
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  جديدةالحكومة التشكيل سليمان يدعو عباس لزيارة غزة ويطالبه بتأجيل ": القدس العربي"
  يتطلع التفاق مصالحة في الجولة المقبلة يستبعد تشكيل حكومة توافق وطني وزهارال
  كيانان منفصالن وتبادل سكّان": النموذج القبرصي"رمان يدعو إلى تبني ليب

  الحلوةعين تقارير أمنية ترصد نذراً لتفجير الوضع في : "عكاظ"مصادر لـ
  باختراق كبير في عملية السالم" إسرائيل"أوباما يطالب 

وانعكاساتها على المسار  مستقبل العالقة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو": "الزيتونة"تقدير جديد لـ 
 "الفلسطيني

حكومة: مباركلقائه عقب عّباس
... فياض باقية بعد تعديالت

   للسالم متكامالًقدم مشروعاًنسو
  

 ٤ص ... 

٧/٥/٢٠٠٩١٤٢٧الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

   :أخبار الزيتونة
وانعكاساتها على  مستقبل العالقة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو": "الزيتونة"تقدير جديد لـ  .٢

 " الفلسطينيالمسار
٥ 

   
    :السلطة
 ٩  وحماس غير جادة بالحوار... حل الدولتين تغيير استراتيجي في السياسة الدولية: الرحمن عبد .٣
 ٩  جديدةالحكومة التشكيل سليمان يدعو عباس لزيارة غزة ويطالبه بتأجيل ": القدس العربي" .٤
 ١٠   إذا فشل الحوارحكومة تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع حماسعباس سيشكل : زكي .٥
 ١٠  وسنحافظ على خيار المقاومة.. عمل األجهزة األمنية غير مرتبٍط بنجاح الحوار أو فشله: ادحّم .٦
 ١١  ة يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة غزةهني .٧
 ١١  تطالب بفتح معبر رفح وإدخال كراسٍ متحركة لمعاقي الحرب" اللجنة الحكومية" .٨
 ١١   ألف وحدة استيطانية في القدس١٣مخطط إسرائيلي لبناء الحكومة المقالة تحذر من  .٩
 ١١   وبحر يطالبها باالعتذار...تندد بمنع أحد نوابها من دخول بريطانيا" التغير واإلصالح"كتلة  .١٠
 ١٢  يزورون المستشفى الميداني األردني" التشريعي"نواب من : غزة .١١
 ١٢   إلحداث تغييرات في السلك الدبلوماسيسطينية فلمشاورات: "القدس العربي" .١٢
    

    :المقاومة
 ١٣  يتطلع التفاق مصالحة في الجولة المقبلة يستبعد تشكيل حكومة توافق وطني والزهار .١٣
 ١٣   توصل التفاق حماس غير جاهزة لل..دون وقف االستيطان ال مفاوضات: األحمدعزام  .١٤
 ١٤ حماس أو فتح من مسؤولية تعثر الحوار الوطني ال أعفي: ثشع .١٥
 ١٥  مصر تسمح بدخول اثنين من عناصر القسام إلى أراضيها للعالج .١٦
 ١٥  "إسرائيل" صواريخ على جنوب إطالقحماس تنفي منعها نشطاء المقاومة من  .١٧
 ١٥    توغلت وسط القطاعيةإسرائيلكتائب القسام تطلق قذائف على دورية  .١٨
 ١٦    من مبعدي كنيسة المهدحكومة فياض توقف رواتب عدداً .١٩
 ١٦   على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا استفزازياحد نوابهاأ وضع ّدحماس تع .٢٠
 ١٦  يثير حالة من الغضب في أوساط الحركة٦٥٠حصر عضوية المؤتمر السادس لفتح بـ  .٢١
 ١٧  حماس تنفي انتخاب نواباً لها في التشريعي ضمن قيادات المكتب السياسي .٢٢
 ١٧  نجاد طالب مشعل وشلّح بحّل خالفاتهما في غزة": الجريدة الكويتية" .٢٣
    

    :يسرائيلالكيان اإل
 ١٨  "غير القابل للتطبيق"بدالً من حل الدولتين " حكماً ذاتياً"ياهو سيطرح على أوباما ننت .٢٤
 ١٨  كيانان منفصالن وتبادل سكّان": النموذج القبرصي"برمان يدعو إلى تبني لي .٢٥
 ١٩   باراك يسعى للتوصل التفاق تهدئة مع حماس في غزة": معاريف" .٢٦
 ١٩   مليون شيكل للبنوك في غزة٥٠نتنياهو يصادق على نقل : "يديعوت" .٢٧
 ١٩  في حرب غزة" إسرائيل"بيريز يرفض تقرير األمم المتحدة إلدانة  .٢٨
 ٢٠  باراك يهدد بأزمة حكومية حول الميزانية .٢٩
 ٢٠  نتنياهو سيزور مصر اإلثنين المقبل: "يديعوت" .٣٠



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

 ٢٠  إلغاء جولة أحمدي نجاد ألميركا الالتينية يعود لضغوطنا الدبلوماسية: "سرائيلإ" .٣١
 ٢٠   لتنسيق المواقف بشأن التهديد اإليرانيإليناالعديد من دول الخليج تتوجه : أبيبتل  .٣٢
 ٢١  تعود للقرن الرابع الميالديزعم العثور على مخطوطة تاريخية  ت"إسرائيل" .٣٣
 ٢١   ية ترسم مالمح حرب مقبلة بلبنان  إسرائيلدراسة  .٣٤
    

    :األرض، الشعب
 ٢١  بغزة  وأربعة في انفجار لغم مواطنين في قصف االحتالل للشريط الحدوديخمسةإصابة  .٣٥
 ٢٢  استشهاد فلسطيني بنيران االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي  .٣٦
 ٢٢   التي تخنق بيت لحم وجوارهايةسرائيلاإل المتحدة تندد بالقيود األمم .٣٧
 ٢٢  االحتالل أقام سجنا سريا الرتكاب الجرائم بحق األسرى: نادي األسير .٣٨
 ٢٢  فتح طريقا مغلقا منذ خمس سنوات في الخليلي االحتالل .٣٩
 ٢٣  يطالبون بمالحقة ضباط إدارة سجون االحتالل" نفحة"األسرى في سجن  .٤٠
 ٢٣  بريلإ/ خالل نيسان فلسطينيين في غزة والضفةتسعةمقتل ": هيئة فلسطينية" .٤١
 ٢٣  مواطنا في الضفة  ١٢عتقل ياالحتالل  .٤٢
   

   :صحة
  ٢٣  ويعد بإضراب شامل جزئياإضرابا ينفذ "مجلس التمريض الفلسطيني" .٤٣
   

   : األردن
 ٢٤ يين والفلسطينيين معاًسرائيلئمة لجلوس اإلما نبحثه خلق الظروف المال: العاهل األردني .٤٤
   

   : لبنان
 ٢٤  الحلوةعين تقارير أمنية ترصد نذراً لتفجير الوضع في : "عكاظ"مصادر لـ .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٤  رائمهاوج" إسرائيل" يناقش الصراع مع  وزراء الخارجية العرباجتماع .٤٦
 ٢٥  مصر تريد موافقة نتنياهو الواضحة على مبدأ حل الدولتين .٤٧
 ٢٥ نجاد يطالب قادة الفصائل الفلسطينية بالتمسك بالمقاومة .٤٨
 ٢٥  إطالق قافلة مساعدات سعودية ثالثة لغزة .٤٩
 ٢٦  مليون دوالر١٠٠ منظمة المؤتمر اإلسالمي تعلن برنامجا تنمويا لغزة بـ .٥٠
 ٢٦  ال تعديالت على المبادرة العربية وشروط نتنياهو للسالم غير مقبولة: عمرو موسى .٥١
 ٢٦  لصوغ قرار حول تقرير بان كي مونالمجموعة العربية لدى األمم المتحدة تتحرك  .٥٢
   

   :دولي
 ٢٧  باختراق كبير في عملية السالم" إسرائيل"أوباما يطالب  .٥٣
 ٢٧  يإسرائيلاألمم المتحدة تندد بمركز استجواب سري  .٥٤
 ٢٧ لصراع في الشرق األوسطال بديل لحل الدولتين ل: ميركل .٥٥
 ٢٨ نتنياهو سيقبل حل الدولتين بلسانه دون قلبه": ديلي تليجراف" .٥٦



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

 ٢٨ مشاورات دولية موسعة لبلورة خطة سالم متكامل خالل أسابيع .٥٧
 ٢٨ ٢٠٠٢فظ التحقيق في العدوان على غزة عام النيابة االسبانية تجدد مطالبتها بح .٥٨
 ٢٨  ممثل لألمم المتحدة يعرب عن ارتياحه للسياسة األميركية حيال السالم في الشرق األوسط  .٥٩
 ٢٩  ي فلسطينية يعيقان التنمية فسرائيلاالنقسام الفلسطيني والحواجز اإل: المفوضية األوروبية .٦٠
 ٢٩  الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء غزة ضرورة للحفاظ على الهدوء: منّسق األمم المتحدة .٦١
    

   :مختارات
 ٢٩ من حملة الشهادات العليا يعيشون في أوروبا و أميركا عربي  ألف٧٧٠ .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
 ٣٠  ياسر الزعاترة... حماس إذ تجرب المجّرب في طلب رضا الغرب .٦٣
 ٣١  عبد الستار قاسم... الخروج من المأزق الفلسطيني .٦٤
 ٣٣  خالد وليد محمود... !عندما يتحطم الحلم الصهيوني إلى شظايا. .عاماً) ٦١( .٦٥
 ٣٤ علي بدوان... حكومة نتنياهو والملفات الثالثة بين التفجير والجمود .٦٦
    

  ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
   للسالم متكامالًقدم مشروعاًنسو... حكومة فياض باقية بعد تعديالت:  مباركلقائهعّباس عقب  .١

كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومة تسيير األعمال التي يرأسها  أ: جيهان الحسيني-القاهرة 
، "الحياة" ورداً على سؤال لـ،"تعود في وقت قريب بعد إدخال إضافات عليها" سالم فياض في رام اهللا .د

قال عباس في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، إن 
وبالتالي، ستعود هذه الحكومة إن . لسطينية قدمت استقالتها قبل فترة، ولم تُقبل هذه االستقالةالحكومة الف"

شاء اهللا في وقت قريب، ويكون هناك نوع من اإلضافات عليها، وهذا لن يؤثر إطالقاً على الحوار 
 ."مهدة لذلكالوطني الفلسطيني، بمعنى أنه في أي وقت نتفق على حكومة توافق وطني، ستكون األمور م

ندعم الجهد المصري ونتمنى أن نصل إلى نتيجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة ":  قائالًأضافو
توافق وطني قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة، وقادرة على أن تجري االنتخابات قبل الرابع والعشرين 

  ." يناير المقبل/من كانون الثاني
ارته المرتقبة للواليات المتحدة، وكذلك زيارتي هذا الشهر لواشنطن، زي"وأشار إلى أنه ناقش مع مبارك 

رتبنا األمور في ما بيننا جيداً، ": وقال. "فنحن معنيون بالتنسيق بيننا حول ماذا سنقول للرئيس أوباما
نطن اهللا الثاني قام أخيراً بزيارة لواش ليكون هناك تناغم في الموقف العربي، والعاهل األردني الملك عبد

 ."باسم العرب، ونحن نريد تقديم مشروع متكامل لحل قضية الشرق األوسط، وليس فقط قضية فلسطين
تناولنا في اللقاء ماذا سنقول للحكومة اإلسرائيلية، وهنا أؤكد أن خطة خريطة الطريق تتضمن ": وأضاف

نا بكل ما علينا من التزامات التزامات يجب أن يقوم بها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي، ونحن بدورنا قم
  . "من أجل شعبنا وبالتالي الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي

هي مبادرة السالم العربية نفسها التي هي ": وعن المشروع العربي الذي سيقدم للرئيس األميركي، قال
 جزء من خطة خريطة الطريق، ورؤية الرئيس بوش هي جزء من خطة خريطة الطريق، والقرارات

وعما يطرح  ." وااللتزامات كلها واردة في هذه الخطة، لذلك نحن ال نأتي بجديد٣٣٨ و٢٤٢المعروفة 
الحديث فقط عن "إسرائيلياً بشأن السالم االقتصادي وتجنب الحديث عن حل الدولتين، قال عباس إن 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

سي هو الحوار التعاون األمني واالقتصادي ضروري كما يقال، لكنه غير كاف، ولذلك الكافي واألسا
السياسي، وهذا الحوار ال يبدأ واالستيطان مستمر والحواجز متواصلة والبؤر االستيطانية موجودة على 

نحن نرى أن المشكلة األساسية في الشرق األوسط هي مشكلة القضية الفلسطينية ": وأضاف. "األرض
  ."طقةواألراضي العربية المحتلة، وهي األساس والبداية لحل كل مشاكل المن

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة،     
  
وانعكاساتها على المسار    مستقبل العالقة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو      ": "الزيتونة"تقدير جديد لـ     .٢

  "الفلسطيني
  :ملخص

تحاول إدارة أوباما أن تقدم صورة أكثر إيجابية وبراغماتية عن الواليـات المتحـدة، ودونمـا حاجـة                  
اإلدارة األمريكية المنشغلة بعالج األزمة المالية      . ليظة أو استعداء لآلخرين   للمسارعة الستخدام العصا الغ   

األمريكية والعالمية، وبالخروج من المستنقعين العراقي واألفغاني، تعلم أن تحسين العالقات مـع العـالم               
  .العربي واإلسالمي، وضمان األمن واالستقرار في المنطقة، لن يتم إال عبر البوابة الفلسطينية

ية، وقد تتبنـى سياسـات تـسعى        سرائيلستسعى إدارة أوباما إلى تنشيط عملية المفاوضات الفلسطينية اإل        
الستيعاب حماس وتطويعها، وتخفيف الحصار، والسماح لها بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة فـي               

عالجة ل منشغلة بم  ي ستظل محدودة، وستظ   سرائيللكن قدرتها على التأثير على الجانب اإل      . حكومة السلطة 
يين أكثر من انشغالها بالوصول إلى تـسوية        سرائيلتوفير األمن واالستقرار لإل   الملف النووي اإليراني، وب   

يون من ذلك في إطالة أمد المفاوضات، وإقامة الحقائق         سرائيلوسيستفيد اإل . وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية   
  .ى الفلسطينيينعلى األرض، سعياً إلى فرض الحل الذي يريدونه عل

  مدخل
يبدو أن أوباما مصر على المضي قُدماً في إقامة نظام عالمي جديد يحفظ ألمريكا مكانتها األولـى، دون                  
أن تمارس بالضرورة دوراً شرطياً نشطاً في العالم، كما أنه لن يسعى إلى تقـسيم العـالم إلـى أخيـار                     

  .الم مستقر فيه تقليص للخطر النوويويبدو أن في نيته أيضاً التوصل إلى بلورة ع. وأشرار
إن إصرار أوباما، كما بينه في خطابه أمام البرلمان التركي مؤخراً، كان موجهاً إلى حكومة نتنياهو فـي     

جاءت هـذه   . والدول العربية " إسرائيل"، وبالتالي إقامة سالم بين      "حل دولتين "األساس؛ بتمسكه بمشروع    
الرافـضة ألنـابوليس،    " إسـرائيل "ت ليبرمان وزير خارجيـة      التصريحات دون رد منه على تصريحا     

  . دولة يهودية"إسرائيل"ـ وتصريحات نتنياهو ذاته بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف ب
ية أن تصم أذنها عما نطق به أوباما في تركيا؛ وإالّ فإن عليهـا أن تتوقـع                 سرائيلوال يمكن للحكومة اإل   

وبـات  .  عليها، بغية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ومع العرب         مرحلة من الضغوط األمريكية القوية    
واضحاً أكثر وأكثر موقف إدارة أوباما من الصراع، مع ما كرره في لقائه مع الملك عبداهللا الثاني، حيث                  

  .أن تتحرك، وإن المبادرة العربية لن تنتظر كثيراً" إسرائيل"على : قال
  احدةرزمة و: رؤية إدارة أوباما للسالم

 -ي سرائيلتسير اإلدارة األمريكية الحالية في طريق تكوين رزمة حلول مرتبطة بما له صلة بالصراع اإل              
الرزمة تستند على إعطاء المبادرة العربية قيمة أكبر، حيـث تراهـا إدارة أوبامـا               . الفلسطيني/ العربي

قامة عالقات طبيعية بينها وبـين دول   وإ"إسرائيل"ـمدخالً ممكناً للحل النهائي، لكونها تقترح االعتراف ب   
غير . ، وإقامة دولة فلسطينية   ١٩٦٧الجامعة العربية، مقابل االنسحاب من األراضي العربية المحتلة سنة          

، ١٩٤٨أنه ما زال إلدارة أوباما تحفظاتها على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة سـنة                
  .نيةوعلى الشكل النهائي للدولة الفلسطي
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، وتشكيل قـوات    "إسرائيل"وتبلور إدارة أوباما رزمة أمنية تشمل تكوين مناطق منزوعة السالح تُخليها            
دولية تشرف عليها لسنوات معينة، ترى فيها هذه اإلدارة، بأنها سوف تؤدي إلى دخول سوريا ضمن هذه                 

  .الرزمة بكونها موافقة أصالً على مشروع المبادرة العربية
أن هذه الرزمة، في حال تمت، ستعزل إيران وتضعها في موقـف ضـعف، وبالتـالي                ترى واشنطن ب  

  .ستتمكن من لجم المشروع النووي اإليراني
ية في الـضفة    سرائيلوأما على الصعيد الفلسطيني، فإن إدارة أوباما ترغب بتفكيك بعض المستوطنات اإل           

كما عبرت عن عدم    . فلسطينية قابلة للحياة  الغربية لكونها تشكل عقبة جدية، بمنظورها، أمام تكوين دولة          
رضاها من سياسة حكومة نتنياهو في القدس، وهذه إشارات إلى توجه أمريكي له صـلة بحـل مـسألة                   

  .القدس أيضاً
لكن ضعف الحالة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، واستمرار حالة االنقسام والتشرذم بين الضفة والقطـاع              

ي سـرائيل له على المسار السياسي األمريكي أيضاً، وليس الفلسطيني واإل        وبين فتح وحماس، سيترك ظال    
ولهذا أوصى تقدير استراتيجي أمريكي الرئيس أوباما بضرورة تغيير التوجهات األمريكيـة نحـو              . فقط

حماس، وتبني طريقة جديدة للتأثير عليها ولتغيير رؤيتها وسلوكها، بحيث يجري تشجيع أطراف قريبـة               
 داخل حماس للدخول في حوار مع األمريكيين؛ مما سيـسهم فـي تخفيـف حـدة النـزاع                   من االعتدال 

  .الفلسطيني الداخلي، وبالتالي يبعد حماس عن إيران وحزب اهللا
لهذا، فإن وحدة الصف الفلسطيني في الظرف الراهن مسألة حيوية لرفع السقف الفلـسطيني، ولتحقيـق                

  .ية ذات الصلة بالشرق األوسطتعامل أمثل مع السياسة الخارجية األمريك
  خطوط نتنياهو الحمراء، وقيود حكومته

حتى كتابة هذا التقدير، لم يصرح نتنياهو بأي شيء يشير إلى موافقته على طرح أوبامـا لقبـول فكـرة        
وهذا يوضح األمر قلـيالً،     . أشارت إلى رغبته في قبولها    " إسرائيل"إالّ أن تسريبات داخلية في      . الدولتين
  . عليه الوصول إلى واشنطن في هذا الشهر، وبجعبته إجابات لما طرحته إدارة أوباماحيث إن

ولكن في الوقت ذاته، عرض نتنياهو أمام وزرائه خطوطاً حمراء ذات صلة بالدولة الفلسطينية العتيـدة،                
تزويد هـذه   مستقبالً، وهذا معناه منع     " إسرائيل"تحديد صالحيات الدولة الفلسطينية بما يضمن أمن        : منها

