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   الحركةتتهم فياض بتهميشو تطالب برئاستهافتح و ...حكومة رام اهللاتشكيل إرجاء إعالن  .1

 في  مسؤوالًاً مصدر أن جيهان الحسيني،القاهرة الً عن مراسلتها فينق 14/5/2009الحياة، نشرت 
 أياماً"عالن تشكيل الحكومة الفلسطينية سيؤجل إ  أنمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أعلن

 الضفة الغربية، وزيارة الرئيس محمود عباس إلى بسبب زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر "عدة
 إن الرئيس عباس أرجأ تشكيل الحكومة "الحياة"وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ. اليومالمرتقبة لدمشق 

الجديدة إلى حين عودته من دمشق التي يزورها اليوم، لكنه سيعلن حكومته الجديدة قبيل توجهه إلى 
استكمال المشاورات، خصوصاً في ضوء اعتذار عدد "وعزت قرار عباس إلى .  الجاري26واشنطن في 

ن الشخصيات المستقلة والفصائلية ورفضها المشاركة في الحكومة، وفي ظل االرتباك األخير الذي ساد م
  . "الساحة الفلسطينية منذ إعالن هذه الخطوة

ولفتت إلى أن رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد إلى عباس والتي دعاه فيها إلى 
 أن من ضمن الشخصيات التي رفضت "الحياة"وعلمت . "أثيرهاكان لها ت"إرجاء تشكيل الحكومة 

  . الحكومة الجديدة األكاديمي علي السرطاوي ونبيل قسيس وحنان عشراويإلىاالنضمام 
من جانبه، اعتبر األحمد أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قبيل جولة الحوار المقبلة التي ستبدأ السبت 

، معرباً عن مخاوفه من أن يستخدم ذلك كذريعة من حماس "الحوارسينعكس سلباً على أجواء "المقبل 
بعثنا رسالة إلى الرئيس عباس نطالبه فيها بتأجيل ": "الحياة"وقال األحمد لـ. للتهرب أو إفشال الحوار

، معرباً عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة حاسمة في إنهاء "تشكيل الحكومة إلى ما بعد الحوار
كشف  و.دد على ضرورة استمرار وجود خطوط مفتوحة بين فتح وحماس إن نجح الحواروش. االنقسام

أن األحمد لم يتمكن من إجراء اتصال هاتفي مع عباس، فأرسل له رسالة " الحياة"قيادي في فتح لـ
مكتوبة يطالبه فيها بإرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد الحوار، وأن تشكل الحكومة بالتشاور مع فتح، 

ه في حال تشكيل حكومة فصائلية فيجب أن يكون رئيسها من فتح بصفتها أكبر فصائل منظمة وان
  .التحرير

خطوة غير صائبة " في هذا التوقيت ةفلسطينيواعتبر مصدر مصري موثوق به أن تشكيل حكومة 
في ، مرجحاً أن يكون عباس أقدم على هذه الخطوة مدفوعاً برغبة "ستنعكس سلباً على أجواء الحوار

هذه الخطوة ستضر بالحوار، وهي ": وأضاف. تشكيل حكومة قبيل توجهه إلى واشنطن األسبوع المقبل
لكنه لفت إلى أن حماس اتخذت أيضاً خطوة من جانبها عندما عينت وزيراً . "خطوة استباقية ال داعي لها

  .ليشغل موقع القيادي سعيد صيام) فتحي حماد(للداخلية 
فلسطيني، قال األحمد إن أجندة الجولة المقبلة للحوار تتركز في ثالث نقاط هي وعلى صعيد الحوار ال

القوة األمنية المشتركة المقترح تشكيلها في غزة خالل الفترة االنتقالية، واللجنة الفصائلية التي اقترحتها "
االنتخابات مصر لمساعدة الحكومة الشرعية في تنفيذ مهماتها وعلى رأسها إعمار غزة، وأخيراً نظام 

وفي خصوص اقتراح حماس توكيل النواب المعتقلين ممثلين لهم للحفاظ  ."الذي سيقره المجلس التشريعي
مبدأ التوكيالت مرفوض وال نوافق عليه وغير قابل للحوار، ": على غالبيتها البرلمانية، أجاب األحمد

بارات المصرية الوزير عمر ونفى ما تردد عن أن رئيس االستخ ."وهذا أمر ال يمكن التعاطي معه
سليمان طرح على وفدي فتح وحماس حالً توافقياً يتضمن موافقتهما على حكومة انتقالية تقبل بشروط 
الرباعية الدولية إلى حين إجراء االنتخابات مطلع العام المقبل، على أن تكون هذه الخطوة ضمن رزمة 

  .الحل
 علنأحمد  األ أن عزام وليد عوض،رام اهللا اسلها فينقالً عن مر 14/5/2009القدس العربي، وأضافت 

 فياض فتح وعدم التشاور معها إهمال األحمدوانتقد ، موقف حركته الرافض للمشاركة في حكومة فياض
ن كتلة فتح البرلمانية باتت غير معنية بحكومة فياض أ إلىالختيار وزراء الحكومة الموسعة، ومشيرا 
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تصرف على انها معارضة لها في حال تشكيلها بالصورة التي اتبعت حتى ست"القادمة، وقال إن الكتلة 
 المشاورات لتشكيل أنإن العادة جرت منذ قيام السلطة وحتى االنقالب على "وقال األحمد  ."اآلن

 مع كتلة فتح البرلمانية إلنضاج الحكومة وبلورتها ومن ثم عرضها على اللجنة أوالالحكومات تجري 
  ."فتح للمصادقة عليهاالمركزية لحركة 

ومن جهتها قالت النائب عن كتلة فتح البرلمانية، نجاة أبو بكر إن الكتلة لم تتخذ موقفا رسميا من ٍ
  .معارضة تكليف سالم فياض لكنها أقرت بوجود آراء داخل الكتلة تطالب بترشيح شخصية أخرى

 هناك تيارا واسعا في حركة فتح أنلى إ األربعاء "القدس العربي" مصادر فلسطينية مطلعة لـأشارتو
 يعارض تكليف فياض األحمد ماهر غنيم واحمد قريع ونصر يوسف وجبريل الرجوب وعزام أبويضم 

 الذي اجبر العديد من كوادر فتح الذين عرضت عليهم المشاركة في الحكومة األمربتشكيل حكومة جديدة 
  .الموسعة لالعتذار

 أيامن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج لعدة لمنظمة التحرير إالتنفيذية  سر اللجنة أمينياسر عبد ربه وقال 
 خاصة إضافية مشاورات إلى تشكيل الحكومة الموسعة يحتاج أن إلىشار عبد ربه أو .حتى يتم انجازها

  . عن الحكومةاإلعالن تأجيل أهميةمع حركة فتح على حد قوله، مقلال من 
عضو  أن الوهاب  ناصر عبد،القاهرة نقالً عن مراسلها في 14/5/2009الجريدة، الكويت، وأوردت 

، إن خطوة عباس بإعادة تشكيل حكومة جديدة في "الجريدة"وفد حركة فتح في الحوار نبيل شعث قال لـ
أنا ال أرى هدفاً أسمى من الوصول إلى اتفاق يعيد الوحدة الوطنية ": ، مضيفاً"ليست ضرورية"رام اهللا 

  ."الفلسطيني، فبدون الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية ستضيع القضية الفلسطينيةمرة أخرى إلى الشعب 
  

