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  لسالملتحقيق ا"  مساراتثالثةخطة ذات "نتنياهو يعلن عن  .1

لتحقيـق الـسالم مـع      " ذات مسارات ثالثة  " رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو عن خطة         أعلن
  . وتتضمن استراتيجية نتنياهو الجديدة جوانب سياسية وامنية واقتصادية. الفلسطينيين

وقـال  ." فورا ودون شروط مسبقة   "وقال إن حكومته مستعدة الستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين          
 وهي مجموعة الضغط االمريكيـة      -) ايباك(مخاطبا اجتماعا للجنة االمريكية االسرائيلية للشؤون العامة        

كلما اسرعنا في استئناف المفاوضات لكان      : " عبر اتصال مصور من القدس     -الرئيسية الموالية السرائيل    
وقال إنه ينبغي عدم    . تعلق االمر بأمنها  اال ان نتنياهو حذر من ان اسرائيل لن تساوم ابدا عندما ي           ." افضل

  . السماح اليران بامتالك السالح النووي
وقال نتنياهو إن العرب واليهود متفقون على هذا المبدأ، ويجب عليهم العمل سوية لتحقيقه علـى ارض                 

يوجهنا هناك تحديا كبيرا    . للمرة االولى في حياتي، يستشعر العرب واليهود خطرا مشتركا        : "وقال. الواقع
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وطرح رئيس الحكومة االسرائيلية عوضا عن حل       ." جميعا، ولكن هذا التحدي يمثل ايضا فرصا عظيمة       
التي تتضمن استراتيجية ذات ثالثة مسارات قال إنه مـن شـأنها            " نظرته الجديدة "الدولتين ما اطلق عليه     

  . تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين وتعزيز امن اسرائيل في آن
ر السياسي من استراتيجية نتنياهو على استئناف مفاوضات السالم، بينمـا يهـتم المـسار               ويتركز المسا 

ـ     ويتضمن هذا المـسار مواصـلة المفاوضـات        ." الجهاز االمني الفلسطيني  "االمني بتعزيز ما وصفه بال
قيق بوساطة الجنرال االمريكي كيث دايتون بالتعاون مع االردن والسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تح             

  . هدف دعم قوات االمن الفلسطينية
اما المسار االقتصادي، فيشمل حسب نتنياهو استعداد اسرائيل الزالة كافة العقبات الممكن ازالتهـا مـن                

  . طريق تطوير االقتصاد الفلسطيني
نريد ان نتعاون مع السلطة الفلسطينية في هذا الجانب ليس كبديل للمفاوضات بـل              : "وقال في هذا الصدد   

ال اريدهم ان يكونوا    . اريد ان ارى االطفال الفلسطينيين يتطلعون الى المستقبل       : "وقال." عامل محفز لها  ك
  ." رهائن ثقافة تدعو الى الموت واليأس والكراهية

: االول هو ضمان امن اسرائيل، إذ قـال       : اال ان نتنياهو طرح شرطين اساسيين لتطبيق سياسته الجديدة        
، والثاني هو ضرورة اعتراف     "امنها، فلن نحصل ال على السالم وال على االمن        اذا تخلت اسرائيل عن     "

  . الفلسطينيين باسرائيل كدولة للشعب اليهودي، على حد تعبيره
  5/5/2009بي بي سي 

  
  قمة مصرية فلسطينية أردنيةعقد توقعات بو...  ومبارك ينسقان المواقف قبل لقاء أوباماعباس .2

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل : الرؤوف أرناؤوط  عبد-  القاهرة القدس المحتلة،،رام اهللا
 ،أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة اليوم للقاء الرئيس المصري حسني مبارك غدا

 – وسط توقعات بعقد قمة ثالثية مصرية ،لتنسيق المواقف قبيل لقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما
اهللا الثاني في زيارة متزامنة   حيث سيصل العاهل األردني الملك عبد، أردنية في اليوم نفسه–طينية فلس

 إن اللقاء مع بين الرئيسين الفلسطيني ،"الوطن" وقال أبو ردينة، في اتصال هاتفي مع .إلى مصر
العربي  - والمصري سيبحث في تطورات الحوار الوطني الفلسطيني وآفاقه والتنسيق الفلسطيني

حل الدولتين والعالقات مع اإلدارة األمريكية والممارسات اإلسرائيلية باالستيطان في  بخصوص
  .األراضي الفلسطينية وهدم المنازل في القدس

ما زال هناك عدم وضوح في الموقف اإلسرائيلي من حل الدولتين والجميع اآلن بانتظار بلورة "وتابع 
بهذا الشأن، وبال شك فإن عدم انصياع الحكومة اإلسرائيلية إلى مطالب الحكومة اإلسرائيلية لسياستها 

المجتمع الدولي بقبول حل الدولتين ووقف االستيطان ووقف الممارسات التي تتناقض مع رؤية حل 
ونوه أبو ردينة إلى أن الموعد المفترض لبلورة  ".الدولتين سيتطلب سياسة أمريكية وعربية مختلفة

على أساس هذه "وقال . يلية لسياستها يتزامن مع زيارتي عباس ومبارك إلى واشنطنالحكومة اإلسرائ
السياسة التي سيتم اإلعالن عنها من المفترض أن يجري تقييم إذ إن المطلوب هو ليس فقط اإلقرار بحل 

  ".الدولتين وإنما العمل سريعا من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع على األرض
  5/5/2009الوطن، السعودية، 

  
   تطالب بلجنة تحقيق دولية لإلطالع على الممارسات اإلسرائيلية في القدسفياض حكومة .3

 في ختام جلسته األسبوعية األمم المتحدة بإرسال لجنة أمس طالب مجلس الوزراء الفلسطيني :رام اهللا
تتعرض له المدينة تحقيق دولية لإلطالع على المخططات والممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس، وما 

الحملة "كما طالبها باالطالع على ما اسماه . المقدسة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها من اعتداءات



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1425:         العدد       5/5/2009الثالثاء  :التاريخ

مصادرة آالف الدونمات وإقامة مستوطنات جديدة عليها وتوسيع " الرامية لـ"اإلسرائيلية المسعورة
نيين وإخالء أحياء بأكملها من سكانها المستوطنات القائمة وسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطي

واقتالعهم، ومنع أعمال ترميم وصيانة المباني والمنازل في البلدة القديمة، ومنع المصلين من الوصول 
إلى األماكن الدينية، ورفضها إعادة الحجر األموي الذي تمت سرقته من الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد 

ي إطار المحاوالت اإلسرائيلية اليائسة لتهويد المدينة المقدسة األقصى ووضعه في باحة الكنيست، ف
  ."وتزوير الحقائق وطمس المعالم اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

  5/5/2009الحياة، 
  

  كد أن معيار التقدم في الجهود الدولية إلنقاذ السالم يتمثل بوقف االستيطانيؤفياض  .4
، رئيس جمهورية السلفادور أمسسالم فياض في بيت لحم بعد ظهر . د استقبل رئيس الوزراء :رام اهللا

 اجتماعاً ثنائياً مع السقا، وأكد أن معيار التقدم في الجهود الدولية فياضوعقد . الياس أنطونيو السقا
 عملية السالم، ومصداقية المجتمع الدولي، يتمثل أساساً بوقف كافة األنشطة االستيطانية إلنقاذالمبذولة 

ي مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ومحيطها، والتي تتعرض لهجمة استيطانية ف
 ضرورة رفع إلى باإلضافةغير مسبوقة، وحملة واسعة لهدم المنازل، وكذلك وقف االجتياحات، 

  .  2005الحصار، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 
 5/5/2009الحياة الجديدة، 

  
  زيارة البابا لفلسطين" سرقة"تحاول " إسرائيل: "ةالسلط .5

بمحاولة اختطاف وتخريب زيارة البابا بنيديكتوس السادس " إسرائيل"اتهمت السلطة الفلسطينية،  :رام اهللا
عشر لألراضي الفلسطينية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تضافر الجهود إلنجاز التحضيرات 

  .الحكومة اإلسرائيلية الهادفة إلى تخريب هذه الزيارةالستقبال البابا رغم إجراءات 
الختطاف أهمية زيارة البابا " إسرائيل"حذرت وزيرة السياحة الفلسطينية، خلود دعيبس، من محاوالت 

، ان السلطة الفلسطينية تعمد جاهدة لكل "الخليج"ـالمرتقبة لمدينتي القدس وبيت لحم، موضحة ل
 الزيارة بالغة األهمية التي تتيح للبابا االطالع عن أوضاع القدس االستعدادات والتحضيرات لهذه

  .وممارسات سلطات االحتالل فيها واستهدافها المقدسات اإلسالمية والمسيحية
  5/5/2009الخليج، 

  
  في ما يتعلق باألحوال المدنية" إسرائيل "مع عن وجود تنسيق تكشف المقالة الداخلية .6

ر العام لألحوال المدنية في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة رياض  كشف المدي: فتحي صّباح-غزة 
 في ما يتعلق باألحوال المدنية الخاصة بإصدار "إسرائيل"والزيتونية، عن وجود تنسيق بين الوزارة 

 وجود اتفاقات سابقة مع الكيان إلىنظرا "بطاقات هوية وشهادات الميالد للفلسطينيين في قطاع غزة 
  ."الصهيوني

كان ال بد من هذا االتفاق بسبب ": "الحياة" إلىوقال في مقابلة صحافية أرسلت الوزارة نسخة منها 
االرتباط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، وبالتالي ال بد من المرور من خالل حاجز بيت حانون 

هذا المجال عن  ال نستطيع العمل من دون تواصل مع الجانب الصهيوني في إذالصهيوني، ) إيرز(
)  على القطاعاألخيرةوزارة الداخلية أثناء الحرب (طريق االرتباط المدني، خصوصا بعد تدمير المبنى 

الزيتونية  وزاد ."عتماداً كلياً في إصدار شهادات الميالد وشهادات الوفاةاواألرشيف الذي كنا نعتمد عليه 
أما اآلن ": ى بدعم الحكومتين في غزة ورام اهللالذي تم تعيينه في منصبه في عهد حكومة الوحدة، ويحظ
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فليس أمامنا إال الخبرة والرجوع في بعض األحيان إلى الجانب الصهيوني لفحص بعض المستندات 
  ."لوجود أرشيف شامل وكامل لديه

طلبنا رسمياً عن طريق االرتباط ": وعن أرشيف األحوال المدنية والمستندات المفقود بسبب القصف، قال
الحصول على هذا األرشيف، ونحن في انتظار أن يزودونا بعض ) التابع للسلطة في رام اهللا(دني الم

النسخ من األرشيف، ونأمل من العاملين في االرتباط المدني في متابعة هذا الموضوع، ونرجو أن 
الوصول في حال لم نستطع الحصول على البيانات الالزمة و"وشدد على أنه  ."يحصلوا على نتائج جيدة

   . منها" بدائل، سنلجأ إلى المحاكم، ونأخذ قراراًإلى
 مراكز حقوق اإلنسان في القطاع وطلبت منها الضغط على إلىوزارة الداخلية توجهت " أن إلىوأشار 

، وقمنا بتوجيه رسائل إلى )بسبب القصف(االحتالل الصهيوني لتزويدنا بالمستندات التي احترقت 
فة وغزة لمخاطبة الجانب الصهيوني لتوفير نسخة من هذه السجالت، وأبدى االرتباط المدني في الض

  ."الجانب الصهيوني استعداداً لتوفيرها، لكن لم يتم تزويدنا بها حتى اآلن
  5/5/2009الحياة، 

  
   مواطن يومياً عبر معبر رفح في حال موافقة اإلدارة المصرية3000يمكننا تسفير : حمد .7

غازي حمد، استعداد إدارته لتسهيل . رئيس سلطة المعابر في قطاع غزة دأكد  : سيد إسماعيل- غزة
حمد في تصريح  وأوضح .سفر ثالثة آالف مواطن يومياً إذا سمحت إدارة المعابر المصرية لهم بالعبور

، أن سير عمل المعابر بحاجة إلى قرار سياسي مشترك بين كافة الجهات المتحكمة "فلسطين"خاص بـ
مشكلة المعابر تكمن في أن تحكم سلطة المعابر في صيرورة العمل محدود : "ى يقولبالمعابر، ومض

وأضاف أن أكبر عائق يواجهونه في الوقت الحالي هو وجود آالف المواطنين الذين ينتظرون  ".للغاية
دورهم للسفر عبر معبر رفح، وأن هنالك تواصالً دائماً مع الجانب المصري وبشكل يومي من أجل حل 

وأكد  . القضية، ومحاولة إنهاء معاناة المسافرين الموجودين على األراضي المصرية في الوقت ذاتههذه
الكل ينتظر منا نتيجة سريعة : "، وقال"ملح للغاية"رئيس سلطة المعابر على أن فتح معبر رفح موضوع 
لى معبر رفح مؤلمة في المقابل فإن األوضاع ع. وملموسة في هذا الشأن، وهو ما يصعب إنجازه حقيقة

وأنا مثالً أحاول منذ . فعالً، إذ تصلنا يومياً حاالت حرجة للغاية، ونحاول التنسيق لخروجها من المعبر
وقد تمكنا منذ أسبوع . ثالثة أيام إخراج مرضى مصابين بالسرطان والفشل الكلوي واإلصابات الخطيرة

  ". بسرطان الكبد والطحالمن إخراج حالة واحدة فقط لطفل عمره ثالث سنوات، مصاب
إن إدارته أوقفت العديد من ذوي السوابق األمنية والجنائية على معبر بيت : "حمد. وفي سياق آخر، قال د

  )".إيرز(حانون 
إن كميات الوقود : " أن كل المعابر التجارية شبه مغلقة تقريباً، وعن إدخال الوقود، يقول حمد حمدوأكد

من احتياجات القطاع اليومية % 40غاية، وال تزيد في الغالب عن التي تدخل للقطاع ضئيلة لل
 ألف لتر من السوالر، مما دفع 300 ألف لتر بنزين، و150 طناً للغاز يومياً، 130للمحروقات، البالغة 

  ".السكان إلى االعتماد على الوقود المصري المهرب عبر األنفاق
  4/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
 راف خارجية تريد فرض أجندتها الخاصة أهم العقبات أمام الحوارتدخل أط: نائب فتحاوي .8

 فيصل أبو شهال النائب عن حركة فتح أن اإلرادة موجودة لديهم في إنهاء االنقسام وبشكل . أكد د:غزة
يتعرض إلى معوقات وعقبات بسبب تدخل أطراف "كامل، مشيراً إلى أن الحوار الوطني في القاهرة 

وأعرب أبو شهال خالل ورشة عمل نظمت الهيئة  .، حسب قوله"ندتها الخاصةخارجية تريد فرض أج
عن أمله " دور المجلس التشريعي في تعزيز الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية"الفلسطينية لالجئين حول 
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تم "أن يتم تجاوز تلك العقبات في القريب العاجل من أجل المصلحة الوطنية العليا، كاشفاً النقاب عن أنه 
 بالمائة من الملفات المطروحة وهو ما يبشر بانفراجه قريبة تخرجنا من حالة 80التوافق على أكثر من 

  ".االنقسام المدمرة لمستقبل قضيتنا ومشروعنا الوطني
  5/5/2009 قدس برس،

  
  فتح وحماس مطالبتان بالتوصل التفاق بشأن االنتخابات لتجنب الفراغ الدستوري: خريشة .9

حسن خريشة حركتي فتح وحماس . حث النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د : عونكتب فايز أبو
على اإلسراع في التوصل التفاق بشأن االنتخابات التشريعية وما يتعلق بها من حيث النسب الممنوحة 
 للتمثيل النسبي والدوائر حتى ال يصبح الفلسطينيون أمام فراغ دستوري وقانوني في حال انتهت المدة

وقال  .المتبقية من عمر المجلس التشريعي والرئاسة في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل
للتمثيل النسبي % 80ن الخالف القائم اآلن هو على النسبة، إذ تطرح فتح ما نسبته إ" األيام"خريشة لـ

للتمثيل النسبي % 50للدوائر وحماس تصر عل النسبة التي جرت عليها االنتخابات السابقة وهي % 20و
للدوائر، مشيراً إلى أنه من الممكن والمنصف لألطراف كافة بما فيها األحزاب الصغيرة التوصل % 50و

  .للدوائر% 40للتمثيل النسبي مقابل % 60التفاق على ما نسبته 
 5/5/2009األيام، فلسطين، 

  
  في غزة إلى سجنعباس تنفي تحويل فيال  المقالةالحكومة .10

نفت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة األنباء التي تحدثت عن تحويل فيال رئيس السلطة  :ألفت حداد
وأكدت الوزارة أن فيال أبو مازن تخضع للحراسة من  .الفلسطينية محمود عباس بمدينة غزة إلى سجن

ى تروجها واعتبرت الوزارة أن مثل هذه اإلنباء إل .قبل شرطة حماس منذ سيطرة حماس على القطاع
 .وسائل إعالم إسرائيلية تهدف إلى إيجاد مبررات إلسرائيل الستهداف المبنى

غرب مدينة غزة هو السجن الوحيد في غزة، وهو مركز للمعتقلين " أنصار"وأكدت الداخلية أن سجن 
أعداد على خلفيات جنائية، وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارته أسبوعياً حيث لديهم إحصائية ب

 .المعتقلين فيه
 4/5/2009، 48عرب

  
 داخلية غزة تمهل المؤسسات األجنبية غير المرخصة حتى الخميس القادم لتصويب أوضاعها .11

أمهلت وزارة الداخلية، المؤسسات األجنبية غير المرخصة والعاملة في قطاع غزة حتى يوم  :غزة
ن تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفتها ستكو"الخميس المقبل إلتمام الترخيص، محذرة إياها بأنها 

  ".ذلك
  5/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  السلطة تعلن انها ستصرف رواتب موظفيها الخميس .12

 االثنين انه سيتم صرف رواتب جميع الموظفين في أمسعلنت السلطة الفلسطينية  أ: اشرف الهور-غزة 
 الحكومة بذلت أنالوزراء في رام اهللا وضح مجلس أالضفة الغربية وقطاع غزة يوم الخميس المقبل، و

  . لتأمين الرواتب"جهودا كبيرة"
  5/5/2009القدس العربي، 
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   تحذيرييقررون القيام بإضرابموظفو وزارة الخارجية برام اهللا  .13

 النقابة قررت القيام إنقال أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي، : رام اهللا
ي الخارجية األحد واالثنين بسبب ما أسماه عدم التقدم في ملف تسكين موظفي وزارة باعتصام لموظف

وأوضح في بيان له ان  .الخارجية حسب قانون السلك الدبلوماسي المقر والمعتمد حسب األصول القانونية
ت االعتصام بدأ األحد داخل الوزارة، واالثنين أمام مجلس الوزراء، وذلك كخطوة أولى تليها خطوا

وقال إنه لم يبق أمام النقابة وبعد تدخل أكثر من طرف، لحل هذه القضية، . أخرى يعلن عنها الحقا
بضرورة إنصاف كادر وموظفي وزارة الخارجية وخاصة قضية ابتعاث دبلوماسيين لسفاراتنا في 

وية في الخارج، وما سماه الظلم الذي يقع على موظفي الوزارة الذين من المفترض أن يأخذوا األول
االبتعاث والتدوير في السفارات وتسكينهم على السلك الدبلوماسي واخذ استحقاقاتهم وفق القانون 

  .الدبلوماسي
 الوزير المالكي وعددا من قيادات الوزارة إنوقالت مصادر في وزارة الشؤون الخارجية في رام اهللا 

ا الرئيس لهم إلعادة ترتيب الوضع ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية استغلوا الثقة التي منحه
 تأثيرات مراكز القوى للعمل في إطار في أوالدبلوماسي في الخارج وابتعثوا العديد من المقربين منهم 

  .األوروبيةالسفارات الفلسطينية في الخارج وخاصة في الدول 
فة وان كانوا  دبلوماسيا في مقر الوزارة خطوات زمالئهم في الض70 من أكثروفي قطاع غزة يؤيد 