  .ية على المجال الجوي والحدود البريةإسرائيلالدولة بسالح ثقيل، وإقامة تحالفات عسكرية، وسيطرة 
فـي  . لوحـدها " إسرائيل"، تصر على أن القدس عاصمة       "إسرائيل"وحكومة نتنياهو، أسوة بكل حكومات      

فعيل رزمة الحلول وربطهـا     حين ستجعل اإلدارة األمريكية مسالة القدس قابلة للتفاوض في ظل تبني وت           
  .ببعضها البعض

، وهي ترى حل مشكلة الالجئين ضمن       ١٩٤أيضاً على تطبيق قرار حق العودة رقم        " إسرائيل"وال توافق   
الدولة الفلسطينية؛ مع إمكانية السماح بدخول أعداد محدودة، كجزء من مشروع تفكيك المخيمات مقابـل               

لرؤية تنسجم مع مفهوم الربط الذي تـسعى إلـى تنفيـذه إدارة             وهذه ا . تفكيك مستوطنات الضفة الغربية   
  .أوباما

ومع أن نتنياهو يواجه ضغوطاً شديدةً من مصوتيه ومن التيارات اليمينية التي تشكل حكومته، وخاصـة                
وبـالرغم مـن الخطـوط      . تصريحات وزير خارجيته الرافضة بوضوح ألي حل سلمي مع الفلسطينيين         

ومته، والقيود التي تفرضها تحالفاته الحكومية عليه، إالّ أن المجسات الـسياسية            الحمراء التي رسمها لحك   
والدبلوماسية التي يملكها نتنياهو، تجعله يدرك أن أي توترٍ شديد بين حكومته واإلدارة األمريكية الحالية               

نفسها فـي  " يلإسرائ"قد يؤدي إلى تراجع في حجم الدعم السياسي واالقتصادي األمريكي، وبالتالي ستجد           
لهذا سيعمل نتنياهو ضمن فهمه ألهمية عامل الزمن على تسيير عجلـة            . ورطة اقتصادية خطيرة للغاية   

وسلوكه المتحفظ والدقيق تجاه إدارة أوباما سيكون مؤسساً على خطوطـه الحمـراء             . المفاوضات ببطء 
  .وقيود حكومته
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  الفلسطينيوالربط بين المسارين اإليراني و... أوباما ونتنياهو
يبدو للوهلة األولى أن إدارة أوباما ال تريد إنتاج توتر مع حكومة نتنياهو، ولكن أوباما قلق مـن توجـه                    

من عملية عسكرية محتملـة أو مـا    " إسرائيل"نتنياهو نحو الملف النووي اإليراني، خاصة بما تخطط له          
  .من إدارة أوباما فعله في هذا الملف" إسرائيل"يمكن أن تطلبه 

وهناك عدد من كبار موظفي إدارة أوباما ممن يريد انتهاز فرصة الـربط بـين المـسارين اإليرانـي                   
والسبب في ذلك أن حكومات عربية معينة أبدت قلقها من إيران النووية، وهي ترى أن حل                . والفلسطيني
ـ . العربي سيخفف من منسوب القلق/ ي ـ الفلسطيني سرائيلالصراع اإل ة نتنيـاهو  هذه الحالة لدى حكوم

إذ . والحكومات العربية، ستدفع إدارة أوباما إلى التفكير بمفاهيم الربط بين قضايا تخص الصراع عامـة              
إن األمريكيين يفكرون في هذه المرحلة بما يمكن فعله بالملف اإليراني، بذات الوقـت الـذي يمكـن أن                   

  ".إسرائيل"يفرضوا فيه خطوة سياسية على 
أوباما لنتنياهو هو تكوين ائتالف لمواجهة إيـران، يتـشكل مـن دول عربيـة               ما يمكن أن تفعله إدارة      

معارضة بالمطلق لمشروع إيران النووي، ولتدخل طهران في شؤون دول وقضايا عربية، خاصة الملف              
وسيكون االئتالف مكونًا من عدد مـن الـدول         . الفلسطيني، وتورط إيران في تسليح حزب اهللا وحماس       

 مصر واألردن والسعودية والسلطة الفلسطينية، كما ستسعى إدارة أوباما لجر سوريا إلى             :العربية أبرزها 
  .هذا االئتالف من خالل دفع مسار التسوية معها

" إسـرائيل "يمكن أن يستفيد أوباما من هذا االئتالف بدعوة نتنياهو إلى دخوله والمشاركة فيه؛ باعتبار أن                
يد أن تُصبح مركباً أساسياً من دول الشرق األوسط إلى جانب الدول            تعاني من الملف اإليراني ولكونها تر     

ما هو الـثمن المطلـوب      : ولكن السؤال المطروح هنا هو    . العربية في أجواء اعتبار إيران هدفاً مشتركاً      
سالم مقابـل   : "دفعه لقاء هذه الرؤية؟ توجد سلسلة من التحضيرات لعقد صفقة الربط المشار إليها أعاله             

  ".أراض مقابل الملف اإليراني"، و" النووي اإليرانيالسالح
" إسـرائيل "اليهودي أخذ أي تهديدات من بلد كإيران بإزالة         " الشعب"يرى نتنياهو شخصياً أن التاريخ علّم       

وبما أنه يمكن إظهار إيران     . على محمل من الجدية، ولهذا يرى أنه من الضروري تصفية هذه التهديدات           
، وهنا يأتي دوره فـي إقنـاع دول العـالم كـرئيس حكومـة      "إسرائيل" أخرى غير  على أنها تهدد دوالً   

ـ        " إسرائيل" والبالد العربية برابط واحد،    " إسرائيل"بالخطر اإليراني المتعاظم، وربط ما يمكن أن يجري ل
نـي  وأن الخطر اإليرا. لتقوية موقفه من السالح النووي اإليراني ومخاطر نظام الحكم الحالي في طهران  

  . متشابه" إسرائيل"و) كما تسمى(على الدول العربية المعتدلة 
من المشروع النووي اإليراني، وادعاءها أن إيـران النوويـة          " إسرائيل"ال ترفض إدارة أوباما تخوفات      

" إسرائيل"تُشكل خطرا كبيرا على استقرار منطقة الشرق األوسط برمتها، لكن هذه اإلدارة تريد أن ترى                
إن الجهـود   .  في حل القضية الفلسطينية، وأن تترك معالجة الملف اإليراني لإلدارة األمريكيـة            متمحورةً

المكثفة إلدارة أوباما في تليين مواقفها من إيران، بنية جذبها إلى طريق تفاوضي ينـزع عنهـا ملفهـا                   
ا المالية في النووي العسكري ويبقي حقها في إنتاج نووي ألغراض سلمية، سيخفف من مصروفات أمريك            

مرونة تجـاه الرؤيـة األمريكيـة       " إسرائيل"ظل األزمة االقتصادية الراهنة؛ مما يعني بأنه إذا لم تظهر           
أن تخطو خطوة نحو إيـران بـدون موافقـة          " إسرائيل"وهل تستطيع   . ستبقى لوحدها في مواجهة إيران    

  أمريكية؟
ن رؤية اإلدارة األمريكية في إمكانية حـل        مع أن نتنياهو كان يود أن يبقي على المسارين منفصلين، لك          

الملف النووي اإليراني بربطه بالمسار التفاوضي مع الفلسطينيين والعرب كجزء أساسي من حل شـامل               
للصراع؛  جعل نتنياهو يوضح، مرات كثيرة، منذ توليه حكومته الحالية أنه سيمضي في التفاوض مـع                 

 سالم شامل في المنطقة ما دامت إيـران تُـشكل تهديـداً             الفلسطينيين، إال أنه من الصعب التوصل إلى      
  . ووجودهاسرائيلإل
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في حال رفض نتنياهو الصفقة فسيجد نفسه خارج الملعب الذي تدير فيه اإلدارة االمريكية قوانين اللعبـة                 
وهل سيبقى نتنياهو خارج السرب؟ أو هل يرضى البقاء خارج السرب الذي تـشكله              . السياسية وسيرها 

أوباما؟ سيحاول دفع نفسه ليكون في داخل السرب ولكن سيتصرف ويتحرك من خارجه مـستفيدا               إدارة  
أي انه سيجعل من خطواته التنفيذية بعد موافقته لفكرة الدولة الفلسطينية تـسير بـبطء               . من عامل الزمن  

، ويحافظ على   يين عامة سرائيلشديد يرضي من خاللها إدارة أوباما، وفي الوقت ذاته يرضي مؤيديه واإل           
  .تشكيلة حكومته التي كما سيبدو ستتعرض إلى أزمات حادة

تطلعات نتنياهو إلى أن تعيش حكومته داخلياً فترة زمنية طويلة، وأن يبقي على عالقات حسنة ووطيـدة                  
أن تأخذ بالحسبان مصلحة الواليات المتحدة فـي المنطقـة          " إسرائيل"مع اإلدارة األمريكية، تفرض على      

  .ؤية إدارة أوباما لها، بصورة جدية ومعمقةوفق ر
، بسبب وجود لوبي    "إسرائيل"وفي المقابل، تدرك اإلدارة األمريكية إمكانياتها المحدودة في الضغط على           

في اإلدارة األمريكية، كمـا أن  " إسرائيل"ي قوي جداً في أمريكا، وبسبب وجود الكثير من أنصار   إسرائيل
أثبتت إلى حدٍّ كبير فشلها، وهو ما يدفع إدارة         " إسرائيل"لسابقة في الضغط على     تجربة اإلدارة األمريكية ا   

  ".إسرائيل"أوباما إلى التردد في فرض ضغوط كبيرة على 
  بين التليين مع حماس وقبول مقايضات نتنياهو: أوباما

يين مما تقدم، يبدو أن إدارة أوباما تسعى بشكل جـدي إلطـالق عمليـة المفاوضـات بـين الفلـسطين                   
تعترض طريق هذه المهمة مشكلتان رئيستان، تتمثـل األولـى          . يين حول إقامة دولة فلسطينية    سرائيلواإل

وتظهر الثانيـة فـي     . بالشروط السياسية المطلوب التزام حركة حماس بها، وموقف الحركة الرافض لها          
ية، سـرائيل فق الشروط اإل  موقف حكومة نتنياهو التي تصر على عدم السماح بقيام دولة للفلسطينيين إالّ و            

  .وبعد زوال التهديد اإليراني
 على قطاع غزة، في تدمير حماس       ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ية  سرائيلإن فشل الحرب اإل   : بالنسبة للعقبة األولى  . ١

أو جعلها تتراجع عن مواقفها، يفسح بالمجال أمام احتمال قيام واشنطن بمراجعة شروطها على حكومـة                
يرجح هذا االتجاه، التقدير الذي عرض على       . الحوار حولها بين الفلسطينيين   الوحدة الوطنية التي يجري     

غيـر أن   . الرئيس األمريكي أوباما، مؤخراً، حيث شجعه على ضرورة تليين موقف إداراته تجاه حماس            
ذلك لو حصل لن يكون كافياً بالنسبة لحماس لتغيير موقفها من التسوية السلمية، أو لـدفعها لالعتـراف                  

وهو ما يعني أن حماس ستستمر في محاولة رفع الـسقف الـسياسي الفلـسطيني، بينمـا                 ". ائيلإسر"بـ
  .حماس" ترويض"والواليات المتحدة وحلفاؤهما في محاولة " إسرائيل"ستستمر 

. بتقدم إدارة أوباما خطوة نحو حماس، إن تم ذلك، ستزداد حزمة االختالف بينها وبين حكومة نتنياهو               . ٢
لتباين في وجهات النظر يتمحور حول القدس ومستوطنات الضفة، إضافة إلى شكل الدولة             فبعد أن كان ا   

  .الفلسطينية، ستنضم إلى القائمة مشكلة التعامل مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها
 ولكن يبدو أن منهجية نتنياهو التي ترتكز على التوفيق بين عدم إغضاب اإلدارة األمريكية مـن جهـة،                 

الوجودي من جهة ثانية، سوف يشجعه على تقديم عروض مقايـضة مـع             " إسرائيل"وعدم التفريط بأمن    
  :أوباما تتضمن

تفعيل عملية التفاوض حول القدس ومستوطنات الضفة، مقابل تفعيل مشروع السالم االقتصادي مـع              . ١
نفيـذ البـرامج األمنيـة      العربي من بوابة الضفة الغربية؛ حيث تتولى حكومة فيـاض ت          " االعتدال"دول  

  .واالقتصادية وفق أجندة التسوية والسالم
تحريك مفاوضات قيام الدولة الفلسطينية، مع األخذ بعين االعتبار المدى الزمني المسموح به أمريكياً              . ٢
العربـي،  " االعتـدال "، تكون اإلدارة األمريكية خاللها منشغلة بعملية ضم سوريا إلى محور            ) سنوات ٤(

  . عزل التأثير اإليراني عن المنطقة، ومنع إيران من امتالك أسلحة نوويةومحاولة
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حماس، بعد التأكـد مـن      " استيعاب"وفي أثناء ذلك قد تعطي اإلدارة األمريكية الضوء األخضر لمحاولة           
عدم إمكانية تهميشها أو إسقاطها، من خالل السماح بتشكيل حكومة توافق وطني تشارك فيها حمـاس أو                 

غير أن الجانب األهم في تشكيل هذه الحكومة هـو تـوفير جـسر              . بشكل مباشر أو غير مباشر    تدعمها  
عبور للرئيس عباس وفتح والسلطة في رام اهللا إلعادة بسط ظلها على قطـاع غـزة، وتـوفير المنـاخ                    
المناسب إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تكون مصممة إلعادة انتزاع أغلبيـة المجلـس التـشريعي               

وهو ما سيعطي الرئيس عباس وتيار التسوية دفعة كبيرة للتحدث          . عية التمثيل الفلسطيني لصالح فتح    وشر
  .باسم الشعب الفلسطيني والمضي قدماً في مسار المفاوضات والتسوية

  ــــــــــــــــــــــــــ
  الذي اعتمديتقدم مركز الزيتونة للدكتور جوني منصور بخالص الشكر على كتابته النص األساسي * 

  ٥/٥/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  وحماس غير جادة بالحوار... حل الدولتين تغيير استراتيجي في السياسة الدولية: الرحمن عبد .٣

ن حل الدولتين يمثال تغييرا إ ]الفلسطينية [الرحمن الناطق الرسمي باسم الرئاسة  قال احمد عبد:أريحا
دولية تجاه القضية الفلسطينية نتيجة النضال والصمود الفلسطيني استراتيجبا هاما في السياسة ال

 هذا التغيير، وجاء منسجما مع القرارات الدولية التي ترفض االحتالل إلىوالمتغيرات الدولية التي قادت 
 واقع يحول دون تحقيق أمر فرض إلى بواسطته "إسرائيل"واالستيطان وكذلك جدار الفصل الذي تسعى 

 إعدادالرحمن خالل لقاء مفتوح عقده مع الضباط المشاركين في دورة  وأضاف عبد. حل الدولتين
 الجهود الدولية بشكل عام إلجهاض تقاوم حل الدولتين وتسعى "إسرائيل" ان ،مفوضين سياسيين

  . إليهومعارضة الموقف الرسمي األميركي للحيلولة دون الوصول 
غزة تم بتوجيهات خارجية، وعلينا االرتقاء بالمؤسسة  االنقالب الذي حدث في إن  عبد الرحمنوقال

من % ٨٥األمنية للحفاظ على حقوق ومكتسبات شعبنا، الذي أصبح يتحمل أكثر من طاقته حيث بلغ 
من مساكنه % ٣٠أهالي غزة تحت خط الفقر، وأغلقت عشرون ألف منشأة اقتصادية في قطاع غزة و

على كافة القوى السعي الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية  إنوقال .  الكليأوتعرضت للتدمير الجزئي 
 لمقاومة حل "إسرائيل" اتفاق ينهي االنقسام وينزع المبررات التي تتذرع بها حكومة إلىوالوصول 

  ١٩٦٧ احتاللها لألراضي الفلسطينية المحتلة عام وإنهاءالدولتين 
شارك في الحوار غير مخول بالتوقيع ن حماس لألسف ليست جادة في حوارها وان وفدها المأ إلىوأشار 

 مواقف حماس األخيرة تعترف بدولة فلسطينية على حدود إن، وقال إليهعلى أي اتفاق يمكن التوصل 
 هدنة طويلة ما يعني اقترابا أكثر من برنامج منظمة التحرير وتضييق الهوة بين إلى وتدعو ١٩٦٧

 تقف وقفة مسؤولة تجاه قضيتنا أن التي يجب ميواإلسالالمواقف السياسية لكافة قوى العمل الوطني 
  .  االنقساموإنهاءالوطنية بتحقيق الوحدة 

 ٧/٥/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  جديدةالحكومة التشكيل سليمان يدعو عباس لزيارة غزة ويطالبه بتأجيل ": القدس العربي" .٤

زير المخابرات المصري كشفت مصادر فلسطينية األربعاء، عن مقترح سلمه و : وليد عوض-رام اهللا 
عمر سليمان للرئيس الفلسطيني خالل لقائهما الليلة قبل الماضية في القاهرة، ينص على تأجيل تشكيل 

وقالت  .حكومة فلسطينية جديدة قبيل البدء بجلسات الحوار المقبلة والمقررة منتصف الشهر الجاري
كاسات تشكيل الحكومة الجديدة على سير ن سليمان نقل للرئيس عباس تخوف القاهرة من انعإ"المصادر 

 أن القاهرة تبذل جهودا "، معتبرا في الوقت ذاته"الحوار الوطني، ورفض حركة حماس لتلك الخطوة
ونقلت المصادر عن  ." الفلسطينيين لوحدتهم الوطنيةواستعادةكبيرة لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي 
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 على الرئيس عباس زيارة قطاع غزة لإلطالع على اقترحن أن الوزير سليما"مسؤولين شاركوا في اللقاء 
أن زيارته في هذا الوقت ستكون لها "األوضاع هناك، وكذلك لتهيئة أجواء المصالحة الوطنية، مؤكدا 

آثار إيجابية على صعيد الحوار الوطني، كذلك كونه الرئيس الشرعي والمنتخب للفلسطينيين بالضفة 
من الواضح من خالل ما نقل عن المسؤولين الفلسطينيين " المصادر ذاتها وأكدت ."الغربية وقطاع غزة

أن الرئيس عباس أبدى قبوله المبدئي بمقترح سليمان، وأنه ينوي زيارة قطاع غزة في القريب العاجل 
  ."لإلطالع على أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني هناك

  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   إذا فشل الحوارتراتيجية جديدة للتعامل مع حماسحكومة تضع اسعباس سيشكل : زكي .٥

 اعتبر ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سفير دولة فلسطين في لبنان، عباس :بيروت
 نتيجة إلى تصل أن الشهر الجاري يجب ١٩ و١٦ االجتماعات التي ستعقد في القاهرة بين أنزكي 

ون هناك تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس محمود عباس تضع  سيكأو"وتفاهم بين كافة الفصائل 
  ."استراتيجية جديدة للتعامل مع حماس والوضع الداخلي الفلسطيني

 المتحدة في لبنان مايكل وليامز حيث وضعه في لألممجاء ذلك خالل لقائه الممثل الخاص لالمين العام 
ريق الركن كمال ناجي ورفاقه، مشددا على ضرورة صورة اخر التحقيقات الجارية في قضية اغتيال الف

 واالستقرار وان ال تسجل الجريمة باألمنكشف هوية مرتكبي هذه الجريمة حتى يشعر الجميع في لبنان 
  .ضد مجهول

 المتحدة ستعمل على دعم قضايا الالجئين الفلسطينيين، وسيثير الحقوق األمم أنوشدد وليامز على 
 المتحدة ستواصل دعمها األممن إ " وأضاف.ان مع الرئيس اللبناني ميشال سليمانالمدنية لالجئين في لبن

  ."لالجئين الفلسطينيين في لبنان وقضاياهم بغض النظر عن الحكومة اللبنانية التي ستشكل بعد االنتخابات
 ٧/٥/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   وسنحافظ على خيار المقاومة.. األجهزة األمنية غير مرتبٍط بنجاح الحوار أو فشلهعمل: ادحّم .٦