  إلى اإلسرائيليين لدى استقباله بابا الفاتيكان" رسالة سالم " يوجهعباس .2
إلى اإلسرائيليين لدى استقباله بابا " رسالة سالم"وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس : )وكاالت(

أمام قداستكم، أتوجه "وقال .  عشر في مخيم عايدة لالجئين في بيت لحمالفاتيكان بنديكتوس السادس
لجيراننا اإلسرائيليين برسالة سالم وأدعوهم إلى التخلي عن احتاللهم وعن استيطانهم واعتقاالتهم 
وإهاناتهم، فأمنهم يتحقق من خالل السالم، وقبولهم في المنطقة يتحقق من خالل السالم، وبالسالم يحل 

أشكركم على هذه اللفتة الكريمة بالحضور "وأضاف ". ار والرفاه والتعايش لشعوب هذه المنطقةاالزده
إلى مخيم عايدة حيث يمثل هذا المخيم والعشرات من أمثاله داخل فلسطين وفي الدول العربية المجاورة، 

يزيد "دار الذي وندد عباس بالج". 1948عنوان النكبة واالقتالع والتشريد التي حلت بشعبنا منذ عام 
 على المدن الفلسطينية وبخاصة القدس وبيت لحم، وإنماالحصار والتضييق ليس على المخيم فقط 

باإلضافة إلى مئات الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية والتي تمارس عليها أقسى أشكال 
لالجئين الفلسطينيين، وفي قطاع  من خمسة ماليين هو عدد اأكثر"وأضاف إن ". اإلذالل لروح اإلنسانية

 من ثمانين في المائة من المليون ونصف المليون فلسطيني، يعيشون أكثرغزة المنكوب، يشكل الالجئون 
اليوم تأتي زيارة قداستكم، ومنطقتنا تمر بمرحلة "وتابع ". في سجن كبير وسط الحصار والدمار والركام

، مؤكداً " للوجود العربي، المسيحي واإلسالمي في القدسإسرائيل تجري عملية تدمير ممنهجة"ـحرجة، ف
أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة "أن المخططات اإلسرائيلية ستؤدي إلى تقويض إمكان 
  ".الفلسطينية، وبالتالي الحيلولة دون التوصل إلى حل الدولتين

  14/5/2009الخليج، 
  

  تاريخ الكنيسةبة األكثر صهيوني 16الـت  وبيندك...فياض رجل أمريكا األول: يونس األسطل .3
 يونس األسطل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير .قال د : خاص-غزة

رجل "واإلصالح، وعضو رابطة علماء فلسطين إن سالم فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية المكلفة 
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هو من "ا أن بابا الفاتيكان بيندكت السادس عشر ، مؤكد"أمريكا األول في اللعب في الساحة الفلسطينية
  ".أكثر الباباوات تصهينًا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

أن تشكيل رئيس السلطة المنتهية واليته محمود ) فلسطين اآلن(واعتبر األسطل في حوار مع شبكة 
عباس شخص منتهي الصالحية، ثانيا جريمة قانونية ثالثية األبعاد، أولها أن "عباس لحكومة جديدة بمثابة 

أن الحكومة المستقيلة في رام اهللا لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، أما الخطأ الثالث فهو أن يعالج أبو 
مازن الخطأ بخطأ آخر وهو تشكيل حكومة جديدة لن تستطيع الحصول على الشرعية حتى لو تقدمت 

ال يستطيع منح أي حكومة الثقة، ما لم يتم "جلس بصفته الحالية  إن الماألسطلوقال  ".للمجلس التشريعي
سالم فياض يملك من النفوذ في الساحة الفلسطينية ما يستطيع : " وأضاف."االتفاق على تفعيله من جديد

به تخطي حركة فتح، وأعتقد أن هذا صحيح بحكم أنَّه رجل أمريكا األول في اللعب في الساحة 
  ".الفلسطينية

 13/5/2009 أون الين، إخوان
  

   بحل الدولتين"إسرائيل"منظمة التحرير تطالب بتحرك دولي إللزام  .4
" النكبة"، إلى إحياء ذكرى "في الوطن والشتات" حثت منظمة التحرير الجماهير الفلسطينية :رام اهللا

اص بعودة  الخ194والتعبير عن تمسك شعبنا الحازم باالستقالل، وتطبيق القرار "الحادية والستين، 
نسخة منه " قدس برس"وطالبت المنظمة في بيان مكتوب، وصل  ".الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم

التدخل الفوري إللزام إسرائيل "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، إلى 
إسرائيل وتداعياته الخطيرة على ال يمكن التغاضي عن سلوك "، مؤكدة أنه "بتعهداتها وبالشرعية الدولية

بالرغم من تمسكها بالسالم العادل والشامل المستند إلى الشرعية "وأكدت أنه  ".استقرار المنطقة والعالم
الدولية وحل الدولتين؛ ما تزال إسرائيل تواصل حربها المفتوحة والمتواصلة على الشعب وأرضه، وهي 

دف خيار الدولتين من خالل تصفيتها لمقومات إقامة الدولة حرب باتت مكشوفة ومعروفة الدوافع، وتسته
  ".المستقلة القابلة للحياة

  13/5/2009 قدس برس،
  

 حصار غزة نكبة جديدة حلّت بالمواطنين في غزة: الحكومية لكسر الحصاراللجنة  .5
 غزة  حصارإناعتبرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة :  اشرف الهور-غزة 

 للجنة في بيان صحافي له بمناسبة الذكرى الـ اإلعالميوقال المكتب  ."نكبة جديدة حلت بالمواطنين"
 النكبة من قتل وتجويع أشكال المواطنين كل أذاقالحصار الظالم المفروض على قطاع غزة " للنكبة 61

 جديدة حلت بقطاع غزة، أخرى ذكرى النكبة تتصادف مع نكبة أن إلىشارت اللجنة أو ."وتشريد وتهجير
 المعابر ومنعت دخول الطعام وأغلقت حصارا مشددا عليه، اإلسرائيليعندما فرضت قوات االحتالل 

 أضافت للمواطنين المحاصرين، ناهيك عن حرب غزة األخيرة، والتي األساسيةوالدواء واالحتياجات 
  .سكنون في الخيام المشردين والمهجرين الذين يألعداد جديدة من المواطنين أرقاما

متمسك بحق العودة، الذي كفلته له كافة " وتوجهاته أطيافه الشعب الفلسطيني بكافة أنوشدد البيان على 
ودعت اللجنة،  ."القوانين والمواثيق والشرائع الدولية، وانه لن يستطيع احد مهما كان التفريط بهذا الحق

 قطاع غزة من النكبة إلنقاذالتحرك العاجل والسريع " إلىالدول والحكومات والمنظمات والهيئات العربية 
 مليون 1.5 من أكثرالجديدة التي حلت به نتيجة الحصار المفروض عليه، والعمل على تخفيف معاناة 

   أمامن ال تقف موقف المتفرج أ اإلنسان المتحدة ومنظمات حقوق األمموطالبت . "مواطن جراء الحصار
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1434:         العدد       14/5/2009الخميس  :التاريخ

 بالضغط على سلطات االحتالل لفتح واإلنسانية األخالقية مسؤولياتها مامأحصار غزة، وان تضع نفسها 
 .المعابر ورفع الحصار

  14/5/2009القدس العربي، 
  

   يمنحون الثقة لوزير الداخلية الجديد في الحكومة المقالةالتشريعي في غزةنواب  .6
 جلسات خاصة قال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الذين يعقدون : اشرف الهور-غزة 

