وولتزر ومارغاليت هو أن مسؤولية الجيش اإلسرائيلي، أو أي جـيش آخـر يوا               
بمعنـى ان  . السيناريوهات األربعة، إزاء المدنيين الموجودين في الكيبوتس يجـب أن تكـون متنـاظرة     

، او المـدنيين    )في المثـال المـضروب    (المدنيين اإلسرائيليين ليسوا أرقى مرتبة من المدنيين اللبنانيين         
ام الكيبـوتس، فـي المثـال       وعندما يتردد الجيش اإلسرائيلي في اقتح     ). كما في حرب غزة   (الفلسطينين  

المفترض، خشية تعريض حياة المدنيين اإلسرائيليين للخطر، فإن عليه أن يمارس نفـس الدرجـة مـن                 
مـن  . التردد في اقتحام الكيبوتس خشية تعريض حياة المدنيين اآلخرين في بقية السيناريوهات المتخيلـة             

ين غيـر محـاربين، كمـا يقـول وولتـرز           دون تطبيق هذه السياسة الموحدة والنظرة التي ترى المدني        
بأنهم يستخدمون المدنيين كدروع بشرية يصبح فارغا، ألن        » لإلرهابيين"ومارغاليت، فإن اتهام إسرائيل     

  .نفس النظرة المستهترة بالمدنيين تتساوى عند الطرفين في هذه الحالة
لتزر ومارغاليت، فهناك كثير من     ربما ال تفي هذه العجالة في تلخيص التحليل المعمق والدقيق لمقالة وو           

النقاش حول مفهوم المدنيين، بخاصة لجهة التفريق بين موقفهم المؤيد للجيش أو الطرف المحارب الـذي         
كما ثمة تفريق بين الجهد المدني المؤيد للجيش، فهنـاك مـدنيون            . يمثلهم، وبين ممارستهم غير الحربية    

لقتل المباشر، وهناك من يعمل فـي شـركات ومـصانع    يعملون في مصانع السالح والتي تورد أجهزة ا 
الحـرب  "هذا وكثير من التفاصيل األخرى، وبحـسب رؤى وتنظيـرات           . الطعام والتموين وسوى ذلك   

  .، يراد من ورائها تقليص رقعة الحرب وحشرها بين المتحاربين وليس توسيعها"العادلة
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  حسن شامي
فهو، بـالنظر الـى التجفيـف       . ال أحد يتمنى أن يكون في موقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس           

المنهجي لشروط التوصل الى سالم عادل، نسبياً عادل، لم يعد وريث مشكلة يتـولى كـرئيس منتخـب                  
وإذا كانت الحياة هي العثور     . ريث معضلة ديموقراطياً للشعب الفلسطيني العمل على إيجاد حل لها، بل و         
وقد ال يكون كافيـاً تـشخيص المعـضلة         . على حلول للمشكالت، فإن المعضلة هي تعريفاً ما ال حل له          

، أو حال المحـشور حـشراً بـين         "يلحس المبرد "كنائياً، بالقول إن وضعية المتخبط فيها أشبه بحال من          
 إن حامل العضلة والمحمول عليهـا فـي آن رأي الـرئيس             إذ قد يكون أكثر دقة القول     . مطرقة وسندان 

الفلسطيني أبو مازن، أشبه بحامل الرسالة التي تتضمن القضاء على تطلعاته وآماله من دون أن يمتلـك                 
أقصى ما يملكه أبو مازن هـو       . القدرة على نفض يده منها أو إلقائها في نهر التاريخ الوطني الفلسطيني           
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سالة وفضح عملية التزوير والخداع التي رافقت إحالتها عليه أو إلقاءها على            االحتجاج على مضمون الر   
إننا، بعبارة أخرى، أمام حالة مأسوية      . لكنه ال يستطيع رميها   . كاهله وظهره كما لو أنها صخرة سيزيف      

الكيانية من النوع الشكسبيري بحيث تصبح السياسة اسماً حديثاً للتخبط تخبطاً قدرياً بلغ حدود              ) تراجيدية(
ثمة، بالطبع، تاريخ لهذا، وهو يطاول المسار المعقد والمتعرج         .  وصفاتها) األنطولوجية(الوجودية الثابتة   

للمفاوضات منذ أوسلو وتضارب الرهانات المعقودة عليها وما صاحبها من تبدالت وتحوالت في المشهد              
ئيس الراحل عرفات، المقتول مسموماً     وليس هنا مجال الخوض في هذا المسار الذي كان الر         . الفلسطيني

على األرجح، يمتلك شيئاً من القدرة على التأثير فيه وااللتفاف على أفخاخه وحبائله باالستناد الـى قـوة                  
  .شرعيته الوطنية والشعبية، والى مكانته الرمزية في تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني واستقالليته

بلة األنباء المتحدثة عن توسع االستيطان اإلسـرائيلي فـي القـدس            ستتوالى على األرجح في األيام المق     
الشرقية وحولها في مسعى واضح لقضم أكبر مساحة ممكنة مما يجعل من تهويد القدس برنامجـاً قـابالً              

قـد أفـادت صـحيفة      . للتنفيذ، ويجعل بالتالي إمكان نشوء دولة فلسطينية ذات إقليم متصل أمراً متعذراً           
معاليه "ام، وذلك غداة الكشف عن مخطط إسرائيلي يقضي بتوسيع منطقة نفوذ مستوطنة             قبل أي " هآرتس"

شرق القدس لبناء آالف الوحدات السكنية الجديدة، بأن البلدية اإلسرائيلية لمدينة القدس شـرعت              " أدوميم
ة وعلى جاري عاد  . مؤخراً في بناء حي سكني جديد في قلب حي عرب السواحرة جنوب القدس الشرقية             