وقال المصدر مشاكل موظفي الوزارة في غزة عديدة ومنها موضوع التسكين  .يعتبرونها متأخرة
الوظيفي وفقا لقانون السلك الدبلوماسي وامتعاضهم من غيابهم عن االبتعاث في السفارات في الخارج 

  .طاعات رؤساء القأو توجيهات من المسؤولين في الوزارة برام اهللا أيوعدم تلقيهم 
  5/5/2009القدس العربي، 

  
   ساعد على انتشار الفسادغياب اإلرادة السياسية الفلسطينية لمعاقبة الفاسدين :الشعيبي .14

عزمي .، د"أمان"أكد مفوض عام االئتالف من اجل النزاهة والشفافية  : منتصر حمدان-رام اهللا 
هة الفساد في األراضي الفلسطينية، مشددا  المعيقات لمواجأكثر استمرار االحتالل يعتبر من أنالشعيبي، 

 انتشار هذه الظاهرة تمثلت في غياب إلىفي الوقت ذاته على وجود عوامل موضوعية وذاتية أدت 
 ضعف تجربة البرلمانيين إلىاإلرادة السياسية الفلسطينية لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد، إضافة 

لى مؤسسات السلطة الرسمية وشلل عمل المجلس التشريعي الفلسطينيين في ممارسة الدور الرقابي ع
، إلى أن فرض الحصار الدولي على "الخليج"وأشار الشعيبي في حوار مع  .واالنقسام السياسي الحاصل

 نقل األموال خارج إطار القنوات المالية الرسمية من دون إلىالسلطة الفلسطينية أدى بشكل مباشر 
لى آليات دخول هذه األموال وتوزيعها بسبب تعدد مراكز الصرف المالي، إمكانية فرض رقابة حقيقية ع

موضحا أن الفساد استشرى في عهد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة كبيرة بسبب الصراع 
  .على السلطة بين حركتي فتح وحماس ومحاوالت كل منهما تعزيز

  5/5/2009الخليج، 
  

   في المرحلة الراهنة"إسرائيل"إطالق الصواريخ على حماس قررت وقف : "نيويورك تايمز" .15
، أن حركته قررت وقف إطالق القذائف الصاروخية        "حماس"أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ        

وقال مـشعل    .على إسرائيل في المرحلة الراهنة اعتقاداً منها بأن هذه الخطوة تخدم المصلحة الفلسطينية            
إن حماس تؤيـد فكـرة إقامـة دولـة     :" األميركية" نيويورك تايمز"صحيفة في سياق مقابلة أجرتها معه  

وأوضـح مـشعل أن      ". على أساس هدنة مع إسرائيل لمدة عشر سنوات        1967فلسطينية في حدود عام     
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ورداً على سـؤال حـول       .حركته ال تنوي االعتراف بإسرائيل كدولة، مشدداً على اعتبارها عدو العرب          
إن هذا الميثاق يعود تاريخه إلى      :"  يدعو إلى القضاء على إسرائيل، قال مشعل       الذي" حماس"ميثاق حركة   

  ".  عشرين عاماً وان سياسة الحركة تحددها التجارب التي تمر بها
  5/5/2009وكالة فلسطين اليوم االخبارية، 

  
  " المؤسساتية"يعكس بنيتها " حماس"إنجاز انتخابات : موسىالنائب  .16

، أن إعالن إنجاز العملية االنتخابيـة الداخليـة         "حماس"وسى، القيادي في حركة     أكد النائب يحيى م    :غزة
للحركة جاء بعد استكمال حلقاتها؛ ليعكس الطريقة المؤسساتية التي تنظم شـؤونها وتظهـر انـسجامها                

  .ووحدتها الداخلية وعملية تداول القيادة فيها
الشورية تُجرى بشكٍل دوري فـي إطـار        إن هذه االنتخابات    : "وقال موسى في تصريحات صحفية أمس     

               ر عن حالةتداول القيادة داخل الحركة، وهي قضية مؤسساتية ديمقراطية شورية، تمثل تقاليد راسخة تعب
  ".جماعية داخل هذه الحركة وانسجامها الداخلي واعتمادها المنهج الشوري في فرز قياداتها

ية التي تحافظ على وحدة الحركة وتؤدي إلى عملية التقيـيم           وأكد أن هذه العملية تأتي في إطار المؤسسات       
الذي أضيف في االنتخابات األخيرة هو ما يتعلـق بـشمولية هـذه             :" والتقويم الشاملة والمستمرة، وقال     

  ".العملية بين مكونات الحركة وفعالية التمثيل والتوازن؛ لكي يكون القرار أكثر انعكاسا لواقع هذا التمثيل
أن تطور الحركة السياسي والمؤسساتي، يعكس نفسه على إنجاز االنتخابات بهذا الشكل، مبينًـا              وأوضح  

االنتخابات، وخروج االحتالل من غزة، وتحول القطاع إلى منطقة شبه محررة           " حماس"أن دخول حركة    
  .تطوراتٌ، لعبت دورا في إعالن أعضاء المكتب السياسي من القطاع

  5/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نجاح الحوار مرهون بتغيير الموقف الغربي من حماس : البردويل .17
، التقدم الذي حدث فـي الجولـة الرابعـة          "حماس"صالح البردويل، القيادي في حركة      . وصف د  :غزة

بالمهم، لكنه استبعد إمكانية حدوث اختراق جـوهري فـي مـسألتي            " فتح"للحوار في القاهرة مع حركة      
  ".لم يغير األمريكيون واألوروبيون موقفهم من حماسما "الحكومة واألمن 

إن التقدم الذي جـرى فـي ملفـي منظمـة التحريـر             :" البردويل في تصريحات صحفية أمس    . وقال د 
لقد حصل تقـدم فـي      : "وأضاف". الفلسطينية واالنتخابات لم يقابله أي تقدم في مسألتي الحكومة واألمن         

جاد مرجعية تكون مهمتها السيطرة على القرارات المـصيرية         موضوع المنظمة من حيث االتفاق على إي      
إلى حين انتخابات المجلس الوطني وال يتم المس بقائدها األعلى محمود عباس، كما تمت حلحلة مـسألة                 
االنتخابات مع بقاء النقاش حول بعض المسائل المتعلق بطبيعة االنتخابات وقانونها، لكن الحكومة واألمن              

  ".ايا الخالفية، وهنالك آمال بإمكانية التقدم فيهما في الجولة المقبلةما زاال من القض
وأعرب البردويل عن أمله، أن تشهد الجولة المقبلة تقدما ينهي االنقسام، إما عن طريق التوافـق علـى                  

ل الحوار لم ينته بعد، وهناك آمال بأن يتم التوص        : "محوري األمن والحكومة، أو البحث عن بدائل، قائالً       
إلى نتيجة ما، لكن هذه مسألة ليست سهلة، فمحمود عباس ال يملك أن يتخذ قرارا في البرنامج السياسي،                  
وهو ما يجعل التقدم في الحوار المقبل مرتبطًا بإمكانية حدوث تحول في الموقف األمريكي واألوروبـي،              

  ".أصبحت رقما صعبا ال يمكن تجاوزه في المنطقة" حماس"واالقتناع بأن 
إذا لم يحصل ذلك فالتوافق يبدو صعبا، وهو ما يستدعي األخذ بالخيارات البديلة من قبيل حكومة                : "وتابع

مهمات، أي حكومة بال برنامج سياسي، أو أن تتولى اللجنة العليا المشكلة من الفصائل شـؤون الـضفة                  
  ."وغزة إلى حين االنتخابات، ولذلك أملنا أن يحدث اختراق عن طريق البدائل
  5/5/2009صحيفة فلسطين،  
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  شعث يؤكد وجود اقتراحين لحل مشكلة الحكومة .18

اعلن نبيل شعث المسؤول الكبير في حركة فتح عن وجود اقتراحين لحـل مـسالة   :غزة ـ اشرف الهور 
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ضمن الجهود المصرية الرامية العادة الوحدة بين فتح وحمـاس، وقـال                

وفد فتح للحوار الذي ترعاه مصر بين الفصائل الفلسطينية بهدف انهـاء االنقـسام              شعث وهو عضو في     
وذكر . 'ضمان انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية     'الداخلي ان هناك اقتراحين لحل مسألة الحكومة لـ         

تـشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة ملتزمـة          'في سياق تصريحات صحافية ان االقتراح االول يتعلق بـ          
لجنة فصائلية لتحقيـق كافـة قـضايا       '، فيما قال ان االقتراح اآلخر يتمثل في تشكيل          'زامات الدولية بااللت

  .'المصالحة والوحدة في ظل الحكومة القائمة الى حين تشكيل حكومة جديدة
بين غزة والـضفة، وقـال      ' اتحاد كونفدرالي 'وأبدى شعث استغرابه من االنباء التي تحدثت عن تشكيل          

المصري يتحدث عن لجنة لتنفيذ االتفاق في ظل حكومة شرعية قائمة تكون مرجعيتها السياسية              االقتراح  '
  .'والمالية للرئيس محمود عباس

. ولفت شعث الى ان جلسة الحوار القادمة قد تمتد الى العشرين من الشهر الجاري حسبما تتطلبه الحاجة                
اختراق جـوهري   'حركة حماس امكانية حدوث     وفي السياق استبعد الدكتور صالح البردويل القيادي في         

في مسألتي الحكومة واالمن ما لم يغير االمريكيون واالوروبيون موقفهم من حماس، ويعطـوا الـضوء                
  .'االخضر الى الرئيس عباس بامكانية اللقاء مع حماس في منتصف الطريق
لم يقابله اي تقدم في مسألتي      'ات  وذكر ان التقدم الذي جرى في ملفي منظمة التحرير الفلسطينية واالنتخاب          

وتدور الخالفات بين فتح وحماس حول موضوع الحكومة، لطلب االولـى ان تلتـزم              . 'الحكومة واألمن 
الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن اتفاق القاهرة حال اتمامه بشكل نهائي باتفاقيات منظمة التحريـر مـع                 

  .اسرائيل، وهو امر ترفضه حماس
  5/5/2009القدس العربي، 

  
   مواقف الفصائل الفلسطينية من تشكيل حكومة جديدة   تباين .19

لم تحسم غالبية الفصائل الفلسطينية أمرها تجاه المشاركة فـي أي حكومـة             : عوض الرجوب  -الخليل  
جديدة قد يشكلها الرئيس محمود عباس إذا فشلت الجولة القادمة من الحوارات، وتباينت مواقفهـا حـول                 

وحسب مصادر مطلعة فإن القيادة الفلسطينية في رام اهللا تدرس خيـارين             .ه الحكومة ضرورة تشكيل هذ  
األول تـشكيل   : في حال فشل الفصائل في االتفاق على حكومة جديدة في القاهرة منتصف الشهر الجاري             

حكومة جديدة، والثاني توسيع الحكومة الحالية، وهو ما تميل إليه حركة التحريـر الـوطني الفلـسطيني               
وبينما تدعم فتح تشكيل حكومة جديدة أو توسيع القائمة في حال فـشل الحـوار، تعتبـر حركـة        ).فتح(

هذه الخطوة بمثابة إعاقة لحوارات القاهرة ومحاولة السترضـاء الموقـف           ) حماس(المقاومة اإلسالمية   
  .األميركي

ر ذلك فمن المتوقع اإلعالن     لكن إذا تعذ  "وتتجه األنظار إلى القاهرة على أمل تشكيل حكومة وفاق وطني،           
وستـضم الحكومـة     .، بحسب القيادي في حركة فتح زياد أبو عـين         "عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة    

وغالبية فصائل منظمة التحرير، وعددا من      " الفصائل المستعدة للمشاركة فيها      -يضيف أبو عين  -الجديدة  
  ". الشخصيات الوطنية الفلسطينية وعددا من المستقلين

 جهته يرى األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي أنه ليس من أولويات حزبـه                 من
وقال الصالحي إن األولوية يجـب أن       . المشاركة في الحكومة، وربط مشاركته فيها بتقييم ما بعد الحوار         

  .تعطى إلنجاح الحوار واالتفاق عليه في الجولة القادمة
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رة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي فأكد عدم تسلمه أي دعـوة للمـشاركة فـي               أما األمين العام للمباد   
  .، مشددا على أن األولوية هي إلنجاح الحوار"التسرع في أي أمر"ورفض ، الحكومة المتوقعة

استكمال الحوار والوصول إلى إنهاء     "في ذات السياق دعا النائب عن الجبهة الشعبية جميل مجدالوي إلى            
  .، واصفا أي تفاصيل أخرى بأنها هامشية"ا في ذلك تشكيل حكومة انتقالية مؤقتةاالنقسام بم

 4/5/2009الجزيرة نت، 
  

   تهدد باستئناف اطالق الصواريخالجهاد .20
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين امس االثنين أنهـا تأخـذ التهديـدات    : غزة ـ اشرف الهور 

أو قذائف هاون تطلق من قطاع غزة نحو البلدات اإلسرائيلية          اإلسرائيلية األخيرة بالرد على أي صاروخ       
وقال القيادي في الحركة خالد البطش       على محمل الجد، مهددة بالرد على أي تصعيد عسكري اسرائيلي،         

ان الجهاد وجميع فصائل المقاومة لن نقف مكتـوفي األيـدي تجـاه هـذه               'في تصريح صحافي مكتوب     
 غزة إذ سنجابه ذلك باستئناف إطالق الصواريخ وقذائف الهـاون فـي             التهديدات وأي عدوان جديد على    

من حق الشعب الفلسطيني الذي لم يأخذ حقه في الحريـة والتنقـل             'وقال البطش إن     .'العمق اإلسرائيلي 
أن التهديد اإلسرائيلي هذا ليس جديدا      'وأضاف   .'وفتح المعابر وفك الحصار أن يعبر عن ظلمه بالمقاومة        

ب الدول األوروبية والعربية واإلسالمية بأن تقف أمام مسؤولياتها في وجه هـذا التهديـد؛ ألن                لكننا نطال 
إسرائيل جادة في تهديداتها، وما حدث من عدوان على قطاع غزة راح ضحيته آالف الشهداء والجرحى                

  .'وما أعقبه من قصف مستمر خير دليل على غطرسة إسرائيل
والتواطؤ الدولي تجاه حالة الحصار المفروض علـى قطـاع غـزة    في ظل الصمت 'واعتبر البطش أنه    

  .'ستبقى المنطقة برمتها تعيش في حالة صراع، ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقه
  5/5/2009القدس العربي، 

  
   تهاجم تخاذل العرب برفع الحصارحماس .21

 الحصار عن قطـاع  العربي في رفع' التخاذل'انتقدت حركة حماس امس االثنين  :غزة ـ اشرف الهور 
من غير المبرر أن تبقى األعالم اإلسرائيلية ترفع على العواصم العربية والحصار لـم              'غزة، معتبرة أنه    

من غير المبـرر بقـاء      'وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحافي إنه            .'يرفع عن غزة  
عامين رغم كل التقـارير األمميـة       الحصار على مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة منذ أكثر من            
نستغرب ونستهجن عدم   ': وأضاف .'والحقوقية التي أكدت على المجزرة اإلنسانية التي ترتكب في غزة           

قدرة القمم العربية الرسمية المتتالية في قطر والكويت ومصر والسعودية وغيرها من اتخاذ قرار فعلـي                
ر ويملكون كافة أوراق الضغط ولن تستطيع أمريكـا         وعملي لفك الحصار رغم قدرتهم على اتخاذ القرا       

  .'االرادة والعزيمة) العرب(وإسرائيل أن تعاقب كل العالم العربي لو توفرت لديهم 
أن الحصار على غزة هو بقرار أمريكي إسرائيلي بامتياز ولكن فك الحصار عن غـزة               'واعتبر برهوم   

ـ  .'هو قرار عربي مصري بامتياز     تحمل الرؤساء العرب والجمـاهير العربيـة       ضرورة أن ي  'وطالب ب
مسؤولياتهم من جديد تجاه قرارات وفعاليات قوية ومؤثرة وفاعلة في إنهاء سياسـة العقـاب الجمـاعي                 

من غير المعقول أن يموت أهلنا في غـزة موتـا بطيئـا             ': وقال .'والحصار الظالم المفروض على غزة    
لعرب يغضون الطرف عن كل ما يرتكب مـن جـرائم   بالحصار وتحت الدمار واألمة تتفرج والزعماء ا 

سوى كلمات خجولة وعلى استحياء، فحتى اآلن الموقف العربي الرسمي ال يتوازى بالمطلق مـع حجـم        
  .'الجريمة اإلنسانية التي ترتكب في غزة بفعل الحصار والدمار

  5/5/2009القدس العربي، 
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  قيق في اغتياالت داخلية تصاعد حدة الخالفات ومطالبات بالتح:"فتح "مؤتمر .22

قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطريق مقدما على اي محاولـة لطـرح   : عمان ـ بسام البدارين 
ملفات حساسة او حرجة او مثيرة خالل المؤتمر الحركي السادس المنوي عقده لحركة فتح بان اصـدر                 

الذين يحق لهم المشاركة والتـصويت      توجيها للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر باقتصار اعضاء المؤتمر         
  . كما جرت العادة1500 عضو فتحاوي فقط بدال من 600والنقاش على 

وفيما بدأت اللجنة المركزية للحركة بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية االعداد للتجاوب مع االمر الرئاسـي               
ـ          تعلت فـي كـواليس   الذي فرض نفسه تحت عنوان منع انقسام الحركة وتجنب الموضوعات الشائكة اش

الحركة مجددا معركة ساخنة جدا قوامها تحديد من سيحضر او يتغيب عن المؤتمر الحركـي الـسادس                 
  .بعدما تم تصغيره ليصبح مصغرا وليس موسعا

 الـذين   600ويفترض ان تبدأ في العاصمة االردنية السبت اجتماعات اضافية لتحديد هوية االعضاء الـ              
مصغرة من المؤتمر الحركي بعدما قضي االمر باتفاق ثالثي بين عباس           سيتسنى لهم حضور اخر نسخة      

  .واحمد قريع وابو ماهر غنيم
وحسب االتفاق الذي لم يعلن لجمهور الحركة وابنائها سيتسنى لكل اقليم التنسيب بعضوين او ثالثة فقـط                 

لجنـة  لحضور المؤتمر الحركي مع تخصيص حق الحضور االلزامي العـضاء المجلـس الثـوري وال              
  .المركزية وتعبئة بند الكفاءات التي ال تدخل الصراع السياسي اضافة للعسكر

وذهب الرئيس عباس الى هذا االتجاه بعدما تم اغراق تنسيبات العضوية بالقوائم المقترحة من قبله او من                 
عضو ونقل عـن عبـاس      . 1700قبل بقية المؤسسات الحركية حيث وصل عدد التنسيبات الى اكثر من            

  .وله ان المؤتمر الحركي ينبغي ان يصبح رشيقا تخفيضا للنفقات حتى يتسنى عقدهق
 عضوا اغلبهم من العـاملين فـي        130وتقدم عباس شخصيا بقائمته المرشحة لحضور المؤتمر والبالغة         

 عضو كمـا كـان      1500المكتب الرئاسي، فيما تراجعت اللجنة التحضيرية العليا عن التنسيب بحضور           
  .تنفيذ اجراءات الترشيق بقرار سياسيمقررا قبل 

وطلبت مؤسسة الرئاسة من اللجنة التي ستجتمع السبت في عمان لتحديد هوية الحضور مـن االعـضاء              
اعتماد االسماء التي ترشحها اللجنة نفسها وليس لجنة العضوية المنبثقة عن التحـضيرية العليـا خالفـا                 

  .للمألوف وللنظام الداخلي للحركة
ار التنظيمي االخير على اساس انه محاولة للسيطرة اكثر من قبل المحسوبين علـى عبـاس                وينظر للقر 

  .على مخرجات وقرارات تحديد االسماء بسبب وجود اغلبية قريبة من عباس في اللجنة التحضيرية العليا
ويتهم خصوم عباس في الحركة الرئيس بالسعي لترشيق وتصغير المؤتمر الحركي واقتصار حـضوره              

ـ             على ' القدس العربـي  ' المقربين من برنامجه السياسي حتى تتحول الحركة الى حزب الرئيس كما قال ل
  .قيادي بارز في الحركة