 المجلس أرسلهوفي بيان  . الثقة لوزير الداخلية الجديد في الحكومة المقالةأمسبالمجلس انهم منحوا 
 في حربها "إسرائيل" مبان دمرتها أنقاض على :جلسة سرية"ن النواب عقدوا أ أكدالتشريعي في غزة 

 لرئيس األول بحر النائب  هنية رئيس الحكومة المقالة، واحمدإسماعيل على غزة بحضور األخيرة
منح الثقة لوزير الداخلية الجديد فتحي حماد من خالل تعديل وزاري " المجلس أنوذكر البيان  .المجلس
  ." المطلقةباألغلبية
 جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت خالل الفترة السابقة إلغاء" انه تم خالل الجلسة وأضاف

  ."8/1/2009اية والية الرئيس عباس بتاريخ  حتى نه8/9/2008من تاريخ 
  14/5/2009القدس العربي، 

  
  تعاون أجهزة السلطة أذهل قادة االحتالل: يونس األسطل .7

يونس األسطل، أن ما كشفته . أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية د : كمال عليان- غزة
 سلطة رام اهللا وجيش االحتالل أثناء العدوان بعض الصحف العبرية مؤخراً حول التعاون الواسع بين

، عازياً ذلك إلى أن مشروع أوسلو وما "لم يكن غريباً على الشعب الفلسطيني"األخير على قطاع غزة 
، أن قادة االحتالل "فلسطين"وأوضح األسطل في حوار مع  ".قائم على التعاون األمني"تاله من االتفاقات 

لم يكن العدو الصهيوني " :مني كبير من أجهزة سلطة رام اهللا، ومضى يقولذهلوا لما وجدوه من تعاون أ
يتصور أن شرذمة من الشعب الفلسطيني يمكن أن يتحولوا إلى نموذج أسوأ من نموذج جيش لبنان 

  ".العميل في جنوب لبنان
من حركة  "إسرائيل"وعبر النائب األسطل عن اعتقاده بأن حوار القاهرة يستهدف انتزاع االعتراف بـ

". لم يستطع االحتالل انتزاعه باآللة العسكرية"حماس، والتعهد بوقف المقاومة، موضحاً أن هذا األمر 
هذا باإلضافة إلى الحرص األكيد على اإلطاحة بشرعية حماس من خالل خنقها بألسنة حداد لو :" وتابع

 فتح في أي انتخابات قادمة مع قدمت شيئاً من التنازل عبر استغالل ذلك في الدعاية االنتخابية عند
  ".التزوير الممكن النتزاع شرعية لحركة فتح بأي ثمن

  14/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أبدينا أقصى ما يمكن من المرونة للحوار ولكن ليس على حساب المقاومة: الزهار .8
س  محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن رد حركته على خطـوة رئـي               .قال د : غزة

بعزمها على الـذهاب إلـى جولـة    "السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل حكومة في الضفة، سيكون        
 ".الحوار الخامسة في القاهرة تحت أي ظرف من الظروف، وحتى ال نكون مسؤولين عن قطع الحـوار                

تـه  ، علـى أن حرك    "السبيل"وشدد الزهار خالل لقاء جمعه بعدد محدود من الصحفيين في غزة حضرته             
ما اتفقنا عليه ملغى ما لم      : "لن يتم إقرار شيء، إال في ظل إقرار كل القضايا، وقال          : تقولها بكل صراحة  

  ."يتم االتفاق على كل القضايا
لنا مصلحة في الخـروج، ونـسعى إلـى         .. .هناك إمكانية لعمل اختراق وإن كنت اشك في ذلك        : "وقال

وهناك طرف يدفع لعدم القبول، بـذلنا       : "ات في القاهرة  ، الفتا إلى أن هناك صعوب     "توضيح ونشر رؤيتنا  
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يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في     : "وأضاف" أقصى ما يمكن من المرونة ولكن ليس على حساب المقاومة         
  ".رام اهللا في إطار تصعيب الحوار

داً وشدد على أن حماس جادة في االتفاق، ولكن ليس على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤك               
  ".وان حماس أقنعت مصر بموقفها"عزم حركته الذهاب إلى حوار القاهرة خالل األيام القادمة 

ـ       االنتخابـات والقـانون   "وأوضح الزهار أن القضايا العالقة بالحوار ما زالت تراوح مكانها وتتعلـق بـ
حق، وتقول نمـنحكم    النسبي، والمجلس التشريعي، لقد سرقت إسرائيل منا األغلبية وفتح ال تريد منحنا ال            

شبكة أمان وهناك شك، األجهزة األمنية، وموضوع قوة مشتركة في غزة مرفوض، منظمـة التحريـر                
  ".الفلسطينية، يريدون إفراغ القيادة المؤقتة من مضمونها، ويريدون االستئثار بهذا الموقف

 المناصـفة فـي     إنهم من فـرض نظـام     "وأشار القيادي في حماس إلى أن مرونة فتح خطوات تكتيكية،           
، وهم يريدون التراجع عنها عندما ثبت لهـم أن          2005قوائم وذلك عام    % 50نسبي و % 50االنتخابات  

  ".هذا النظام يخسرهم فطرحوا موضوع النسبي الكامل 
، ولكنهم يريـدون إخـراج حمـاس مـن          "إسرائيل"أثبتنا لهم أن النسبي الكامل ثبت فشله في         : "وأضاف

  ".ب االنتخابات كما دخلته من نفس البابالمشروع السياسي من با
أبو مازن غير شـرعي وإسـرائيل غيـر         : "وفرق الزهار بين الشرعية المحلية والشرعية الدولية، وقال       

شرعية، ولكن مقبوالن دوليا، والمعيار األخالقي غير متوفر في العالم، السياسة سياسة مصالح، ولـيس               
  ".سياسة أخالق

الفلسطينية، أوضح الزهار أن العالقة مع الفـصائل األخـرى دون الجهـاد             وحول العالقة مع الفصائل     
اإلسالمي قائمة على مشروعين متناقضين، واحد يقول المستقبل لنا والواقع إلى زوال وتقـوده حركـة                 

  ".حماس ويلقى تجاوب شعبي عربي وإسالمي ومن بعض الغربيين
 جديد فيها حتى اآلن، ولكن من المتوقع خالل         ال"وفي موضوع الجندي األسير جلعاد شاليط، أوضح أنه         

  ".زيارة مصر أن يكون هناك جديد
وحول العالقة مع الغرب، أوضح الزهار أن أوروبا تشعر أنها ارتكبت خطايا كبرى لتبعيتها القسرية في                

م من المتوقع أن تقوم أوروبا بإعادة تقيـي       : "زمن بوش وخسرت دعواتها األخالقية وحقوق اإلنسان، وقال       
  ".مواقفها في البعد األخالقي

على حربها على غزة، وقد نشهد تقارب بـدرجات مـع           " إسرائيل"قد نشهد محاوالت لتجريم     : "وأضاف
حركة حماس على مستوى رسمي، ولكن في البداية سيكون خجل وسيبحثون عن دولة وسيط للدخول إلى                