 في حوارٍ له مع المكتب ]في الحكومة المقالة [أكد فتحي حماد وزير الداخلية الفلسطيني الجديد :غزة
أهدافنا ستبقى كما هي، ليس فيها جديد، وهي  " أن:نسخةً منه أمس" فلسطين"اإلعالمي لحماس، وصل 

، مضيفًا أن األجهزة األمنية ستكون حاضنةً "ه شعبناالمحافظة على خيار الجهاد والمقاومة الذي انتهج
سنحافظ على حالة األمن والهدوء السائدة في المجتمع وعلى ممارسة أبناء : "وتابع موضحا .للمقاومة

وطمأنينة شعبنا حياتهم بحرية."  
ح الحوار أو نجاح الحوار نجاح للشعب الفلسطيني، وليس هناك أي ارتباط بين نجا"وشدد حماد على أن 

أطمئن أبناء األجهزة األمنية والشرطية أنه لن : "ونوه الوزير بقوله ".فشله وبين عمل وزارة الداخلية
هذه "، وأشار إلى أن "يكون هناك تغيير في عمل األجهزة األمنية نتيجةً للحوار الجاري في القاهرة

،محدودة وأعداد وبإمكانات قياسية ا في العمل األجهزة، خالل فترةا متقدماستطاعت أن تقدم نموذج 
  ".األمني وخدمة شعبنا

من ناحية ثانية اجتمع حماد مساء أمس، بقادة األجهزة األمنية الفلسطينية في مدينة غزة، بمنزل وزير 
وافتتح حماد اجتماعه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حرب غزة، . الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام

بذل الغالي والنفيس وسهر الليالي من " مؤكداً أن صيام ،دمتهم الشهيد صيام، واللواء توفيق جبرفي مق
وشدد  ".أجل القضاء على الفلتان األمني ووضع قواعد أمنية لكي يعيش الشعب الفلسطيني براحة وأمان

 ".هيد األستاذ سعيد صيامما بناه سلفه الش"حماد على أنه ليس بصدد القيام ببناء جديد، بل سيقوم باستكمال 
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جهدهم العظيم "ونقل وزير الداخلية تحيات رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى قادة األجهزة األمنية، مثمناً 
  ".والمتواصل في خدمة أبناء شعبهم

  ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  هنية يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة غزة .٧

الفلسطينية المقالة في غزة بابا الفاتيكان بنديكت السادس دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة : )أ.ب.د(
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة إن هنية  .عشر لزيارة غزة خالل جولته في المنطقة

يدعو البابا إلى زيارة غزة ضمن زيارته إلى المنطقة لالطالع على األوضاع المعيشية الصعبة التي 
  .الفلسطيني في غزة ونتائج الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزةيعاني منها المواطن 

  ٧/٥/٢٠٠٩الخليج، 
  
  تطالب بفتح معبر رفح وإدخال كراسٍ متحركة لمعاقي الحرب" اللجنة الحكومية" .٨

طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، بفتح معبر رفح وإدخال كراسٍ كهربائية متحركة وأدوات  :رفح
  .معاقي الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزةطبية مساعدة ل

جاء ذلك خالل االعتصام الذي نظمته اللجنة أمام بوابة معبر رفح، أمس، للمطالبة بفتح معبر رفح 
  .وإدخال المساعدات الطبية لذوي االحتياجات الخاصة جراء الحرب األخيرة

جئنا لنعلن احتجاجنا على هذا : "حمدي شعثوقال رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود 
  ".ولنطلق صرخة ألم في وجه أبشع ظلم عرفته اإلنسانية، الحصار الجائر

  ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   ألف وحدة استيطانية في القدس١٣مخطط إسرائيلي لبناء الحكومة المقالة تحذر من  .٩

الحكومة الفلسطينية المقالة طالب أبو شعر حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية في :  وائل بنات- غزة
 ألف وحدة استيطانية جديدة في الجزء ١٣أمس من مخطط إسرائيلي استيطاني جديد يهدف إلى بناء 

 في ، واستنكر أبو شعر،"المشروع الهيكلي الجديد"الشرقي من مدينة القدس، ضمن مشروع أطلق عليه 
ات االحتالل، لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في أحياء  أوامر الهدم الجديدة التي سلمتها سلط،بيان

  .متفرقة بمدينة القدس المحتلة
  ٧/٥/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

 
   وبحر يطالبها باالعتذار...تندد بمنع أحد نوابها من دخول بريطانيا" التغير واإلصالح"كتلة  .١٠

رت عن استهجانها للقرار البريطاني كتلة حماس البرلمانية عب أن غزةمن  ٧/٥/٢٠٠٩الخليج، نشرت 
بمنع النائب عن الحركة يونس األسطل من دخول أراضيها، معتبرة أن هذا القرار ينم عن جهل بحقيقة 

هذا "أن " التغيير واإلصالح"وأكدت كتلة  .الواقع الفلسطيني والتركيبة السياسية والثقافية للشعب الفلسطيني
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، األمر الذي يزيد من الشرخ النفسي القرار يعكس االنحياز إلى الرؤية 

 في نكبة تشريد الشعب ١٩١٧بين األمة العربية وبريطانيا، باعتبار أنها كانت السبب الرئيسي منذ العام 
وقالت الكتلة في بيان، ". الفلسطيني وزرع الكيان الصهيوني في أرضه، ما أدى إلى هذه المعاناة الكبيرة

  ". للنكبة٦١ـما يزيد األمر سوءاً أن مثل هذا اإلعالن البريطاني يأتي في الذكرى ال"س، إن أم
 رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  أنغزةمن  ٦/٥/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في 
النائب باالعتذار عن قرارها ضد " المصابة بالغرور" أحمد بحر طالب الحكومة البريطانية .باإلنابة د

يونس األسطل، والتكفير عن أخطائها التاريخية ضد الشعب الفلسطيني بدالً من قراراتها الهوجاء 
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إن ) ٥-٦(نسخةً منه األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال بحر في بيانٍ له وصل  .المعادية
الصهيوني على امتداد تاريخها لم تكتف بما تقدمه من دعمٍ سياسيٍّ وماديٍّ لالحتالل "الحكومة البريطانية 

 تأتي اآلن لتطل علينا بقرارٍ جديد يمثل وجها آخر للظلم والعدوان ضد ...المشؤوم ضد شعبنا الفلسطيني
كان حري بالحكومة البريطانية أن تصدر مئات القرارات : " قولهبحروأكد  ".ممثلي الشعب الفلسطيني

ه من مجازر ضد اإلنسانية، والتي كان آخرها خالل ضد مجرمي الحرب الصهاينة بسبب ما ارتكبو
 مواطنٍ فلسطينيٍّ بريء غالبيتهم من األطفال ١٤٠٠الحرب الصهيونية على غزة، والتي راح ضحيتها 

  ". والنساء
  
  يزورون المستشفى الميداني األردني" التشريعي"نواب من : غزة .١١

طاع غزة بزيارة المستشفى الميداني األردني قام عدد من النواب الفلسطينيين في ق:  سمير حمتو-غزة 
الثاني، للتعبير عن تقديرهم لدور المستشفى في التخفيف من معاناة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع 

وضم وفد البرلمانيين كال من راوية الشوا النائب  .غزة، ال سيما في أعقاب الحرب اإلسرائيلية األخيرة
  .اس وحسام الطويل النائب المسيحيالمستقل وسيد أبو مسامح عن حم

وشدد البرلمانيون على حرص المجلس التشريعي الفلسطيني على تعزيز سبل التعاون مع المستشفى 
األردني مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها األردن ملكا وحكومة وشعبا، لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف 

  .الى جانبه في محنته قبل الحرب وبعدها 
 تعامل حتى ٢٦/١/٢٠٠٩المجيد شندق إلى أن المستشفى منذ إقامته في   عبد.ر مدير المستشفى دوأشا

 ألف حالة تعاملت معها طواقم مستشفى ٢٣ ألف حالة، منها ٤٩، مع أكثر من ٥/٥/٢٠٠٩مساء الثالثاء 
المستشفى وقال شندق إن طواقم  .، والتي بدأت عملها في السادس والعشرين من آذار الماضي" ٢غزة "

 عملية جراحية كبرى ، ليصل عدد ٤٥٠ عملية جراحية من بينها ١١٠٠أجرت قرابة " ٢غزة "الميداني 
  . عملية جراحية كبرى وصغرى٢٥٥٩العمليات التي أجرتها طواقم المستشفى منذ إقامته إلى أكثر من 

  ٧/٥/٢٠٠٩الدستور، 
  
  السلك الدبلوماسي إلحداث تغييرات في  فلسطينيةمشاورات: "العربيالقدس " .١٢

ن هناك مشاورات تجرى إلحداث أ من مصادر مطلعة "القدس العربي"علمت  : وليد عوض-رام اهللا 
رسال صائب إ بوضحت المصادر بأن هناك اقتراحاًأتغييرات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، حيث 

 .مم المتحدة في نيويورك لرياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى األ المتحدة خلفاًلألممعريقات 
وحسب المصادر فان رفيق الحسيني مدير مكتب عباس مرشح ليكون سفيرا في لندن خلفا لمناويل 

 مكتب عباس إدارةعلي محافظ رام اهللا والبيرة سيتولى أبو ن سعيد أ إلىشارت المصادر أو .حساسيان
  .خلفا للحسيني

لوسي الفلسطيني في الوقت الذي يتواصل فيه اللغط  تغييرات على السلك الدبإلحداثوتأتي المشاورات 
حول تجاوز السلطة الفلسطينية للقانون الدبلوماسي الفلسطيني الذي يمنع تعيين سفير يحمل جنسية البلد 

 . سفيرا فلسطينيا في واشنطناألمريكيةالذي يخدم فيه، وذلك بتعيين معن عريقات الذي يحمل الجنسية 
 يعين أنلشؤون الخارجية الفلسطينية انه تم اخذ استثناء لعريقات من اجل ويدور الحديث في وزارة ا

  .األمريكية في واشنطن رغم حمله الجنسية سفيراً
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  يتطلع التفاق مصالحة في الجولة المقبلة تشكيل حكومة توافق وطني ويستبعد الزهار .١٣
عباس حكومة توافـق     ماس محمود الزهار احتمال تشكيل     القيادي في حركة ح    استبعد:  ا ف ب   -القاهرة  
المصرية الحكومية، موضـحا ان القـاهرة       " المصور" مجلة   األربعاءفي مقابلة نشرتها    جاء ذلك   وطني،  

، موضحا ان   " غزة واالنتخابات وتنفيذ االتفاق    إعمارحول تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن       "تقدمت باقتراح   
حكومة وحدة وطنية والتزامها بمطالب اللجنة الرباعية       ) تشكيل( فكرة    تخطي إلىالطرح المصري يهدف    "

  ."الدولية التي ترفضها حماس
 مـايو   / ايـار  ١٧ و ١٦ان تكون الجولة المقبلة للحوار مع فتح التي ستعقد في           " يتمنى"وقال الزهار انه    

  .زمنية" ال يجب ان نضع حدودا"الجاري هي االخيرة، لكنه اضاف 
 وبتفعيـل   األمنيـة  بـاألجهزة ي حماس عن انه بقيت قضيتان عالقتان وهما المتعلقتان          وكشف القيادي ف  

المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا الى انه تم احراز تقدم في ما يتعلق بقانون االنتخابات وتم التوصل                
  .بشان اعادة هيكلة منظمة التحرير" تفاهم "إلى

" خالل الجولة االخيرة في ما يتعلق بالنظام االنتخـابي        قدمت قدرا من التنازل     "واوضح ان حركة حماس     
) ينـاير (مشيرا الى انه تم االتفاق على ان تجرى انتخابات المجلس التشريعي المقبلة في كانون الثـاني                 

  . بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية والدوائر الفردية٢٠١٠
بنظـام  " ٥٠اء المجلس التشريعي بالقائمة النـسبية و      من اعض " ٥٠وكانت حماس تطالب بان يتم انتخاب       

  .الدوائرالفردية غير انها تراجعت عن اصرارها على هذه النسب
ال اريد ان اعلن النسبة النه لو لـم         "اال ان الزهار رفض االفصاح عن النسبة التي تم االتفاق عليها قائال             

واضاف الزهار ان المناقشات ستتواصـل      ". انتوصل الى اتفاق في باقي القضايا العالقة سنسحب موافقتن        
تتمتـع باالغلبيـة فـي    "في الجولة المقبلة للحوار حول تفعيل المجلس التشريعي مشيرا الى ان حمـاس              

  ". عضوا١٢٣ عضوا من اجمالي ٨٧المجلس التشريعي فلها 
 مشددا على   " من اعضائه المنتمين الى حماس     ٤٠ إسرائيلبعد ان اعتقلت    "وتابع ان عمل المجلس تعطل      

من خالل منح االعـضاء المعتقلـين حـق         " تطالب باالحتفاظ باغلبيتها في المجلس التشريعي     "ان حماس   
تفويض زمالئهم بالتصويت نيابة عنهم، ولكن فتح ترفض وتقول نعطيكم شبكة امان اي حق تعطيـل اي                 

  ".قرار او قانون ترفضونة
تم االتفاق على ان تحدد كل حركة، اي حماس وفـتح،           "وفي ما يتعلق باالجهزة االمنية، قال الزهار انه         

 .خالل الجولة المقبلة" مبادئ عامة على ان يتم المزاوجة بينها
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   حماس غير جاهزة للتوصل التفاق ..دون وقف االستيطان  مفاوضاتال: األحمدعزام  .١٤

تح البرلمانية عزام األحمد على موقف منظمة        أكد رئيس كتلة ف    : عاطف أبو الرب   - الحياة الجديدة  -جنين
 طالما أصرت األخيرة على موقفها فـي توسـيع          إسرائيلالتحرير بعدم العودة للمفاوضات السياسية مع       

االستيطان وتنكرها لالستحقاقات المترتبة عليها، كما شكك بامكانية التوصل التفاق شـامل فـي جولـة                
  . قاً من اعتقاده ان حركة حماس غير جاهزة لمثل هذا االتفاقالحوار الفلسطيني المقبلة، وذلك انطال

جاء ذلك خالل لقاء تنظيمي فتحاوي في اقليم جنين، وتناول موضوع الحوار الفلسطيني الداخلي، وآخـر                
. المستجدات السياسية على صعيد المفاوضات مع االحتالل، وكذلك مكان عقد المؤتمر الحركي الـسادس             

ي محافظ جنين قدورة موسى، وقادة األجهزة األمنية والشرطة في المحافظة، اضافة            وحضر اللقاء التنظيم  
  . ألعضاء لجنة االقليم، ولجان المناطق والشعب في مختلف المواقع التنظيمية
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واستهل رئيس كتلة فتح البرلمانية كلمته بالحديث عن آخر التطورات على صـعيد الحـوار الفلـسطيني             
ير جاهزة للتوصل التفاق في العديد من المحاور، خاصة تشكيل الحكومـة،            وقال ان حماس غ   . الداخلي

  . والمسؤولية األمنية خالل الفترة االنتقالية، ما بعد التوصل التفاق
وأشار األحمد الى أن هناك عقبات حقيقية تقف في طريق الحوار، في الوقت الذي تسعى منظمة التحرير                 

  .  والذي ألقى بظالله على القضية الفلسطينيةبشكل جدي لالنتهاء من الوضع الحالي،
وبخصوص الملفات المطروحة على جدول الحوار الداخلي، قال االحمد ان ملف منظمة التحرير حقـق               

  . ٢٠٠٥تقدما، وذلك بتطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة لعام 
 ومنظمـة التحريـر     أما بخصوص بناء األجهزة األمنية فهناك فجوات حقيقية في المواقف، ولدى السلطة           

اصرار ان تكون عملية البناء وفق أسس مهنية، بعيداً عن المصطلحات التي تحـاول المـساس بـدور                  
  . األجهزة

أما بخصوص محاور االتفاق، فقد أشار األحمد الى أنه تم االتفاق على اجـراء االنتخابـات التـشريعية                  
 االنتخابات لجنة االنتخابات، وفـق      ، على أن تشرف على هذه     ٢٥/١/٢٠١٠والرئاسية في موعد أقصاه     
  . القوانين التي تحكم عملها

 ان حماس غير جاهزة للتوصل التفاقات داخلية، وذلك نظراً لتحالفاتها مع عدد من الـدول                وقال األحمد 
والقوى، وأن هذه التحالفات تفرض أجندة خاصة من شأنها أن تعرقـل أي امكانيـة للتوصـل التفـاق                   

 على أن االنقسام العربي الذي يؤثر سلباً على امكانية التوصل التفاق فلـسطيني،              وشدد. فلسطيني داخلي 
واعتبر أن حل المشاكل العربية، وتحقيق مصالحة عربية عربية من شأنه أن يشجع الفلـسطينيين علـى                 

  . التوصل السريع التفاق
اً على مختلف الصعد المتعلقـة      وعن أهمية انهاء حالة االنقسام قال األحمد، لقد شكل االنقسام عامالً سلبي           

  .بالقضية الفلسطينية
 ٧/٥/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
 حماس أو فتح من مسؤولية تعثر الحوار الوطني ال أعفي: ثشع .١٥

 الحديث المتكرر ث للحوار الوطني الدكتور نبيل شعفتح وصف عضو حركة : من محمد األسطل–غزة 
الذي ليس له عالقة بالواقع، " الكالم الفارغ"كية بـعن خضوع حركته إلى الشروط أو األجندة األمير

 على الدخول مجدداً في الحوار فتحخصوصاً في ظل المعطيات الصعبة التي لم تحول دون إقدام حركة 
الوطني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يعفي الحركتين من مسؤوليتيهما عن أي تعثر قد يحول دون 

 .بطموحات الفلسطينيينإنهاء ملف االنقسام التي أطاح 
ال أعفي حماس أو فتح إن رضخوا ألية ضغوطات وليقل العالم ما يقل، المهم أن ننتهي من : "وأضاف

 ".األزمة الحالية خصوصاً وأن الجميع يتحدث في حين ندفع نحن الثمن
لجولة  من الشهر الحالي وفقاً لما تم االتفاق خالل ا١٧ و١٦أن الحوار الوطني سيستأنف في "وأكد 

  ". الرابعة، ألنه ال يمكن أن نغادر دون الوصول إلى اتفاق في بقية القضايا
إذا لم نستطع التوصل إلى حكومة متفق عليها، يجب أن تجد التفاهمات األخرى طريقها إلى التنفيذ : "وقال

بيق النقط في شتى الطرق، فعدم االتفاق على برنامج الحكومة ال يعني نهاية المطاف، بل بدء مرحلة تط
 ".األخرى

حتى عند حدوث ذلك، فال بأس في إيجاد حكومة : "وفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة في رام اهللا، قال
تسير أعمال حياة الفلسطينيين وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وحل مشاكلهم المختلفة من خالل 

ظة إلى حكومة توافق، فلن تكون لكن في حال التوصل في أي لح: "وأضاف". شخصيات وأفكار جديدة
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أي حكومة أخرى عقبة أمام تطبيق ذلك، خصوصاً وأن ما يتم الحديث عنه عبارة عن حكومة تسيير 
  ".أعمال

 ٧/٥/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
  مصر تسمح بدخول اثنين من عناصر القسام إلى أراضيها للعالج .١٦

 غزة إن مصر سـمحت الثنـين مـن          قالت مصادر في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع        : وكاالت
  .بدخول أراضيها للعالج" كتائب القسام"عناصر 

 أيمـن   حماسإن العضو القيادي في     : "عن المصدر قوله  ) ٥-٦(لألنباء األربعاء   " رويترز"ونقلت وكالة   
طه رافق األخوين أشرف وشريف محمد صالح فروانة خالل مرورهما من المعبـر الـذي فـتح لهمـا                   

  ".م عاد أدراجه بعد وصولهما إلى األراضي المصريةاستثنائيا، ث
، كانا قـد أصـيبا      "القسام"وأضاف المصدر أن األخوين فروانة، وهما من قيادات الصف الثاني بكتائب            

) يناير(وكانون الثاني  ) ديسمبر(خالل الهجوم الصهيوني الواسع على قطاع غزة في شهري كانون األول            
 .نوع إصابة األخوين فروانةولم تتسن معرفة  .الماضيين