وبمجرد االعالن عن االتفاق الجديد على عدد من يحق لهم حضور المؤتمر بشرط ان ال يزيـدوا عـن                   
وتمكين ابناء الحركـة ممـن       فتحاويا بدأت في الكواليس حرب موازية لتخريب التصور الرئاسي           600

  .سيتسنى لهم الحضور من طرح الموضوعات التي ال يرغب عباس وال اللجنة المركزية بطرحها
واستبقت المركزية ما يتردد عن نوايا الستجوابها بشأن ملفات حساسة بالتجهيز العداد تقريـر سياسـي                

در على بعض التـساؤالت،     ستعرضه على المؤتمر المصغر، ويتضمن اجابات غير كاملة حسب المصا         
  .وذلك لسحب البساط من تحت من يصفهم حكم بلعاوي بالمشاغبين من ابناء الحركة

ويصر تيار الممانعة في الحركة على ايجاد وسيلة الستجواب اللجنة المركزية خالل المـؤتمر الحركـي                
  .حتى بعد تصغيره وتقليص عدد الحضور
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اروق القدومي قيادات فلسطينية انه سيقاتل لمنع كل من روحـي           بالمقابل ابلغ الرجل الثاني في الحركة ف      
  .فتوح ومحمد دحالن من التمتع بعضوية المؤتمر بسبب وجود تحقيق تنظيمي يستهدفهما لم ينته بعد

وفي الوقت نفسه اضافت بعض نخب وكوادر الحركة بنودا جديدة على جدول اعمـال اولوياتهـا كـان                  
عالقة الحركة بكتائـب االقـصى      : الماضيين على ثالثة ملفات جديدة هي     ابرزها التوافق خالل اليومين     

خالل العدوان االخير على غزة، وموقف الحركة الرسمي خالل العدوان نفسه، وثالثا، واالهم فتح ملفات               
التحقيق باغتيال قياديين بارزين في الحركة لم تقدم اي تقارير بخصوص اغتيالهم وهم موسى عرفـات                

وهشام مكي وجميعهم تعرضوا الغتياالت مجهولة حتى اآلن، ولم توثق اي تقارير داخليـة              وخليل الزبن   
  .بخصوص اغتيالهم

  5/5/2009القدس العربي، 
  

  وعدد أعضائه " فتح"بلعاوي ينفي ما تردد عن تأجيل عقد المؤتمر العام لـ  .23
تح حكم بلعاوي أن تكون اللجنة       نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة ف       - وفا   - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

المركزية للحركة واللجنة التحضيرية العليا لعقد المؤتمر السادس لفتح اتخذتا قرارا سواء فيمـا يتعلـق                
  .بتأجيل انعقاد المؤتمر أو عدد األعضاء المشاركين فيه

مـؤتمر  وقال في تصرح صحفي ردا على ما تردد من أن اللجنة المركزية للحركة قررت تأجيل عقـد ال       
تتواصل اإلشاعات أن اللجنة    "العام السادس، وأنها قررت أن يكون عدد أعضائه ستمئة وخمسين عضوا            

المركزية للحركة قررت تأجيل عقد المؤتمر العام السادس كما أنها قررت أن يكون عدد أعضائه ستمئة                
 العليا أنهما لم يتخـذا      وخمسين عضوا، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية وكذلك اللجنة التحضيرية          

  ".مثل هذا القرار سواء ما يتعلق بالتأجيل أو العدد
ان اللجنة التحضيرية العليا التي واصلت اجتماعاتها على مدى الشهور السابقة، قـد أنجـزت               "وأضاف  

كامل أعمالها من حيث الوثائق والعدد الذي وصل إلى حوالي ألف وخمسمئة وثمانين عـضوا، شـملت                 
اف سواء األقاليم التنظيمية في الوطن وخارجه أو أبطال االنتفاضة األولى والقوى االقتصادية             جميع األطي 

الفتحاوية من رجال أعمال ومدراء مؤسسات مالية وكذلك، أنجزت ملف العسكريين حيث وقعـه القائـد                
ن العام الرئيس محمود عباس وعدده ثالثمئة وعشرون عضوا، وكذلك نخبة من العلمـاء رجـال الـدي                

  ".مسلمين ومسيحيين وكبار الفنانين الفلسطينيين في الوطن وخارجه واألكاديميين الفتحاويين
أن اللجنة التحضيرية درست أهمية تمثيل اللجان الشعبية فـي المخيمـات الفلـسطينية              "وأضاف بلعاوي   

وممثلـين  وأقرت تمثيلهم وكذلك تم إقرار تمثيل مجموعة من األسرى المحررين واألسيرات المحررات             
عن هيئات الحركة في المجتمع المدني، فضال عن المنظمات الشعبية والمفوضيات الفتحاوية والفتحاويين             

، الفتا إلـى    "في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومكتب الرئيس القائد العام والمؤسسات التابعة للرئاسة          
  . المبدعةأن تمثيل المرأة تم إنجازه بما يليق بنضالها ومشاركتها الوطنية

ان اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد أن مشاركة األطياف الفتحاوية في المؤتمر السادس بما فـي                "وقال  
ذلك أسرانا األبطال الذين يجسدون الصمود واإلرادة الصلبة قد اكتملت، كما أن الرئيس القائد العام أكـد                 

نة المركزية واعتماد ما أنجزته اللجنـة       أنه سيباشر ترتيب المطالب حسب النظام بعقد اجتماع شامل للج         
التحضيرية للمؤتمر سواء الوثائق أو التمثيل الفتحاوي األصيل والمتكامل الذي يليق بحركة فتح العمالقة              

 وعمدت هذا النضال باالنتفاضـة األولـى التـي          1965التي انطلقت في نضالها البطولي في مطلع عام         
الفلسطيني، وكذلك شعار القسم لحركـة فـتح ولمنظمـة التحريـر            قاومت االحتالل بالحجر ورفع العلم      

وفي بيان آخر نفى بلعاوي وجود تدخالت عليـا          ".الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني     
  .في تحديد او ادخال أعضاء للمؤتمر العام السادس للحركة

 5/5/2009الحياة الجديدة، 
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  جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزةعلن عن قنصتكتائب شهداء األقصى  .24

اليوم االثنين عن قنص " فتح" أعلنت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة - ، د ب أ -غزة 
كتائب "وقالت  .جندي إسرائيلي قرب أحد المواقع العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

ائيلي من وحدة الهندسة أثناء قيامه في بيان لها إن عناصرها تمكنت من قنص جندي إسر" االقصى
وأكدت  .جنوب شمال شرق خانيونس) كيسوفيم(بأعمال الصيانة على الشريط الحدودي قرب موقع 

العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل في قطاع غزة وتهويد مدينة القدس "الكتائب أن 
  ".المحتلة والهدم المتواصل للمنازل في المدينة

 5/5/2009القدس، فلسطين، 
  

  مسؤول أمني كبير سابق في فتح يستعد إلقامة محطة فضائية في األردن: "السبيل" .25
ـ    :  عصام مبيضين  -السبيل   أن مسؤوال أمنيا كبيرا سـابقا فـي        " السبيل"كشفت مصادر إعالمية مطلعة ل

 تليفزيونيـة فـضائية فـي       حركة فتح في غزة، يقيم حاليا في رام اهللا وعمان ولندن، ينوي إنشاء محطة             
  .عمان

وبينت المصادر أن المسؤول المذكور اجتمع عدة مرات مع إعالمين ومختصين وفنيين من أجل دراسـة                
ويفكر هذا المسؤول باسـتئجار     . السبل الكفيلة بـإنجاح الفضائية والخطوات واآلليات المطلوبة إلنشائها       

ديد موعد انطالق البث، إن تمت الموافقـة علـى          مبنى ضخم لها في إحدى مناطق عمان الغربية قبل تح         
ولم يكشف المصدر عن مقدار ميزانية المحطة التي خصصها المسؤول السابق           . القناة من الجهات المعنية   

  .لهذه الغاية
وكانت أنباء صحفية راجت في فلسطين في وقت سابق بشأن اعتـزام هـذا المـسؤول إنـشاء محطـة                    

ث من القاهرة، باإلضافة إلى محطة إذاعية، وموقع إلكتروني على شـبكة            تليفزيونية تابعة لحركة فتح تب    
هذا المسؤول  " انفتاح شهية "وبررت مصادر مطلعة     .، وصحيفة يومية جديدة   "اإلنترنت"المعلومات الدولية   

  .على اإلعالم بأنها تأتي بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة تفوق اآللة اإلعالمية لحماس 
 5/5/2009ن، السبيل، األرد

 
  الممانعة تؤكد على ضرورة تحقيق توافق وطني دون المس بالثوابت الوطنيةفصائل .26

أكدت فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية : غزة
 وطني دون ملحة مع ضرورة مشاركة الفصائل الفلسطينية في الحوار، مشددين على أهمية تحقيق توافق

فال مجال للتخلي عن أي من ثوابتنا التي من خاللها انطلقنا بمشروع المقاومة "المس بالثوابت الوطنية، 
  .، حسب تأكيدها"والتحرر

، بحضور فصائل الممانعة الفلسطينية "حماس"جاء ذلك خالل اجتماع عقد في غزة بدعوة من حركة 
قيادة العامة، حركة األحرار الفلسطينية، طالئع التحرير ألوية الناصر صالح الدين، الجبهة الشعبية ل(

لبحث آخر مستجدات الحوار في ) 4/5(عصر اليوم االثنين ) قوات الصاعقة، جبهة النضال الشعبي
" قدس برس"ووفق بيان صدر عن الفصائل وتلقت  .القاهرة وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

شكيل لجان فصائلية مشتركة من خالل غرفة عمل موحدة إلدارة اتفق المجتمعون على ت"نسخة منه؛ 
  ".فعاليات ذكرى النكبة من خالل توزيع األدوار والمهام

 4/5/2009 قدس برس
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   خطوة ضرورية إلرساء السالم"إسرائيل"االعتراف بالطابع اليهودي لـ: نتنياهو .27

و أمس، تأكيده على ضرورة اعتراف جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه -القدس المحتلة
السلطة الفلسطينية بالطابع اليهودي للدولة العبرية، في إطار أي اتفاقية يتم التوصل إليها مستقبالً بين 

  .الجانبين
وقال نتنياهو، خالل كلمة له في الكنيست بمناسبة ذكرى ميالد بنيامين زئيف هرتسل مؤسس الحركة 

وأرضه، ال يعترف بالحقوق الشرعية " إسرائيل"لصلة الوثيقة بين شعب إن من ال يحترم ا: "الصهيونية
  .، على حد تعبيره"للشعب اليهودي
 هو خطوة ضرورية إلرساء السالم مع "إسرائيل"إن االعتراف بالطابع اليهودي لدولة : "وأضاف يقول

  .، وفق قوله"جيراننا الفلسطينيين
إن العالم ما زال يشهد مظاهر الالسامية : "فين ريفلينمن جانبه؛ قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤو

  .، كما قال"القبيحة على شاكلة التصريحات الصادرة عن القيادة في طهران
  5/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الخطر النووي اإليراني" نتنياهو يشكّل طاقماً وزارياً خاصاً لمناقشة التعامل مع ":هآرتس" .28

نتنياهو  رئيس الحكومة اإلسرائيلية العبرية أمس أن" هآرتس"صحيفة كشفت :  أسعد تلحمي-الناصرة 
" خيارات التحرك"مهمته وضع " طاقم ايران"شكّل طاقماً وزارياً خاصاً لمتابعة الملف االيراني يعرف بـ 

  ".التهديد النووي االيراني"المتاحة أمام إسرائيل لمواجهة 
األجهزة األمنية المختلفة، وعلى رأسهم رئيس ويضم الطاقم أبرز وزراء الحكومة وممثلين عن 

كما يضم الطاقم وزراء الدفاع ايهود باراك، والخارجية .  مئير داغان"موساد"االستخبارات الخارجية 
أفيغدور ليبرمان، والشؤون االستراتيجية موشي يعالون، وشؤون المخابرات دان مريدور، ومستشار 

وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقم يعقد اجتماعات عدة . ي أرادرئيس الحكومة لشؤون األمن القومي عوز
  .ورفعها إلى رئيس الحكومة ليحملها معه إلى واشنطن" الخيارات"أسبوعياً بهدف بلورة 

  5/5/2009الحياة، 
  

   يطالب مزوز بمنع ديكل من نشر معلومات سرية في كتاب جديدنتنياهو .29
نيامين نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم توّجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية ب -الناصرة 

" شاباك"مزوز بطلب إصدار أمر يمنع المسؤول السابق عن ملف األسرى اإلسرائيليين، نائب رئيس 
حصل عليها أو اطلع عليها خالل تأديته مهمته، " معلومات سرية للغاية"سابقاً عوفر ديكل من استخدام 
  . قريباًلنشرها في كتاب جديد سيصدر 

ان ديكل اطلع خالل عمله على معلومات استخباراتية سرية وحساسة في قضية " معاريف"وقالت صحيفة 
ضلعت فيها وكاالت استخبارات عالمية كثيرة وجهات دولية أخرى طلبت منها إسرائيل بذل جهود 

وكالة وأضافت أن . وجهات عربية مختلفة" حزب اهللا"لمساعدتها وإقامة قنوات مفاوضات مع 
  .االستخبارات األلمانية أبدت غضباً شديداً على نية ديكل إصدار كتابه

  5/5/2009الحياة، 
  

  في المنطقة هي إيران" المشكلة الرئيسة: "ليبرمان .30
وصول الى ايطاليا خالل مؤتمر  لدى شدد وزير الخارجية االسرائيلي المتطرف افيغدور ليبرمان

ايران التي تعمل على "في المنطقة هي " المشكلة الرئيسة" ان صحافي مع نظيره فرانكو فراتيني، على



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1425:         العدد       5/5/2009الثالثاء  :التاريخ

وأعرب عن تأييده تعزيز ". امتالك القدرات النووية وتشكل عامل عدم استقرار للمنطقة بأكملها والعالم
العالقات مع االتحاد االوروبي، مطالباً بعدم ربط ذلك بحل مشاكل اخرى، وداعياً االوروبيين الى التحلي 

  .تى تجهز حكومته خططها على الصعد كلهابالصبر ح
  5/5/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"مع " التطبيع على مراحل" تروج ليفني .31

أكدت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني في كلمتها أمام مؤتمر المنظمات اليهودية :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ن المعارضة في ما يتعلق أن ال خالف في إسرائيل بين األحزاب في الحكم وبي) ايباك(األميركية 

رؤية دينية متطرفة تنفي حقوق اآلخر وتنفي حق إسرائيل في الوجود هي : "بالموقف من ايران، وقالت
نحن : "واضافت". يبغي زعزعة االستقرار في الشرق األوسط برمته"الذي " التي تحرك النظام في ايران

واعتبرت ان المشكلة ". كن ألحد أن يسمح بهبصدد دمج قاتل بين أيديولوجيا متطرفة وسالح نووي ال يم
دول براغماتية في المنطقة التي باتت تتفهم أن "االيرانية تشكل فرصة لخلق تحالف جديد بين إسرائيل و 

التطبيع "ودعت العالمين العربي واإلسالمي إلى ". إسرائيل ليست مصدر المشاكل في الشرق أألوسط
على دول هذين العالمين أن تثبت للجمهور اإلسرائيلي المتشكك "مع إسرائيل، وأضافت أن " على مراحل

بأن للسالم الذي تقترحه ميزات استراتيجية هائلة لكل الشرق األوسط ويتيح إلسرائيل أن تكون جزءاً ال 
  ".يتجزأ من هذه المنطقة

  5/5/2009الحياة، 
  

   في القاهرة"إسرائيل" سفيرا لـ يمدد لكوهينليبرمان .32
، أمس، أن وزير الخارجية أفيغدور "إسرائيلية"كشفت مصادر : ب.ف.أ - وديع عواودة،-ة القدس المحتل

وذكرت . ليبرمان يستنكف عن تعيين سفير في القاهرة خشية رفض تسلم أوراق اعتماده من جانب مصر
العبرية أن وزارة الخارجية تعمل على تبديد التوتر الحاصل مع مصر على خلفية " هآرتس"صحيفة 
ولذا قرر ليبرمان تمديد والية السفير . حات سابقة لليبرمان ضد مصر ورئيسها حسني مباركتصري

  .الحالي في القاهرة شالوم كوهن ثالثة شهور إضافية
  5/5/2009الخليج، 

  
   ترفض طلب الفاتيكان استعادة السيادة على االماكن المقدسة"إسرائيل" .33

سرائيلية أن استجابت اسرائيل لمطلب الفاتيكان بنقـل        ذكرت إذاعة الجيش اال   :  وكاالت – القدس المحتلة 
السيادة ما زالت بإنتظار مصادقة وزير الداخلية ايلي يشاي ، غير انه رفض التوقيع على التنـازل عـن              

أي تنـازل   "الداخليـة رفـضه      ونقلت اإلذاعة عن وزيـر    . السيادة االسرائيلية في تلك المواقع المقدسة       
، " التنازل سيمس بسيادة اسرائيل على االمـاكن      "على إعتبار أن    "  تلك األماكن  إسرائيلي عن السيادة على   

بزعامة ليبرمان مطالـب الفاتيكـان ،       " يسرائيل بيتنا "كما رفض وزير السياحة ستاتس مسيزنكوف من        
لو كنا متأكدين أن    : "، وأضاف " ال يوجد سبب يقنع إسرائيل للتنازل عن قاعة العشاء األخير         "وصرح إنه   

ه الهدية الكبيرة للعالم المسيحي ستجلب إلى هنا ماليين الحجاج المسيحيين ، لكان لدينا سبب للتفكيـر                 هذ
  ".في ذلك ، ولكن بما أننا غير متأكدين من هذا سيحصل لماذا نمنح الهدايا

  5/5/2009الدستور، 
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  إيران تؤيد عمالً عسكرياً ضد اإلسرائيليينغالبية  :استطالع .34
يؤيدون هجوما على " إسرائيل" من اليهود في % 66استطالع نشر مؤخرا أن أظهر  -القدس المحتلة 

 منهم سيواصلون تأييد الهجوم حتى لو عارضت الواليات %75بينما . منشآتها النووية" تدمير"ايران ل 
  . يعارضون الهجوم% 15وأظهر ان . المتحدة ذلك

المتحدة في عهد اوباما، وأشار الى تخوف مع الواليات " إسرائيل"وركز االستطالع على عالقات 
والتقارب األمريكي من الدول العربية على حساب " إسرائيل"الجمهور من تضعضع التأييد األمريكي ل

من الرئيس اوباما، ولكن " إيجابي جداً"أو " إيجابي" من المستطلعين أعربوا عن موقف % 60". إسرائيل"
 اعتقدوا ذلك بالنسبة للرئيس % 73ودي، مقابل " إسرائيل" فقط اعتقدوا ان موقف أوباما من % 38

  .2007السابق جورج بوش، في استطالع مشابه اجري عام 
وردا على سؤال هل تأتي مساعي اوباما للمصالحة مع العالم العربي واإلسالمي على حساب مصالح 

 الواليات المتحدة اعتقدوا أن مصالح% 71من المستطلعين أن نعم، رغم أن % 63؟ قدر "إسرائيل"
 تعتقد ان العالقات القريبة مع الواليات المتحدة % 91أغلبية هائلة من ". متكاملة"أو " مشابهة" "إسرائيل"و

  ".إسرائيل"حيوية ألمن 
  5/5/2009الخليج، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يسعى لتقليص ميزانيته العام الحالي .35

تالل اإلسرائيلي تقليص نفقاته في مجـال الوقـود          قررت قيادة جيش االح    :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
وقال رئيس قسم التخطيط والميزانية      .والكهرباء والمواصالت بسبب األزمة االقتصادية في الدولة العبرية       

في الوحدة اللوجيستية في جيش االحتالل الكولونيل إيال هانس إن األزمة االقتصادية في العـالم وفـي                 
 23نحـو   ( مليون شـيكل     100 بتقليص نفقاتها، وإن القيادة تسعى إلى تقليص         إسرائيل تلزم قيادة الجيش   