  ".حماس، وسنشجع على ذلك
 14/5/2009السبيل، األردن،  

  
  "إسرائيل"ـن الظلم تحميل حماس مسؤولية فشل الحوار ألنها ترفض االعتراف بم: شعث .9

ـ         : عبدالوهاب  ناصر -القاهرة   في حديثـه   ،  "الجريدة"قال عضو وفد حركة فتح في الحوار نبيل شعث ل
إال النجاح أو النجاح، ألن الفـشل معنـاه أن          ] فتح وحماس [ليس أمام الحركتين    "أنه  عن حوار القاهرة،    

ل إلى صومال جديد أو دارفور أخرى وهذا وضع مرفوض وال يمكن أن نقبلـه والجلـسة المقبلـة     نتحو
من الظلـم تحميـل حمـاس       "وأوضح شعث أنه     ".حاسمة وال مناص من االنتهاء من كل القضايا العالقة        

ئيل حركة فتح نفسها لم تعترف بإسرا     "، مؤكداً أن  "مسؤولية فشل الحوار ألنها ترفض االعتراف بإسرائيل      
  ".وإنما من اعترف بها هو منظمة التحرير الفلسطينية

هنـاك  : "واعترف شعث بوجود عقبات كبيرة تحول دون عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح، وقـال              
مازن عقد المـؤتمر     قرار أبو "، مضيفاً أن    "مطالب بعقد المؤتمر في الخارج بعيداً عن األراضي المحتلة        

ل في الضفة معلق على شرط مستحيل، وهو أن المؤتمر لن ينعقد في حال منع               في األول من يوليو المقب    
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أي عضو من حضوره، ومن هذا نتأكد أنه لن يعقد المؤتمر في هذا الموعد في الداخل أبداً، ألن إسرائيل                   
تمنع العشرات من أعضاء المجلس الثوري من االنتقال من غزة إلى الضفة الغربية، فما بالنـا بالـسماح        

  ".رات الممنوعين من لبنان وسورية بدخول الضفة وحضور المؤتمرلعش
  14/5/2009الجريدة، الكويت، 

  
 ونحصل على الدعم بطرق قد ال تخطر على بال أحد... نتعاون مع حزب اهللا: حماس .10

الشرق "القيادي في حركة حماس أحمد عبد الهادي، في اتصال أجرته معه قال :   مايا مشلب- بيروت
إن المقاومة الفلسطينية، ومن ضمنها حماس، ترحب بأي نوع من أنواع الدعم من ":  بيروت في"األوسط

هناك تعاونا مع جميع "، مؤكدا أن "أي طرف من األطراف الحريصة على حقوق الشعب الفلسطيني
إننا نحصل على مساعدات بطرق تخطر على بال الناس وبطرق قد ": وقال. "األطراف بما فيها حزب اهللا

  ." تخطر على بال أحدال
  14/5/2009الشرق األوسط، 

  
   نتيجة منطقيةتشكيل الحكومة الجديدة إرجاء: الصالحي .11

 تـشكيل   إرجـاء  العام لحزب الشعب علـى       األمينعقب النائب بسام الصالحي     :  نائل موسى  -رام اهللا   
ل به مع موضـوع فـي       الحكومة، معتبرا ذلك النتيجة المنطقية لجملة المالبسات والتسرع الذي تم التعام          

 نقاش معمق لصياغة اسـتراتيجة فلـسطينية        إلجراء الذي يدفعنا مجددا     األمر والحساسية،   األهميةغاية  
 والجهد األميركي الـذي     اإلسرائيليةجديدة للتعامل مع المتغيرات المختلفة وفي مقدمتها مواقف الحكومة          

ة الفلسطينية وتقييم نتائج الحوار الفلسطيني، وبحيث        تجاه قضايا المنطقة بما فيها القضي      أوباما إدارةتتواله  
 جزءا من هذا التقييم والنقاش بما فـي ذلـك عقـد          األمني وأداؤهاتكون الحكومة وبرنامجها ومرجعيتها     

  . جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني
يات المـستقلة    إلى تأجيل تشكيل الحكومة من فصائل المقاومة والشخص        أيضاودعت الجبهة الديمقراطية    

ودعت كذلك إلى التراجع عـن سياسـة تعطيـل الحـوار             .إلى ما بعد جولة الحوار الوطني في القاهرة       
  .الوطني الشامل، وااللتفاف عليه بالحوار الثنائي االحتكاري واإلقصائي بين فتح وحماس

  14/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  حماس تتهم السلطة بمالحقتها في الضفة .12
مت حركة حماس أجهزة السلطة باستخدام القوة لتفريق اعتصام ألمهات طلبة جامعيين اته: آي.بي.يو

 عنصر من 100وقالت الحركة في بيان إن أكثر من  .معتقلين على خلفية سياسية في الضفة الغربية
 أفراد األجهزة قاموا بمحاصرة المشاركات في االعتصام الذي نفذ أمام مجمع المحاكم في مدينة رام اهللا

  .في الضفة الغربية وطالبوا بإنهائه
  14/5/2009الخليج، 

 
 سرايا القدس تدعو السلطة إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل .13

 التنسيق األمني الذي تم الكشف إن ":قطاع غزةفي القدس  سرايا باسم حمزة الناطق أبوقال : ألفت حداد
الل الحرب األخيرة على غزة، خيانةٌ هللا ورسوله عنه بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا واالحتالل خ

 ".العودة إلى رشدهم قبل فوات األوان"، داعيةً المنسقين إلى "والوطن والقضية ومناف لألخالق الحميدة
14/5/2009، 48عرب  
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   ومركزية فتح للمحكمة الحركيةعباسقيادي فتحاوي يرفع دعوى ضد  .14
شني، قضية ضد الرئيس محمود عباس بصفته قائدا لحركة رفع القيادي الفتحاوي عوني الم: بيت لحم

فتح وضد اللجنة المركزية للحركة، وذلك لما اسماه المشني الضرر الذي يلحق بالحركة نتيجة القرارات 
واعتبر .  الحركة وبنية الحركةأبناءالمتضاربة فيما يخص انعقاد المؤتمر السادس واثر ذلك على 

 للجنة أيضار دستورية فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر كما حمل المسؤولية  مازن غيأبوتصريحات الرئيس 
  .المركزية

 عاما، وعضو اللجنة التحضيرية 15تصريحات المشني وهو معتقل سابق في سجون االحتالل لمدة 
الموسعة للمؤتمر السادس ومنسق ملف العضوية في مكتب التعبئة والتنظيم، جاءت من خالل البرنامج 

  ".معا في ساعة" اإلذاعي
  14/5/2009وكالة معاً، 

 
  عباسفتح تسير في طريق الطالق مع ": الشرق األوسط" .15

الخالف حول تشكيل  "الشرق األوسط"وصف مصدر في فتح في تصريحات لـ:  علي الصالح- لندن
أو خطوة أخرى كما يبدو على طريق الطالق بين الحركة وبين رئيسها أبو مازن، " بأنه الحكومة الجديدة

وفسر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ذلك . "يمكن القول إنها الطلقة الثانية التي تسبق طلقة الالعودة
 ساعة 24إن هذا الموقف الجديد غير المألوف والغريب عن عادات وتقاليد فتح يأتي بعد أقل من "بقوله 

زمان انعقاد المؤتمر العام على المواجهة األولى من نوعها بين فتح ورئيسها أبو مازن، حول مكان و
أصدرت اللجنة المركزية بيانا واضحا ) أول من أمس(باألمس "وتابع المصدر القول . "السادس للحركة