المست االستيالء الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، لجأ رئيس البلدية اإلسرائيلية للقـدس الـى               
أي ابتكار ذرائع تمنح القضم واالستيالء صفة شرعية وقانونية تحول دون أي احتجـاج              " القوننة الذاتية "

حـق والقـانون    دولي أو محلي، بل حتى من دون أي احتجاج قد يفصح عنـه المتمـسكون بعالميـة ال                 
فـي  "فقد رفض رئيس البلدية المذكور اعتبار الحي الجديد مستوطنة، بدعوى أن أعمال البناء         . وفلسفتهما

". منطقة النفوذ القانونية لبلدية القدس ليست استيطاناً تماماً مثلما ال يعتبر البناء في تـل أبيـب اسـتيطاناً      
إن الغاية من أعمال البناء التي بدأت قبـل شـهرين           " السالم اآلن "وعليه ال يعود ثمة معنى لقول حركة        

وال معنى كذلك لقول محامي جمعية      . استكمال حزام األحياء اليهودية التي تحيط بالقدس الشرقية العربية        
وقد . الناشطة ضد االستيطان أن األرض التي يجري البناء عليها هي أرض بملكية فلسطينية            " عير عميم "

داني زايدمان رسالة الى رئيس البلدية يسأله فيها إذا كان سيسمح للفلسطينيين            وجه هذا المحامي، واسمه     
في البناء داخل أحياء يهودية، مذكراً إياه بموقفه المعارض أن يشتري فلسطينيون منـازل فـي أحيـاء                  

كمـا أعـرب    ". من حق اليهود أن يحافظوا على الطابع القومي والمتجانس ألحيائهم         "يهودية بدعوى أن    
امي المشار إليه عن استهجانه سلوك رئيس البلدية الذي يدعم سكن يهود في أحياء يهودية بـدعوى                 المح
كما أعـرب المحـامي عـن       ". من حق اليهود أن يحافظوا على الطابع القومي والمتجانس ألحيائهم         "أن  

دعم اليهـود   استهجانه سلوك رئيس البلدية الذي يدعم سكن يهود في أحياء عربية، لكنه في الوقت ذاته ي               
  .الذين ينشطون لمنع العرب من السكن في أحياء يهودية

يمكننا أن نتوقع، في سياق من هذا النوع، أن تتوالى تصريحات الرئيس الفلسطيني المتحدثة عن امتناعه                
عن التفاوض مع إسرائيل ما لم توقف االستيطان، وعن عدم خضوعه ألي ضغوط في هذا االتجاه، فـي                  

فقد قال أبو مازن، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الشبابي فـي رام اهللا، إنـه                . رة األميركية تلميح الى اإلدا  
يريد االستمرار بالمفاوضات السياسية، لكن على أساس المبادرة العربية للسالم، ورؤية حـل الـدولتين،               

.  اإلسـرائيلية  وخطة خريطة الطريق التي تتضمن وقف النشاطات االستيطانية وإزالة الحواجز العسكرية          
وأضاف أن الفلسطينيين قاموا بواجباتهم وإسرائيل لم تنم بشيء، وأن المبعوث األميركي جورج ميتـشيل        

والشروع فـي تنفيـذه،     " معاليه أدوميم "واعتبر أن مشروع توسيع مستوطنة      . يوافقه على هذا التشخيص   
القـدس  : نحن نقول لهم  : "والجنوبيهدف الى منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عبر الفصل بين الوسط            

الشرقية ليست أرضكم بل هي محتلة، لذلك ال يحق لكم البناء فيها، والمياه تسرق من أرضنا وتباع لنـا،                   
ورأى أبو مازن أيضاً أن الحكومة اإلسـرائيلية        ". ونحن نريد أن نحل قضية المياه بحسب القانون الدولي        



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1423:         العدد       3/5/2009االحد  :التاريخ

لب تعجيزية كاالعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة العبريـة        الجديدة تتهرب من عملية السالم بطرح مطا      
وأضاف أنه لن يعترف بيهودية إسرائيل وأن دوره ليس تصنيف هذه الدولة، بـل حتـى قـال                  . وغيرها

  ".يمكن إلسرائيل أن تطلق على نفسها اسم الجمهورية الصهيونية االشتراكية العظمى: "ساخراً وبحق
فاإلرث الثقيـل   . اس أن يترجم أقواله في فعل سياسي، وإن كنا نتمنى ذلك          ال نعلم إذا كان في مقدور عب      

فهو ورث فلسطينياً، أو كأنه ورث التباسات أوسـلو وصـعود           . الذي ينوء به متعدد المصادر واألوزان     
مجموعات من المنتفعين والفاسدين الى مواقع بارزة في أجهزة الـسلطة الفلـسطينية، وورث انقـساماً                

، وهي مجابهة قام باإلعداد لها وبصناعتها متنفـذون         "حماس"لياً وضعه في مجابهة مع حركة       فلسطينياً أه 
وورث عربياً عجزاً يترجم نفسه بسياسة النعامـة، ودوراً         . في اإلدارة األميركية السابقة كإليوت ابرامز     

مي لهذا الدور رعاية    مصرياً بات أقرب ألن يكون مشكلة منه الى األفق السياسي المقنع ما دام الهم اإلقلي              
وورث أداء تفاوضياً متعثراً يظهر فيـه التنـازل         . االنسحاب المصري من السياسة بوصفها فن الممكن      

  .إنها حقاً معضلة. الفلسطيني أشبه باعتذار أو عقوبة بدل أن يكون الثمن الضروري للسالم
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