  .، على حد تعبيره من ميزانية جيش الدفاع هذا العام) مليون دوالر
  5/5/2009الرأي، األردن، 

 
  محكمة إسرائيلية تجمد جزءاً من أموال الضرائب العائدة للسلطة .36

ن المحكمة المركزية اإلسرائيلية، أصدرت في األول من قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إ: رام اهللا
وذلك أثناء نظرها في . أمرا بتجميد جزء من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية) أيار(مايو 

، كتعويض عن ) مليون دوالر150( مليون شيكل، 600قضية رفعتها عائلة إسرائيلية، وتطالب بمبلغ 
، وقعت بالقرب 2001اللذين قتال في عملية إطالق نار في عام " ن شالوميانيف وشارون ب"مقتل ابنيها 

 7وأصدر القاضي، افي زامير، قرارا بتجميد مبلغ   .قرب القدس ورام اهللا" غفعات زئيف"من مستوطنة 
  .، من أموال الضرائب الفلسطينية) ألف دوالر750مليون و(ماليين شيكل، 

  5/5/2009الشرق األوسط، 
 

  سوريا أجرت تجارب صاروخية متطورة: اإلسرائيلي التلفزيون .37
ذكر التلفزيون اإلسرائيلي امس، ان سوريا أجرت مؤخرا تجارب صاروخية متطورة تحت ستار كثيف 

معدل " سكاد دي"وقال المراسل العسكري للقناة الثانية أن التجربة السورية تتعلق بصاروخ . من السرية
وشدد على أن سوريا  .ام في الجو، مما يزيد مصاعب اعتراضهيحمل رأسا حربيا قادراً على االنقس

  .تواصل طوال الوقت إجراء تجارب كهذه على أنواع مختلفة من الصواريخ
  .قادر على حمل رؤوس حربية غير تقليدية بيولوجية وكيميائية" سكاد دي"وأوضح أن صاروخ 
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 5/5/2009السفير، 
 

  الجزء الشمالي المحتل لقرية الغجر االنسحاب من "إسرائيل"نتنياهو ينفي عزم  .38
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة بعث بها إلى وجهاء قرية الغجر  -الناصرة 

على الحدود مع لبنان، أن يكون يفكّر في االنسحاب من الجزء الشمالي من القرية وتسليمه للسلطات 
، الليلة الماضية "ليكود"لنقب والجليل أيوب قرا، من حزب فقد اجتمع نائب الوزير لشؤون ا .اللبنانية

برئيس المجلس المحلي لقرية الغجر وبعض وجهاء القرية ونقل لهم رسالة من رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو نفى فيها ما نشر في وسائل اإلعالم من أن الحكومة تنوي تحويل السيادة على الجزء الشمالي من 

  . القرية إلى لبنان
  4/5/2009قدس برس

 
  االحتالل يصدر أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية في أحياء القدس .39

 كشف حاتم عبد القادر، مستشار حكومة رام اهللا لشؤون القـدس المحتلـة،              :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
ـ                  ازل النقاب عن أن بلدية القدس االحتاللية أصدرت، أمس دفعة جديدة من أوامر الهدم بحق عدد من من

المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من القـدس المحتلـة، وحيـي وادي الجـوز وراس العـامود                  
وأكد في  .وأكد، أنه سوف يتم التوجه للقضاء الستصدار أوامر احترازية لتجميد هذه األوامر .المجاورين

المشروع الـوطني   تصريح صحفي أن هذا المشروع االستيطاني، وهو األخطر على مدينة القدس وعلى             
ووصـف مـصادقة نائـب رئـيس الـوزراء           .الفلسطيني، لن يمر وسيقاومه الفلسطينيون بكل الوسائل      

اإلسرائيلي ايلي ايشاي على قرار مصادرة األراضي بأنه عدواني وجبان ويجب مواجهته ، داعياً إلـى                
قال عبـد القـادر إن فريقـاً        و .تنظيم فعاليات شعبية ومقاومة مدنية جنباً إلى جنب مع التحرك السياسي          

قانونياً شرع بالتحضير إلقامة اعتراضات قانونية على قرار المصادرة والضم من أجل إعطاء القيـادتين               
السياسية والميدانية مزيداً من الوقت لتوظيف تحرك فاعل لوقف المخطط االستيطاني، كما دعا إلى إقامة               

  . بلدتي السواحرة وأبو ديسصالة الجمعة المقبلة على األراضي المصادرة في
  5/5/2009الرأي، األردن، 

  
  والزراعة المقالة تندد.. االحتالل يحرق حقول القمح والشعير شرقي قطاع غزة .40

 اإلسرائيليجيش االحتالل   ، أن   وكاالتوغزة سمير حمتو    عن مراسلها من     5/5/2009الدستور،  ذكرت  
كما اطلقـت    .ر الديك جنوب شرق قطاع غزة      عددا من حقول القمح والشعير في منطقة جح        أمسأحرق  

باتجاه المناطق الشرقية من بلدة عبسان شـرق        "  أرض -أرض  "المدفعية اإلسرائيلية صاروخاً من طراز      
وتزامن القصف مع إطالق نار كثيف من قبل األبـراج العـسكرية فـي    . خان يونس بجنوب قطاع غزة 

  .المنطقة وتحليق مكثف للطيران الحربي
وزارة الزراعة في غزة نددت بإقدام قوات االحتالل على إشعال           أن    5/5/2009رب، قطر،   العوأضافت  

النيران في حقول القمح والشعير، موضحةً أن قوات االحتالل صعدت من إجراءاتهـا التعـسفية ضـد                 
المزارعين على طول الشريط الحدودي الشرقي والشمالي لقطاع غزة، حيث تواصل تلك القوات إطالق              

 على المزارعين لمنعهم من فالحة أراضيهم، التي تشكل مصدر الرزق الوحيد ألسرهم فـي ظـل                 النار
  .سياسة الحصار واإلغالق المفروضة على القطاع

  
  

  84 عامال داخل الـ282 مواطنين في الضفة و10االحتالل يعتقل  .41
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ـ  10قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الجيش اعتقلت         : سمر خالد  -القدس المحتلة    ن أسـمتهم بــ       مم
وذكرت هذه المـصادر أن قـوات االحـتالل          المطلوبين في مخيم قلنديا قضاء رام اهللا، وفي بيت لحم،         

، بحجة أنهم ال يملكـون تـصاريح        48، يعملون داخل فلسطين المحتلة عام       ا عامال فلسطيني  282اعتقلت  
  .دخول

  5/5/2009الرأي، األردن، 
  

  بحزام استيطاني  " األقصى" سلوان تهدف لتطويق مخططات االحتالل بحق: "مؤسسة األقصى" .42
اعتبرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث تصريحات نائب رئيس الحكومـة الـصهيوني            : لةالقدس المحت 

وزير الداخلية إيلي يشاي بشأن سلوان أنها تعنى بشكل مباشر إعالن حرب على مدينة القـدس المحتلـة                  
 الحامية الجنوبية للمسجد المبـارك وأن اسـتهدافها يعنـى           والمسجد األقصى، مؤكدة على أن سلوان هي      

" المركز الفلسطيني لإلعالم  " تلقى   أمس،وقالت المؤسسة في بيان صحفي صدر عنها         .استهداف مباشر له  
إن مخططات الجماعات اليهودية بخصوص سلوان معروفة وكشفنا عنها قبـل نحـو عـام               : "نسخة منه 

تطويق المسجد األقصى المبارك بحزام استيطاني تهويدي يشدد        ونصف العام، وهى تهدف بشكل واضح       
  ". الحصار على المسجد األقصى المبارك في محاولة لتفريغه من المصلين

  5/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تسعى إلحداث تغيير ديموغرافي في القدس المحتلة "إسرائيل": التفكجي .43
 مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، أن الحكومة          أكد خليل التفكجي،   : محمد األيوبي  -غزة

 مـستوطنات علـى أرض    8لتـضم   " معاليه أدوميم "اإلسرائيلية شرعت بتوسيع حدود الكتلة االستيطانية       
مـن مـساحة الـضفة الغربيـة        % 10 كيلومتر مربع، وإقامة القدس الكبرى التي تنتزع         191مساحتها  
ـ وقال التفكجي في ح    .المحتلة  تهدف إلى منع أن تكون القـدس المحتلـة          "إسرائيل"إن  ":" فلسطين"ديث ل

عاصمة للدولة الفلسطينية، وإحداث تغيير ديموغرافي جذري في المدينة خاصة أنها ترغب في أن يكون               
إلى فصل شمال الضفة    ) إسرائيل(كما وتهدف   :" وأضاف التفكجي  %".12عدد السكان العرب في المدينة      

 20 -18 كيلومتر وبعـرض     35نوبها عن طريق هذه الكتلة االستيطانية التي تكون بعمق          الغربية عن ج  
وبين أن الرؤية    .، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تغيير الحدود المستقبلية لمدينة القدس المحتلة            "كيلومتر

ه الشرق ، مشيراً    اإلسرائيلية تهدف إلى عدم إقامة أي دولة فلسطين، وتوسيع القدس الشرقية المحتلة باتجا            
إلى أن ذلك يعني أن التواصل بين المستوطنات اإلسرائيلية جغرافي، وبين القرى والمدن الفلسطينية عبر               

   .األنفاق
أن هناك ثالثة اتجاهات هي تقليص عدد       : " وعن حال القدس المحتلة، أوضح الخبير في شئون االستيطان        

ر الفصل، وإخراج كل التجمعـات المدنيـة العربيـة    السكان العرب وهدم المنازل وسحب الهويات وجدا 
وقـال   .الواقعة داخل حدود المدينة إلى خارجها، وضم كل الكتل االستيطانية إلى داخل مدينـة القـدس               

إن عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة هي مقدمة لتنفيذ القرار اإلسرائيلي بإحداث عملية              :" التفكجي
وحول قرار األمـم المتحـدة       ".النظر إليهم كمجموعة أقلية تعيش في المدينة      تطهير عرقي للفلسطينيين و   

لم تبق شيئاً لتصادره في مدينة القـدس المحتلـة          ) إسرائيل(إن  :" المطالبة بوقف االستيطان قال التفكجي    
من المدينة وهي المنطقة المبنية ويمكن لهم       % 14من القدس المحتلة ولم يبق سوى       % 86فهي صادرت   

  ".درتها عبر قانون الغائبينمصا
  4/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الخضري يطالب بتحرك عربي ودولي لوقف عملية تهويد القدس .44
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اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على ضـرورة             :اشرف الهور  -غز
المتالحقـة لتهويـد القـدس،       اإلسرائيلي االحتالل   وإجراءاتالتصدي عربيا واسالميا ودوليا لممارسات      

واكـد  . والمتمثلة باالستيالء على االراضي وضمها للمستوطنات وتوسيعها وشق الطرق وهدم المنـازل           
 في القدس والضفة الغربية يستوجب توحدا فلسطينيا وتحركا من جميـع    إسرائيلالخضري ان ما تقوم به      

. مر خطير جدا وال يحتمل الـصمت عليـه         والجهات ذات العالقة بالقضية الفلسطينية، الن اال       األطراف
من اخطر مخططات االحتالل واسـرعها لتهويـد        " اإلسرائيلية اإلجراءاتوشدد الخضري، على ان هذه      

ودعا الخضري الفلسطينيين واألمتين     .' وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وارضهم     األراضيالقدس وسرقة   
يم الفعاليات والمطالبة بوقف تهويد القـدس ومالحقـة         الخروج في مسيرات وتنظ   ' لـ   واإلسالميةالعربية  

واشار الى ان هذه الممارسات غير القانونية تعد استكماال لحصار قطاع غزة وبنـاء               .'الشعب الفلسطيني 
الجدار وسرقة المياه الفلسطينية ومالحقة االقتصاد الوطني في محاولة لتدميره، الفتا الى انها تأتي ضمن               

لرامية لتدمير الشعب الفلسطيني، في محاولة منه لتهجير الفلسطينيين وارغامهم على           مخططات االحتالل ا  
 .ترك ارضهم ومنازلهم

  5/5/2009القدس العربي، 
 

   فلسطينياً قبل قيام السلطة وأوسلو327عتقل ي االحتالل: فروانة .45
إن : ر فروانـة  الناص قال األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبد       :  ضياء الكحلوت  -غزة  

عدد األسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من مايو                 
 أسيرا، مشيرا إلى أن جميع هؤالء قد دخلوا فعلياً وقسراً أمس ضمن قائمـة األسـرى                 327، بلغ   1994

 6وات في سجون االحتالل قد بلغ قرابة         عاماً فما فوق، وأن مجموع ما أمضوه من سن         15الذين أمضوا   
 45 أسيرا من قطاع غزة، بينهم       129 أسيرا، و  130وأضاف أن غالبيتهم من الضفة الغربية        .آالف سنة 

 أسرى عرب من هضبة     3، باإلضافة إلى    48 أسيرا من المناطق التي احتُلت عام        20أسيرا من القدس و   
ؤالء يطلَق عليهم مصطلح األسرى القدامى، كـونهم أقـدم          ونّوه فروانة بأن ه    .الجوالن السورية المحتلة  

 عاماً في األسر، فيما أقدمهم مضى على اعتقاله أكثر      15األسرى؛ حيث إن أقل واحد منهم قد أكمل اليوم          
 20أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من        96وبّين فروانة أن من بين هؤالء القدامى يوجد          . عاماً 31من  

 45الرازق زلـوم     ، حيث انضم إليهم باألمس األسير نضال عبد       »عمداء األسرى «عاماً، ويطلق عليهم    
عاماً من رام اهللا، فيما سترتفع قائمة من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن بشكل متواصل خـالل                   

من يافا، فيما تتضمن قائمـة      )  عاما 51(افظ نمر قندس     أسيرا، بعد انضمام األسير ح     12أيام لتصل إلى    
  .اثنين مضى على اعتقالهما أكثر من ثالثين عاماً هما نائل وفخري البرغوثي» عمداء األسرى«

 5/5/2009العرب، قطر، 
  

 آالف الفلسطينيين بينهم مرضى في انتظار دورهم لعبور معبر رفح":  المعابرسلطة" .46
عابر في الحكومة المقالة بغزة استعداد إدارته لتسهيل سفر ثالثة آالف أوضحت سلطة الم: ألفت حداد

وقال غازي حمد رئيس سلطة المعابر في  .مواطن يومياً إذا سمحت إدارة المعابر المصرية لهم بالعبور
الحكومة المقالة إن سير عمل المعابر بحاجة إلى قرار سياسي مشترك بين كافة الجهات المتحكمة 

شيراُ أن أكبر عائق يواجهونه هو وجود آالف المواطنين الذين ينتظرون دورهم للسفر عبر بالمعابر، م
وأضاف حمد أن هنالك تواصالً دائماً مع الجانب المصري وبشكل يومي من أجل حل هذه  .معبر رفح

أن وأكد  .القضية، ومحاولة إنهاء معاناة المسافرين الموجودين على األراضي المصرية في الوقت ذاته
األوضاع على معبر رفح مؤلمة فعالً، إذ تصلنا يومياً "فتح معبر رفح موضوع ملح للغاية، وقال إن 

حاالت حرجة للغاية، ونحاول التنسيق لخروجها من المعبر، وأنا مثالً أحاول منذ ثالثة أيام إخراج 
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بوع من إخراج حالة وقد تمكنا منذ أس. مرضى مصابين بالسرطان والفشل الكلوي واإلصابات الخطيرة
وعلى صعيد آخر، أكد أن كل  ".واحدة فقط لطفل عمره ثالث سنوات، مصاب بسرطان الكبد والطحال
  . المعابر التجارية شبه مغلقة تقريباً، وال تفتح أبوابها سوى أليام محدودة

 4/5/2009، 48عرب
  

  شرق غزةأثناء لعبه   يطلق النار باتجاه طفلاالحتالل .47
 برصاص االحتالل شرق بلدة بيت حـانون        إصابته طفال فلسطينيا بعد     اإلسرائيليحتالل  اعتقلت قوات اال  
 والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الـدكتور معاويـة          اإلسعافوقال مدير عام    . شمال قطاع غزة  
 عاماً بينما كان يلهـو فـي        12 شامية   أيمن النار تجاه الطفل     أطلقت قوات االحتالل    أنحسنين في غزة    

  . جهة مجهولةإلى ثم اعتقلته ونقلته إصابته عن أسفرنطقة شرق بيت حانون ما م
  5/5/2009الدستور، 

  
   أسرى فلسطينيين مليوني دوالر7 يغرم االحتالل .48

الفلسطينية عن عدد من أهالي األسرى، أن سلطات االحتالل طالبتهم بدفع " معاً"نقلت وكالة  :وكاالت
وأكدوا أن إحدى محاكم االحتالل وجهت الئحة اتهام لسبعة . ني دوالرغرامة مالية تقدر بأكثر من مليو

 أوقعت 2002أسرى من طولكرم تطالبهم فيها بدفع تعويضات لصالح فندق نفذت فيه عملية فدائية عام 
وفي سياق متصل شارك المئات من أهالي األسرى في  .ما بين قتيل وجريح" اإلسرائيليين"عشرات 

وأعلن أهالي األسرى عن تدهور الحالة . بالة مقر الصليب األحمر بمدينة غزةاالعتصام األسبوعي ق
إلى ذلك نظم أهالي األسرى  .الصحية للعديد من أبنائهم، مطالبين في الوقت ذاته بإلغاء الزي البرتقالي

الفلسطينيين اعتصامات مركزية، أمس، في مدن غزة ورام اهللا ونابلس لالحتجاج على سعي إدارة سجون 
وناشد أهالي األسرى وسياسيون شاركوا في االعتصام . االحتالل فرض الزي البرتقالي على األسرى

أمام مقرات الصليب األحمر الدولي عدداً من ممثلي الفصائل، والمؤسسات المعنية التدخل من أجل وقف 
  .هذا اإلجراء التعسفي

  5/5/2009الخليج، 
  

   يؤكد على التمسك بحق العودة" امؤتمر فلسطيني أوروب"البيان الختامي لـ  .49
، جـزء مـن     "فلسطينيي أوروبـا  "أكد البيان الختامي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع، على أن           :ميالنو

الشعب الفلسطيني، وأنهم متمسكون بهوّيتهم الوطنية الفلسطينية، ويعيشون الهّم الفلـسطيني المـشترك،             
وندد المؤتمر الذي نظمتـه      .ضرورة المسارعة إلى تفعيله   مشدداً على تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم و       

األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني والتجّمع الفلسطيني في إيطاليـا، فـي               
من العدوان اإلسـرائيلي    " السلبية"مدينة ميالنو اإليطالية، في بيانه الختامي، بالمواقف األوروبية الرسمية          

لى قطاع غزة وفرض الحصار عليه الذي زاد من معاناة الـشعب الفلـسطيني، موضـحاً أن                 األخير ع 
الفلسطينيين في أوروبا ينظرون بقلق إلى السياسات الخارجية العسكرية واألمنية واألوروبية تجاه القضية             

  .الفلسطينية
ويل ملف إعـادة    من تح " العـودة حـق، ال تفـويض وال تنـازل     "وحذر المؤتمر الذي عقد تحت شعار       

إعمار غزة إلى ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني بأي شكل كان، مشددين على ضرورة إخضاع دولة                
االحتالل اإلسرائيلي للمساءلة، ومحاسبة قادتها بسبب ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القـانون اإلنـساني              

ّرة األوروبيـة، وبحـضور     وشارك في أعمال المؤتمر، آالف الفلسطينيين من شتى أرجاء القـا           .الدولي
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قيادات وشخصيات فلسطينية بارزة وفاعلة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات وقطاعـات             
  .المتضامنين العربية واإلسالمية واألوروبية

وأعرب الفلسطينيون في أوروبا خالل المؤتمر عن قلقهم تجاه تمادي االحتالل اإلسرائيلي فـي محاولـة                
 الواقع على األرض الفلسطينية، بتوسيع االستيطان، وتشييد الجدار الفاصل، وهـدم            فرض سياسة األمر  