 /وصريحا، ترفض فيه ضمنيا، قرار أبو مازن عقد المؤتمر في األراضي الفلسطينية في األول من يوليو
 .ارج ولم تحدد مكانا وال زمانا لهوأكد البيان أن المؤتمر سيعقد في الخ. "تموز المقبل

  14/5/2009الشرق األوسط، 
  

  جولة الحوار الخامسة ستعقد خالل أيام: رضوان .16
 جولة الحوار الخامسة ستعقد خالل      أن رضوان القيادي في حماس      إسماعيل . د أكد:  اشرف الهور  -غزة  
ليوم الثالث اجتماع موسع لبـاقي       جلسات ثنائية بين وفدي فتح وحماس، يتلوها في ا         األولين اليومين   أيام،

  .الفصائل
 رضوان قال فـي ذات      أن القاهرة، غير    إلى وفد حماس سيصل مساء الجمعة القادم        أن رضوان   وأوضح

  ".من السابق ألوانه الحديث عن توقيع اتفاق نهائي في هذه الجولة"السياق انه 
  14/5/2009القدس العربي، 

  
  الرئاسة" اغتصاب"القيادة العامة تتهم عباس بـ .17

 الرئيس عباس، وقالت في بيان لهـا انـه          ، القيادة العامة  ،هاجمت الجبهة الشعبية  :  اشرف الهور  -غزة  
وطالبـت الجبهـة    ". ال قيمة له  " مرسوم رئاسي صادر عنه      أين  أ إلى، الفتة   "مغتصب لمنصب الرئاسة  "

ـ    وفي  ".فاقدة للشرعية  " هذه الحكومة  إن، وقالت   "مستوزري حكومة سالم فياض   "بمحاكمة من وصفتهم ب
قرار تشكيل حكومة فياض يعد ترسيخا لحالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وقفـزا             "بيانها قالت الجبهة    

 أطلق" تشكيل الحكومة    أنورأت الجبهة    ".على القانون، وتجاوزا للشرعية التي يمنحها صندوق االقتراع       
نجـاز المـصالحة الوطنيـة وترتيـب البيـت          رصاصة الرحمة على جميع الجهود التي بذلت بهدف ا        

  ".الفلسطيني
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 عبـاس تكليـف فيـاض       إعالن"وهاجمت الجبهة مجددا في بيانها الرئيس عباس وسالم فياض، وقالت           
 تكون ذات   أن سلطة دايتون ال يمكن لها       أن المستغرب، ولكنه يؤكد     باألمربتشكيل الحكومة الجديدة ليس     

 نوايـا صـادقة تجـاه       أيةن حركة فتح ومحمود عباس لم يكن لديهما         أ إلى وطنية، كما انها تشير      أجندة
  ".الحوار الوطني الفلسطيني

  14/5/2009القدس العربي، 
  

   السادساجتماع لفتح في غرب غزة يمتدح قرار عباس بشأن مؤتمر الحركة .18
ول دون تح" أن ال تضع عراقيل"ناشد كوادر من حركة فتح في غزة الرئيس عباس، وقيادة الحركة : غزة

عقد المؤتمر السادس للحركة أو تأجيله، مطالبين الجميع وخاصة اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
بالحركة، بضرورة بذل كل الجهود التي من شانها إنجاح عقد المؤتمر في ) دوائر تنظيمية(واألقاليم 

، "إقليم غرب غزة"ي جاء ذلك خالل اجتماع طارئ عقدته قيادة حركة فتح ف .موعده ومكانه المقرر
عقد المؤتمر على أرض الوطن واعتماد العدد "لمناقشة التطورات التي جاءت بقرار عباس والخاصة بـ

  .، كما ورد"الكامل
، بعقد "القائد العام للحركة"وأكدت قيادة فتح في اقليم غرب غزة، موقفها الداعم لقيادة فتح وللرئيس عباس 

 يوليو القادم / في موعده الذي حدد في األول من شهر تموزعلى أرض الوطن"المؤتمر المرتقب 
  ".وباعتماد العدد الكامل ألعضاء المؤتمر

 13/5/2009قدس برس، 
  

 كتائب القسام تعمل ليل نهار لتبيض سجون االحتالل من األسرى: حماس .19
ن جميع ، يعمل ليل نهار لتبييض السجون اإلسرائيلية م"كتائب القسام"أكدت حركة حماس أن : غزة

  . األسرى، مشددة على أن المفاوضات هي التي غيبت قضايا األسرى والقدس والالجئين
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، خالل استقباٍل حاشد في حي التفاح بمدينة غزة لألسير المحرر 

إن : " سنة17م ، بعد اعتقال دا)13/5(محمد كمال اآلي، الذي أفرجت عنه قوات االحتالل أمس األربعاء 
المقاومة، وخاصة كتائب "، مؤكداً على أن "المفاوضات هي التي غيبت قضايا األسرى والقدس والالجئين

، على حد "القسام، ستعيد جميع األسرى إلى أهلهم بإذن اهللا خالل خطف المزيد من الجنود الصهاينة
  .تعبيره

 14/5/2009قدس برس، 
  

   لعامين"إسرائيل"يار دوالر ميزانية مل 156 تقر الحكومة اإلسرائيلية .20
أقرت الحكومة اإلسرائيلية ظهر أمس في ختام جلسة ماراثونيـة اسـتمرت            : برهوم جرايسي  - الناصرة

 بليـون   78، بحـوالي    2010 و 2009، للعامين   "إسرائيل"ـ ساعة متواصلة هيكلية الموازنة العامة ل      21
 عدة ضربات للشرائح الفقيرة والضعيفة، ولكن الحكومة        تتضمن" تقشفية"دوالر لكل عام، إال أنها ميزانية       

صادقت على موقف وزير الحرب إيهود باراك، بعدم المساس بميزانية وزارته، باستثناء تقليص هامشي              
  .يطال شروط العمل وليس ميزانيات الحرب والتسلح

مـن  % 30 حـوالي    وتبلغ حصة مصارف األمن واالحتالل واالستيطان في الموازنة العامة في إسرائيل          
من الميزانية على تسديد الديون الخارجية والداخليـة، إال أن          % 33مجمل الميزانية، في حين يتم صرف       

حصة كبيرة من هذه الديون تم صرفها سابقا على الحروب واالستيطان واالحتالل، مما يقـود إلـى أن                  
  . الموازنةمن مجمل% 50 يتجاوز "إسرائيل"الصرف اإلجمالي على سياسة الحرب في 
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 بليـون   2,78 هـذا العـام      إليها بليون دوالر، يضاف     13وتبلغ ميزانية وزارة الحرب المباشرة حوالي       
 3، والتي سترتفع خالل فترة قصيرة إلى        "إسرائيل"ـدوالر، هي المساعدة األميركية العسكرية السنوية ل      

  .ثة باليين دوالر ثال2018باليين وأكثر، ليكون المعدل السنوي لهذا الدعم حتى العام 
بيد أن ثمة بنودا أخرى تنضم إلى ميزانية األمن واالحتالل واالستيطان مدرجة في جميع الوزارات دون                
استثناء، بدءا من ميزانية األمن الداخلي ووزارة الداخلية والبنى التحتية واإلسـكان وميزانيـة األجهـزة                

  .الحكومةاالستخباراتية، التي تكون ضمن ميزانية ديوان رئاسة 
، إال أن هذا التقليص لن يطال وزارة الحرب،         %6,5ومن المقرر أن يجري تقليص عام للميزانية بنسبة         