  ٦/٥/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  "إسرائيل" صواريخ على جنوب إطالقحماس تنفي منعها نشطاء المقاومة من  .١٧

 إعالمية رضوان ما تناقلته تقارير      إسماعيل .دنفت حماس على لسان القيادي فيها       :  اشرف الهور  -غزة  
 على طول المناطق الحدودية لصد اي عملية اطالق صواريخ          تفيد ان الحركة نشرت عناصرها المسلحين     

ادعاءات وافتراءات كاذبة لتشويه صـورة      "واعتبر رضوان ما نشر انه      . تنفذها فصائل المقاومة االخرى   
ولفت رضوان الـى ان االجتمـاع       ". سرائيللن تكون حامية إل   "، مشيرا الى ان حركته      "حماس والمقاومة 

 والجبهتـان الـشعبية     اإلسـالمي ئل اخرى الى جانب حماس، هي الجهـاد         االخير الذي ضم ثالثة فصا    
والديمقراطية، لم يناقش وقف اطالق الصواريخ، الفتا الى انه تطرق الى بحث ملف الحوار والعالقـات                

وكانت تقارير اشارت الى ان اللقاء تم خالله التوافق على وقف اطالق الـصواريخ              . الثنائية بين الفصائل  
  .يلإسرائتجاه 

، وقـال ان الـرد      "حقا من حقوق الشعب الفلسطيني    "وجدد رضوان تأكيد حركته على ان المقاومة تعتبر         
تأتي وفق ما ترتئيه تشكيالت المقاومة حسب الزمان والمكان المناسبين وبما           "ية  سرائيلعلى االعتداءات اإل  

  ".يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   توغلت وسط القطاع يةإسرائيلقسام تطلق قذائف على دورية كتائب ال .١٨

ية خاصة بعـدد    إسرائيلالجناح العسكري لحركة حماس قوة      " كتائب القسام "قصفت  :  اشرف الهور  -غزة  
من القذائف خالل توغلها فجر امس في منطقة حدودية شرقية تقع وسط قطاع غزة، فيما اعلنت الحركة                 

انها اطلقـت   " كتائب القسام "وقالت   .إسرائيلمن اطالق صواريخ على جنوب      نفيها منع نشطاء المقاومة     
 ملم وقـذيفتين مـن      ١٢٠اربع قذائف هاون على القوة، وقالت ان من بين هذه القذائف قذيفتين من عيار               

، وشددت على   "االستمرار في الدفاع عن قطاع غزة     "واكدت كتائب القسام ان العملية تؤكد        . ملم ٨٠عيار  
  ".كل عدوان صهيوني على شعبنا بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين"ترد على انها س

  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 
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   من مبعدي كنيسة المهد حكومة فياض توقف رواتب عدداً .١٩
أقدمت حكومة رام اهللا، للشهر الثاني على التوالي، على قطع رواتب عـدد مـن                : سيد إسماعيل   - غزة

، أحد المتـضررين مـن      ) عاما ٣٥(وقال رائد عبيات     .سة المهد الذين أبعدوا إلى قطاع غزة      مبعدي كني 
ـ  إن هذا القرار التعسفي جاء مفاجئاً ودون مقدمات، معتبراً أنه بمثابة ضربة قاسـية      ": "فلسطين"القرار، ل

رام اهللا بـشدة    وانتقد عبيـات حكومـة       ".للمبعدين، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية السابعة إلبعادهم       
صارت تتبنى قرارات قطع الرواتـب كـسياسة ال         " ، وأنها   "األداة المنفذة لالحتالل    " واصفا إياها بأنها    

  ".تراعي فيها مبعداً وال أسيراً وال مريضا 
، وهو متضرر آخر من مبعدي كنيسة المهد، ومعيـل لعائلـة            ) عاما ٣٤( من جهته، استهجن حاتم حمود    

، خاصة وأنه يأتي فـي ظـل أجـواء          "القرار الظالم   " ، ما حدث، واصفا إياه بـ       مكونة من سبعة أفراد   
  .الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة

  ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
  
   وضع احد نوابها على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا استفزازياًّدحماس تع .٢٠

مة البريطانية القاضي بمنـع دخـول احـد    انتقدت حركة حماس امس قرار الحكو:  اشرف الهور  -غزة  
ووصف حماد الرقب الناطق باسـم حمـاس        .  البريطانية األراضينواب الحركة في المجلس التشريعي      

وطالب  ".استفزاز للخيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني    "قرار المنع البريطاني للنائب يونس االسطل بانه        
االعتذار للشعب الفلسطيني بأسره عن مثل      " عن القرار، بل     الرقب الحكومة البريطانية ليس فق بالتراجع     

  ".هذه القرارات الخرقاء، خاصة في ظل المواقف االيجابية للبرلمان البريطاني
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  يثير حالة من الغضب في أوساط الحركة٦٥٠حصر عضوية المؤتمر السادس لفتح بـ  .٢١

تقدمت به اللجنة التحضيرية التابعة     الذي  قتراح  اال ، أن    اهللا رام من ٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط،   ذكرت  
 فقط، أثار غضبا واستياء كبيرين لدى       ٦٥٠لفتح بحصر عضوية المشاركين في مؤتمر فتح السادس بـ          

وقالـت  . قواعد وكوادر الحركة، الذين اعتبروا ذلك يحرم مناضلين كثيرين من حقهم في تمثيل الحركة             
إن جميع أعضاء اللجنة التحضيرية وقعوا على أن يحـصر          " الشرق األوسط "ـ  مصادر مطلعة من فتح ل    
 فقط، لكن المصادر أكدت أن الحسم ذلك منـوط بقـرار تتخـذه اللجنـة                ٦٥٠عدد أعضاء المؤتمر بـ     

  .المركزية لفتح التي ستعقد اجتماعا بعد عدة أيام
كوادر وأقاليم الحركة بالقرار وهو ما وأبلغ أحمد قريع، مفوض التعبئة والتنظيم في فتح، أول من أمس، 

أثار حالة من الغضب، استدعت عقد عدة اجتماعات ألمناء سر األقاليم وعدد من قادة فتح التخاذ موقف 
  .من هكذا تمثيل

حولوا المؤتمر إلى مجرد هدف، كل يوم بيطلعوا بقصة عن المكان، ويوم عن "وقال أحد كوادر فتح إنهم 
  ".مش معقول ما يحدث.. الزمان، ويوم عن العدد

الذي كان يأمل في حسم " الداخل"وترى قاعدة فتح أن هذا التمثيل الضئيل، يأتي تحديدا على حساب 
  . المؤتمر

وقال توفيق الطيرواي رئيس جهاز المخابرات . وأبدى مسؤولون كبار في فتح معارضتهم لهذا التمثيل
ن القدامى ونشطاء التنظيم الداخلي ونشطاء االنتفاضة إن المؤتمر يجب أن يمثل الفدائيي"العامة السابق 

 في ٦٥٠أن عضوية ""، مؤكدا "األولى واالنتفاضة الثانية للحفاظ على تراث الحركة وموروثها النضالي
المؤتمر مسألة غير محسومة وأنا ضدها ألنها تخالف القوانين وتحرم المناضلين والفدائيين من حقهم في 

وا من أجلها عشرات السنوات، كما أن اللجنة التحضيرية غير مخولة، حسب تمثيل حركتهم التي ضح
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قانون الحركة، بقرار عدد األعضاء، بل إن المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح هما اللذان 
  ".يقرران وفق اللوائح والقوانين المعروفة

" تقرر، وإذا قررت فإنه سيكون ملزمااللجنة المركزية س"وقالت المصادر ردا على اعتراض كثيرين، إن 
وحده قادر على خلط األوراق إذا ما رفض ) القيادي األسير(مروان البرغوثي، "واعتبرت المصادر أن 

ومن غير المعروف ما سيكون عليه موقف البرغوثي الذي يحظى ". هكذا اقتراحا، أما اآلخرون فال
  .لحركةبقاعدة جيدة داخل فتح، وتحديدا الجيل الشاب في ا

إن الحديث يدور عن " "الشرق األوسط" بقولها لـ ٦٥٠وبررت مصادر مقربة من قريع قرار الـ 
مؤتمر تمثيلي مصغر لمدة سنتين، على أن تقوم اللجنة المركزية المنتخبة بعقد مؤتمر استحقاقي كبير بعد 

 ٣ االنتخابات في وأكدت المصادر، أن فتح تتجه إلى تغيير نظامها االنتخابي، بحيث تجرى". ذلك
هذا لن ينفذ في هذا المؤتمر، ولكن في المؤتمر "وتابعت المصادر . ساحات، هي الضفة وغزة والخارج

 ".القادم بالتأكيد
مصادر فلسطينية مطلعة أفـادت، أمـس، أن        ، أن   رام اهللا  من   ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،     وأضافت

جلس الثوري فيها، رفض التوقيع على قرار يقضي        ، وعضو الم  فتحإبراهيم أبو النجا، القيادي في حركة       
 أصر  إن أبو النجا  وقالت المصادر،    . عضو ٦٠٠بأن يكون عدد المشاركين في المؤتمر السادس للحركة         

وبحسب المصادر   . عضو ١٥٠٠على مشاركة من يمثلون الحركة في كافة القطاعات والبالغ عددهم نحو            
 قبل قيادة أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي            فإن هذه الخطوة القت ترحيباً واسعاً من      

  ".أبو النجا"أبدت توافقاً مع قرار 
  
  حماس تنفي انتخاب نواباً لها في التشريعي ضمن قيادات المكتب السياسي .٢٢

نفى القيادي في حركة حماس بقطاع غزة إسماعيل رضوان عن اختيار أي من             :  عاطف دغلس  - نابلس
لشيخ حامد البيتاوي ومحمود الرمحي والقيادي في حماس رأفت ناصيف لتمثيل الضفة الغربيـة              النائبين ا 

  . عن الحركة في المكتب السياسي لها
، مـشيرا إلـى أن      "ممثلـة "وأكد للجزيرة نت أن كل الجهات في الداخل بقطاع غزة أو بالضفة الغربية              

وضاع األمنية التي تمر بها الضفة وحفاظـا        وخاصة لأل "حماس لن تتحدث عن أي تمثيل بالضفة الغربية         
  ".على مسيرة الحركة

ورفض رضوان الحديث عن تفاصيل العملية االنتخابية التي جرت للحركة، كما رفض الحديث عـن أي                
انتخابات جرت داخل السجون، وأكد أن طبيعة الحركة شورية تقوم على انتخابات ديمقراطيـة وعلـى                

  ". ما أعلن عنه بوسائل اإلعالموأن كل ما جرى هو"المشاركة، 
 ٧/٥/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  نجاد طالب مشعل وشلّح بحّل خالفاتهما في غزة": الجريدة الكويتية" .٢٣

من مصادر فلسطينية موثوق بها أمس، أن الـرئيس اإليرانـي           " الجريدة"علمت  :  أماني سعيد  -رام اهللا   
، خالل لقائه بهما أمـس االول       "اإلسالميالجهاد  " و حماسمحمود أحمدي نجاد طلب من زعيمي حركتي        

" الوحدة اإلسـالمية  "في دمشق، انهاء خالفات التنظيمين اإلسالميين في قطاع غزة، ودعاهما إلى إظهار             
وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، إن نجاد طلب من مشعل وشلح التوقف عن                .في غزة 

مين في غزة، في حين قدم كل منهما رؤيته لكيفية التعامل مع            التراشق اإلعالمي الوقتي بين قيادات التنظي     
  .التنظيم اآلخر
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مع عناصر حركته، ولفـت خـصوصا   "تعامل عناصر حماس الفظ "وأوضحت المصادر أن شلح اشتكى     
، في ظل غضب شعبي من تقـارب        "ال يطاق "، مؤكداً أن ذلك     "سرائيلاعتقال مجاهدين مطلوبين إل   "الى  

  .حماسمع المتواصل " الجهاد"
اتفاق بموافقة الجهاد على وقف اطـالق       "لكن مشعل رد، بحسب المصادر ذاتها، على ذلك بالحديث عن           

  ".إسرائيلالصواريخ وسحب الذرائع من يد 
ماهر الطاهر قال أمس، إن أحمدي نجاد عقد        " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "وكان مسؤول الخارج في     

  ".الجبهة الشعبية"بينها " الجهاد" وحماسلسطينية اخرى غير اجتماعا مع قادة ثمانية فصائل ف
وقوف ايران الى جانب الشعب     "واوضح الطاهر ان أحمدي نجاد أكد خالل اللقاء مع الفصائل الفلسطينية            

  ". النصر سيكون في النهاية للشعب الفلسطيني"وان " الفلسطيني
  ٧/٥/٢٠٠٩الجريدة، الكويت، 

  
  "غير القابل للتطبيق"بدالً من حل الدولتين " حكماً ذاتياً"ا ياهو سيطرح على أوبامننت .٢٤

أمس على لسان مراسلها السياسي المعروف " يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ية بنيامين نتنياهو سرائيلبمصادره الوثيقة في مكتب رئيس الحكومة شمعون شيفر أن رئيس الحكومة اإل

يركي باراك أوباما في لقائهما في البيت األبيض في الثامن عشر من الشهر الجاري أن سيبلغ الرئيس األم
اً من أجل بناء يحكومته تدعم منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة الغربية، وأنه يجب العمل تدريج

بل إلى كيان ، في شكل يقود إلى بناء كيان يتطور في المستق"من أسفل إلى أعلى"قاعدة التسوية الدائمة 
  .يتمتع بالسيادة، على أن يتم تعريفه الحقاً

منذ ( األخيرة ١٦وتابعت أنه سيقول لمضيفه إن المبادرات للحل السياسي التي طرحت في األعوام الـ
لكن " أي رغبة بالسيطرة على حياة الفلسطينيين، إسرائيللم تثمر حالً وإنه ال توجد لدى ) اتفاقات أوسلو

 هي دولة الشعب إسرائيلل الدولة الفلسطينية ينبغي إرغام السلطة على االعتراف بأن قبل الحديث عن ح
  ". اليهودي

أن الفلسطينيين رفضوا قبل أيام محاوالت من أوساط نتنياهو لترتيب لقاء " يديعوت أحرونوت"أفادت و
ية إسرائيلسية ونقلت عن أوساط سيا. بين األخير والرئيس محمود عباس قبل سفر نتنياهو إلى واشنطن

 إسرائيلوأضافت أن . قولها إن الفلسطينيين يخشون من أن يمنح اجتماع كهذا نتنياهو انجازاً قبل سفره
  .أحاطت اإلدارة األميركية علماً برفض الفلسطينيين عقد اللقاء

من جهته، أوصى وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون رئيس حكومته باستكمال فك ارتباط 
 والقطاع والتوقف عن إسرائيل عن قطاع غزة ليصبح انفصاالً تاماً يتمثل بإغالق المعابر بين لإسرائي

إمداد القطاع بالكهرباء والمياه والمواد الغذائية، والتوصل إلى تفاهمات مع مصر تقضي بأن يكون 
ه والمواد ، وأن تمد مصر القطاع بالكهرباء والميا)معبر رفح(للفلسطينيين في القطاع مخرج واحد 

  .الغذائية
  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 

 
  كيانان منفصالن وتبادل سكّان": النموذج القبرصي"ليبرمان يدعو إلى تبني  .٢٥

 أفيغدور ليبرمان قوله ية سرائيلالخارجية اإلعن وزير " هآرتس"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ي يجب أن سرائيل اإل-للصراع الفلسطيني لنظيره االيطالي فرانكو فراتيني أول من أمس إن الحل األمثل 

يتم بموجبه ترحيل مئات آالف الفلسطينيين من " تبادل سكاني"، أي "نموذج قبرص"يقوم على أساس 
 في مقابل ضم نحو نصف مليون مستوطن يهودي في ١٩٦٧ إلى مناطق العام ١٩٤٨مناطق العام 

عندما يتحقق نموذج قبرص "ورأى أنه . رائيلإس مع مستوطناتهم إلى تخوم ١٩٦٧المناطق المحتلة العام 
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يمكن الحديث عن حل سياسي، وكل شيء ) واحد لليهود وثان للفلسطينيين(عندنا، ويقوم كيانان منفصالن 
  ".قبل ذلك سيفشل

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 
 
  باراك يسعى للتوصل التفاق تهدئة مع حماس في غزة ": معاريف" .٢٦

ي إيهود باراك يسعى للتوصل سرائيلية أمس أن وزير الدفاع اإليلسرائاإل" معاريف"كشفت صحيفة : "غزة
ية وعلى سرائيلوأكدت الصحيفة أن قادة الدوائر األمنية اإل. التفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة

رأسهم باراك يرون أن هناك فرصة سانحة لعقد اتفاق تهدئة مع حماس، محذرين من الرهان على تهدئة 
لمعمول بها حاليا، على اعتبار أنه من الممكن أن تنهار هذه التهدئة في كل لحظة بسبب األمر الواقع ا

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يؤيد . عدم وجودها ضمن إطار سياسي
ونقلت . موقف باراك حاليا، على اعتبار أن التهدئة في منطقة الجنوب تضمن التوصل لحل سياسي

 تنظر بعدم الرضا للجهود التي تبذلها مصر للتوصل إسرائيلي قوله إن إسرائيلفة عن مصدر الصحي
لمصالحة وطنية بين حركتي فتح وحماس على اعتبار أن مثل هذه المصالحة تتناقض مع المصلحة 

 يون للدور المصري في كل ما يتعلق بالوساطة فيسرائيلية، في حين يتحمس اإلسرائيلاإلستراتيجية اإل
  . قضية األسير لدى حماس شاليط

 ٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   مليون شيكل للبنوك في غزة٥٠نتنياهو يصادق على نقل : "يديعوت" .٢٧

 الخميس ان  رئيس الوزراء      اليوم في عددها الصادر     "يديعوت احرانوت "قالت صحيفة    -القدس المحتلة   
 مليون شيكل للبنوك في     ٥٠ وزارة الحرب لنقل     اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اصدر تعليمات للمسئولين في      

 مليون شيكل   ٥٤كما سيتم تحويل مبلغ     ، قطاع غزة من أجل المساعدة في دفع رواتب السلطة الفلسطينية         
  .لصالح وكالة الغوث الدولية األونروا

ت وخالفـا لتوجهـا   ، وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يأتي رغم انتقادات اليمين اإلسرائيلي المتطرف          
نتنياهو عندما كان في المعارضة حيث عارض تحويل أموال للسلطة في عهد حكومـة سـلفه  إيهـود                   

  .أولمرت
وأضافت الصحيفة أن الموافقة اإلسرائيلية جاءت عقب اجتماع نتنياهو مع مبعوث اللجنة الرباعية تـوني               

ونقلت عن مصدر مسئول في ديوان نتنياهو أن تلك األموال هي من أموال الضرائب التي تخـص                  .بلير
، ولن تذهب لـصالح مـوظفي حمـاس   ، السلطة الفلسطينية والتي ستذهب في اتجاه دفع رواتب موظفيها        

كـان   المبلغ كافي إلنقاذ النظام المصرفي من االنهيار قي غزة و هذا المبلغ هو أقل ممـا                  ذامؤكدا أن ه  
  .مطلوبا في األصل من قبل السلطة الفلسطينية

من جهة أخرى أكدت مصادر إعالمية إسرائيلية أن األموال ستحول إلى جميع البنوك في قطاع غزة بما                 
  .فيها البنك الوطني اإلسالمي الذي أنشأته حماس الشهر الماضي

  ٧/٥/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  في حرب غزة" رائيلإس"بيريز يرفض تقرير األمم المتحدة إلدانة  .٢٨

ي شمعون بيريز بعد لقائه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون سرائيلأعلن الرئيس اإل :نيويورك
 لتعمدها استهداف مدارس ومواقع المنظمة إسرائيلرفضه تقرير التحقيق في الحرب على غزة الذي دان 

 مؤتمر صحافي رداً على سؤال عما إذا كانت وقال خالل". شنيع"الدولية في القطاع، واصفاً التقرير بأنه 
الحكومة الحالية أعلنت أنها ستحترم قرارات "ية الحالية تقبل حل الدولتين، إن سرائيلالحكومة اإل
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وفي هذه الخريطة إشارات . الحكومات السابقة التي قبلت بخريطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية
  ".واضحة إلى حل الدولتين