المنازل وتقييد بنائها، وتشديد الخناق على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في معيـشتهم وتـنقلهم،               
إخـالء  محذرين من الهجمة المتصاعدة على مدينة القدس وسكانها ومن تفاقم عمليات الطرد الجماعي و             

وشدد المؤتمر على خطورة المساس بالمسجد األقصى وانتهـاك          .السكان وتدمير المنازل ونزع هوياتهم    
حرمة المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسحية والتعدي الممنهج على معالم القدس التاريخية والحضارية            

لب برفع الحصار المفـروض     وطا. بوتيرة متعاظمة . والهدم والحفريات الجارية في العاصمة الفلسطينية     
على مليون ونصف المليون فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، مؤكداً علـى ضـرورة توحـد الـشعب                  

   .الفلسطيني وإنهاء االنقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني
إّن الفلسطينيين في أوروبا، يؤكدون على ضـرورة مـشاركتهم فـي            : "وقال المؤتمر في بيانه الختامي    

رار الفلسطيني، عبر عملية ديمقراطية حرة وشفافة، تفرز تمثيالً فاعالً لهم ولبقية فلـسطينيي              صياغة الق 
فلسطينيو أوروبا سيواصلون تحركاتهم الرامية لفك الحصار وسيواصلون بمـساعدة        : " وأضاف". الشتات

يين وتخفف  أنصار الحق إرسال سفن كسر الحصار والمشروعات والمبادرات البناءة التي تدعم الفلسطين           
وبين المؤتمر أن أوروبا تتحمل مسؤولية تاريخية حول ما حدث وما يحدث في فلـسطين                ".من معاناتهم 

 .منذ النكبة وحتى الوقت الحالي
 4/5/2009قدس برس، 

  
  الجامعة اإلسالمية بغزة تنهي استعداداتها لعقد مؤتمر علمي حول النكبة .50

: بغزة استعداداتها لعقد مؤتمرها العلمي الرابع بعنوانأنهت كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية : غزة
، المقرر انعقاده في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات "ستون عاماً على النكبة.. فلسطين"

وقال بيان مكتوب  .المقبل) مايو(بالجامعة يومي السبت واألحد السادس عشر والسابع عشر من أيار 
نسخة عنه، إن المؤتمر يهدف إلى ربط اإلنسان بالواقع الجغرافي "  برسقدس"صدر عن الجامعة، تلقت 

لفلسطين، ومعرفة تطور خريطة فلسطين، إضافة إلى التعرف على مقومات الدولة الفلسطينية، وتعزيز 
  .مكانة اإلعالم الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية على ضوء التطورات المحلية واإلقليمية والعالمية

  4/5/2009برس،قدس 
  

  رئيس السلفادور الفلسطيني يزور بيت لحم...  من النخب الفلسطينية في اميركا الالتينيةواحد .51
،  بيت لحم في الضفة الغربية أمسرئيس السلفادور انطونيو الياس السقا،زار :  محمد يونس–بيت لحم 

ون مناصب ومراكز رفيعة في والسقا واحد من عشرات الفلسطينيين الذين تولوا او يتولويتحدر منها، 
فمنهم .  الالتينية، بينهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء احزاب سياسية ورجال اعمال وقضاةأميركادول 

رئيس هندوراس السابق البيرتو فلورنس فقوسة، ورئيس وزراء بيليس السابق سعيد موسى، ووزير 
  .خارجيته اسعد شومان وغيرهم

ة بيت لحم والمدن المجاورة مثل بيت جاال وبيت ساحور الى دول وهاجر آالف الفلسطينيين من مدين
اميركا الالتينية اواخر القرن والتاسع عشر واوائل القرن العشرين، وانتشروا في تشيلي وهندوراس 

ويزيد عدد المهاجرين من بيت جاال الى . والبيرو والسلفادور وبوليفيا وفنزويال وغواتيماال وغيرها
واقام عدد . اجرين من بيت لحم الى هندوراس، اليوم عن العدد الحالي لسكان المدينتينتشيلي، وعدد المه
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. من الزعماء من ذوي االصل الفلسطيني في تلك الدول عالقات خاصة بين دولهم والسلطة الفلسطينية
  .ويسجل للرئيس انطونيو ان سفارة بالده نقلت في عهده من القدس الى تل ابيب

لخارجية الدكتور احمد صبح الذي كان سفيرا لفلسطين في عدد من دول اميركا وحسب وكيل وزارة ا
 الفاً في هندوراس، ولدى 40 الف فلسطيني يقيمون في فنزويال، ومثلهم في تشيلي، و30الالتينية، فان 

  . مكتب تمثيل30 سفارة و65 ممثلية ديبلوماسية في الخارج، منها 95السلطة الفلسطينية 
سطينيين اليوم عشرة ماليين نسمة، اكثر من نصفهم يعيش في الخارج، بمن فيهم الالجئون ويبلغ عدد الفل

وأدت الهجرات المتالحقة الى تقليص عدد ). االردن ولبنان وسورية ومصر(في دول الجوار العربي 
ال ان ويقول الباحث في التاريخ الفلسطيني الدكتور برنارد سابي. السكان المسيحيين الفلسطينيين خصوصا

، مشيرا الى ان بين من لجأوا في 1948عدد المسيحيين الفلسطينيين انخفض بصورة دراماتيكية بعد عام 
كان يعيش في مدينة القدس لوحدها في «: واضاف).  الف الجئ650من ( الف مسيحي 60ذلك العام 
ويعيش في . »ف الف مسيحي، لكن عدد المسيحيين اليوم في القدس ال يتجاوز عشرة آال32ذلك العام 

 110كما يعيش في اسرائيل .  في قطاع غزة2500 الف مسيحي، بينهم 60االراضي الفلسطينية اقل من 
  .آالف

  5/5/2009الحياة،  
  

  البنوك عاجزة عن صرف رواتب الموظفين بسبب  شح األوراق النقدية : غزة .52
ت ال تزال قائمة، وان البنوك       النقدية من كافة العمال    األوراق شح   أزمةقال مصدر مصرفي في غزة ان       

وترجـع   . السلطة الفلسطينية في رام اهللا عن بدء صرفها        أعلنتستعجز عن دفع رواتب الموظفين حال       
 القطاع، وهي خطوة اسرائيلية تاتي في سياق        إلى األموالهذه االزمة لرفض اسرائيل اجراء عمليات نقل        

ئيل بعد تدخالت فلسطينية واجنبية بنقل كميات       وبين الفترة واألخرى تسمح اسرا    . سياسة فرض الحصار  
  .قليلة من النقود، ال تكفي حاجة القطاع

 سـلطة النقـد،     أجرتهـا وفي السياق قال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد ان هناك ترتيبات واتصاالت             
مؤخرا، مع العديد من الجهات ذات العالقة من اجل حل ازمة الـسيولة النقديـة فـي عملـة الـشيكل                     

  .السرائيلية التي تعاني منها البنوك العاملة في قطاع غزة منذ نحو خمسة اشهرا
  5/5/2009القدس العربي، 

  
  استحالة فصل االقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي في ظل االحتالل: ندوة في غزة .53

ستخدام أوصى متحدثون خالل ندوة اقتصادية عقدت في جامعة األزهر بمدينة غزة بضرورة ا: غزة
  .نظام محاسبي إداري متكامل محوسب للخروج بمعطيات سليمة في عمليات البنوك

جاء ذلك خالل ندوة باللغة اإلنجليزية، نظمها طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة األزهر، 
رات ، وذلك في قاعة المؤتم)غزة اليوم(ناقشت الوضع االقتصادي الحالي في قطاع غزة تحت عنوان 

  .المركزية بالجامعة، في محاولة للتوصل أصحاب الخبرة إلى حلول ممكنة
وأكد المشاركون في الندوة التي حضرها اقتصاديون وأكاديميون وطلبة، على استحالة فصل االقتصاد 
الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي في ظل االحتالل، وصعوبة استقاللية البنوك الفلسطينية عن البنوك 

ودعوا البنوك ألن تقوم بتقديم القروض لمساعدة المواطنين والمستثمرين  .رجية ماعدا بنك فلسطينالخا
  .في العودة إلى الوضع االقتصادي المناسب السيما خالل األزمة العالمية الحالية

  4/5/2009قدس برس، 
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   تُحيي احتفالية األغنية التراثية والوطنية " عاصمة الثقافةالقدسلجنة " .54
، بالتعاون مع 2009عقدت اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية للعام  :غزة

، وذلك في قاعة "احتفالية األغنية التراثية والوطنية"التركية، مؤخراً، حفالً تراثياً بعنوان )  IHH(مؤسسة
أحمد . فتتاحية أكد دوفي كلمة اال. رشاد الشوا بغزة، وبحضور العديد من الشخصيات والوزراء والفنانين

أبو حلبية عضو اللجنة، أن القدس تتعرض اليوم إلى هجمة إسرائيلية شرسة تطال كل شيء في المدينة 
 ألف وخمسمائة دونم تقع في جنوب غرب 24وأشار إلى مساعي االحتالل لالستيالء على . المقدسة

جغرافياً، وأن المقدسيين يهودون تجمع مغتصبات معاليه أدونيم، مؤكداً أن األراضي المقدسية تهود 
  .ديمغرافيا وسياسيا

نعلم جيدا أن الدول الغربية والصهاينة نجحوا ):" IHH(من جانبه، قال محمد كايا في كلمته عن مؤسسة 
في إبعاد وتفكيك الثقافة واألمة عن بعضها البعض، وأوصلوها إلى هذه الحالة التي هي عليها اآلن 

كلما ابتعد العرب عن قضيتهم، وتعمقوا باالنقسام أكثر كانوا صيدا أسهل ": وتابع". وسيطروا عليها
 ستعيد أمجاد السلطان عبد الحميد وميراثه هو IHH((إن : " وأضاف كايا ".للثقافات ولألهداف الغربية

وصالح الدين وأحمد ياسين والرنتيسي وغيرهم من األبطال، سنحافظ عليه من خالل افتتاح المركز 
  ".العثماني اإلسالمي في قطاع غزةالثقافي 

  5/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "معالم الحياة األدبية في فلسطين واألردن" حولكتاب إصدار  .55
صدر عن مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنـشر كتـاب               : عمان

مجموع المحاضرات المتخصصة التـي    وهو  " 2000 – 1950معالم الحياة األدبية في فلسطين واألردن       "
أقامتها المؤسسة، وشارك بها نخبة من النقاد والدارسين األردنيين حول الحيـاة األدبيـة فـي فلـسطين                  
واألردن في النصف الثاني من القرن الماضي، وتوزعت األبحاث بين النقد والشعر والقـصة والرويـة                

  .والمقالة
  5/5/2009السبيل، األردن، 

  
  بالبطاطا الصهيونيةتستنكر إغراق األسواق " لة العمل اإلسالميكت: "األردن .56

تفاعلت قضية البطاطا اإلسرائيلية التي تغزو األسواق األردنية في مجلس النواب، الـذي             : أيمن فضيالت 
وفـي   .شهد نقاشات موسعة حول البطاطا اإلسرائيلية، وكمياتها التي تدخل إلى األردن، وتوقيت دخولها            

جه رئيس كتلة نواب جبهة العمل اإلسالمي النائب حمزة منصور سـؤاال نيابيـا لـوزير                تطور الفت، و  
ـ      أسماء الجهات الموردة للبطاطا الصهيونية، والكميات التي أدخلت        "الزراعة سعيد المصري طالب فيه ب

  ".إلى األردن منذ بداية العام الجاري
 5/5/2009السبيل، األردن، 

 
   مشتبها خالل أقل من شهر18".. إسرائيل"الح شبكة تجسس جديدة في لبنان لص .57

 في  أشخاص أمسثالثة  نبأ إيقافعلي الصغير بنت جبيل عن مراسلها من 5/5/2009السفير، ذكرت 
عاشت بلدة السلطانية امس  و. يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح إسرائيل، في إطار شبكات مختلفةلبنان

) ي. ج (األخوينالتي قامت بها فرقة من المعلومات للبحث عن يوما امنيا نادرا تمثل بعمليات المطاردة 
 شخص ثالث من بلدة دير انطار إلى باإلضافة اإلسرائيليبتهمة تشكيل شبكة للتعامل مع العدو ) ي.ح(و
  )ح. ح(
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 الفائتة، أوقفت األجهزة المعنية بمكافحة التجسس 24خالل األيام الـ أنه 5/5/2009األخبار، وجاء في 
 مجموعات يتركز عملها في 8 مشتبهاً في تعاملهم مع استخبارات الدولة العبرية، يشكلون 18يلي اإلسرائ
 أشخاص كحد 3وأظهرت التحقيقات أن عدد أفراد كل مجموعة يتراوح بين شخص واحد و. الجنوب

أقصى، وأن هذه المجموعات تتخذ الشكل العنقودي، أي أن كل واحدة منها تعمل على حدة، من دون 
  . ود أي معرفة بين أفرادها أو رؤوسهاوج
  

  منها دون شروط" إسرائيل"الغجر تبقى محتلة حتى انسحاب ": مجلس الوزراء اللبناني" .58
أن ": أصدر المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، بيانا أفاد فيه: بيروت

ل قرية الغجر المحتلة، ال يعني أنها انسحبت الحديث عن نية إسرائيل في هذه األيام االنسحاب من شما
 ."وبالتالي فإن الغجر تبقى محتلة حتى جالء القوات اإلسرائيلية عنها من دون شروط. منها

  5/5/2009الشرق األوسط، 
  

  االختيار بين لبنان غزة أو سويسراال بد من : سامي الجميل .59
 الماروني في المتن سامي الجميل الى ان  منسق اللجنة المركزية في الحزب والمرشح عن المقعدأشار

 ليست على عاتق رؤساء البلديات، بل على عاتق المرشحين الثالثة األرضمسؤولية المحافظة على "
، متمنيا ان "الموجودين معنا اليوم، والذين سيكونون على قدر المسؤولية وسيحظون بثقة أهالي بعبدا

هناك لبنانان أمامكم اليوم، إما لبنان : "ه الى الناخبين بالقولوتوج". تعطى الكتائب حقها في االنتخابات"
امامنا شهر تقريبا إلقناع اهالينا في المناطق . غزة وإما لبنان سويسرا وال نستطيع ان نكون االثنين معا

:" وعن السالح الفلسطيني، قال". بأن المشروع اآلخر هو مشروع حرب وتطبيق نموذج غزة في لبنان
اذاً . أميركاه شرعي لتحرير فلسطين وعند تحريرها سيوجه نحو الغرب وربما نصل الى يعتبرون ان

: وختم". علينا ان نختار بين وطن السيادة والحرية، ووطن القمع والحرب والسالح غير الشرعي
 الخيار الصحيح، ومرشحونا يقدمون نموذجا جيد جداً عن الحضارة إلىمسؤوليتنا اليوم أن ندل الناس "
 ".لتطوروا

 3/5/2009النهار، 
  

 غزة كارثة حقيقية على القضية الفلسطينيةوتشكيل حكومتين في الضفة  :حسام زكي .60
قال السفير حسام زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية :  صالح متولي، إيهاب حسين-القاهرة 

ة تشكيل المصرية، ردا على سؤال حول المناوشات بين حركتي فتح وحماس، وما طرح من إمكاني
إننا نأمل أال تصل األمور إلى هذا الحد، "حكومتين، إحداهما في الضفة الغربية، واألخرى في قطاع غزة 

ألنها إذا وصلت إلى هذا الحد؛ تصبح كارثة حقيقية على القضية الفلسطينية، ونأمل أن يلتزم الجميع 
وهذا األمر يجب أن .. ام الشرعيةالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، التي تحتم احترام الحوار واحتر

وحول تجدد المناوشات اإلسرائيلية على حدود مصر ". يكون محل نظر الجميع، ومحل اعتبار من الجميع
مع قطاع غزة، وما تردد عن أن مصر لم تطلب التهدئة، ولكن طلبت فقط وقف إطالق الصواريخ، قال 

الجهود المصرية في هذه الجزئية "حا أن ، وأضاف موض"إن هذا كالم غير صحيح"المتحدث المصري 
تحديدا تنصب على عدم المساس بالتهدئة من الجانبين، وهي ال تتناول جانبا واحدا فقط، ولكنها تتناول 

إن التهدئة التي كانت قائمة بشكل عملي كانت مفيدة في حقن الدماء قدر اإلمكان، أما "وأضاف ". الجانبين
 ".ول إلزام الجانب الفلسطيني فقط، فهذا محض افتراءالحديث عن أن مصر تلزم أو تحا

  5/5/2009الشرق األوسط، 
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   مصرية توقف نظر طعن حكومي في قضية تصدير الغازمحكمة .61
قررت المحكمة اإلدارية العليا في مصر وقف نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم صدر : القاهرة

منع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وذلك إلى في وقت سابق من محكمة القضاء اإلداري ويقضي ب
وقال مساعد وزير الخارجية السابق السفير . حين البت في طلب مقيمي الدعوى برد هيئة المحكمة

سوف نستمر في ": الخليج"لـ" إسرائيل"إبراهيم يسري صاحب الدعوى المطالبة بوقف تصدير الغاز إلى 
ئية بمنع تصدير الغاز إلى دولة الكيان الصهيوني التي تمارس كافة الدعوى حتى يقول القضاء كلمته النها

  .أشكال العدوان ضد الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني
من ناحية أخرى، منعت قوات األمن وقفة احتجاجية دعا إليها عدد من النشطاء وممثلي القوى السياسية 

وأثناء نظر دعوى وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والحركات االحتجاجية أمام مقر مجلس الدولة 
وقال النشطاء إنهم كانوا يستهدفون أيضا اإلعالن عن رفضهم التام للزيارة المرتقبة لرئيس حكومة 
الكيان بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، فيما فرضت قوات األمن طوقا مشددا حول مقر المجلس وقامت 

  .م من تنظيم فعاليتهم االحتجاجيةباحتجاز عدد من النشطاء ومنعه
  5/5/2009الخليج، 

  
  لن نتخلى عن المقاومة وحماس ليست حركة إرهابية: برلماني سوري .62

نفى مصدر سوري مسؤول وجود أي اتجاه لدى دمشق للمساومة بالمقاومة من أجل تطبيع : دمشق
ودعا عضو . رهابالعالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، ورفض وصم حركة حماس بصفة اإل

، المجتمع الدولي إلى بذل "قدس برس"مجلس الشعب السوري سليمان حداد، في تصريحات خاصة لـ 
: كل ما في وسعه لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، وقال

تالل، ولن نتخلى عن المقاومة نحن مع حماس والمقاومة ستبقى وسنبقى نتعاون معها طالما هنالك اح"
طالما أن أراضينا محتلة، وعلى الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الغربي أن يساعدنا في إيجاد حل 

  ". بتطبيق قرارات الشرعية الدولية" إسرائيل"لهذه المشكلة، وذلك عبر إلزام 
 4/5/2009قدس برس، 

  
  رحيل حماس قضيةفي دمشق يبحث نجاد : "عكاظ"لـ  إيرانيةمصادر .63

، أن الرئيس اإليراني أحمدي نجاد سيبحث "عكاظ"أكدت مصادر إيرانية لـ:  ستار كريمي-طهران 
خالل زيارته المرتقبة اليوم إلى دمشق مع نظيره السوري بشار األسد ملف العالقات الثنائية بين البلدين 

 طهران أعلنت عن استعدادها كما أشارت المصادر ذاتها، أن. وقضية رحيل مكاتب حماس من سوريا
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسن قشقاوي اليوم للصحافيين، إن . الستضافة مسؤولي حماس

  .الکيان الصهيوني الذي يتلقى الدعم من الواليات المتحدة هو التهديد الحقيقي لإلرهاب في المنطقة
  5/5/2009عكاظ، 

  
  دة إسرائيليين تتهمهم بالضلوع في جرائم ضد اإلنسانية يثبت دعوى ضد قااإلسبانيالقضاء  .64