 مليون دوالر، ولكن هذا التقليص سيطال شروط عمل الجنـود           365التي سيتم تقليص ميزانيتها بحوالي      
  .والضباط، وبعض امتيازاتهم، وليس ميزانية التسلح

، كما أعلنت الحكومـة عزمهـا       %16,5لتصبح  % 1سبة ضريبة المشتريات بـ     وتعتزم الحكومة رفع ن   
فرض هذه الضريبة وألول مرة على الخضراوات والفواكه، إال أن هذا اإلجراء قد يواجه معارضة فـي                 
الكنيست، الذي من المفترض أن يبدأ في بحث الميزانيتين في األيام المقبلة، على أن يقرها نهائيـا فـي                   

  . يوليو المقبل/موزمنتصف شهر ت
  14/5/2009الغد، األردن، 

  
  نتنياهو قد يتعهد ألوباما برفع القيود عن دخول مواد غذائية إلى غزة: هآرتس .21

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في عددها الـصادر أمـس إن رئـيس             :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ك أوباما خالل اجتماعهمـا فـي واشـنطن         الحكومة بنيامين نتنياهو قد يتعهد أمام الرئيس األميركي بارا        

األسبوع المقبل، برفع حظر دخول أصناف من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، كانت سلطات االحتالل قد                
  .منعت دخولها منذ حوالي عامين، في إطار سياسة الحصار التجويعي المفروض على القطاع

سبوع رسالة احتجاج من مسؤولين في الـسلك        وحسب ما نشر، فإن الحكومة اإلسرائيلية تلقت قبل نحو أ         
الدبلوماسي لالتحاد السوفييتي، لكون إسرائيل ما تزال تماطل في إدخال أصناف كثيرة من المواد الغذائية               

  .إلى قطاع غزة، رغم تعهدات سابقة لها في هذا المجال
مدرج في إطار إعادة وتقول الصحيفة، إن حكومة نتنياهو فضلت هي األخرى تجاهل القرار، وادعت أنه 

هآرتس إن خالفا يدور بين الجهاز اإلداري لوزارة  وقالت .الرؤية السياسية للحكومة اإلسرائيلية الجديدة
الخارجية اإلسرائيلية وبين األجهزة األمنية، فوزارة الخارجية تريد تطبيق القرار ورفع حظر إدخال مواد 

  .ض ذلكغذائية معينة، في حين أن األجهزة األمنية ترف
كون الجندي غلعاد شاليط محتجز في "، قوله "مسؤول كبير جدا"ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه 

 ال يأكل سكان غزة أنقطاع غزة، فإن الحظر يجب أن يستمر، إذا ال يأكل شاليط الشوكوالتة، فيجب 
  ".الشوكوالتة أيضا

  14/5/2009الغد، األردن، 
  

  اإلسرائيليميزانية الجيش ل حوصدام بين نتنياهو واشكنازي  .22
كشف النقاب، أمس، عن صدام قاس وقع بين نتنياهو وبين رئيس أركان :  نظير مجلي- تل أبيب

ن كان اشكنازي ووزير الدفاع إيهود أفبعد . "إسرائيل"الجيش، غابي اشكنازي، من النادر حدوثه في 
بأنه ال يجوز تقليص ميزانية " نعوهأق"باراك وغيرهما من الجنراالت قد حشروا نتنياهو في زاوية و

الجيش في هذه الظروف، فوجئوا خالل جلسة الحكومة، أمس وأول من أمس، بوزير المالية يعرض على 
 الوزراء بالتصويت على تقليص إقناعالوزراء تقريرا يتحدث عن التبذير داخل الجيش ويحاول بذلك 

. أصدقاؤه انه يحتفظ عادة ببرودة أعصاب حديديةفاستشاط اشكنازي غضبا، ويقول . الميزانية العسكرية
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 نقدم خدمة للدولة إنما، "إسرائيل"نحن ال نعمل عماال لدى مقاول اسمه حكومة : "فوقف على قدميه وصاح
لن أسمح : "وراح يشير بإصبعه موبخا ومحذرا من المساس بالجيش قائال". ونضحي بأرواحنا من أجلها

فرد عليه ..". سسة يجب أن تنفذ خطة ناجعة، تصرفك ليس مقبوال لديكل مؤ: "فأجابه نتنياهو.." لكم
فلحق به وزير . ، وغادر الغرفة وأوصد الباب وراءه بعنف"عساه ما كان مقبوال: "اشكنازي بغضب أشد

أنا الذي أخطأت في طرح . لم أكن أعرف أنك أنهيت الموضوع مع نتنياهو: "المالية واعتذر له قائال
 ".الموضوع
 انه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تبحث في الميزانية كان نتنياهو يغادر الغرفة ويسلم زمام واتضح
 مختلف غرفة مجاورة ليدير المفاوضات حول الميزانية مع إلى نائبه سلفان شالوم ويتوجه إلىالقيادة 
ياهو من إبالغ وزير ولم يتمكن نتن. الجيش وأصحاب الصناعات والنقابات ووزير التعليم وغيرهم: القوى

 .ففوجئ وزير المالية بنقاش نتنياهو مع الجيش. المالية بكل التفاصيل
  14/5/2009الشرق األوسط، 

 
  ظاهرة االنتحار في الجيش اإلسرائيلي تشهد ارتفاعاً: "معاريف" .23

ة ، النقاب عن أن خمس)13/5(كشفت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر يوم األربعاء : الناصرة
 . إبريل الماضي فقط/جنود من قوات الجيش اإلسرائيلي أقدموا على االنتحار، وذلك خالل شهر نيسان

وعلى الرغم من تمكن سالح الخدمات الطبية والطب النفسي في الجيش اإلسرائيلي "وقالت الصحيفة إنه 
 في المائة؛ إال 50من تخفيض عدد حاالت االنتحار بين صفوف الجنود خالل السنوات الماضية إلى نحو 

  )".2009(أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد حاالت االنتحار العام الحالي 
وعزا أطباء إسرائيليون مختصون في علم النفس أن ظاهرة انتحار الجنود في الجيش تعود إلى أمراض 

  .نفسية يعانون منها وعدم القدرة على التأقلم مع ظروف الخدمة العسكرية
 13/5/2009 قدس برس

  
  لدخولها غزة" هآرتس"االحتالل يوقف مراسلة  .24

عميرة هاس، أمس، بعد عودتها من قطاع غزة " اإلسرائيلية"أوقفت الشرطة الصحافية ): آي.بي.يو(
وذكر  .وأطلقت سراحها الحقاً بكفالة وبعد تعهدها بعدم العودة إلى القطاع خالل الثالثين يوماً المقبلة

" سديروت" هاس خضعت للتحقيق في مقر الشرطة في مستعمرة أن" تسهآر"الموقع االلكتروني لصحيفة 
دولة "التواجد في " اإلسرائيليين"بمجرد خروجها من القطاع بدعوى أنها خرقت أمراً عسكرياً يحظر على 

   ".كيان معاد"السابقة أن القطاع " اإلسرائيلية"بعدما أعلنت الحكومة " عدو
  14/5/2009الخليج، 

  
   البحث في االنسحاب من الغجر تجمد"إسرائيل" .25

أفادت مصادر مقربة من ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انه قرر تجميد : تل أبيب
األبحاث التي بدأها لالنسحاب من قرية الغجر وما تبقى بأيدي إسرائيل من مزارع شبعا، وذلك في 