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 
  
  موازنة األمنحول باراك يهدد بأزمة حكومية  .٢٩

وقال باراك إنه  .هدد وزير األمن إيهود باراك بأزمة حكومية إذا لم يستجب طلبه بزيادة موازنة األمن
إذا لم تع وزارة المالية ذلك وتطرح األمر للمداوالت في جلسة . يتطلب توفير رد حقيقي للتحديات األمنية

وطالب باراك بزيادة اإلنفاق الحكومي بنسبة تزيد عن  .ي الطريق إلى أزمة ال حاجة لها فنالحكومة فنح
وأعرب عن %. ١,٧يتطلب زيادة اإلنفاق بأكثر من : وقال. التي تقررت في جلسة الحكومة األخيرة

 .قناعته بأن يتم تجاوز األزمة المالية
  ٧/٥/٢٠٠٩، ٤٨عرب

 
  المقبلنتنياهو سيزور مصر اإلثنين : "يديعوت" .٣٠

العبرية النقاب عن ان رئـيس مجلـس        ' يديعوت احرونوت 'كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ي، الدكتور عوزي اراد، قام بزيارة سرية، يوم االثنين من هـذا االسـبوع الـى                سرائيلاالمن القومي اإل  

ع الرئيس المصري يوم    العاصمة المصرية، القاهرة، بهدف ترتيب زيارة نتنياهو الى شرم الشيخ ولقائه م           
االثنين المقبل، واكدت الصحيفة على ان اراد اجتمع الى وزير المخابرات المـصرية الجنـرال عمـر                 

  .سليمان ومسؤولين آخرين في القصر الرئاسي المصري
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  إلغاء جولة أحمدي نجاد ألميركا الالتينية يعود لضغوطنا الدبلوماسية: "إسرائيل" .٣١

ي أفيغدور ليبرمان إن إلغاء زيارة الرئيس اإليراني سرائيل قال وزير الخارجية اإل:نظير مجلي: ل أبيبت
ية، مشيرا ضمنا إلى أن السلطات إسرائيلمحمود أحمدي نجاد إلى أميركا الالتينية يعود إلى تحركات 

يارة الرئيس اإليراني ية اتصلت بمسؤولين في أميركا الالتينية وأعربت عن انزعاجها من زسرائيلاإل
 جرثومة ودخيلة على المنطقة إسرائيل من على الخريطة وقال إن إسرائيلالذي دعا مرارا إلى إزالة 

ية ليبرمان، إن إلغاء الجولة المقررة سرائيل وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية اإل .ويجب إزالتها
الجنوبية، يسجل لصالح الجهود التي يقوم للرئيس االيراني، محمود أحمدي نجاد، في بعض دول أميركا 

  . بها ليبرمان منذ توليه منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو مع هذه الدول
 ٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   لتنسيق المواقف بشأن التهديد اإليرانيإليناالعديد من دول الخليج تتوجه : أبيبتل  .٣٢

، عن مسؤولين رفيعي المستوى فـي تـل         'نوتيديعوت احرو ' نقلت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
                حالة من الرعب تسود الدول الخليجية جراء مواصلة ايران تطوير برنامجها النووي، وان ابيب قولهم ان

  .، على حد تعبيرهاإسرائيلهذه الدول تخشى ايران، كما تخشى 
 الى الدولة العبرية بهـدف      وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن ان العديد من زعماء دول الخليج يتوجهون           
مريكية، وفق ما    األ باإلدارةالتنسيق المشترك للسياسة بالنسبة اليران، الن هؤالء الزعماء باتوا ال يثقون            

 .ي نتنياهوسرائيلقاله مصدر رفيع المستوى مقرب من رئيس الوزراء اإل
  ٧/٥/٢٠٠٩القدس العربي، 
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  عود للقرن الرابع الميالديزعم العثور على مخطوطة تاريخية ت ت"إسرائيل" .٣٣
العثور على مخطوطة قديمة " يةسرائيلاإل"زعمت ما تسمى مصلحة اآلثار  ):وكاالت( -القدس المحتلة

مة عبارة عن ووالمخطوطة المزع. مكتوبة باللغة العبرية قد ترجع الى ألفي عام في حال تأكدت صحتها
والشروط القانونية بشأن حقوق "  يعقوبميريام بنت"قطعة من ورق البردي تحمل اسم أرملة تدعى 

أسماء العديد من " يةسرائيلالمزاعم اإل" ميالدية، وتتضمن أيضا، حسب ٤٧ سنة إلىوهي ترجع . الميراث
  .األسر والبلدات الواقعة في الضفة الغربية

ن السرقات وفي سياق الحملة المحمومة هذه األيام لسرقة تاريخ القدس وتزييفه، قال مدير وحدة الوقاية م
على درجة كبيرة من األهمية، حيث ستكون المرة "األثرية عمير غانور إن المخطوطة المزعومة ستكون 

  ". إسرائيل"تدمير "األولى التي تعثر فيها على نص من تلك الفترة يشار فيه الى 
  ٧/٥/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ية ترسم مالمح حرب مقبلة بلبنانإسرائيلدراسة  .٣٤

 إلـى   إسـرائيل دعت دراستان صادرتان عن معهد أبحاث األمـن القـومي فـي             :  وديع عواودة  -حيفا
 علـى غـزة،     إسـرائيل العملية التي شـنتها     " الرصاص المصبوب "من  " الصحيحة"استخالص الدروس   

  .واقترحت نموذجا عسكريا دبلوماسيا لتأمين نصر حاسم على حزب اهللا في الحرب القادمة
مـن  " الرصاص المصبوب "ث أمير كوليك أن إحالة استخالصات       ، أكد الباح  "لبنان مصغر "وتحت عنوان   

" خطأ مريرا "الناحية العسكرية التكتيكية على مواجهة محتملة ضد حزب اهللا في لبنان بشكل أعمى تشكل               
  .منوها للفوارق الكبيرة بين قطاع غزة وجنوب لبنان وبين حركتي المقاومة الفلسطينية واللبنانية

ي بإغفال أوجه   سرائيلالتشابه بين العدوانين على غزة ولبنان ومن قيام الجيش اإل         ويحذر كوليك من تعميم     
 .ألنماط القتال المعتمدة من قبـل حـزب اهللا        ) حماس(االختالف الجوهري بين الحالتين رغم تبني حركة        

 يريان بالحرب على غزة تعويضا على فشل ومذلـة          إسرائيلوينوه الباحث إلى أن الجيش والمجتمع في        
  .انتصارا" الرصاص المصبوب"دمة الحرب الثانية على لبنان، ويحذر من اعتبار وص

ويكشف كوليك أن جيش االحتالل استخدم كمية غير مسبوقة من النيران على منطقة سكنية في العـدوان                 
حينما اقتحمـوا بيـت     "على غزة، وينوه لمنح القيادات الميدانية إذنا بالمس بكل بيت يبدو مفخخا ويتابع              

بهـدف تقلـيص اإلصـابات وردع       ) الـضاحية الجنوبيـة   (هيا استهدف كل بيت ثان اعتمادا لنموذج        ال
" بيت العنكبـوت  "ويلفت للشبه بين حزب اهللا وحماس في تبني نظرية           ". الفلسطينيين وسوريا وحزب اهللا   

القتال في لبنـان    ويشير لصعوبة   . ية الداخلية مقابل نقاط اختالف كثيرة بينهما      سرائيلواستنزاف الجبهة اإل  
من ناحية مساحة المواجهة والتضاريس واالستخبارات والتجربة القتالية المتراكمـة وكميـات الـسالح              

  .واإلمدادات والبيئة اإلستراتيجية
ساعة " للتنبه إلى أن     إسرائيلونظرا لمكانة لبنان لدى الغرب وانتخاب إدارة أميركية جديدة، يدعو كوليك            

  .٢٠٠٦ة مع حزب اهللا ال يمكن أن تطول بخالف العام للمعركة القادم" الرمل
 ٦/٥/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  بغزة  وأربعة في انفجار لغم مواطنين في قصف االحتالل للشريط الحدوديخمسةإصابة  .٣٥

ية سـرائيل  اإل ١٦-أصيب أمس، خمسة مواطنين بجراح، خالل قـصف طـائرات أف            :وكاالت - غزة
كرت مصادر محلية أن سلسلة الغارات التي قامت بها الطـائرات           وذ .الشريط الحدودي بين غزة ومصر    

ية تركزت في منطقتي مخيم يبنا وحي البرازيل في رفح جنوب قطاع غزة، فيما ذكرت مصادر                سرائيلاإل
طبية في مشفى أبو يوسف النجار حيث نقل الجرحى، أن حالة أربعة منهم متوسطة فيما وصـفت حالـة             

  .الخامس بفوق المتوسطة
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ي حادث آخر، أصيب أمس، أربعة مواطنين من عائلة النجار في خزاعة بمحافظة خان يونس جنوب                وف

وذكرت مصادر محليـة أن      .ي هناك سرائيلقطاع غزة، جراء انفجار لغم من مخلفات جيش االحتالل اإل         
  .الجرحى نقلوا إلى مشفى ناصر بالمحافظة لتلقي العالج

  ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  طيني بنيران االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي استشهاد فلس .٣٦

ية قـرب مـدخل الحـرم       سرائيلاستشهد شاب فلسطيني مساء أمس، برصاص شرطة حرس الحدود اإل         
وقالت مصادر االحتالل إن الشاب الذي كان يعتزم الـدخول إلـى الحـرم       .اإلبراهيمي في مدينة الخليل   

تفتيش التابعة لقوات االحـتالل، وحينمـا حـاول         اإلبراهيمي رفض الخضوع للفحص األمني في نقطة ال       
الفرار متوجها نحو الحرم اإلبراهيمي قام أفراد شرطة حرس الحدود بإطالق النار عليه بـشكل مكثـف                 

 .وأردوه قتيال، كما أصيب شرطي بجراح طفيفة بشظايا الرصاص
 ٧/٥/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  لحم وجوارها التي تخنق بيت يةسرائيلاإل المتحدة تندد بالقيود األمم .٣٧

 على بيت لحم وجوارها تخنق اقتصاد       يةسرائيلاإل القيود   أن المتحدة   األمم أكدت :ا ف ب  - القدس المحتلة 
وجاء في التقرير الـذي     . أمسهذه المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تقرير صدر            

 قلـصت جـذريا     يةسـرائيل اإل اإلجـراءات   المتحدة ان  لألمم التابع   اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون     أعده
 أن التقريـر    وأضاف. المساحة المتاحة لسكان بيت لحم ما قوض التنمية االقتصادية واالجتماعية للمدينة            

 كلم مربعـا بـسبب      ٦٦٠فقط من مساحة المدينة البالغة      % ١٣ إلى إالالفلسطينيين ال يحق لهم الوصول      
 مـن   األكبـر ر الفصل في الضفة الغربية، وبسبب وقوع القسم          وبناء جدا  يةسرائيلاإلتوسع المستوطنات   

 على نشاطات التخطيط    يةسرائيلاإل المدينة في المنطقة المصنفة منطقة ج حيث تسيطر السلطات           أراضي
 التوسـع  إمكانيـة  التقرير انه نتيجة لهذا فـان  وأضاف. والبناء حيث تخضع المنطقة لها عسكريا ومدنيا    

 قدرة المدينة على االسـتفادة      إلى بالنسبة   األمرعي في بيت لحم تقلصت، وكذلك       والنمو السكاني والصنا  
  .من مواردها الطبيعية 

  ٧/٥/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
  
  االحتالل أقام سجنا سريا الرتكاب الجرائم بحق األسرى: نادي األسير .٣٨

" الشرق األوسط" لـ في حديثاتهم قدروة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني،:  كفاح زبون- رام اهللا
قال هذا  و.  باستخدام سجن سري، غير معروف، الحتجاز وتعذيب معتقلين فلسطينيين، وعربإسرائيل

السجن السري الذي «وأوضح أن . "سجن سري يعني ارتكاب جرائم.. سجن ترتكب فيه جرائم بالتأكيد
المعتقلون الذين ينقلون إليه ، غير معروف المكان، وال يعرف بموقعه حتى "١٣٩١المنشأة "يطلق عليه 

 ."معصوبي األعين إلخضاعهم لالستجواب والتحقيق
 ٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  فتح طريقا مغلقا منذ خمس سنوات في الخليلي االحتالل .٣٩

 الفلسطينيين سيتمكنون مـن الـسير       أن يسرائيلاإل ناطقة باسم الجيش     أعلنت :ا ف ب   - القدس المحتلة 
 .ليل في الضفة الغربية المحتلة، كانوا منعوا من استخدامه قبل خمـس سـنوات             مجددا في شارع في الخ    

 المقبل فتح هذا المحـور الـذي يـربط بـين            األسبوع ان الجيش سيعيد خالل      يةسرائيلاإلوقالت الناطقة   
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ـ  اتخـذ ب   اإلجراء ان هذا    وأضافت.  في الخليل  اإلبراهيمي  والحرم    أربعكريات  مستوطنة   د تعهـدات   ع
 اتخذت لضمان امن    إجراءات أنو  ،   بتسهيل تنقل الفلسطينيين   يةسرائيلاإللطات للمحكمة العليا    قطعتها الس 
  .المستوطنين

  ٧/٥/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
 
  األسرى في سجن نفحة يطالبون بمالحقة ضباط إدارة سجون االحتالل .٤٠

ئل الفلـسطينية   طالب األسرى في سجون االحتالل الفـصا      :  يوسف الشايب  - حامد جاد  - رام اهللا  -غزة
ي قـضائيا   سـرائيل بالعمل على طرح إمكانية مالحقة ضباط إدارة سجون االحتالل وجهاز المخابرات اإل           

 في سجن نفحة الـصحراوي      أسرىوأكد  . وذلك باالستناد إلى ما يمارسونه من جرائم حرب في السجون         
تالل علـى ضـرورة      لجمعية األسرى والمحررين من سجون االح      وجهوهافي رسالة مهربة من السجن      

التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والعمل على تشكيل طاقم قانوني لرصد االنتهاكات التـي تواصـل                
واقترح األسرى إطالق أوسع حملة لمناصرة قضيتهم وأن        . إدارة سجون االحتالل اقترافها بحق األسرى     

  .تشمل هذه الحملة تحركا دوليا
 األسرى في محافظة جنين اعتصاما احتجاجيا على محاولة فرض           نفذ العشرات من أهالي    أخرىمن جهة   

ية، واحتجاجا على الممارسات القمعيـة      سرائيلالزي البرتقالي على األسرى الفلسطينيين داخل السجون اإل       
  .بحقهم

  ٧/٥/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  إبريل/ خالل نيسان فلسطينيين في غزة والضفةتسعةمقتل ": هيئة فلسطينية" .٤١

رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تسع حاالت وفاة خالل شهر           : اء الكحلوت  ضي -غزة  
  . في الضفة الغربية٤ في قطاع غزة، و٥: أبريل في مناطق السلطة الفلسطينية

 فلسطينيين خالل شـهر أبريـل أصـدرتها المحـاكم           ٥وأشارت الهيئة إلى صدور أحكام باإلعدام على        
ولفتت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيـام            .لغربية وقطاع غزة  العسكرية في الضفة ا   

األجهزة األمنية الفلسطينية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسالمتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء             
محظورة يجـب   المعاملة والتعذيب التي تمارسها األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعماالً             

  .تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعماالً مجرمة، حسب التقرير
 ٧/٥/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
 مواطنا في الضفة ١٢عتقل ياالحتالل  .٤٢

 مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من محافظة بيت لحم، قالت: رام اهللا
ن محافظتي جنين والخليل وآخر من قرية الفندق في ومواطنين من محافظة نابلس، واثنين آخرين م

  مخيم العين غرب مدينة نابلس واستدعت مواطنا آخر من .محافظة قلقيلية
  ٦/٥/٢٠٠٩قدس برس، 

  
   ويعد بإضراب شامل جزئياإضرابا ينفذ "مجلس التمريض الفلسطيني" .٤٣

اكز الصحية الحكومية الفلـسطينية      نفذت الهيئة التمريضية العاملة في المستشفيات والمر       : بترا -رام اهللا   
 . وذلك بطلب من مجلس التمريض الفلسطيني احتجاجا على عدم تحقيـق مطالبهـا      أمس، ، جزئيا إضرابا

 إيفـاء  جاء لعـدم  اإلضراب أنوقال حسين كبها ممثل نقابة التمريض في منطقة جنين في بيان صحافي           
وبـسبب  . للهيئة التمريضية وعدم تحقيق مطالبها    وزارة الصحة الفلسطينية بالوعود الكثيرة التي قطعتها        



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

 شامال  إضرابا المقبل   األحد يكون   أن الجزئي التحذيري على     اإلضراب عن   لإلعالنذلك اضطرت الهيئة    
  . لم تستجب الحكومة لمطالبناأن

  ٧/٥/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
 
  لسطينيين معاًيين والفسرائيلما نبحثه خلق الظروف المالئمة لجلوس اإل: العاهل األردني .٤٤

قال العاهل األردني عبداهللا الثاني، في برلين أمس، بعد لقائه المستشارة األلمانية            :  اسكندر الديك  -برلين  
ما نبحثه حالياً هو جمع العرب واألوروبيين واألميركيين فـي فريـق واحـد لخلـق                "أنجيال مركل، إن    

يين والفلسطينيين معاً، وكذلك اللبنـانيين      سرائيلالظروف المالئمة خالل الشهور القليلة المقبلة لجلوس اإل       
سيعرض خطة  "وأضاف، أنه يعتقد بأن أوباما      ". والسوريين والدول العربية للخروج بخطة عمل مشتركة      

 لواشنطن في األسابيع المقبلة، على أن يجتمع األوروبيون والعـرب           نتنياهو  العمل المشتركة بعد زيارة     
  ".ي كيفية دفع العملية إلى األمامواألميركيون بعد ذلك للبحث ف

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 
  
 الحلوةعين تقارير أمنية ترصد نذراً لتفجير الوضع في : "عكاظ"مصادر لـ .٤٥

 أن تقارير أمنية وصلت إلى عدد "عكاظ"كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ:  زياد عيتاني-بيروت 
 أمني في مخيم عين الحلوة قبل السابع من المراجع الرسمية تشير إلى مخاوف كبيرة من حصول تفجير

وأضافت المصادر  . حزيران المقبل مما يؤدي إلى عرقلة العملية االنتخابية في المدينة/من شهر يونيو
إن تحركات غير مألوفة تم رصدها داخل المخيم ال تدعو لالطمئنان وتنذر بحصول مواجهات يخطط لها "

ادر قائلة إن هناك اتصاالت بدأت مع القوى الفلسطينية، وعلى وختمت المص ."أن تتمدد إلى خارج المخيم
رأسها ممثل السلطة في لبنان عباس زكي وممثل حركة حماس أسامة حمدان لمواجهة أية مؤامرة 
بخاصة أن القراءة اللبنانية الغتيال القيادي الفلسطيني كمال مدحت تفيد أن المستهدف األول هو 

  . "تاالستقرار األمني في المخيما
  ٧/٥/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  وجرائمها" إسرائيل" يناقش الصراع مع  وزراء الخارجية العرباجتماع .٤٦

 جامعة الدول   عبر مراسليها مراد فتحي وأحمد ربيع، أن      القاهرة   من   ،٧/٥/٢٠٠٩الشرق، قطر،   ذكرت  
ستوى وزراء  العربية أنهت كافة االستعدادات لعقد االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على م            

  . الخارجية العرب، اليوم الخميس، في مقر األمانة العامة بدعوة من دولة فلسطين
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن االجتماع              

ـ                دس والمـسجد   يناقش ثالث قضايا فقط وفي مقدمتها االنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لهـا مدينـة الق
ي واإلجراءات الكفيلة سواء كانت سياسـية أم دبلوماسـية أم           سرائيلاألقصى من قبل سلطات االحتالل اإل     