أن القاضي اإلسباني فرناندو أندرو قرر تثبيت الدعوى التي رفعها المركز  5/5/2009الحياة، أفادت 
خالل » جرائم ضد اإلنسانية«الفلسطيني لحقوق االنسان ضد مسؤولين اسرائيليين تتهمهم بالضلوع بـ 

 14لى مقتل القيادي في حركة حماس صالح شحادة وإدى أما  2002 عامقصف استهدف منزالً في غزة
ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة . ، متجاهالً توصية النيابة العامة بحفظ الدعوى موقتاًمدنياً فلسطينياً

 قرار القاضي على أساس أن صالحية القضاء االسباني في الجرائم التي ال تمت السبانيا بصلة، تنحصر
  . في الوقائع التي ال يتم فيها أي تحقيق في البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم
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القاضي أندرو قد ذكر أن هذا التحقيق يأتي في إطار تمسك  أن 5/5/2009الشرق األوسط، وأضافت 
إسبانيا بمبادئ العدل اإلنساني ومكافحتها جرائم الحرب، وإنه لن يرضخ للضغوط السياسية الممارسة 

 .يه إلبطال التحقيقعل
 

   تدعو لمواصلة تعزيز العالقات األوروبية اإلسرائيليةإيطاليا .65
رغم " إسرائيل" دعت إيطاليا، أمس، إلى تعزيز العالقات بين االتحاد األوروبي و:ب. ف.  أ–روما 

 وجود تحفظات حول هذه المسألة، وقال وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني بعد استقبال نظيره
يجب أال يتوقف ألنه يمكن ألوروبا أن تلعب دورا " إسرائيل"اإلسرائيلي أن تعزيز العالقات بين أوروبا و
وأكد فراتيني في الوقت ذاته للصحافيين أنه أعرب بقوة عن . بارزا في تسوية النزاع في الشرق األوسط
  . اإلسرائيلية اليمينية الجديدةهدفا واضحا   للحكومة" إسرائيل"األمل في أن يكون السالم بين فلسطين و

5/5/2009الرأي، األردن،   
  

 هل يصعد األوروبيون من لهجتهم حيال المستوطنات؟   ": لوموند" .66
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن قدوم حكومة إسرائيلية أقل استعدادا من سابقتها للـدخول فـي عمليـة                  

 الدبلوماسية مع االتحاد األوروبي الذي اتخذ قرارا        السالم مع الفلسطينيين، تسبب في عدم تعزيز العالقات       
وأضـافت تحـت    . وهو ما أثار استياء اإلسرائيليين    ، خالل الهجوم على غزة بوقف تطوير تلك العالقات       

أن مخاطر التوتر بين الطرفين حقيقيـة،       " هل يصّعد األوروبيون من لهجتهم حيال المستوطنات؟      "عنوان  
  .وأن مؤشرات ذلك بدأت تتكشف

آذار الماضي تعليق تحويل مكاتب سفارتها      /وأوردت في هذا الصدد قرار الخارجية البريطانية في مارس        
إلى مبنى في تل أبيب بدعوى أنه تابع لمؤسسة تساهم في بناء مستعمرة معالي أدونيم بالقدس الـشرقية،                  

ليا للنقل وآلستوم للنقـل      شركات فيو  2007ومتابعة المنظمة الفرنسية للتضامن مع الفلسطينيين منذ العام         
لمشاركتها في إنجاز مشروع قطار أنفاق القدس الذي سيربط وسط المدينة المقدسة بمـستوطنات غيـر                

  .شرعية حسب القانون الدولي
4/5/2009الجزيرة نت،   

  
 وللفلسطينيين" إسرائيل"هذه هي ساعة الحقيقة لـ: كبير مستشاري أوباما .67

 300 في البيت األبيض، رام عمانوئيل، عندما التقى حوالي صرح رئيس طاقم العاملين :تل أبيب
تقتضي أن يتحقق السالم " إسرائيل"إن مصلحة ": إيباك"شخصية يهودية معروفة بتبرعاتها السخية لتنظيم 

فالجمود القائم اليوم لن يبقى جمودا، بل سيحصل فيه ما حصل في الماضي، عندما . في الشرق األوسط
ألولى والثانية وعندما وقعت حرب لبنان وحرب غزة، وهذه أحداث ممكن أن تتطور اندلعت االنتفاضة ا

ولذلك فإن الرئيس أوباما مصمم على . إلى ما هو أقسى، ويمس مصالح األمن القومي للواليات المتحدة
دولة آمنة ال يهددها " إسرائيل"التعاطي مع الموضوع بصرامة وحزم، لتحقيق السالم، وعلى أن تكون 

 .، وأن تكون فلسطين دولة ذات سيادة وقادرة على العيششيء
5/5/2009الشرق األوسط،   

 
 جنوب لندن   " إسرائيل" ومعتقلون بمظاهرة مناهضة لـجرحى .68

أصيب سبعة أشخاص على األقل واعتقل آخرون فـي مظـاهرة كبيـرة نظمتهـا               :  مدين ديرية  -لندن  
باألسـلحة فـي    " إسرائيل"الف أمام مصنع يزود     وشارك فيها عدة آ   " سحق إيدو "مجموعة حقوقية تدعى    
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وطالب المتظاهرون وأغلبهم من الشبان الملثمين بإغالق مصنع إيدو للسالح          . مدينة برايتون جنوب لندن   
  .بأسلحة استخدمت في العدوان األخير على غزة" إسرائيل"الذي يقولون إنه يزود 

4/5/2009الجزيرة نت،   
 

 !ية مدينة أوروبوأقذرلندن أغلى  .69
أظهرت دراسة حديثة أن العاصمة البريطانية لندن هي أغلى وأقذر مدينة في أوروبا، وتملك أسوأ 
األطعمة، فيما احتلت العاصمة الدانمركية كوبنهاغن المركز األول على الئحة أنظف المدن األوروبية، 

) تريب أدفايزرز(ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة االستشارات السياحية  .بحسب وكالة يو بي أي
 سائحا أوروبياً ونشرت نتائجها امس، أن سكان لندن هم األسوأ في ما يتعلق بارتداء 2376وشملت 

المالبس بالمقارنة مع نظرائهم األوروبيين، كما أن في المدينة الكثير من المصائد لإليقاع بالسياح، لكنها 
وبينت الدراسة أن  . وأماكن اجتذاب السياح المجانيةفي المقابل تملك أفضل الحدائق العامة واألندية الليلية

من % 26المشاركين اختاروا وللعام الثاني على التوالي لندن كأقذر مدينة أوروبية، وأيد هذا الرأي 
المشاركين، وجاءت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الثاني على الئحة المدن األوروبية القذرة بـ 

 .من أصوات المشاركين% 9
من المشاركين لندن كأفضل مدينة أوروبية تمتلك حدائق عامة، تلتها باريس في المرتبة % 50واختار 
واحتلت العاصمة البلجيكية بروكسيل موقع أكثر المدن المضجرة في أوروبا، فيما اعتُبرت باريس  .الثانية

ين والمدينة األقل وداً أفضل مدينة أوروبية في مجال األطعمة واألفضل في مجال مظهر سكانها المحلي
 .وألفة في أوروبا

 5/5/2009القبس، 
  

  تصعيد إسرائيلي غير مسبوق لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة .70
خلص تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقـوق           :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

 سجل تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق فيمـا        2009 العام   االجتماعية واالقتصادية إلى أن الربع األول من      
يتعلق بالصراع الديمغرافي في مدينة القدس، ومحاوالت الجانب اإلسرائيلي حسم هذا الصراع لـصالحه              
عبر سلسلة من الخطوات واإلجراءات، لعل أبرزها عزل تجمعات سكانية كبيرة يقارب عـدد سـكانها                

  .ية المصطنعة للقدس، وفق أحدث تقرير صادر عن األمم المتحدة ألف مقدسي خارج الحدود البلد160ال
 ألفا في أحياء وبلدات     125وهو عدد يزيد عن التقديرات الفلسطينية المحلية التي كانت تتحدث عن عزل             

ألرام، ضاحية البريد، كفر عقب، سمير أميس، مخيم شعفاط، ضاحية السالم، وبلدة عناتا، وهي أكثـر                : 
  .ية المقدسية كثافةالتجمعات السكان

 بهـذا   2008وأشار التقرير إلى أن أبرز اإلجراءات اإلسرائيلية التي سجلت حتى نهاية العام المنـصرم               
الشأن هو استكمال بناء الجزء األكبر من جدار الفصل العنصري حول المدينة المقدسة، ما جعـل هـذه                  

لقدس مركز حياته، وهو إجراء يهدد هـؤالء        البلدات واألحياء بهذا العدد الكبير من سكانها معزوال عن ا         
بفقدان حقهم باإلقامة في مدينتهم مستقبال، وبالتالي تكون السلطات اإلسرائيلية المحتلة قـد نجحـت فـي                 
التخلص من هذا العدد الكبير من السكان دفعة واحدة، بعد أن كانت إجراءات الطرد الصامت والتطهيـر                 

  .غيرة بذريعة عدم إثبات مركز الحياة في المدينة المقدسةالعرقي تستهدف أفرادا أو مجموعات ص
في حين أن إجراءات الهدم والتهديد بهدم مئات المنازل التي قررتها بلدية االحتالل في القدس منذ مطلع                 

 وحدة سكنية تلقى    1100 تهدد بتشريد أكثر من خمسة اآلف مقدسي يقطنون في نحو            2009العام الجاري   
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 نسمة غـالبيتهم مـن األطفـال        500ليضاف هذا العدد من السكان الى نحو        . الهدمأصحابها إخطارات ب  
  .والنساء هدمت مساكنهم منذ مطلع العام الجديد

وفيما يلي بعض المعطيات األساسية المتعلقة بالديمغرافيا الفلسطينية في القدس، وفق ما رصـدته وحـدة        
  : القتصاديةالبحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية وا

  البلدة القديمة من القدس : أوال 
تشير المعطيات الحديثة المتوافرة بهذا الشأن إلى أن عدد المقدسيين داخل أسوار البلدة القديمة من القدس                

 ألفا، بعد أن كانت معطيات سابقة تحدث عن عدد يتراوح ما            36 إلى نحو    2009وصل حتى مطلع العام     
  . ألفا34 ألفا إلى 33بين 

وتفسر هذه الزيادة في عدد السكان المقدسيين في جانب منها الى انتقال عشرات العائالت المقدسية للسكن                
في البلدة القديمة بسبب الحواجز والجدار الذي فصل هذه العائالت عن مركز حياتها وتعرضها للتهديـد                

سكن في البلدة القديمة صعبة     المباشر بإسقاط حقها في اإلقامة من قبل وزارة الداخلية، رغم أن ظروف ال            
جدا حيث االزدحام الشديد في المساكن، واضطرار بعض األسر إلى تحويل محالت ومشاغل أحذية إلى               

  .مسكن إليواء أفرادها كما هو الحال في خان األقباط أحد األسواق الشهيرة دخل أسوار المدينة المقدسة
 يقرب من ثالثة آالف مستوطن يقطنون   حارة          في مقابل ذلك تشير معطيات مركز القدس إلى وجود ما         

الشرف ، أو ما يسمى بالحي اليهودي الذي أقيم على أنقاض الحارة الفلـسطينية بعيـد سـقوط المدينـة           
 بؤرة استيطانية موزعة على     70 مستوطن آخر يقطنون في      1000إضافة إلى نحو    . 1967المقدسة عام   

مة، وتشمل هذه البؤر عقارات ومسكن حـول بعـضها إلـى            الحيين اإلسالمي والمسيحي في البلدة القدي     
مدارس ومعاهد تلمودية يلتحق فيها سنويا مئات الطلبة الجدد من سكان المستوطنات اليهودية في الـضفة          

  .الغربية
ويسعى اإلسرائيليون إلى زيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة لمواجهة الكثافة الـسكانية الفلـسطينية               

من خالل سيطرتهم على مزيد من العقارات المتاخمة للمسجد األقصى والمجاورة للحي اليهودي،             العالية،  
وبناء كنس يهودية ومدارس دينية جديدة تستوعب أعدادا أكبر من المستوطنين، ومـن ذلـك المخطـط                 

 طالب، وبناء مساكن وشقق لهم فـي        400القاضي ببناء كلية جامعية في حي برج اللقلق تستوعب نحو           
  .ذات الموقع 

بيد أن الخطر األكبر الذي يهدد الوجود الديمغرافي الفلسطيني في القدس القديمة هو اسـتمرار تنـاقص                 
الوجود المسيحي الفلسطيني العربي، حيث انتقل نشاط الجمعيـات االسـتيطانية اليهوديـة إلـى الحـي                 

  .لنصارى المسيحي، من خالل نقل قيادة الجمعيات االستيطانية مقرها إلى حارة ا
وتفيد المعطيات المتوافرة لدى مركز القدس بأن عدد المسيحيين الفلسطينيين داخل أسوار المدينة المقدسة              

 نسمة يقطنون خارج منطقة األسوار، علمـا        7000 نسمة، يضاف إليهم نحو      5000يصل اآلن إلى نحو     
يين في حـدود القـدس     تحدثت عن عدد إجمالي من المسيح      1997بأن إحصائيات فلسطينية صدرت عام      

 نسمة، ما يشير إلى تقلص في أعداد هؤالء بسبب انتقال أعـداد مـنهم               15000الكبرى كان وصل إلى     
للسكن في رام اهللا وبيت لحم، وحتى داخل الخط األخضر سعيا وراء األمن والـتخلص مـن الـضغوط                   

القـدس تأمينهـا لحملـة      االقتصادية، وبحثا عن فرص العمل التي ال تستطيع المؤسسة الفلسطينية فـي             
  .الشهادات الجامعية من هؤالء

وكانت إحصائيات سابقة أشارت إلى أن عدد المسيحيين الفلسطينيين في القدس في الفترة الواقعة ما بـين                 
، ولم يتبـق مـنهم      1948 ألفا، وقد هاجر هؤالء جميعا في العام         30 وصل إلى    1945 و   1944عامي  

 عائالت ببيوتها في حي الطالبية ورفضت       5ألف مسيحي، بينما تمسكت     داخل أسوار البلدة القديمة سوى      
  .تركها، وبالتالي تقلصت أعداد المسيحيين الفلسطينيين إلى ما يقرب من ثلث عددهم

  :خارج أسوار البلدة القديمة: ثانيا
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سطينيا تشير إلى   أما فيما يتعلق بأعداد المقدسيين داخل الجدار الفاصل، فالمعطيات المتوافرة إسرائيليا وفل           
 مـع   2009 إلفا، والعدد هذا مرشح لالرتفاع فـي غـضون العـام             260 ألفا إلى    240تراوحها ما بين    

استمرار العودة العكسية إلى مركز القدس من قبل مئات العائالت الفلسطينية التي تقيم حاليا في منـاطق                 
 مركز حياتهـا القـدس، كمـا أن         عزلها جدار الفصل العنصري، حماية لحقوقها في اإلقامة والسكن في         

الزيادة الطبيعية الناتجة عن الوالدة تشكل سببا رئيسيا للزيادة المتصاعدة في أعداد المقدسيين بالرغم من               
  .إجراءات العزل اإلسرائيلية للتجمعات السكانية ومحاولة قطع تواصلها مع المدينة المقدسة

ائيلية، فإن عدد المقدسيين سيـصل حتـى العـام          وحسب معدل النمو السكاني كما ورد في دراسات إسر        
 ألفا داخل الحدود البلدية اإلسرائيلية المصطنعة للقـدس، فـي حـين سـيرتفع عـدد                 376 إلى   2020

 ألف مستوطن يقيمـون     200 ألفا، منهم ما يقرب من       650اإلسرائيليين في القدس الغربية والشرقية إلى       
  .ية مصادرة في القدس الشرقية المحتلةفي مستوطنات يهودية أقيمت على أراض فلسطين

ويرى خبراء فلسطينيون وإسرائيليون في مجال الديمغرافيا أن جميع اإلجراءات والخطوات التي اتخذتها             
بلدية القدس بإدارتها اليمينية الحالية والقاضية بهدم مئات منازل المقدسيين ستفشل في اقـتالع األعـداد                

 أضعاف النمو السكاني اليهـودي      3 النمو السكاني الفلسطيني يصل إلى       الهائلة من المقدسيين، ألن معدل    
  .غير الديني، ونحو ضعفي النمو السكاني اليهودي الديني

. وبالتالي فإن حسم الصراع السكاني والديمغرافي هو في استمرارية هذا النمو والتزايد في أعداد السكان              
 ستحاول إسرائيل التخلص سياسيا     - كما يقول الخبراء     -ولمواجهة هذه المعضلة الديمغرافية الفلسطينية      

من أكبر عدد ممكن من المقدسيين، باعتبار ذلك مصلحة عليا، من خالل طرح تصورات سياسية تقطـع                 
القدس وتقطعها الى أجزاء، حيث تطرح حاليا التخلي عن أحياء وبلدات داخل الحدود البلدية، وتتمـسك                

لكن هؤالء الخبراء يتوقعون فشال إسـرائيليا بهـذا         . ض األحياء فيها  بسيطرتها على مركز المدينة، وبع    
إن سياسة إسرائيل في القدس     :   الخصوص، أو كما قال ميرون بنفنستي في أحد مقاالته في الثمانينيات            

وكـان   معهـد أورشـليم لألبحـاث             . لن تمكن الساسة من فك التشابك والتقاطع السكاني في القدس             
 معطيات جديدة خالل مؤتمر هرتسليا أشارت إلى تراجع في ميزان الهجرة            2008شر العام   اإلسرائيلي ن 

، ما يعنـي تراجعـا فـي        2007، وحتى العام    1998 شخص منذ عام     6000اليهودية إلى القدس بمعدل     
فقط عام  % 66بعد ضم القدس، وانخفضت إلى      % 75 إلى   1967األغلبية اليهودية التي وصلت في العام       

مقابـل  % 50فقط، ثم تنتهي إلى التعادل      % 58 لتصل إلى    2020المتوقع أن تنخفض في العام      ، و 2006
  .2030في العام % 50

 بقـسميها الـشرقي     2007 ولغاية العام    1967ووفقا لذات المعطيات، فقد ازدادت أعداد اليهود منذ العام          
يشار إلـى   %. 268ين بنسبة   في حين ازداد عدد الفلسطيني    % 143والغربي إلى أن وصلت إلى ما نسبته        

 أطلق عليها   لجنة جفني  ، تقف وراء ما يسمى             1967أن لجنة إسرائيلية شكلت بعد احتالل القدس عام         
، وكان الهدف من ورائه مراقبـة التزايـد الـسكاني           1973قانون التوازن السكاني الذي طبق في العام        

  .الي عدد السكانمن إجم% 24 -% 22الفلسطيني في القدس بحيث ال يزيد عن 
وما يجدر تأكيده هنا هو أن المعضلة الديمغرافية ارتبطت ارتباطا وثيقا بقضية البنـاء الفلـسطيني فـي                  
القدس، حيث تبنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سياسة خاصة فيما يتعلق بالتنظيم والبناء في القـدس               

رائيلية العليا القائمة علـى نهـب أراضـي         أخضعت العتبارات سياسية تحددها التوجهات السياسية اإلس      
المقدسيين وتقييد النمو الديمغرافي الفلسطيني ومكافحته من خالل مكافحة البناء الفلسطيني فـي المدينـة               

من أراضي الـضفة، وعلـى      % 70المقدسة، وعلى هذا األساس طبقت السياسة القائلة بمنع البناء على           
  .من أراضي القدس% 86
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لقضية بسياسة الترانسفير الصامت التي بدأت تطيقها سلطات االحتالل في القدس منـذ             كما ارتبطت هذه ا   
بداية التسعينيات ضد المقدسيين القاطنين في ضواحي القدس خارج حدودها البلدية مـن خـالل سـحب                 
بطاقاتهم الشخصية وتجريدهم من حق اإلقامة، وما نتج عن تطبيق هذه السياسة من فقدان مال يقل عـن                  

الف عائلة مقدسية حقها في اإلقامة، ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية فإن عـدد فاقـدي                 آ 10
عما كان عليه الوضـع فـي       % 500 أي بزيادة مقدارها     1363 لوحده وصل إلى     2006اإلقامة في عام    
  .العام الذي سبقه 