 ما ستسفر عنه االنتخابات اللبنانية إلىالنتظار أعقاب ردود الفعل في لبنان حول الموضوع وانه قرر ا
 .بعد ثالثة أسابيع وعندها يعيد البحث في القضية

  14/5/2009الشرق األوسط، 
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   تفتح سفارة لها في تركمانستان"إسرائيل" .26
 قررت فتح سفارة لها فـي       "إسرائيل"ن  إ أمس قالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية      :  بترا –القدس المحتلة   

 أنوأشارت الصحيفة إلى    . ستان بهدف تعزيز عالقاتها مع الدول ذات الحدود المشتركة مع إيران          تركمان
 ليبرمان قرر فتح السفارة في تركمانستان، بعد اتصاالت سرية دامت           أفيجدوروزير الخارجية اإلسرائيلية    

تي لها حدود مـشتركه      المعتدلة وال  اإلسالمية تواصل التقرب من الدول      "إسرائيل" إنوتابعت  . أشهرلعدة  
ونقلـت  .  كيلـو متـر    ألف إلى ومن بينها تركمانستان التي تصل طول حدوها المشتركة معها           إيرانمع  

 األهميـة  يـدرك    أنالصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية قوله ان من ينظر إلى الخريطة يستطيع              
  .ة في مجال الطاقة العالميأهميتها إلى إضافةالجيوسياسية لتركمانستان، 

  14/5/2009الرأي، األردن، 
 

  "الهولوكوست" يرضخ لضغوط صهيونية ويحجب صفحات تشكك بـ"فيس بوك" .27
الشهير على شبكة اإلنترنت لضغوط عـدة جماعـات         " فيس بوك "رضخ موقع   :  محمد سعيد  -واشنطن  

 تلـك   صهيونية وقام بحذف صفحات تنكر ما يطلق عليه المحرقة اليهودية أو الهولوكوست، بعدما أثارت             
أن " كريـستيان سـاينس مونيتـور     "وذكرت صـحيفة     ".تعادي السامية "الصفحات غضبهم بدعوى أنها     

الهولوكوسـت  "و" الهولوكوست سلسلة من األكاذيب   "الصفحات التي حجبها الموقع يحمل بعضها عنوان        
  .ها، وسبق للمدعي العام األميركي بريان كوبيان أن طالب بإلغائ"الهولوكوست أسطورة"و" خدعة

  14/5/2009الدستور، 
   

   منزال بالهدم في القدس منذ بداية العام الجاري1052االحتالل أخطر : تقرير .28
تقرير لالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في القدس أن عدد إخطارات الهدم ذكر 

ن تصعيد سياسة هدم منازل وقال إ.  منذ بداية العام الحالي1052بحق منازل فلسطينية في القدس بلغ 
الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة 

 .القدس المحتلة
وأضاف االئتالف في أحدث تقرير له، أن مدينة القدس تشهد تصعيدا خطيرا في سياسة اإلنذار بالهدم 

 الجديدة في القدس ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام وعمليات الهدم، وأن إخطارات الهدم
٪ منها صدرت بخصوصها 60 شقة تؤوي نحو خمسة آالف نسمة، مشيرا إلى أن 1052الحالي إلى 

٪ منها صدر بحقها أوامر قضائية 40قرارات من محكمة الشؤون المحلية في بلدية االحتالل بالقدس، و
اطق المهددة بالهدم شملت البلدة القديمة وبلدات وأحياء سلوان والطور والثوري منذ عدة سنوات، والمن

 . ورأس خميس في منطقة مخيم شعفاط وجبل المكبر
  13/5/2009، 48عرب

  
 2016الفلسطينيون واليهود يتساوون في العدد في فلسطين عام ": اإلحصاء" .29

شية إحياء الذكرى الحادية والستين للنكبة، إن قال جهاز اإلحصاء الفلسطيني، أمس، في بيان، ع: رام اهللا
إن "وأضاف الجهاز، . 2008 وحتى نهاية عام 1948 مرات منذ عام 7عدد الفلسطينيين تضاعف 

 مليون نسمة، في حين قدر 1.4 يتجاوز 1948المعطيات اإلحصائية تشير إلى أن عدد الفلسطينيين عام 
 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم 10.6 بحوالي 2008عدد الفلسطينيين نهاية عام 
 ." بأكثر من سبع مرات1948تضاعف منذ أحداث نكبة 
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وتوقع الجهاز المركزي لإلحصاء، أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية، أي ما 
لسطينيين المقيمين في فلسطين ، وقالت البيانات إن إجمالي عدد الف2016بين النهر والبحر، بحلول عام 

 . مليون يهودي6.5 مليون نسمة مقابل نحو 5.1 حوالي 2008التاريخية بلغ نهاية عام 
 في 43.6وتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية تشكل 

لنسبة لعددهم في كل العالم، فأوضح أما با.  مليون نسمة3.9المائة من مجمل السكان الذين يقارب عددهم 
بيان جهاز اإلحصاء أن عدد الالجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين نهاية عام 

 . في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم 44.3 مليون الجئ يشكلون 4.7 بلغ حوالي 2008
  14/5/2009الشرق األوسط، 

 
  ليطا البابا مع والد شاجتماعنتقد ت 48 وسياسية وأهلية في الـ مؤسسات شعبية .30

أصدرت قيادات دينية وسياسية ومؤسسات أهلية في الداخل الفلسطيني بيانـا           :  زهير اندراوس  - الناصرة
 لألراضـي المقدسـة   البابافي منظورنا، لكل زيارة ':  المقدسة جاء فيهاألراضي إلىبمناسبة زيارة البابا   

هذا رغم ما جاء فـي      ). بروتوكوليا( السياسية وغير المعلنة     أبعادها أيضا الديني، ولها    -وحي  بعدها الر 
 تـه   يدرج في زيار   اإلسرائيلي اإلعالمالمؤتمرات الصحافية بأن الزيارة دينية فقط وليست سياسية، وان          

ليط التقى قداسته   اجندي ش ، واليوم تبشرنا وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ان والد ال        )ياد فاشيم (زيارة لمؤسسة   
في مكتب رئيس الدولة السيد شمعون بيريس، فلماذا ال تزار القرى المسيحية المهجرة وهي ترمز لذكرى                

  النكبة؟ 
  14/5/2009القدس العربي، 

  
  مون بتمكين الالجئين من العودةكي  تطالب" اللجنة العليا إلحياء ذكرى النكبة" .31

كرى النكبة، رسالة عاجلة ألمين عام األمم المتحدة بان كـي مـون،             وجهت اللجنة العليا إلحياء ذ     :غزة
طالبته فيها باتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة               

وطالب حسام أحمد رئيس اللجنة في رسالته بان كي مون بالعمـل بـشكل جـدي لتقـديم                   .فوق أرضه 
 .مة جرائم الحرب الدولية؛ الرتكابهم جرائم حرب بحـق الـشعب الفلـسطيني            المجرمين الصهاينة لمحك  

ـ   : "وقال  على األمين العام أن يعلن إدانته ورفضه لمـا تقـوم بـه القـوات                61 بمناسبة ذكرى النكبة ال
الصهيونية المجرمة من رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة في              

قت لتمكين الشعب الفلسطيني من العودة الكريمة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرج منهـا عـام                أسرع و 
 عاما بعيـدا    61م، وأن يعوض عن ما فقده من أنفس وأموال وعن غربة ومعاناة قضاها أكثر من                1948