إعالمية لدعم أهل القدس ووضع خطة للتحرك العربي على الساحة الدولية لمواجهة هـذه المخططـات                
 الدوليـة وبالتـالي اتخـاذ       وأضاف صبيح، أن البند الثاني هو تقرير لجنة تقصي الحقـائق          . يةسرائيلاإل

يين الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب فـي غـزة          سرائيلالخطوات المناسبة لمالحقة مجرمي الحرب اإل     
وأشـار  . خالل العدوان، مؤكدا أن هذا التقرير يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية في الكويـت               

ة العرب هو الخاص بمتابعة مستجدات الـصراع        صبيح، إلى أن البند الثالث على أجندة وزراء الخارجي        
ي حيث سيقدم وزير خارجية األردن تقريرا حول نتائج مباحثات العاهل األردني في             سرائيل اإل –العربي  

واشنطن مع الرئيس أوباما خاصة أن العاهل األردني عرض الرؤية العربية من مستقبل عملية الـسالم                
  . ارجية ست دول عربية في عمان الشهر الماضيوالتي تمت بلورتها في اجتماع وزراء خ
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 إن اجتماع اليـوم     ،قال مدير مكتب األمين العام السفير هشام يوسف      أن  ،  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة،  وأضافت  
. ية في القدس  سرائيل اإل يين، واالعتداءات سرائيلسيبحث في مسائل مهمة جداً كمالحقة مجرمي الحرب اإل        

خطورة الموقف بعد أن اقتربنا من نقطة الالعـودة فـي مـا يتعلـق               نستشعر مدى   ": "الحياة"وقال لـ   
باالستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والحفريات والتهويد وغيرها من الممارسات التي زادت وتيرتها في             

وال أرى أن هناك بديالً عن الذهاب إلى مجلس األمن إذا أردنا التعامل بجدية مع هذه                ... الفترة الماضية 
  ."القانونية المرتبطة بهذا الموضوعت أو التعامل في بعض الجوانب الممارسا

 
  مصر تريد موافقة نتنياهو الواضحة على مبدأ حل الدولتين .٤٧

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبـو الغـيط، أن النظـرة المـصرية               : محمد عبد الرازق   -القاهرة  
ية وما يمكـن أن يـشكله الملـف         سرائيلة اإل لألخطار في المنطقة ال تفرق بين ما تشكله القدرات النووي         

وأوضح أبو الغـيط أن   .النووي اإليراني خاصة في حال تحوله لقدرة عسكرية، من تهديد لألمن اإلقليمي
  ، "امتالك أي دولة في الشرق األوسط ألسلحة نووية هو أمر ال تقبل به مصر"

ي سـرائيل ي تحدث عنها رئيس الوزراء اإلوذكر أبو الغيط، ردا على سؤال آخر عن المسارات الثالثة الت       
يعد تطورا في النظرة التي سبق أن عبـر عنهـا رئـيس             "لتحقيق السالم في الشرق األوسط، أن ما قيل         

، وأنـه   "يسـرائيل ي في أحاديث سابقة بشأن مفهومه لكيفية تحقيق السالم الفلسطيني اإل          سرائيلالوزراء اإل 
ل على تحـسين الوضـع االقتـصادي الفلـسطيني وتخفيـف            من الجيد أن يتعهد رئيس الوزراء بالعم      "

ي على الفلسطينيين، من دون أن يؤثر ذلك على نيتـه   سرائيلاإلجراءات التعسفية التي يطبقها االحتالل اإل     
من المهـم كـذلك أن      "وأكد أبو الغيط في الوقت نفسه أنه        ". في استئناف التفاوض السياسي بأسرع وقت     

ية بشكل واضح عن قبوله بمبدأ حل الدولتين وبالضرورة الحيويـة التـي             يلسرائيعبر رئيس الحكومة اإل   
تشكلها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبار أن ذلك هو الهدف األساسـي لكافـة الجهـود المبذولـة                  

إننا نريد أن نفهم بـشكل أكبـر مـن رئـيس            : "وأضاف". والضمانة الحقيقية لألمن والسالم في المنطقة     
 ".ي لألراضي العربيةسرائيلنواياه ومفاهيمه بشأن تحقيق السالم وإنهاء االحتالل اإل) يسرائيلاإل(الوزراء 

  ٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
 نجاد يطالب قادة الفصائل الفلسطينية بالتمسك بالمقاومة .٤٨

ـ     : سعاد جروس : دمشق  ، إن الرئيس اإليراني محمود    "الشرق األوسط "قالت مصادر فلسطينية في دمشق ل
 .أحمدي نجاد التقى في دمشق، أول من أمس، وفدا من قيادة حركة حماس وبوفد مـن حركـة الجهـاد   

وأضافت المصادر، أن الرئيس اإليراني شدد على ضرورة الوحدة الفلسطينية والتمسك بالمقاومة وعـدم              
إن لـم   "نـه   التخلي عنها وقارن بين التمسك بالمقاومة وتمسك إيران بمشروع المفاعل النووي، مؤكدا أ            

لكـن  ". تتمسك إيران بالمشروع النووي وعدم تراجعها عنه لفقدنا عنصر القوة عندنا، وانهرنا أمـامهم              
المصادر نفت أن يكون أحمدي نجاد بحث موضوع انتقال قيادتي حماس والجهاد إلـى إيـران جـراء                  

 .وقال إن هذه تسريبات الهدف منها معروف. التقارب السوري األميركي
 ٧/٥/٢٠٠٩وسط، الشرق األ

  
  إطالق قافلة مساعدات سعودية ثالثة لغزة .٤٩

أطلقت السعودية، أمس، قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة هي الثالثة منذ الحـرب               : جدة
ية األخيرة، ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في إطـار مـشروع               سرائيلاإل

 مليـون   ١١,٤ طناً بقيمة أكثر من      ٩٣١وتبلغ حمولة القافلة أكثر من      . ي لإلغاثة منظمة المؤتمر اإلسالم  
  .ريال سعودي



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ١٤٢٧:         العدد       ٧/٥/٢٠٠٩الخميس  :التاريخ

 شاحنة إلى وحدة التنسيق التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي فـي           ٤٥وستتوجه القافلة التي تضم أكثر من       
لها المنظمـة إلـى     وهي الشحنة األكبر التي ترس    . مدينة العريش المصرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة       

ي، وتضم أدوية وأجهزة طبية متنوعة وحليباً لألطفال، إضافة إلـى مـواد             سرائيلالقطاع منذ العدوان اإل   
  .غذائية ومالبس ومتفرقات

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 
 
  مليون دوالر١٠٠ منظمة المؤتمر اإلسالمي تعلن برنامجا تنمويا لغزة بـ .٥٠

إحسان أوغلي، أمين منظمة المؤتمر اإلسالمي، أمس، أن حجم         قال أكمل الدين    :  سلطان العوبثاني  -جدة  
 مليون ريال، كاشفا عـن انطـالق برنـامج    ١٨إجمالي المساعدات اإلنسانية إلى غزة تجاوز حتى اآلن     

/ تأهيل متكامل للتنمية سوف يتم التباحث حوله في اجتماع تشهده العاصمة السعودية الرياض في يونيـو               
 مليون دوالر، وسوف ينفذ البرنـامج فـي         ١٠٠يزانية البرنامج تقدر بأكثر من      م"وقال   .حزيران القادم 

وأكد أوغلي، أن المنظمة تسلم المساعدات من مواد غذائية وطبية وعينية إلى مستحقيها من              ". قطاع غزة 
ال يتم تسليم تلك المعونات إلى أي جهات أخرى غير مرغـوب فيهـا،              : "أهالي قطاع غزة فقط، مضيفا    

وبـين أن   ".لذي أكسب منظمة المؤتمر اإلسالمي ثقة مختلف دول العالم والمنظمـات اإلنـسانية  األمر ا
الجهات التي تتعاون معها المنظمة في تسليم مواد اإلغاثة ألهالي قطاع غزة تتمثل في كل مـن منظمـة                   

 ".األونروا"الهالل األحمر الفلسطيني، ومنظمة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
  ٧/٥/٢٠٠٩شرق األوسط، ال

  
  ال تعديالت على المبادرة العربية وشروط نتنياهو للسالم غير مقبولة: عمرو موسى .٥١

نفى األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إدخال أي تعديالت على مبـادرة             :  أحمد رحيم  -القاهرة  
يقوم على أمرين   "واشنطن  السالم العربية بطلب أميركي، مؤكداً أن التصور الذي سيطرحه العرب على            

واضحين ثابتين، األول هو المبادرة، والثاني هو ما نقله العاهل األردني عبداهللا الثاني في لقائـه الـذي                  
وقال موسـى، إن لقـاءه الـرئيس        . باراك أوباما " جرى بعد اجتماع عربي موسع مع الرئيس األميركي       

 الرافض  نتنياهو  بنيامين  (ي  سرائيلراء اإل تطرق إلى طرح رئيس الوز    "الفلسطيني محمود عباس، أمس،     
واتفقنا على أنه طرح غير مقبول وتحدثنا عن زيارته المقبلة ألميركـا واجتمـاع وزراء               ) لحل الدولتين 

والتعاون الخاص بالتحقيق في جرائم الحرب في غزة، واتفقنا ان نبقـى علـى              ) اليوم(الخارجية العرب   
  ".تواصل في االيام المقبلة

  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 
  
  المجموعة العربية لدى األمم المتحدة تتحرك لصوغ قرار حول تقرير بان كي مون  .٥٢

تحركت المجموعة العربية لدى األمم المتحدة، أول من أمس،  :القاهرة، برلين، لندن، نيويورك، الناصرة
لت المصادر وقا. بهدف صوغ بنود مشروع قرار حول التقرير الذي سلم بان جزءاً منه إلى مجلس األمن

إن المجموعة العربية طلبت من وفدي ليبيا وفلسطين صوغ مشروع قرار والعودة إليها لتقرير الخطوات 
 من مشروع البيان "مستاءون جداً"وأفادت أن السفراء العرب لدى األمم المتحدة . الالحقة وآلية التحرك

  . االحتالل أو االستيطان أوإسرائيلالرئاسي الذي جهزته روسيا لعدم تضمنه أي اشارة إلى 
٧/٥/٢٠٠٩الحياة،   
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 باختراق كبير في عملية السالم" إسرائيل"أوباما يطالب  .٥٣
طلب الرئيس األميركي، باراك أوباما ومساعداه كبير موظفي البيت األبيض، : نظير مجلي - تل أبيب

قاء في البيت رام عمانوئيل، ورئيس مجلس األمن القومي، الجنرال جيمس جونز من بيريس، في ل
إلى خطوات فعلية وفورية تعيد الثقة للفلسطينيين والعرب وتقنعهم بأن " إسرائيل"األبيض أن تبادر 

ية الجديدة ملتزمة بعملية السالم، مثل إزالة البؤر االستيطانية العشوائية واإلعالن عن سرائيلالحكومة اإل
أمام حركة تنقل الفلسطينيين وفك الحصار عن تجميد البناء واالستيطان وفتح الطرق في الضفة الغربية 

وعندما حاول بيريس تفسير صعوبات مثل هذه الخطوات في هذه المرحلة والتأكيد على . قطاع غزة
ي في الموضوع، قال جونز إن األمن يجب أال يكون ذريعة للتقدم في عملية سرائيلأهمية عنصر األمن اإل

ووضعه على رأس " إسرائيل"إدارته متمسكة بتعهداتها لحفظ أمن السالم، وقال أوباما في هذا السياق إن 
 ". إسرائيل"اهتماماتها وكل ما تقترحه في إطار دفع عملية السالم مرتبط بمبدأ الحفاظ على أمن 

٧/٥/٢٠٠٩الشرق األوسط،   
  
  يإسرائيلاألمم المتحدة تندد بمركز استجواب سري  .٥٤

'' جهاز األمن العام''لتابعة لألمم المتحدة، أمس، باستخدام نددت لجنة مكافحة التعذيب ا: ب.ف. أ-جنيف 
وقام الخبراء المستقلون العشرة أعضاء لجنة مكافحة . ي مركزاً سرياً لالعتقال واالستجوابسرائيلاإل

المنشأة ''ية حول سرائيل، باستجواب ممثلي الدولة اإل"إسرائيل"التعذيب، أمس، في إطار تقييم الوضع في 
وال يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر ولمحامي " إسرائيل"مكان غير محدد من ''اقعة في الو'' ١٣٩١

تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة ''وتابعت اللجنة أنها . ''المعتقلين وأقربائهم الوصول إليها
صول إلى وطلبت تمكين الصليب األحمر من الو'' وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت

بعض ضباط األمن ''وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب أن . ''١٣٩١المنشأة ''جميع المعتقلين في 
يين يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين أعماال تنتهك االتفاقية ضد التعذيب، سواء خالل سرائيلاإل

ذه االتهامات أن تكون تستخدم في رد خطي على ه" إسرائيل"ونفت . ''عمليات االستجواب أو بعدها
ية ال تستخدم هذا المركز منذ سنوات، وأكدت سرائيلوكالة األمن اإل''مركز االستجواب هذا وأكدت أن 

  .''لم تجد أي عناصر تبرر مالحقات جزائية''ية أنها حققت في مزاعم التعذيب وسرائيلالسلطات اإل
٦/٥/٢٠٠٩الرأي، األردن،   

  
  ولتين للصراع في الشرق األوسطال بديل لحل الد: ميركل .٥٥

قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عقب محادثاتها مع العاهل األردني الملك عبد ): د ب أ(برلين 
لحل الدولتين للصراع في الشرق " ال بديل " إنه ] أمس[اهللا الثاني في برلين اليوم األربعاء 

بالنيابة عن ألمانيا قلت إننا : " لعاهل األردني وقالت ميركل خالل مؤتمر صحفي مشترك مع ا.األوسط
وأعرب الزعيمان عن ".سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسهام بناء إلعطاء دفعة لعملية السالم هذه 

 وذلك ،أملهما في أن يعطي الرئيس األمريكي باراك أوباما دفعة جديدة لعملية السالم في الشرق األوسط
 من الشهر ١٨ي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن المقررة في سرائيلقبيل زيارة رئيس الوزراء اإل

دفعة "  الفلسطيني أعطى -ي سرائيلوأشارت المستشارة إلى أن تركيز أوباما على الصراع اإل.الجاري
إجماال، يؤكد المنطق : " وقالت ميركل".سياسية قوية لوضع قضية تلك المفاوضات تحت السيطرة مجددا 

 محذرة من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تجدد ،تغالل هذه الفرصة قبل ضياعهاالسليم ببساطة اس
  ".العنف كما حدث في الماضي

٦/٥/٢٠٠٩القدس، فلسطين،   
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  نتنياهو سيقبل حل الدولتين بلسانه دون قلبه": ديلي تليجراف" .٥٦
س األمريكي، البريطانية عن أن نائب الرئي" ديلي تليجراف"كشفت صحيفة :  محمد بشير جابي- جدة 

 لقادة الدولة العبرية، في محاولة لقبول إقامة دولة "اإلقناعية"جو بادين وجه كل أسلحته وملكاته 
وذكرت الصحيفة أن بايدن استخدم . فلسطينية، ووقف توسيع المستوطنات اليهودية في األراضي المحتلة

توجيه رسالة شديدة اللهجة، لرئيس وزراء ل" إيباك"ية سرائيلخطابه أمام لجنة الشؤون العامة األمريكية اإل
يتعين العمل من أجل حل الدولتين، وأعتقد أنك ال تحب ما قلته، "، بنيامين نتنياهو، قائال "إسرائيل"

وأضيف بأن توقف بناء المستوطنات وتزيل غير الشرعية وتسمح للفلسطينيين بحرية الحركة، أي ترفع 
 إلى أنه في المقابل، يرفض نتنياهو مبدأ إقامة دولة فلسطينية وأشارت الصحيفة. "الحصار عن قطاع غزة

وأن حكومته اليمينية تعتزم بناء مزيد من المنازل داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وفي 
وأكدت الصحيفة أن من المتوقع أن يقبل رئيس الوزراء مبدأ حل الدولتين بلسانه . القدس الشرقية المحتلة

 أمام الرئيس أوباما مقابل التزام أمريكي باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إيران وبرنامجها دون قلبه
  .النووي

٧/٥/٢٠٠٩عكاظ،   
  
  مشاورات دولية موسعة لبلورة خطة سالم متكامل خالل أسابيع .٥٧

ظهرت مؤشرات متفرقة الى تحرك دولي واسع لرسم  :القاهرة، برلين، لندن، نيويورك، الناصرة
وفي وقت تحدثت . اء عملية سالم شاملة في الشرق األوسط خالل الشهور الثالثة المقبلةخطوات إحي

من " سلسلة متشعبة"المستشارة األلمانية أنغيال مركل والعاهل األردني الملك عبداهللا الثاني عن 
، "ملمتكا" والدول العربية لوضع خطة عمل التفاق سالم إسرائيلالمشاورات األوروبية واألميركية مع 

  .توقع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أن تعلن خطة جديدة للسالم في المنطقة خالل أسابيع
قالت المستشارة األلمانية أنغيال مركل بعد اجتماعها مع العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني في برلين، 

  . خطة الشاملة لبلورة هذه ال"الشهور الثالثة المقبلة ستكون مهمة"أمس، إن 
 عن بلير قوله ان اإلدارة األميركية تتولى إعداد الخطة الجديدة بمساعدة "أسوشيتد برس"ونقلت وكالة 

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية ستجتمع في واشنطن . أطراف أخرى، متوقعاً أن تحيي األمل بالسالم
 والرئيسين المصري حسني مبارك نتنياهو  لمناقشة االستراتيجية الجديدة وتقديمها، بعد لقاءات أوباما مع

  ."وستكون لديكم صورة واضحة للخطة خالل األسابيع الستة المقبلة"والفلسطيني محمود عباس، 
٧/٥/٢٠٠٩الحياة،   

  
  ٢٠٠٢النيابة االسبانية تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في العدوان على غزة عام  .٥٨

 توصياته بتخلي قاض اسباني عن التحقيق في عدوان جددت النيابة اإلسبانية، أمس،: ب.ف. أ–مدريد 
، وذلك بعد يومين من إصداره قرارا بأنه سيمضي قدما في ٢٠٠٢على قطاع غزة عام " إسرائيل"

  .التحقيق
٧/٥/٢٠٠٩الرأي، األردن،   

  
 ممثل لألمم المتحدة يعرب عن ارتياحه للسياسة األميركية حيال السالم في الشرق األوسط   .٥٩

ب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، خـالل لقائـه ممثـل                 أعر: بيروت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سفير دولة فلسطين في لبنان، عباس زكـي عـن ارتياحـه                 

  .اتهالسياسة اإلدارة األميركية الجديدة التي وضعت عملية السالم في الشرق األوسط في سلم أولوي
٧/٥/٢٠٠٩الحياة الجديدة،    
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 ية يعيقان التنمية في فلسطين سرائيلاالنقسام الفلسطيني والحواجز اإل: المفوضية األوروبية .٦٠

" ٢٠٠٨تنفيذ سياسة الجوار األوروبي فـي       "قالت المفوضية األوروبية في تقرير      : عبد الرؤوف أرناؤوط  
سي وبناء المؤسسات عانت من كبوات نتيجة لالنقسام      أن جهود اإلصالح السيا   "الذي أعده طاقم المفوضية     

الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد فشلت العديد من المحاوالت للمصالحة بين الفصائل، مـا                
أدى إلى تدهور في أوضاع حقوق اإلنسان على الجانبين في األراضي الفلسطينية المحتلـة؛ أي الـضفة                 

رات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية، وقد جاء هذا التطور ليشكل عائقاً          الغربية وقطاع غزة، وإضعاف القد    
واجهت التنمية االقتصادية في الـضفة الغربيـة أيـضا          ، كما   "إضافياً أمام التقدم باتجاه تنفيذ خطة العمل      

 يةسرائيلي، والتوسع االستيطاني، ونشاطات الحكومة اإل     سرائيلمعيقات كبيرة بسبب استمرار االحتالل اإل     
  في القدس الشرقية، واستمرار القيود على حرية الحركة والتنقل والعبور