  5/5/2009الرأي، األردن، 
  

  "حماس"حكومة جديدة أو مجرد مناورة لتليين موقف  .71
  هاني المصري 
ال يمكن تشكيل حكومة موسعة أو جديدة في الضفة الغربية، والرد عليها بالمثل في قطاع غزة في ذروة                  

  .الحوار وعشية الجولة الخامسة، واالدعاء في نفس الوقت أن الحوار سيستمر وكأن شيئا لم يكن
ة للحوار، وربما تنذر بانهياره الكامـل،       إن اإلقدام على هذه الخطوة، قبل استنفاد الحوار يمثل ضربة قوي          

" حماس"ألنها إشارة الى نفاد صبر أو يأس أو محاولة لقطع الطريق على الحوار أو مناورة للضغط على                  
  .لدفعها الى تليين موقفها بالحوار من أجل إنجاحه

 كافية وال تصمد    الحجج والذرائع التي تساق لتبرير اإلقدام على هذه الخطوة كثيرة ووجيهة، ولكنها غير            
أهم حجة يتم تقديمها هي أن الحكومة الحالية استقالت، وال يمكن السماح بحـدوث فـراغ                . أمام المناقشة 

نعم الحكومة مستقيلة ولكن منذ تحولها من حكومة طوارئ الى حكومة تسيير أعمال، ولـذلك               . دستوري
تها، فضال عن أنها لـم تحـظ بثقـة          سميت حكومة تسيير أعمال أي أنها مؤقتة، أي أنها كذلك منذ والد           

المجلس التشريعي، وهذا يشكل ثغرة كبيرة تمس بشرعيتها، من هنا يمكن أن تـستمر حكومـة تـسيير                  
  .األعمال لمدة أسبوعين أو حتى شهرين دون أن تخرب الدنيا

ـ                 ة حجة أخرى يتم تقديمها هي أن الحكومة الحالية ضعيفة والوزير الواحد فيها يتـسلم أكثـر مـن حقيب
ف، وعلـى   .ت.وزارية وبعض الوزراء يتسلم ثالث وزارات، كما أنها ال تضم ممثلين عـن فـصائل م               

رأسها حركة فتح، ما فتح الباب لتوتر العالقات بين الحكومة وأوساط عديدة في حركة فتح، إن ما مكـن                   
حتمال تحقيـق   شهراً يجعلها قادرة على تحمل فترة أخرى كرمال عيون ا       22من االنتظار أكثر من     " فتح"

  .الوحدة الوطنية
حجة ثالثة تفيد بأن إعادة اعمار قطاع غزة، غير ممكنة دون أن تكون هناك حكومة قوية مدعومة مـن                   
أكبر عدد ممكن من الفصائل ومن الشعب، حتى يتشجع المجتمع الدولي والدول العربيـة علـى تقـديم                  

  .المساعدات المقررة والمطلوبة
  .قبول السلطة القائمة في غزة ال يساعد على حل مشكلة اإلعمارإن تشكيل حكومة ال تحظى ب

والحجة األخيرة أن الرئيس ابو مازن بحاجة الى الذهاب للقائه األول مع الرئيس األميركي باراك اوباما                
وهو مسلح بحكومة قوية مدعومة فصائليا وسياسيا وشعبيا، خصوصا أن هذا اللقاء لـه أهميـة حاسـمة          

إن حكومة أقوى في ظل االنقـسام لـن         . ازن الشروط الفلسطينية الستئناف المفاوضات    سينقل فيه أبو م   
فحكومة وفاق وطني وحدها هي التي تحدث       . تحدث فرقا حاسما عن حكومة أضعف منها قليال أو كثيرا         

  .الفرق النوعي
 ال تريـد    ال نذيع سرا إذا قلنا، إن هناك أوساطا سياسية في السلطة والمنظمة كذلك في حركة حمـاس،                

حوارا وال مصالحة، ألن تحقيقها يمس بالمصالح والنفوذ الذي حققته في ظل االنقـسام ومـن المتعـذر                  
وبالتالي هذه األوساط تعمل على توتير األجواء دائما من خـالل تـشديد             . الحفاظ عليه إذا عادت الوحدة    

واالعتقاالت المـستمرة   الشروط والمواقف وشن حمالت التحريض اإلعالمي، والمضي في االعتداءات          
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في الضفة والقطاع، ومن خالل إطالة الحوار وجعله حوارا من أجل الحوار، واإلقـدام علـى خطـوات               
انقسامية مثل تشكيل حكومة قبل انهيار الحوار من أجل الضغط على الحوار وقطع الطريق عليه ومنعـه                 

  .من الوصول الى االتفاق الوطني المنشود
اط ال يمنع وال يحجب رؤية أوساط أخرى تريد الوحدة وتعـرف أن االنقـسام               إن وجود مثل هذه األوس    

مدمر، وسيفا مسلطا على رقبة القضية الفلسطينية سيؤدي الى قطعها إذا لم يتم إخماده بإنجـاح الحـوار                  
  .وبأسرع وقت ممكن

" حمـاس "كما أن الحديث عن تشكيل حكومة موسعة أو جديدة يمكن أن يكون مجرد مناورة للضغط على            
المتفاقمة والناجمة عن تراجع تأثير مفاعيل      " حماس"لدفعها لتليين موقفها، في محاولة لالستفادة من أزمة         

صمود غزة في الحرب األخيرة، وتعليق صفقة تبادل األسرى حتى إشعار آخر، وما كان يمكن أن يؤدي                 
ـ     تهدئـة ورفـع الحـصار وإعـادة        لقد أخذت الصفقة المتبخرة معها ال     ". حماس"إليه تطبيقها من تقوية ل

كما أن  . االعمار والمصالحة بعد أن ربطت حكومة نتنياهو كل هذه الملفات بإطالق سراح جلعاد شاليت             
أزمة خلية حزب اهللا في مصر أرخت بظاللها على العالقة المصرية ــ الحمساوية، وكذلك كان للسعي                

لفتح صفحة جديدة دور في إيجاد حالة من القلق في          المتبادل إليران وسورية والواليات المتحدة األميركية       
المنطقة، خشية من أن تأتي أي صفقة أميركية ــ إيرانية على حساب شعوب وبلدان المنطقة، بـشكل                 

إن التوصل الى صفقة أميركية مع إيران وأخرى مع         . عام، وعلى حساب القضية الفلسطينية بشكل خاص      
 أميركي بدور إيران في المنطقة مقابل تخليها عـن برنامجهـا            اعتراف: سورية يمكن أن يؤدي الى أوال     

النووي أو تجميده، وهذا مزعج للعرب لدرجة أن بعضهم مستعد لالنفتاح على حكومة نتنياهو التي تلتقي                
اعتراف أميركي بدور سـوري     : معهم على وضع الخطر اإليراني على رأس جدول األعمال، والى ثانيا          

  .أكبر في المنطقة
رة تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تكون ليست مناورة وإنما محاولة لالستعداد لتوظيف المتغيـرات               إن فك 

الحاصلة والمحتملة لصالح فريق فلسطيني ضد آخر، خصوصا بعد أن بات واضحا أن اإلدارة األميركية               
ـ   "حمـاس "ليست بوارد إجراء تغيير سريع وجوهري على السياسة األميركيـة إزاء             راف ، وإزاء االعت

  ".حماس"والتعامل مع حكومة وفاق وطني فلسطينية تشارك بها 
في كل األحوال إن اإلقدام على هذه الخطوة سيعطي إشارة الى فشل الحوار وستتحمل الجهة التي تقـدم                  
عليها المسؤولية عن ذلك، وتجعل أقصى ما يمكن أن يصل إليه الحوار هو التعايش مع حالـة االنقـسام                   

  .الحكومتين في الضفة والقطاع انتظارا لما هو آتعبر التنسيق بين 
 يقتـرب، وإذا أزف دون حـدوث        25/1/2010إن الوقت يمضي، وعجلة التاريخ ال تتوقف، واستحقاق         

االتفاق الوطني على رزمة متكاملة من ضمنها االنتخابات، فهذا سيوجه ضربة قويـة وربمـا قاصـمة                 
ـ     فبعد تعليق المقاومة ا   . للشرعية الفلسطينية  فيما بعد،  " حماس"لتي أعطت الشرعية للمنظمة وفصائلها، ول

ال يبقى سوى شرعية صناديق االقتراع بعد أن تم وقف المقاومة أو تعليقها تحت دعاوى مختلفة منها ما                  
يتعلق بالمفاوضات، ومنها ما يتعلق بالتهدئة من أجل التقاط االنفاس، وتثبيت سلطتين هـشتين تتنافـسان                

إذا انتهى التفويض الذي منحه الشعب للرئيس والمجلـس التـشريعي بحلـول الموعـد               . تحت االحتالل 
  .الدستوري لذلك في بداية العام القادم، ستصبح السلطة أضعف ومنقوصة الشرعية في أدنى تقدير

فدون االتفاق علـى األهـداف      . يخطئ من يعتقد أن االنتخابات يمكن أن تعقد دون اتفاق وطني متكامل           
مشتركة وكيفية تحقيقها وأشكال النضال والعمل السياسي، وعلـى قواعـد اللعبـة الـسياسية               الوطنية ال 

الديمقراطية، كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل االنقسام، ومع وجود سلطتين متنـازعتين               
  .واحدة في الضفة الغربية واألخرى في قطاع غزة
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يؤدي الى عدم إمكانية إجراء انتخابات واحدة، وهذا يفـتح          إن عدم االتفاق يعني استمرار االنقسام، وهذا        
الطريق الحتمال تحول االنقسام الى انفصال دائم وما يتضمنه ذلك من إمكانية إلجراء انتخابات منفـصلة        

  .في الضفة وأخرى في قطاع غزة
ني والوحدة  لذلك ال مفر من وضع كل الجهود والطاقات من أجل إنجاح الحوار فالبديل عن االتفاق الوط               

  !!يمثل في أحسن األحوال قفزة في المجهول
  5/5/2009األيام، فلسطين، 

  
  قاتل اهللا من قتلكم يا شهداء الحصار .72

  مصطفى الصواف
غادرنا وائل بال رجعة، شهيدا ونحسبه كذلك وال نزكيه على اهللا، ليرفع بذلك عدد شهداء الحصار الـذي                  

ود والصهاينة أعداء وقتلة ومجرمون، وحصارهم في المنطق        يفرضه علينا النظام العربي الرسمي، فاليه     
الطبيعي يأتي في نفس السياق الذي تسير عليه سياستهم المجرمة القائمة على االغتصاب والقتل، وهـذا                

  .نعلمه ويعلمه كل الناس وليس بخفي على أحد
 له، ويدعي زورا    ولكن من يدعي أنه حريص على الشعب الفلسطيني وأنه أخ للشعب الفلسطيني وشقيق            

أنه قاتل من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل تحرير فلسطين، هو اليوم يقتل هذا الـشعب، قـتال بـال                    
رحمة، وبال سكين، وقد يكون بال دماء، ويظن كثير من الناس أنه يساعد ويدعم ويحمـي، وهـو فـي                    

) وائـل عقـيالن  ( كــ  الحقيقة قاتل ومجرم ال يرعى اهللا عندما يرفض السماح لمريض يصارع الموت        
، !وإخوانه الذين زاد عددهم على الثالث مائة شهيد بسبب إغالق المعبر الملعون، وتسأل والرد عجيـب               

رجل يصارع الموت بما تبقى له من إرادة، وعلى أمل الحياة، يشكل خطراً على األمن القومي العربـي،                 
اينة بال رقيب أو حسيب، وتحـت سـمع         سحقا لهذا األمن المزعوم الذي تلعب فيه شبكات العمالء الصه         

وبصر أجهزتهم األمنية، تنشر الرزيلة والخراب واإلسقاط، وتمارس فيه الفاحشة، وكل هذا ال يهدد أمنهم               
القومي، هذه الفزاعة التي قزمت دورهم ومسخته وحطت من مكانتهم في العالم، وباتوا علـى حجمهـم                 

ة المحاصر والمعتدى عليه والتي تجتمع عليه كل قـوى          ومكانتهم أصغر في التأثير واألثر من قطاع غز       
الشر في العالم وأدواتها اإلرهابية، وقد أكون قد ظلمت غزة، بهذه المقارنة، ألنها في الفعل أكبر من كل                  
هذه الدول التي تحاصرها وتحاول النيل منها ومن صمود أهلها ومقاومتهم للموت وللحصار وللعـدوان،               

 تعالي وستعلّم الجميع دروساً في الكرامة والصمود بعد أن خذلها النظام العربي             وستنتصر غزة بإذن اهللا   
الرسمي، أما الوطن العربي فهو عظيم بشعوبه ونضالهم وتضحياتهم التي يحاولون طمسها ولكن هيهات              

  .لهم وما يفعلونه ما هو إال كالغبار ينتظر من يمسحه عن الذهب
 في كتائب القسام التي أقضت مـضاجع        103توقد حيوية عضو الخلية     وائل عقيالن هذا الشاب اليافع الم     

االحتالل، جل رفاقه، إن لم يكن كلهم شهداء، وطوردوا من االحتالل الصهيوني الذي ذاق الويـل علـى            
 التي أسسها القائد الشهيد صالح شحادة، كان وائل رحمة اهللا عليه            103أيدي رجال المقاومة والمجموعة     

بركب الشهداء في قلب المعركة بصاروخ أو قذيفة أو بالرصاص خالل المواجهـة مـع               يتمنى أن يلحق    
العدو الصهيوني، ولكن المرض كان أسرع، والمنع كان السكين التي ذبح بها وائل، ولكن حسبه أنه مات                 
مبطونا وعلى نية الشهادة ومن يموت مبطونا يموت على درجة من درجات الشهادة كما جاء في الحديث                 

مـا تعـدون    : ( ريف الذي روي عن أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال               الش
الشهادة سبع سوى القتـل  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. القتل في سبيل اهللا تعالى: الشهادة ؟ قالوا  
شهيد، وصـاحب   المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون          : في سبيل اهللا  

والحديث صححه األلباني في    ) الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة          
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صحيح أبي داود، فكيف بالمبطون والمحاصر والممنوع من العالج، نرجو اهللا أن يتقبلك يا وائل، والذين                
  .داء عنده في عليينماتوا بسبب الحصار اللعين وهذا المعبر الظالم أهلُه، مع الشه

عرفته وهو شاب يافع في سنواته األولى في كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية يوم أن زارني برفقة رفيق                 
 الشهيد رامي سعد لمساعدتهم في عمل أول موقع على االنترنت لكتائب الـشهيد              103دربه وابن الوحدة    

وأنشأ هذا الموقع والذي تم ربطة مع مؤسـسة         عز الدين القسام، وبالفعل كانا رامي ووائل أول من فكر           
  .في الخارج، ثم تطور بعد ذلك على أيدي الكتائب حتى بات يشار له بالبنان

وال أدري هل موته نتيجة منعه يلقى باال لدى من ماتت ضمائرهم وربطوا أمنهم القـومي فـي خدمـة                    
ربي، وهو مبتغانا ونحرص عليه ألنه      ؟، وهل األمن القومي الع    )إسرائيل(السياسة األمريكية وحماية أمن     

جزء منا يكون بهذه الطريقة وهذا األسلوب من حصار لشعب يكافح ويقاوم ويمثـل رأس الحربـة فـي                   
الدفاع عن األمن القومي العربي كله، وعن الكرامة العربية واإلسالمية والتصدي للمشروع الـصهيوني،              

وجه تزويد المقاومة الفلـسطينية بالـسالح، وإذالل        سواء بالحصار ومنع اإلمداد الغذائي، والوقوف في        
الشعب الفلسطيني وفرض شروط االستسالم عليه والقضاء على أرضه ووطنه وقضيته من خالل إجباره              

  .وإقرار جريمة اغتصابها لفلسطين القدس واإلسراء والمعراج) إسرائيل(على االعتراف بـ
ومن معك من شهداء فلـسطين المجاهـدين والمقـاومين          رحمك اهللا يا وائل وقاتل من قتلك، وجعلك اهللا          

، عفواً على األمن القـومي، فـي        )إسرائيل(والمبطونين والممنوعين من العالج بسبب الخطر على أمن         
  .حواصل طير خضر بين الشهداء والصديقين

  5/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   التفاؤل المبكّر بإدارة أوبامامحاذير .73
  علي الجرباوي

 أن تنتشر مشاعر االرتياح واالغتباط في األوساط الفلسطينية والعربية الرسمية جّراء ما ليس مستغرباً
رشح أخيراً في وسائل إعالم مطّلعة حول معالم سياسة اإلدارة األميركية الجديدة بشأن ملف التسوية 

ن تعويلهم الشرق أوسطية، بخاصة وأن الفلسطينيين والعرب أضحوا يعّولون على هذا الموقف أكثر م
وفي الواقع فإن ما رشح يبشر بإمكانية تغيير ال تطال فقط التوجهات السياسية األميركية . على أنفسهم

تجاه هذا الملف، وإنما تؤكد العزيمة التي تبديها إدارة أوباما بخصوص التوصل إلى تسويته خالل فترتها 
غ المسؤولين اإلسرائيليين أخيراً أن أوباما ال فعلى ما يبدو أن جورج ميتشل أبل. الحالية في البيت األبيض

حل "، وأنه عاقد العزم على التوصل إلي تسوية وفق "السالم االقتصادي"يؤمن بتوليفة نتانياهو حول 
ما يعنيه ذلك فعلياً، وفقاً لما ذكرته المصادر نفسها عن رام ايمانويل . خالل فترة رئاسته الحالية" الدولتين

 أن - مهما كانت تركيبتها -ن في البيت األبيض، أن على الحكومة اإلسرائيلية رئيس جهاز الموظفي
ونظراً . تتأقلم مع هذا الطرح وتعمل بموجبه، وباألخص في مجال إخالء المستوطنات في الضفة الغربية

 أكيدة لنوع الحكومة الموجودة في إسرائيل اآلن، فإن إمكانية التصادم بينها وبين اإلدارة األميركية تبدو
  .ووشيكة، األمر الذي يلقي بظالله السلبية على مقدرة اإلدارة على تحقيق رغبتها بيسر وسهولة

. رغم الحذر الواجب والمطلوب، يجدر التنويه إلى تواتر بوادر تدعو للتفاؤل باإلدارة األميركية الجديدة
لى تغيير ما أفسدته إدارة بوش فعالوة عن أن رئيسها يتمتع بكاريزما ويحمل تصميماً ويعمل بمثابرة ع

السابقة، داخلياً وفي السياسة الخارجية، فإن هذه اإلدارة بادرت الى إرسال مجموعة من المؤشرات 
فالتعيين السريع لجورج ميتشل المقبول . االيجابية السريعة في ما يتعلق بكيفية تعاملها مع ملف التسوية

سط، وإيفاده السريع والمتكرر للمنطقة، وتأكيد االلتزام بـ من الفلسطينيين والعرب مبعوثاً للشرق األو
، وإبراز ايجابيات في مبادرة السالم العربية، والتوضيح أن التفاوض ليس غاية وإنما "حل الدولتين"
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وسيلة يجب أن ال تستمر إلى ما ال نهاية، كل ذلك يشير إلى جدّية وحيوية نهج أميركي رسمي مختلف 
  .عن السابق
ما ذُكر يمكن أن يوسم بكونه ال يخرج عن إطار العالقات العامة التي تبدأ بها اإلدارات ومع أن 

األميركية بالعادة، لتعود وتتراجع عنها رويداً رويداً جّراء ضغوطات متعددة، إال أّن هناك أمرين يجب 
لملفات في المنطقة األول، أنه بخالف توجهات اإلدارة السابقة التي عملت على تفتيت ا: تقديرهما بعناية
، تُعلن اإلدارة الجديدة استيعابها لترابط الملفات الشائكة في المنطقة، "الفوضى الخالّقة"وبعثرتها بـ 

 اإلسرائيلي يقع في مركز هذه الملفات، ويعتمد -العربي / وتُدرك أن إيجاد تسوية للصراع الفلسطيني 
مر الثاني، والذي يشكّل تطوراً نوعياً في السياسة هذه القناعة تقود إلى األ. عليه لحلحلتها جميعاً

في هذا األمر . األميركية، وهو اإلعالن أن إقامة دولة فلسطينية تُشكّل مصلحة لألمن القومي األميركي
تحديد واضح لتسلسل أولويات معالجة ملفات المنطقة، ورسالة جلّية أن للمصلحة األميركية أولوية على 

تُنبئ هذه الرسالة العلنية بأن إدارة . ما فيها مصلحة الحكومة اإلسرائيلية اليمينيةغيرها من المصالح، ب
اوباما لن تتورع عن خوض مواجهة مع هذه الحكومة، وأنها بدأت استعداداتها باتصاالت تجريها مع 

  .الكونغرس وأطراف من مجموعات الضغط المؤثرة
فقد تكون لدى إدارة أوباما . تفريق بين الرغبة والقدرةولكن المسألة األهم في هذا المجال تتمحور حول ال

الرغبة في إحداث تغيير وفرضه على األطراف بما فيها إسرائيل، ولكن هل باستطاعة هذه اإلدارة 
ترجمة هذه الرغبة إلى قدرة فعلية؟ فقد يضعها ذلك في صدام مع أطراف متنفذة في الكونغرس، ومع 

يل، علماً أن على الرئيس أن يضع في حساباته منذ اآلن تداعيات جماعات ضغط قوية موالية إلسرائ
ويجدر بالمتفائلين أن ! رغبته في والية ثانية، وأن إنعاش االقتصاد األميركي يقع على رأس سلم أولوياته

وما . يتذكروا وعود إدارات أميركية سابقة وتأكيد التزامها بإيصال األطراف المتصارعة إلى التسوية
دارة بوش بحل الدولتين وتحديد الموعد إثر الموعد لتحقيق ذلك، وإخفاقها في ذلك رغم وجود التزام إ

حكومة إسرائيلية أعلنت موافقتها على المبدأ، إال دليل على ضرورة عدم اإلغراق في التفاؤل والتسليم 
ه ليس بوسع بأن اإلدارة األميركية الجديدة ستتمكن من تحقيق ما لم تحققه سابقاتها من جهة، وأن

الفلسطينيين والعرب سوى االنتظار وملء الوقت بالدعاء كي تستجيب إسرائيل للضغوط األميركية 
  .المتوقعة، من جهة أخرى

رغم جميع المؤشرات االيجابية، قد يتّسرع المتفائلون في االعتقاد أن الضغط الذي ستمارسه إدارة اوباما 
سيشكل إنجازاً حيوياً، كونه يظهر أن لهذه " حل الدولتين"بـ على الحكومة اإلسرائيلية النتزاع قبولها 

إلى العودة التلقائية المتسرعة " االنجاز"في تحديد مسار التسوية، وبالتالي يؤدي هذا " اليد الطولى"اإلدارة 
 عندئذ، يمكن لهؤالء المتفائلين أن يتفاجأوا بأن انتزاع هذا االعتراف من. الستئناف عملية المفاوضات

نتانياهو وليبرمان، إن حصل، لن يجعل األبواب مشّرعة أمام التسوية، وذلك ألنهم قد يجدون أن مفهوم 
وبالتالي .  العربي-أقرب الى التصور اإلسرائيلي منه للتصور الفلسطيني " حل الدولتين"أوباما لـ 

لحدود والسيادة وتقاسم ستعود المفاوضات لتعلق وتتأزم حول القدس وحق العودة والكتل االستيطانية وا
المصادر الطبيعية، وبخاصة المياه، ولكن هذه المّرة مع موقف أميركي أكثر ضغطاً على الفلسطينيين 

تحقق بتحريك الحكومة اإلسرائيلية اليمينية " االنجاز"والعرب بضرورة القبول بتقديم تنازالت، طالما أن 
والسؤال األساسي الذي يجب أن يطرح ابتداء ". ينحل الدولت"عن موقفها األصلي الرافض للتسوية وفق 

؟ هل هو التوصل إلى تسوية "حل الدولتين"ما هو تعريف اإلدارة األميركية الجديدة لـ : في هذا السياق
 وإعادة األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية كاملة 1967على أساس العودة إلى حدود عام 

قضية الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، أم القبول بمقاربة تؤدي إلى السيادة واالستقالل وحل 
للفلسطينيين تكون منقوصة السيادة واالستقالل في غزة وعلى أجزاء مبعثرة في الضفة " دولة بقايا"إنشاء 

  يتم وصلها ببعض بواسطة جسور وأنفاق؟



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1425:         العدد       5/5/2009الثالثاء  :التاريخ

ومحاولتها " حل الدولتين"لمبكر اللتزامها بـ على المتفائلين باإلدارة األميركية الجديدة عدم االغتباط ا
فقد كانت هناك حكومات إسرائيلية سابقة . الجادة فرض هذا االلتزام على الحكومة اإلسرائيلية الحالية

قبلت بهذا المبدأ نظرياً، ولكنها استمرت بتدميره فعلياً بواسطة الجدار واالستيطان واإلمعان في فصل 
إذا كانت هذه اإلدارة جدّية ولديها رؤية مختلفة للتسوية عن . بعضهاالقدس والضفة والقطاع عن 

سابقاتها، وخصوصاً عن إدارتي كلينتون وبوش االبن، عليها أن تُثبت ذلك نظرياً بتحديد مفهومها لـ 
، وعملياً بالضغط الفعلي والفّعال على إسرائيل لوقف 1967على أساس العودة لحدود " حل الدولتين"

والبدء بتفكيك الجدار والمستوطنات وإزالة الحواجز العسكرية في الضفة ورفع الحصار عن االستيطان 
  .غزة والبدء بوصلها مع الضفة بممر بّري

لن يتحقق ما هو مطلوب فلسطينياً وعربياً من إدارة أوباما بمجرد التسليم بنياتها الطّيبة وجدّيتها في 
تُظهر نفسها الحقاً ليس فقط بممارسة ضغوط مرغوبة على فهذه الجدّية قد . السعي للتوصل إلى تسوية

  .إسرائيل، بل أيضاً على الفلسطينيين والعرب الذين وصلوا سلفاً إلى قاع التنازالت
  .لكي ال نفاجأ في الحق األيام، علينا على األقل االستفسار منذ اآلن، وإخضاع إدارة أوباما لالمتحان

  5/5/2009الحياة، 
  

  الداخلية وجدل العالقة مع حماس" خوانيةاألزمة اإل"حول  .74
  محمد أبو رمان

داخل جماعة اإلخوان تكاد تغلق اليوم، فيما يتسارع الوقت لحسم ملفات خطرة            " الطريق التوافقية "يبدو أّن   
  .وحساسة في غضون األسبوعين المقبلين

فـي  "  اإلدارية اإلخوانية  المكاتب"على ازدواجية تمثيل    " المكتب السياسي لحماس  "في خلفية ذلك، إصرار     
الخليج، في داخل الشورى اإلخوانية، وبواقع اثني عشر مقعداً، في حين بقيت مقاعدها اإلحـدى عـشرة                 

  .شاغرة، في مجلس شورى حماس، إلى حين حل الخالف مع إخوان األردن
فـي  " نيةإخوان األردن، من أصول فلـسطي     "إلى تمثيل   " المكتب السياسي لحماس  "في الوقت نفسه، يدفع     

  .مجلس شورى حماس، ويجري الحديث في هذا السياق عن ستة مقاعد
على صعيد الخالف بين المكتب النتفيذي للجبهة واألمين العام زكي بني ارشيد، فإّن مصادر مقربة مـن                 
الجماعة تشير إلى قيام نائب إسالمي سابق بجمع التواقيع لعقد مجلس شورى الحزب طارئة، قبل الموعد                

تتضمن قيام مجلس شورى الحزب بحل نفـسه،        " خطوة استباقية " الشهر الحالي، وذلك في      16في  المقرر  
  ".الحمائم والوسط"قبل أن تتم إقالة بني ارشيد، كما يدعو جناح 

إذن، حالة من اإلحماء والتسخين المتسارع في أروقة الجماعة والحزب أليام حاسمة قريبة، ذلك بـالرغم             
ولعلّه من المناسب هنا العودة إلى التساؤل       ! جموعة المقربة من حماس نفي ذلك     من محاولة أوساط في الم    

حول أبعاد تصريح بني ارشيد الناري ضد التقارير والمقاالت التي تتحدث عن الوضع المتفجـر داخـل                 
  .الحركة اإلسالمية

تحـدث عـن    ، ويـتهم مـن ي     "شأنا داخليا "بني ارشيد يعتبر، في تصريحه، النقاش حول قضايا الجماعة          
" الجناح المتـشدد "، وبالتوازي مع تصريحه دشن "الخطوط الحمراء"ويتجاوز " يلعب بالنار"الخالفات بأنه  

ـ       أمام " األزمة الداخلية "، هذا فضالً عن تغليف      "فلول الحمائم "حملة إعالمية التهام الجناح اآلخر ونعتهم ب
  ".الهوية السياسية للجماعة" ال بـ"الملكية الدستورية"الرأي العام وكأنها مرتبطة بمبادرة 

لن أقف مع اللغة الجديدة الغريبة على الخطاب اإلخواني، لكن أريد المرور على ملحوظتين محددتين في                
  .، التي يقودها الجناح المتشدد خالل الفترة األخيرة"الحملة اإلعالمية"

من الـذي يتالعـب     : ل المطروح والسؤا". الوحدة الوطنية "وقصة  " اللعب بالنار "األولى، حول موضوع    
هل هي النخبة التي تريد الحفاظ على الجماعة، بهويتها األردنية الناصعة واسـتقاللها             ! بالوحدة الوطنية؟ 
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الجماعة باعتبارهـا   " بنية"السياسي واإلداري الواضح، وبالعمل وفق معطيات المشهد السياسي، وحماية          
التي تقـود الجماعـة لتـصبح      " المجموعة"، أم   " اإلصالحي الخط الوطني "جامعة لألردنيين جميعاً، تمثل     

لنشاط حماس ونفوذها اإلقليمي، وذلـك      " ساحة"مجرد امتداد لحركة حماس والتعامل مع األردن باعتباره         
  .للفلسطينيين في الداخل والخارج" التمثيل السياسي"في سياق التنافس مع فتح والفصائل األخرى على 

ث داخل اإلخوان اليوم، يرتبط بقيام حماس باإلعداد لالستقالل تنظيمياً عن إخوان            ، فيما يحد  "بيت القصيد "
ـ    والخـارج،  ) الـضفة والقطـاع   (الفلسطينيين في الداخل    " اإلخوان المسلمين "األردن، وتشكيلها تنظيماً ل

 في مجلس شورى حماس العام، وصوالً لتأكيد سيطرة المكتب السياسي الحالي          " الخارج"وتعزيز حضور   
  .على الحركة، بعد صعود جدل كبير حول أحقية تنظيم غزة بقيادة الحركة

جديد لحماس يكرس خالد مشعل قائداً سياسياً منتخبـاً مـن           " مكتب سياسي "وقد ُأعلن مؤخراً عن تشكيل      
الداخل والخارج للحركة، بعد تعديل النظام األساسي ما يسمح له بفترة ممتدة، وأضـيف إلـى المكتـب                  

من الـضفة الغربيـة     " المعينة"ث قيادات من غزة، مع عدم اإلعالن عن أسماء الشخصيات           السياسي ثال 
  .ألسباب أمنية

عن إخـوان األردن، هـي فـي    " فك االرتباط التنظيمي"تبدو المعضلة الوحيدة في وجه حماس وقرارها  
العاملين في الخليج،   ، حتى   "من أصول فلسطينية  "األردنية ألعضاء اإلخوان المسلمين األردنيين      " الجنسية"

  .وهو ما يثير أزمة التداخل مع تنظيم اإلخوان في األردن
في شورى حماس، لضمان األغلبية المريحـة       " الخارج"وزن  " تثقيل"المكتب السياسي لحماس يحتاج إلى      

ردن بين تنظيم األ  " التخيير"يرفضون فكرة   " المكاتب اإلدارية "في المقابل، فإّن أعضاء     . مقابل تنظيم غزة  
وفلسطين، خشية وضعهم القانوني في األردن، فكان الحل الوحيد، الـذي خرجـت بـه حمـاس، هـو                   

تمثيل هذه المكاتب بين األردن وفلسطين، وهو ما يرفضه جناح الحمائم والوسط، الذي يصر              " ازدواجية"
، ال  "حركة إسالمية وطنية أردنيـة ذات مـشروع إصـالحي         "على الحفاظ على خط الجماعة باعتبارها       

مـن  : وهو ما يدفع إلى تدوير السؤال وإعـادة طرحـه         ! على الساحة المحلية  " تنظيماً سياسياً فلسطينياً  "
  !يتالعب بالوحدة الوطنية ويخرج بالجماعة عن الخط التاريخي الذي سارت عليه؟

، "ناح المعتدل دعم الدولة للج  "الملحوظة الثانية، حول موقف الدولة، إذ ال يفتأ التيار المتشدد يردد دعوى             
  .وهي قضية معكوسة، وتحتاج إلى نقاش موّسع وعميق

عملت خالل السنوات األخيرة بمنهجيـة      " السياسات الرسمية "أي مراقب للمشهد السياسي يدرك تماماً أّن        
واضحة ومبرمجة لتكسير التيار المعتدل اإلصالحي داخل الجماعة، ونتج عن ذلك خلل بّين يتمثل فـي                

، بعـد أن    "من أصول فلـسطينية   " المحافظات األردنية وتقويتها في األوساط األردنية        ضعف الجماعة في  
  .كانت تحظى تاريخياً بتمثيل كبير في المحافظات والمدن المختلفة

لم تقف السياسات الرسمية عند ذلك، بل دعمت خروج وانشقاق مجموعات وشخصيات قيادية معتدلة من               
جماعة، وأضعفت تيار الحمائم والوسط بصورة كبيرة، وعملـت علـى        أبناء العشائر األردنية من رحم ال     

 إلـى   –رحيل غرايبة فُصل من جامعتين، حكومية وخاصة، وهـو          . التضييق على أعضائهم، حتى أّن د     
 ال يجد قبوالً في الجامعات، بالرغم من مكانته العلمية واألدبية، وفُصل كذلك عماد أبو ديـة مـن                   -اآلن

  .وظيفته سابقاً
قائمة "بة الكبرى كانت في االنتخابات النيابية األخيرة، حين قاد التيار المعتدل الجماعة، وقام بتنقية               الضر

، ألول مرة بتاريخ الجماعة، واختار قيادات تؤمن جميعهـا بالمبـادرة اإلصـالحية والخـط                "المرشحين
 المعتدلة الهادئة، التـي     المعتدل للجماعة، وأعاد هيكلة مجلس الشورى لمنح الجماعة الصيغة اإلصالحية         

  .تعكس أهدافها السياسية، كما يراها المعتدلون
كانت النتيجة أن تّم تكسير هذه القائمة وإفشالها بصورة قاسية متعمدة في االنتخابات، وقبل ذلـك وضـع     
اليد على جمعية المركز اإلسالمي، واعتقال أربعة من نواب الجماعة ومحاكمتهم علـى خلفيـة زيـارة                 
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وي، وإحراج قيادة اإلخوان المعتدلة، وإضعافها بصورة فّجة أمام القواعد، ما أدى إلى انتخابـات               الزرقا
  !مبكرة لمجلس الشورى منحت األفضلية لخطاب الصقور والمتشددين

ثمة هدف مشترك يحّرك المجموعة المقربة من حماس والسياسات الرسمية في اتجاه واحد، وهو إعـادة                
ـ    تعريف هوية الجماعة ود    ، ال حركـة  "المجتمع الفلسطيني فـي األردن "ورها السياسي باعتبارها ممثلة ل

فمع مـن   . وطنية إصالحية أردنية، كما يريدها التيار المعتدل الوسطي، وهذا هو محور الخالف الحقيقي            
  !تقف السياسات الرسمية؟

يمـنح  " عبء سياسـي "أنه السياسات الرسمية كانت، باستمرار، تنظر إلى التيار المعتدل داخل الجماعة ب       
الجماعة مشروعية سياسية كبيرة، ويحظى بمصداقية كبيرة لدى الرأي العام، وال أحد يملك اإلدعاء ضد               
وطنيته واعتداله وحكمته، بينما يوفر الخطاب المتشدد ضد الديمقراطية أو المتماهي مع مصالح وخطاب              

  .يك بمواقفهاحماس إلى أبعد مدى ذرائع هائلة إلضعاف الجماعة والتشك
، عندما أعلن هذا الجناح،     1999إلى عام   " الوسط"للتذكير تعود مشكلة المكتب السياسي لحماس مع جناح         

بصورة واضحة، رفضه الزدواجية التنظيم، وقد اتهم المكتب السياسي عند إخراجه مـن األردن نائـب                
ـ              عود األزمـة بـين الطـرفين،       المراقب العام حينذاك عماد أبو دية، بالتواطؤ ضدهم، ما أّدى إلـى ص

  .وتمحورت الحقاً حول هوية الجماعة وأولوياتها وصيغة العالقة بينها وبين حماس
الحديث عـن الخالفـات     " كتّاب التقارير "الشيء بالشيء يذكر، في سياق الحملة اإلعالمية، وصف أحد          

  :لعدة أسباب منها. داخل الجماعة بحملة تقودها الدولة، وهذا غير صحيح
ضد " التيار المتشدد "، من يتابع بعض المواقع والصحف يجد الوضع مقلوباً، فالحملة مستمرة من قبل              أوالً

الجناح المعتدل، وتمتاز تسريباته باالتهام والتجريح، ولم يقل أحد أنّها موجهة من الدولة، مع أّن الرسالة                
، "الملكيـة الدسـتورية   "البة ضد مبادرة    اإلعالمية الرئيسة الحالية لالتجاه المتشدد تتمثل في أنّه يقف بص         

  !؟"الرسالة اإلعالمية"التي أزعجت الدولة كثيراً، فأين تصب هذه 
ثانياً، لم تدخل األوساط اإلعالمية المقربة من الحكومة على خط األزمة الداخلية اإلخوانية، وهـذا بحـد                 

  .ذاته مؤشر على توجه السياسات الرسمية
ففي ذروة األزمـة بـين   .  ولي أرشيف يمكن العودة إليه، يشهد لي أو علي      ثالثاً، موقفي شخصياً واضح،   

الحكومة واإلخوان كتبت مدافعاً عن الجماعة وعن خطها المعتدل الوسطي اإلصالحي وعـن ضـرورة               
أو " البديل اإلسالمي "وأقف بصالبة مع هذا االتجاه، ضد من يلعبون على فوبيا           . إدماجها باللعبة السياسية  

بوضع الجماعة باعتبارها مصدر تهديد لألمن الوطني، وحشرها        "  اليميني -األمني"والت التيار   يتبنون مق 
  .في مربع سياسي محدود

في الوقت نفسه، أدافع وبقوة عن الحوار مع حركة حماس واالنفتاح عليها، وهنالك العديد من المقـاالت                 
  .في هذا السياق، وأتعاطف مع الحركة بصفتها الوطنية المقاومة

مع التيار المعتدل في الدفاع عن هوية الجماعة وخطابها اإلصـالحي،           " موقع نقدي "في المقابل، أقف من     
خطأ "وعن ضرورة الفصل بين التنظيمين، مع حفظ االلتقاء السياسي والفكري، وأرى أن حماس ترتكب               

  .بإصرارها على االقتحام المباشر للمعادلة السياسية األردنية" فادحاً
، ما آمله، كأي غيور على الحركة اإلسالمية، بصفتها حركة إصالحية صاعدة، تقـدم بـديالً                مرة أخرى 

األزمـة الحاليـة وأن تغلّـب اسـتحقاقات         " اإلخوان"سياسياً في الواقع العربي اليوم، أن تتجاوز جماعة         
نخـب  مشروعها اإلصالحي اإلسالمي الوطني على اعتبارات المعادالت السياسية اآلنية وصـراعات ال           

  .ورهاناتها الضّيقة
  5/5/2009الغد، األردن، 
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