٧/٥/٢٠٠٩األيام، فلسطين،   
  
   الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء غزة ضرورة للحفاظ على الهدوء: منّسق األمم المتحدة .٦١

وسط، دعا روبرت سيري، منسق األمم المتحدة الخاص المعني بعملية السالم في الشرق األ: القاهرة
لمنع تبدد الهدوء الهش الذي "الفصائل الفلسطينية إلى ترك خالفاتهم جانباً والبدء في إعادة بناء غزة 

، وحث الفصائل الفلسطينية "، مشيراً إلى أن الجهود المصرية بحاجة إلى دعم كامل"يسود المنطقة اآلن
س العاديين ومعالجة التحديات وضع المصالح الوطنية أوالً والعمل على رفع المعاناة عن النا"على 

لدينا "وأكد المنسق الخاص عزم األمم المتحدة تقديم أكثر من الطعام والدواء لسكان غزة، قائال ". السياسية
، وأكد سيري على ضرورة فتح المعابر للسماح "خطط لمساعدة السكان على بناء حياتهم وإقامة المشاريع

هناك إجماعاً قوياً بين المجتمع الدولي بأن يكون هناك تحول  "بدخول مواد البناء إلى غزة، مؤكداً أن
  ".على األرض ودافع قوي غير قابل للتراجع للتوصل إلى اتفاق إلنهاء االحتالل والنزاع

٦/٥/٢٠٠٩قدس برس،   
  
  من حملة الشهادات العليا يعيشون في أوروبا و أميركا عربي  ألف٧٧٠ .٦٢

وتوجد اآلن . ال العالمية، إال أن يذهل لحجم الخسائر الناتجة منهاال يسع المتابع ألزمة الم: سامي شويل
فرصة ذهبية لعالمنا العربي، يمكن أال تتكرر في المستقبل المنظور، تتمثل في استراتيجية االستثمار في 

  .اإلنسان العربي
 الملك عبداهللا نعيش اآلن في جو يحفّز على هذا التوجه، وما المشاريع التعليمية في دول الخليج كجامعة
لكن تحتاج إلى . في السعودية أو فروع الجامعات العالمية في قطر واإلمارات، إال مثال على هذا التوجه

وقت يمكن أن يطول حتى تثمر، وهو أمر معروف ونتفق على حتميته، إذ ال يمكن إيجاد كفاءات مؤهلة 
عالمية بطرد اآلالف من العاملين في الغرب وهنا بيت القصيد، إذ تسببت أزمة المال ال. بين ليلة وضحاها

  .من وظائفهم، من بينهم بعض المهاجرين من أصول عربية
ومع غياب إحصاءات دقيقة عن عدد العرب العاطلين من العمل، تفيد أرقام بأن عدد الحاصلين منهم 

لواليات  ألف، وفي ا٦٠٠في االتحاد األوروبي يزيد على ) ماجستير ودكتوراه(على شهادات عليا 
  . ألفاً، وهو رقم ال يستهان به١٧٠المتحدة أكثر من 

 في المئة من هؤالء هم عاطلون ١٠ويبين الجدول المرفق تفاصيل هذه األرقام، ولو افترضنا جدالً أن 
من العمل، وهي نسبة طفيفة إذا ما أخذنا في االعتبار أن األجانب والمهاجرين هم األوائل الذين يطردون 

 ألف شخص من أصل عربي مؤهلين يمكن استقطابهم للعمل في ٧٠، ما يعني أن هناك نحو من العمل
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ألجنبية مطالب لى هذا التوجه، إذ ان بعض الشركات اال عوفي التجربة السورية مث. العالم العربي
  .ين مغتربين من أصل سوري للعمل في فروعها في سوريةبالبحث عن مواطن

ي حال عدم بقاء هذا المغترب في بلده واستقراره هناك، ألنه سيكون مهتماً ولهذا االقتراح ميزات، حتى ف
أكثر بتعليم أبناء بلده ومحاولة تطويرهم، على عكس بعض األجانب الذين يحاولون احتكار المعرفة 

إذ لو حاول المغترب احتكار . وجعل الشركات والمؤسسات معتمدة عليهم من دون محاولة تأمين البديل
  .قي مقيماً في بلده فهذا مفيد، ولو أراد السفر فسيعلم من سيحل مكانهالعلم وب

ليس هذا االقتراح مستحيل التطبيق، لكن يحتاج الى شجاعة متخذي القرار لمواجهة بعض المشاكل 
  .التكتيكية، مثل محاولة إعادة دمج المغتربين في الحياة الشرقية أو مسألة التعويض المادي للمغترب

ن يجذب المغترب براتب وحوافز تعادل ما كان سيدفع لألجنبي، لكي ال يشعر بأن موطنه ومن المهم أ
األصلي يستغل حاجته، ألن ذلك سيدفعه إلى المغادرة الى مهجره في أقرب فرصة، ونكون خسرنا 

  .شخصاً يمكن ان يمثل استثماراً وطنياً
 األحيان إذا لم نقل دائماً، منتجون واألشخاص الذين تتوافر لهم فرص العمل في الغرب، هم في معظم

  .ألن ال مجال في الغرب للواسطة أو المحسوبيات في توظيف العاملين، بل لإلنتاجية والكفاءة
وبالتالي يجب النظر إلى سفر هؤالء الى الغرب على أنه خسارة وطنية، وال بد من استراتيجية استقطاب 

  . لكنها ال تستغل المغترب شخصياًللمغتربين تعتمد استغالل علم المغترب ومعرفته
   بيروت– الجامعة األميركية -أستاذ مساعد في كلية سليمان العليان إلدارة األعمال  •

 المهاجرون المقيمون في الغرب بحسب بلد المولد

  المجموع  تونس  سوريا  المغرب  لبنان  األردن  مصر  الجزائر  بلد اإلقامة

  ٦١٢٠٤٨  ٦٤٦٥٢  ٢٢١٠٧  ١٨٩٨٤٩  ٥٢٩٩٨  ٧٢٥٣  ٦٦١٣٠  ٢٠٩٠٥٩  االتحاد األوروبي

  ٣٠٩٧١  ١٥٥  ١٥٦٣  ٥٠٦  ١٣١٣٧  ١٢٠٤  ١٣٩٥٩  ٤٤٧  استراليا

  ١٧٣٩٨٤  ٣٢١٤  ١٩٣٠٠  ١٦٦٧٠  ٤٣٩١٠  ١٧٨٨٥  ٦٧٣٩٠  ٥٦١٥  الواليات المتحدة

  ٨١٧٠٠٣  ٦٨٠٢١  ٤٢٩٧٠  ٢٠٧٠٢٥  ١١٠٠٤٥  ٢٦٣٤٢  ١٤٧٤٧٩  ٢١٥١٢١  المجموع

  ٢٠٠٠لسكان في الواليات المتحدة  إحصاء ا-٢٠٠٧-٢٠٠٦  CARIMتقرير الهجرة المتوسطية 
  ٧/٥/٢٠٠٩الحياة، 

  
  حماس إذ تجرب المجّرب في طلب رضا الغرب .٦٣

  ياسر الزعاترة
 وبالطبع في سياق    ، وقبل أسابيع ليس إال، كتبنا مقاال بعنوان محاذير االنفتاح الغربي على حماس            ،ها هنا 

ي إسـرائيل هاية الحرب على غزة بفـشل       التحذير من مغبة االحتفال باالنفتاح الغربي على الحركة إثر ن         
 وبين وقـف الحـرب بينمـا        ،ذريع تمثله المسافة بين إخراج قادة حماس من مخابئهم بالمالبس الداخلية          

  .الصواريخ ال تزال تنهمر على مواقع العدو
 فضال عن الركض وراءه من خالل تصريحات ناعمة تطلق          ،نعم حذرنا من مغبة االحتفال بذلك االنفتاح      

 وها نحن نتذكر هذا األمر مرة أخرى في ظل استمرار ذات المسلسل بذات الطريقـة أو                 ،حين وآخر بين  
 لكنها إشكالية من حيث تأثيراتها واألهداف التي        ،عبر تصريحات لصحف أجنبية قد ال تنطوي على جديد        

  .تقف خلفها
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 ال سـيما    ،هم يعلمـون  الذين يزعمون أن حماس قدمت ذات التنازالت التي قدمتها حركة فتح يكذبون و            
مربـع  (أولئك الذين يثيرون قصة أحمد يوسف ووثيقته العتيدة التي أخافتهم ألنها تنافسهم في ذات المربع        

  . وليس ألنها تفرط بالحقوق الفلسطينية،)التنازالت
 فهـو   ،الكالم الذي قاله خالد مشعل قبل يومين لصحيفة نيويورك تايمز ال جديد فيه من حيـث الجـوهر                 

 مع عودة الالجئـين ومـن دون     ٦٧ث عن دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام           يتحد
ونعلـم  .  وهو ذات الطرح الذي قدمه الشيخ أحمد ياسين قبل عشرين سـنة كاملـة              ،االعتراف باالحتالل 

وافقوا على   كما أن من بعده      ، لكنهم قتلوه  ،بالطبع أن أقل منه كان مقبوال من طرف الراحل ياسر عرفات          
 لكن الطرف اآلخر لم يعطهم مقابل ذلك حـصة فـي            ،ما هو أسوأ بكثير قبل فوز حماس في االنتخابات        

 مع العلم أن الفارق الجوهري اآلخر بين طرح الحركتين يتمثل           ،القدس الشرقية تمكنهم من تمرير االتفاق     
  .ر األمر مجرد هدنة ال أكثر ويعتب، بينما يرفض اآلخر ذلك،في تنازل أحدهما عما تبقى من فلسطين

يعلم قادة حماس وكل العقالء أن المشروع الصهيوني في حال قبل بطرح الهدنة بالحيثيات المشار إليهـا                 
 ، األمر الذي ال يبدو ممكنا بحال في ظل ميزان القوى الراهن           ،سيكون قد كتب نهايته من الناحية العملية      

 ويمكـن   ،أسوأ بكثير يقبله متنفذون في الوضـع الفلـسطيني        السيما أن المراهنة ال تزال قائمة على حل         
  . وأقله تهميشها أو دمجها فيها إذا قبلت ذلك،تمريره بعد شطب حماس من المعادلة

 معطوفة على التركيز المبالغ فيه على حوارات مع الغـربيين           ،من هنا تبدو كل التصريحات المشار إليها      
 ألن هدف القوم هو تـدجين حمـاس عبـر ذات     ،يحقق الهدف نوعا من العبث الذي يضيع البوصلة وال        

  ).تنازلوا حتى يقبلكم المجتمع الدولي(اللعبة التي مارسوها من قبل مع حركة فتح وعنوانها 
 وال قيمة للقول بضرورة أن يحدث ذلـك مـن           ، ومن يجرب المجرب عقله مخرب     ،إنه تجريب المجرب  

 ما يجعل ما    ، لن يحدث من دون دفع الثمن الذي دفعته فتح          ألن ذلك  ،أجل فك الحصار من حول الحركة     
يجري مجرد بث لإلحباط في صفوف الفلسطينيين الذين يسمعون يوميا من يقول لهم إن هؤالء يكررون                

  .تجربة أولئك فال تتعبوا أنفسكم؟،
ألننا إزاء   ،الذي يتوقع أن يقبل الغرب بحماس ضمن طرحها المشار إليه ال يعرف في أمر السياسة شيئا               

 وبالتالي تكرار تجربـة     ، وهم مقتنعون بقدرتهم على تدجين أية حركة ثورية        ،قوم مصابين بداء الغطرسة   
  . ولن ييأسوا من ممانعتها القائمة حتى اآلن،فتح مع حماس

بديل ذلك هو وضع القطار الفلسطيني على السكة الصحيحة بعيدا عن حوارات العبث التي ترفع عنـوان                 
 وخالصته إدارة قطاع غزة     ،األمر الذي لن يحدث من دون طرح جديد يتجاوز شروط أوسلو           ،المصالحة

 وبالطبع  ،بالتوافق وجعله قاعدة للمقاومة وإطالق مقاومة شاملة حتى دحر االحتالل من دون قيد أو شرط              
  .حتى يكون التحرير حقيقيا ومحطة للتحرير الكامل كما حصل في لبنان

  ٧/٥/٢٠٠٩الدستور، 
  
  روج من المأزق الفلسطينيالخ .٦٤

  عبد الستار قاسم
يتواصُل الحوار الفلسِطيني الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديِد بين حماس وفتح، وال يبدو أنـه      

هناك تثَاقٌُل كبير على الساحة الفلـسطينية،       . حوار سيْؤِتي ثمارا بالسرعة التي يتمنَّاها الشعب الفلسطيني       
نحن . أةَ األحمال واآلالمِ إال الذين حملُوا الوطَن على ظُهورِِهم وقَدموا من أجله التضحيات            وال يحمل وط  

نعيش المعاناةَ واألحزان على مدى عشَراِت السِنين، لكن المرحلةَ التي نَِعيشها اآلن هي األشَـد قَـسوةً،                 
  :وللخروجِ من هذه المحنِة أرى. واَألكْثَر مرارةً
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                 االحتالل، ولذلك نحن لسنا بحاجـة هفْرِضمن الناحية العملية نحن إما تحت االحتالل، أو تحت حصارٍ ي
إلى رئاسِة وزراء، أو رئاسِة سلْطَة، ولسنا بحاجة إلى كل تلك الْمسمياِت الكبيرِة الخَداعـِة، ورحـم اهللا                  

  .امرءا عرفَ قَدر نَفِْسِه
   إلى ح نِ، وهما        نحن بحاجةيرَأم نَا شَرنِّبجالفصائل، واالتفاقياتُ   : لٍّ للمحنة الداخلية التي نعيشها، ي اعِصر

الشَّعب اآلن يدفع ثَمن صراعِ الفصائل، كما دفَعه في السابق، وهو يدفع ثمن اتفاِقيـات لـم                 . إسرائيلمع  
  : قد تُشَكُِّل مخْرجاالنقاط التالية. تأِت إليه إال بالمزيِد من الهموم

تشكيُل مجلسٍ إدارِيٍّ من الخبراء والْمخْتَصين واألكاديميين الفلسطينيين الْمـستَِقلِّين إلدارِة الحيـاِة             : أولًا
هذا مختلفٌ عن أطروحات صهيونية حول إقامة مجلسٍ إدارِيٍّ؛ ألنه          . الْمدِنيِة واليوِميِة للشعب الفلسطيني   

طْنَا في الكثيرِ من األعمال المدنيـة                 فلسطينيرِتِه؛ ألننا تَومن إقام فَرَؤقَّتٌ، وال مالمنشأ والهدف، وهو م 
  .واليومية التي ال بد من تَغِْطيِتها مدِنيا

 وأي دولـة    المعروف بانتمائه الوطني، لكنه غَير مرتَبِط بأي فصيٍل فلسطينيٍّ،        "وأنا ُأعرفُ المستقل بأنه     
ةبِيرأو غيرِ ع ةبِيرع."  

أي أنه يشْرِفُ على    . مهِمةُ المجلسِ إدارِيةٌ فقط، وليست سياسيةً، وله صالِحيةُ فَرضِ األمنِ الْمدِني          : ثانيا
  .قوِة شُرطَة لها صالحيةُ اإلشراف على األمن الداخلي

الوطني، وتَبقَى مهمة األمن الوطني بيِد فصاِئِل المقاومِة التي تعمـل           ال عالقة لهذا المجلس باألمن      : ثالثا
  .ِسرا، ودون التَّدخُِّل إطالقًا في مجرياِت الحياِة المدنيِة واليوِميِة الفلسطينيِة

 يكون لها حـقُّ     على كُلِّ الفصائل الفلسطينية أن تَدعم إدارةَ هذا المجلسِ إذا طلب الدعم، دون أن             : رابعا
  .من شاء منها أن يقَاِتَل فالعدو أمامنَا، ومن لم يشَْأ فله النشاط االجتماعي. االعتراض

  .يحضر المجلس بعد استتباب األوضاع المدنية الفلسطينية ِلعمِل انتخابات إدارية: خامسا
فنحن . الشرطة التابِع مباشرةً للمجلس اإلداري    الجهاز األمِني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز        : سادسا

  .لَسنَا بحاجة إلى أجهزِة أمنٍ أو قوة تنفيذية، ومن الممكن استيعاب أفراِدها في مراِفقَ أخرى
ينشط المجلس مع مختلف قُوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين؛ إلعادِة ترتيـب              : سابعا

لفلسطينيِة بطريقة يتمثَُّل فيها الجميع وفْقَ ميثاق تُجِمع عليه مختِلفُ القوى، والتي تتولى             منَظَّمِة التحريرِ ا  
  .بعد ذلك اإلشرافَ على شئونِ الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بما في ذلك الشَّْأن السياسي

  كيف يتشَكَُّل المجلس؟
بتشكيِل هذا المجلس، واختصارا للجهِد وتقليلًا للـصخَبِ،        يتم تخويُل فصائل غيرِ مشاركة بالقتال الداخلي        

َأقْتَرِح أن يتولى فصيٌل إسلَاِمي، وآخَر وطَِني، غير فتح وحماس هذه الْمهِمة بموافَقَة صريحة وعلَِنية من                
  .ِقبِل مختلف الفصائِل، وعلى رأسها حماس وفتح

  الوضع االقتصادي
من أين األموال، إذا سرنا في طريق ال يعجِب الدوَل المانحـة؟ إذا كنـا               : ذي يتم طرحه  السؤال األول ال  

سنبقى معتَِمدين على الدول الْماِنحِة في لقمة الخبز، وبالتأكيد نحن ال نبحث عن دولة حقيقيـة، أو حـلٍّ                   
  :بعنا الخطوات التاليةمن الممكن تَخَطِّي عقبِة األموال إذا اتَّ. مشَرف للقضية الفلسطينية

  .ال مفَر من تطوير عقليِة االعتماِد على الذات، وترجمِة ذلك سلوكيا: أوال
الطَّلَب من االقتصاديين الفلسطينيين التفكير في بناء اقتصاد فلسطيِنيٍّ ما َأمكَن، بطريقة تتناسب مع              : ثانيا

  .تَطَلُّعاِتنَا نحو التحرير
ية، والتوقَّفُ عن استيراد بضائع يمكن إنتاجها محلِّيا، وذلك         سرائيللِّي عن الكثير من البضائع اإل     التَّخَ: ثالثا

  .لتأكيِد فكرِة االعتماِد على الذات، ولتوفيرِ فُرصِ عمٍل حقيقية للناس
  .ى فلسطين مباشَرةًالطَّلَب من الدول العربية التي تُعِطي أموالَها للدول المانحة تحويلُها إل: رابعا
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من المهم أن نعود إلى أساليبِ إدخَاِل األموال القديمة، وليس عبر مؤسسات مالية تَخْضع بطريقة               : خامسا
  .يةسرائيلأو بُأخْرى للرقابِة اإل

  .يجب التركيز على الزراعة: سادسا
  . من المستوى القائمِ حالياال مفَر أمامنا إال أن نقبل بمستوى استهالِكيٍّ أقَلَّ: سابعا
  .  التركيز على التَّحوِل الثقاِفي، وبطريقة تتنَاسب مع متَطَلَّباِت التحرير: ثامنا

  ٥/٥/٢٠٠٩موقع اإلسالم اليوم، 
  
  ! عندما يتحطم الحلم الصهيوني إلى شظايا. .عاماً) ٦١( .٦٥

  خالد وليد محمود
زهو والقلق  الناجم عن عقدة اإلحساس العميق بالهشاشة هو حال           ثمة مزيج من التناقض يتراوح ما بين ال       

هؤالء الساسة وصناع   ..يين وهم يحتفلون بالذكرى الحادية والستين إلقامة الدولة العبرية        سرائيلالساسة اإل 
 فرغم  ،القرار لم يستطيعوا أو بصورة أدق لم يقو على إخفاء قلقهم على مستقبل دولة غير آمنة ومستقرة                

ية الصادرة هذه األيام فإن القلـق يتـوارى      سرائيلعبارات التي تنضح بالفخر وتعج  بها الصحف اإل        كل ال 
  ).إسرائيل(بحلول الذكرى الحادية والستين لقيام " المدح"خلف الكلمات الفخورة وعبارات 

 –وهو بالمناسبة اليوم آخر المؤسسين على المـسرح الـسياسي         –فالدولة في نظر رئيسها شمعون بيريز       
ية سـرائيل بينما  كان لسان  العديد من الصحف ووسائل اإلعالم اإل          ". أقوى مما تظن ومما يظن أعداؤها     "

  .والخبراء  يقول عكس ما يقوله بيرز
 تأتي ذكرى استقاللهم و فحيح  ،واألصوات تتعالى هناك عن فساد مروع     ) إسرائيل(تهل هذه الذكرى على     

اع قرارهم، ساسة وأمنيين،وقد أزاح الفساد األخالقـي والمـالي          أفعى التحقيقات بتهم الفساد تحيط  بصن      
ي، وسلط األضواء على أزمات السلطة وفسادها،       سرائيلالعبر والعبرات عن صدارة المشهد اإلعالمي اإل      

  . الحلم الصهيوني ودولته" استثمار"ودور األثرياء في 
 ،عديدة؛ نالحظ اثنتين منها لوضـوحهما     ي يعاني من أزمات     سرائيلتهل هذه الذكرى والنظام السياسي اإل     

  :األولى قديمة قدم النظام نفسه، أما الثانية فهي قديمة جديدة في آن، وهما
ي وعوامل ثقافية تميز    سرائيل أزمة غياب االستقرار السياسي النابع من عوامل بنيوية تميز النظام اإل           -١

تقد االستقرار الحكومي، حيث جـرت حتـى اآلن         ي يف سرائيلي، فقيام الدولة والنظام اإل    سرائيلالمجتمع اإل 
 حكومة، بمعدل حكومتين لكل دورة انتخابية، أي أن المعدل العام يشير             ٣٣ انتخابات كنيست وشملت     ١٨

ية أنهت مدتها القانونية المقابلة لعمل دورة كنيست، وقد أدى كل ذلـك             إسرائيلإلى أنه ليس هناك حكومة      
  .أقل األنظمة استقراراً في الغرب) الديمقراطي(ي سرائيلإلى اعتبار النظام اإل

 أما األزمة الثانية فهي أزمة الفساد التنظيمي أو اإلداري والمالي، والفـساد فـي النظـام الـسياسي                   -٢
والبيروقراطي وهي قديمة أيضاً، ولكن التعرض لها أصبح جديداً في العقود األولى التي أعقبـت قيـام                 

الحاكم، وكان األخير الحاكم الديناميكي في      " مباي"ة تماه بين الدولة وحزب      الدولة، فقد  كانت هناك عملي     
وفي .  بصعود حزب الليكود ألول مرة إلى الحكم       ١٩٧٧الدولة وهيمن عليها حتى االنقالب السياسي عام        

" مبـاي "ي، حيث عـين حـزب      سرائيلهذه السنوات، كانت التعيينات السياسية مسألة عادية في النظام اإل         
ي، وارتكز التقدم المهني واإلداري على المعيار الحزبي، علـى          سرائيلتباعه في الجهاز البيروقراطي اإل    أ

الرغم من ذلك فإن نظافة اليد كانت موجودة رغم التعيينات السياسية، فلم يقاض أحد بسبب ذلك، فالحزب                 
ة بعد صعود الليكود للحكـم،      وبدأت عملية التصفية للنخب البيروقراطي    . كان الدولة والدولة كانت الحزب    

فكانت فتـرة نتنيـاهو فتـرة       . ولكن نجاحه كان محدوداً، فالنخب كانت أقوى من أي انقالب سياسي آني           
ثورية في هذا المجال، حيث اصطدم األخير مع النخب القديمة بصورة مباشرة، وبـدأت مرحلـة مـن                  
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 تغيرت، حيث دخلـت اعتبـارات بنيويـة         التعيينات السياسية، ولكن هذه المرة، اختلف المعيار والقيمة       
  .ومفاهيم ثقافية وقضائية جديدة، فتحولت التعيينات السياسية كجزء من الفساد في النظام

بعد أكثر من ستين عاماً من إيجـاده        ) إسرائيل(وعليه يمكن القول، إن خير ما يعبر عن ذكرى استقالل           
إن اآلباء المؤسسين حلمـوا     :"  السابق عندما قال   يسرائيلهو ما كتبه شلومو بن عامي وزير الخارجية اإل        

  ".بمجتمع منسجم من مواليد البالد، باإلنسان الجديد للثورة الصهيونية، ولكن هذا الحلم تحطّم إلى شظايا
وتبقى الحقيقة بين االستقالل والنكبة  تدور بين  روايتين متصارعتين، وتنفي كل منهما األخـرى فيـوم                  

تنا، وواحد وستون عاماً على استقاللهم تقابلها ذكرى واحد وستين عاماً على سـلب              استقاللهم هو يوم نكب   
) ٦١(ويبدو الرقم   ...الوطن وما سبقه وتزامن معه وتبعه من قتل وهدم وتهجير وجرح نازف لم يلتئم بعد              

  ! يةسرائيلاإلإال بحجم تراكم الجرائم ) ٤٨(ال يختلف كثيراً كرقم مجرد عما سبقه من أرقام، ابتداء بالرقم 
  ٧/٥/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

   
  حكومة نتنياهو والملفات الثالثة بين التفجير والجمود .٦٦

  علي بدوان
يمكن القول إن عملية التسوية السياسية في المنطقة دخلت من جديد في نفق آخر بعـد صـعود تيـارات           

االنتكاسات والهـزات التـي     اليمين واليمين المتطرف داخل الدولة العبرية الصهيونية، وبعد سلسلة من           
أوصلت األمور إلى درجة عالية من التعقيد واالحتقان، خصوصًا بعد العدوان الصهيوني الواسع وغيـر               

  . ١٩٦٧المسبوق على قطاع غزة، واستمرار الحصار الظالم على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ي الجديد بنيامين نتنياهو، وهو     سرائيلء اإل وزاد األمر وضوحا مع الخطاب الوزاري األول لرئيس الوزرا        

الخطاب الذي أعاد خلط األوراق مرة ثانية، وبطريقة أضافت المزيد من التعقيدات على ملفات معقدة في                
  . األصل

وذلك في وقت أطلقت فيه قمة الدوحة العربية الفرصة األخيرة لمبادرة السالم العربية المقدمة للمجتمـع                
من أجل إرساء سالم شامل ومتوازن على أسـاس         ) ٢٠٠٢آذار  /مارس(ت العربية   الدولي منذ قمة بيرو   

  . مرجعية الشرعية الدولية قوالً وعمالً
  خطابات سياسية تقود للتفجير أو الجمود

فقد كشف بنيامين نتنياهو عن برنامجه الحقيقي ورؤيته الفعلية للعملية السياسية في الشرق األوسط، بعـد                
 مـن   ٦٩ية الجديدة، ونيلها الثقة بأغلبية واضحة وصلت إلى تأييد          سرائيلحكومة اإل أن نجح في تشكيل ال    

  .  صوتًا على الضد منها، مع امتناع ستة عن التصويت٤٥أعضاء الكنيست، مقابل 
فقد كشفت حكومة نتنياهو الستار عن وجهها القبيح في أول يوم تتسلم فيه السلطة، فعاد السؤال التقليـدي                  

هل ستتجه  : ية الجديدة سرائيلفسه بصدد المسار المتوقع لحزب الليكود وائتالف الحكومة اإل        التالي يطرح ن  
ية الجديدة إلى المفاوضات الجدية مع السوريين أو الفلـسطينيين أو كليهمـا، أم إلـى                سرائيلالحكومة اإل 

  الجمود السياسي والمراوحة في المكان؟ 
ع الخطاب الوزاري األول لبنيامين نتنياهو، وتواصل       فتواتر هذا السؤال، بات يفرض حضوره كل يوم م        

التصريحات االستفزازية التي أطلقها وزير الخارجية الجديد أفيغدور ليبرمان، وهي تـصريحات ليـست              
عدائية لعملية السالم، وناسفة للمرجعية الدولية وقراراتها ذات الصلة فقط، بل هي فاشية في مـضمونها                

  . منية مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، باستخدام القوةعندما تتحدث عن الحلول األ
لنقف أمام حركة فاشية بكل المقاييس يقودها أفيغدور ليبرمان، وتضطلع بدور مركزي وهام في الحكومة               

فهذه الحركة يقف على رأسها شخص يحرض على خمس المواطنين األصليين فـي             . ية القادمة سرائيلاإل
ويـدعو بـشكل    ) إسـرائيل من سكان   % ٢٠المواطنين العرب الفلسطينيين الذين يشكلون    (ة  الدولة العبري 
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، وأن يتم التعامل معهم بنفس األسلوب الذي تـم          إسرائيلصريح إلى تصفية قيادات الجمهور العربي في        
  .التعامل به مع قطاع غزة

لجديد بنيامين نتنياهو بتضمين    ي ا سرائيلومن بين المالحظات الهامة التي سجلت، قيام رئيس الوزراء اإل         
خطابه الوزاري األول، إعادة إطالقه مقوالت سياسية تفجيرية تقود إلدخال المنطقة في بوابة المغامرات              
العسكرية، أو نحو الجمود في أحسن األحوال، وهي مقوالت تستند إلى المواقف السياسية الرئيسية التـي                

  ".  بيتناإسرائيلحزب " وبرنامج أحزاب اليمين خصوصا كان حزبه قد أعلنها في برنامجه االنتخابي
ية في هذا المضمار، حيـث      سرائيلوهي مواقف تعكس أيضا المزايدات الشعاراتية بين الكتل الحزبية اإل         

، وال إمكانية لدولة    سرائيلال عودة لالجئين الفلسطينيين، والقدس العاصمة الموحدة إل       : الالءات المعروفة 
تامة السيادة، كما ال إمكانية للنزول الكامل والتام من فوق هـضبة الجـوالن الـسورية     فلسطينية مستقلة   

، مخالفًا بذلك مبدأ األرض مقابل السالم الـذي شـكل           "السالم لن يتحقق إال في مقابل السالم      "المحتلة، و 
مر مدريد للـسالم    أساسا للمفاوضات بين الدولة العبرية الصهيونية وباقي البلدان العربية المعنية منذ مؤت           

  . ١٩٩١عام 
بل وخطا وزير الخارجية الجديد أفيغدور ليبرمان خطوات أكثر وضوحا بإطالقه تصريحات أعلن فيهـا               

ـ    ، )الضبابية فـي األصـل    (والتحلل من التزامات مؤتمر أنابوليس      " حل الدولتين "رفض الدولة العبرية ل
، "سـرائيل مر أنابوليس للسالم غير ملزمة إل     مقررات مؤت "نيسان الجاري أن    /حيث أعلن في مطلع أبريل    

وهو األمر الذي من شأنه أن يشكل إحراجا لدعاة السالم العرب وللرئيس األميركي باراك أوباما الـذي                 
  .يصر على حل الدولتين

  حكومة نتنياهو والملفات الثالثة
ات ناريـة جديـدة،     ولم تكد تمر ساعات على التصريحات السابقة، حتى خرج أفيغدور ليبرمان بتصريح           

استبعد خاللها أي انسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة، قائال في مقابلة مع صـحيفة هـآرتس                 
ية بشأن المفاوضات مـع     سرائيلال قرار من الحكومة اإل    : "نيسان الماضي /ية في الثاني من أبريل    سرائيلاإل

  ". سوريا ولن نقبل بانسحاب من هضبة الجوالن
ية، سـرائيل التوصيات الكثيرة التي كانت قد أطلقتها بعض المراكز البحثية والدراسية اإل          وذلك بالرغم من    

الخيـار  "في دورته األخيرة، بـضرورة العـودة إلحيـاء          " المناعة القومية "بما فيها مؤتمر هرتسليا لـ      
ئع مع انتخاب باراك أوباما، فأنصار الخيار السوري يطرحون جملة مـن االدعـاءات والـذرا              " السوري

ي سـرائيل ي السوري أقل تعقيدا من ملف الصراع اإل       سرائيلالميكانيكية، ومنها القول إن ملف الصراع اإل      
الفلسطيني، وإن في دمشق مرجعية أكثر فعالية وأقوى صالحية مما في فلـسطين، وإن التفـاوض مـع                  

  .وريا مع إيراندمشق ينطوي على مفتاح االنقالب الجيوسياسي في الـمنطقة من خالل تفكيك عالقات س
ية الثامنة  سرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو لدى عرضه حكومته على الكنيست اإل         سرائيلفرئيس الحكومة اإل  

آذار الماضي لنيل الثقة، ركز على ثالثة ملفات أساسية باعتبارها          /عشرة في الحادي والثالثين من مارس     
لتالية، وهي الملف االقتصادي الذي ورثه من سلفه        الهم الرئيسي واألساسي لحكومته العتيدة في المرحلة ا       

إيهود أولمرت، وهو ملف كبير يتضمن أثقاالً وازنة في ظل األزمة المالية واالقتصادية العالميـة التـي                 
  . أصابت الدولة العبرية وعكست نفسها على اقتصادياتها بشكل كبير ومؤثر

ية السابقة، ولكـن بـنفس      سرائيل الحكومات اإل  وثاني الملفات هو ملف االستيطان المتوارث من مشاريع       
جديد، وبإصرار ملحوظ لتفعيله واإلسراع في تحقيق إنجازات أوسع في مضماره، خصوصا أن االئتالف              

اليمين "ي الجديد، يضم في صفوفه العتاة من االتجاهات اليمينية التوراتية ومن تيارات             سرائيلالحكومي اإل 
 دعاة االستيطان فوق أراضي الضفة الغربية ومنـاطق القـدس وقلـب             من" القومي العقائدي الصهيوني  

  . المدينة، في الوقت الذي تستمر فيه حمالت االستيطان التهويدي، ويتم طرح المشاريع الجديدة للتهويد
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الشق األول المتعلق بالموضوع الفلسطيني، على خلفية       : أما ثالث الملفات فيتعلق بالموضوع األمني بشقيه      
حلة ما بعد العدوان على قطاع غزة، وهو الملف الذي يركز على المعالجة األمنية للعالقة مـع                 ذيول مر 

الفلسطينيين ويغيب المعالجة السياسية، حيث تجاهل نتنياهو في خطابه الوزاري األول بفجاجة عالية حتى              
قية مـع الطـرف     مبدأ حل الدولتين على المسار الفلسطيني، ولم يقدم أي تصورات جدية لمفاوضات حقي            

  . الرسمي الفلسطيني
والمفارقة أن نتنياهو ومعه مجموعة أفيغدور ليبرمان وباقي التشكيالت السياسية المؤتلفة مع الليكود فـي               

علـى حـد    ) النخب والدهماء (الحكومة الجديدة يواصلون إطالق شعارات التطرف التي تدغدغ مشاعر          
 ولمـستقبل   ١٩٦٧بل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام       سواء في أوساط اليمين المتطرف بالنسبة لمستق      

  .الحل مع الفلسطينيين بشكل عام
  إيران واحتماالت الخيار العسكري

أما الشق الثاني في الملف األمني فيتعلق بإيران، حيث بدأ نتنياهو الحشد اإلعالمي والتحريض الـدولي                
في خطابه الوزاري أيضا، أن الخطـر األكبـر         على برنامجها السلمي للطاقة النووية، فقد ادعى نتنياهو         

إن على العـالم أن يعـي مـدى         "، وخص في كلمته إيران قائالً       "األصولية اإلسالمية "على اإلنسانية هو    
  ".خطورة أن يكون لدى نظام أصولي سالحا نوويا

يـة  ، ولكن ليس وحدها، بل العالم بأسـره، بمـا فيـه دول عرب             إسرائيلإيران تهدد باألساس    "وأضاف  
ي كبير لتحقيق حملة إعالمية تهدف إلى إقناع الـرأي العـام فـي              إسرائيل، داعياً إلى مشروع     "وإسالمية

 تريد على حد    إسرائيلالغرب بالتحرك ضد المشروع النووي اإليراني، منطلقًا من أن أغلبية الناخبين في             
لذلك بدا في خطابه األول كمـن       " قائدا على مستوى أرييل شارون أو إسحاق رابين أو مناحيم بيغن          "قوله  

، وأعلـن اسـتعداده   "التهديد اإليراني"ي لمواجهة ما يسميه بـسرائيليريد أن يظهر سياسيا في الشارع اإل   
  . للحل العسكري واستهداف طهران
ية بنيامين نتنياهو ينظر بالفعل في      سرائيلية أن رئيس الحكومة اإل    إسرائيلوفي هذا السياق، كشفت مصادر      

 اإلقدام على عمل عسكري ضد إيران، على أساس أن العقوبات المفروضة على طهران لم تـأت                 إمكانية
  . بنتيجة، وأن القوة هي السبيل الوحيد لمنعها من تطوير قدراتها النووية

إنه وفقا  "نيسان الماضي عن تلك المصادر قولها       /ية يوم الثاني من أبريل    سرائيلونقلت صحيفة هآرتس اإل   
 عقب تسلم حزب الليكود بزعامة نتنياهو قيادة ائتالف يميني، فإن رئـيس             إسرائيلائدة في   للتقديرات الس 

  ". الحكومة الجديد يعد لعمل عسكري ضد إيران
وأضافت أن هذه التقديرات مبنية على عدة اعتبارات أولها المواقف التي أعلنها نتنياهو خـالل الحملـة                 

خطـرا  " الكنيست عندما جدد اعتبار البرنامج النووي اإليراني         االنتخابية وخطابه أمام جلسة نيل الثقة في      
، مشيرة إلى أن التقديرات السائدة على الساحة الدولية باتت تتعامل مع مسألة قيـام     "إسرائيلوجوديا على   

  .  بضربة عسكرية إليران على أنها أمر احتماالته قويةإسرائيل
ي السابق إيهود أولمرت ووزير حربـه إيهـود   سرائيلوكشفت المصادر ذاتها أيضا أن رئيس الوزراء اإل       

باراك قدما قبل عام من اآلن للرئيس األميركي السابق جورج بوش الئحة بطلباتهما بخصوص تـسهيل                
ي على إيران، إال أن إدارته ردت برسائل حازمة على تل أبيب تطالبهـا بعـدم                سرائيلالهجوم الجوي اإل  

 -على ما يبـدو   -زمة المالية، بيد أن إيهود أولمرت بدل موقفه         التصرف بمفردها، خاصة بعد ظهور األ     
وتراجع في حساباته عن فكرة الهجوم العسكري الجوي على المفاعل النووي اإليراني، أو ألقاهـا علـى                 
األقل لخلفه بنيامين نتنياهو نظرا لعواقبها غير المحسوبة، باعتبارها تدخل في باب المغامرة دون الموافقة               

 اللوجستي األميركي التام والكامل، إضافة لإلسناد السياسي الفعـال علـى الـصعيد الـدولي،                واإلسناد
 من عواقـب عمليـة   إسرائيلوضرورة التعهد األميركي أوالً وقبل اإلقدام على العملية العسكرية بحماية          

  . استثنائية كهذه
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 أن يزور بنيامين نتنيـاهو      -ريةكما تشير المعلومات المتسربة للصحف العب     -في هذا السياق من المتوقع      
الواليات المتحدة قريبا، ومن المتوقع أيضا أن يتصدر الموضوع اإليراني جدول أعماله الـسياسية مـع                
اإلدارة األميركية، حيث تقدر مصادر أوروبية هامة وذات مصداقية وفقًا لتسريبات وصلتها، أن نتنيـاهو               

لمتوقع أن يناقش معه مشروع عمل عسكري ضد إيـران،          سيقابل باراك أوباما في البيت األبيض ومن ا       
  . بالضربة بإشراف أميركيإسرائيلعلى أن تتكفل 

وتشير المصادر إلى أن الحصول على ضوء أخضر من إدارة باراك أوباما يبقى األسـاس أمـام تنفيـذ                 
ودون الضوء  . ئيةمخطط نتنياهو بتنفيذ الشق الثاني من ملفه األمني واستهداف إيران بعملية جوية استثنا            

األخضر األميركي فإن العملية ستبقى على األرجح مجرد حديث تلوكه األلسن داخـل الدولـة العبريـة                 
  .الصهيونية

 ٦/٥/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
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