  ".عن وطنه
  13/5/2009إخوان أون الين، 

  
 سجنالقضاها في  سنة 17 عن أسير من قطاع غزة بعد االحتالل يفرج .32

 38(أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات االحتالل أفرجت مساء اليوم عن الشاب محمد كمال األي : غزة
  . عاما في سجون االحتالل تنقل خاللها بين عديد من السجون17من مدية غزة وذلك بعدا أمضى ) عاما

  13/5/2009قدس برس، 
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   الناطقة باسم فتح"الفلسطينية "إطالق فضائية .33
 السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نبيل عمرو             أعلن:  بترا –القاهرة  

 القناة ستكون قناة الوحدة     أنوقال   .الفضائية على قمر النايل سات المصري     " الفلسطينية"عن بدء بث قناة     
ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وستكون مفتوحة للـرأي        الوطنية الفلسطينية يتحدد التزامها السياسي      

 االلتزام بالمبادرة   إطاروقال عمرو للصحافيين ان معالجة القناة للقضايا السياسية ستتم في           . والرأي اآلخر 
العربية للسالم وقرارات اإلجماع العربي وميثاق الشرف المهني الذي يحرم التخوين والتهديـد وطـرح               

 سـتبث   أنها القناة،   إدارة إليه حركة فتح    أسندت عمرو الذي     وأضاف .الوطنية الفلسطينية األجندات غير   
 . ساعة وانه فتح مكاتب لها في عمان والقاهرة وبيروت24برامجها على مدار 

  14/5/2009الدستور، 
  

  تقتحم موكب بابا الفاتيكان احتجاجاً على سلب االحتالل هويتهامقدسية مسيحية .34
صفوف قوات األمن ) عاما29(فادية زرينه كشاناتو تدعى مت فلسطينية مقدسية اقتح.): ب.ف.ا(

 األول أمسبندكت السادس عشر لدى وصول موكبه الفاتيكان اإلسرائيلية، وألقت برسالة داخل سيارة بابا 
 سفح جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة، تشرح فيها معاناتها جراء قيام سلطات االحتالل إلى
 .  بسحب هويتها المقدسية منهاسرائيليةاإل

 14/5/2009السفير، 
  

  تقدير أوضاعها الماليةل تدعو موظفيها في األردن" األونروا"إدارة  .35
في أكثر من بيان، أن اإلجراءات التصعيدية التي نفـذها عـاملو            " األونروا"اعتبرت إدارة   : نجاة شناعة 

طلت الخـدمات التـي تقـدمها الوكالـة لالجئـين           الوكالة في األردن مواجهة ليست ذات جدوى؛ إذ ع        
  .الفلسطينيين دون أسباب مقنعة ووجيهة

وطالبت المفوض العام للوكالة كارين أبو زيد رؤساء اللجان األربعة، بالنـأي بأنفـسهم عـن طريـق                  
ـ                ة المواجهة والصراع وبذل روح التوافق واإليثار مع اإلدارة، وإبراز الفهم حيال المسائل المتعلقـة بأي

وموظفيها تتعرض للتهديد بشكل خطيـر      " األونروا"مطالب تتعلق بالرواتب؛ حيث إن مصالح الالجئين و       
ـ        .جراء اللجوء غير الضروري لإلضراب     ال يـسمح   " األونروا"ونبهت أبو زيد إلى أن الوضع المالي ل

تحـسينات علـى    بتلبية كافة المطالبات بزيادات الرواتب ومضاعفة مكافئات نهاية الخدمة؛ حيـث إن ال            
، كما أنها تعاني عجزا ماليا      "األونروا"أوضاعها المالية تعتبر متواضعة نسبيا مقارنة مع مجموع موازنة          

  .في ميزانيتها سواء على صعيد البرامج العادية أو النشاطات المقدمة لالجئين
 14/5/2009السبيل، األردن،  

  
  الفلسطينيينبالسعي لتوطين " ألونرواا"عضو في المكتب التنفيذي لإلخوان المسلمين يتهم  .36

استنكر كاظم عايش عضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين باألردن ما وصفه بالخطة              :عمان
 .؛ للتنصل من حجم الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين        "األونروا"طويلة األمد التي تمارسها وكالة      

ـ    بة الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ومنعهم من ممارسة أي نـشاط       امتصاص رغ "واتهم عايش الوكالة ب
 ولذلك كان يرِد وبشكل مستمر في التقرير السنوي لألونروا الحديث عـن             ،"يتجه نحو التحرير والمقاومة   

دورها في استتباب األمن واالستقرار في المنطقة، وهي عبارة تَشي بالدور المرسوم لهذه المنظمة فـي                
كان حريا بـاألمم المتحـدة إلحـاقهم        " :وقال ".تصاص الرغبة بالعودة لدى الشعب الفلسطيني     تبريد وام 

وأشار عايش إلـى     ".بمؤسسة تعمل على إعادتهم ألوطانهم بدالً من االقتصار على الجانب اإلنساني فقط           
 المفوض العام   ، منتقدا في نفس الوقت إعطاء     "ال رقابة على تصرفات مسئولي الوكالة بحق الالجئين       "أنه  
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وجدد عايش وهو الرئيس الـسابق       ".تؤهله لإلسهام في شطب قضية الالجئين     " واسعة"صالحيات فردية   
  .التحاد العاملين بالوكالة تأييده اإلضراب الذي يقوم به العاملون في الوكالة

  13/5/2009إخوان أون الين، 
  

  ال نتنياهوالنقابات المهنية األردنية تطالب الحكومة بعدم استقب .37
 طاهر الشخشير أمس األربعاء رسالة إلى رئيس الوزراء المهنـدس           .وجه رئيس مجلس النقباء د    : عمان

نادر الذهبي أعرب فيها عن استهجان واستياء النقابات المهنية إذا ما تأكدت أنباء استقبال الحكومة لرئيس                
  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان

 14/5/2009ن،  السبيل، األرد
  

   غزةإلى جديدة  أردنيةقافلة مساعدات .38
 قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة تتضمن        أمس عبرت جسر الملك حسين      : بترا –الملك حسين    جسر

وبهذه القافلة يصل مجموع القوافل التي تم إرسـالها إلـى            .اإلغاثة طنا من مواد     183 شاحنة تحمل    15
  . قوافل309غزه 

 14/5/2009 الرأي، األردن،
  

  "إسرائيل"لصالح  جديدتين  تجسس شبكتيفكشاألجهزة األمنية اللبنانية ت .39
 كشفت األجهزة األمنية اللبنانية أمس شبكتين جديدتين تتعامالن مع استخبارات إسرائيل :بيروت

  .، كانتا تعمالن في جنوب لبنان)موساد(
  14/5/2009الحياة، 

 
  يب السالح للمقاومة في قطاع غزةمصر تضع خطة من أربع مراحل لمنع تهر .40

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، األربعاء، بأن الحكومة المصرية كثفت من جهودها لمحاربة التهريب مـا               
ونقل عن . بين مصر وقطاع غزة ونشرت المزيد من قوات االمن المصرية للكشف عن األنفاق وتدميرها       

رت وبشكل نهائي وقف عمليات تهريب األسلحة من        مصدر امني إسرائيلي، قوله األربعاء، بأن مصر قر       
، المقـرب مـن     "تيك ديبكـا  "وقال المصدر لموقع    . سيناء لقطاع غزة عبر انفاق رفح جنوب قطاع غزة        

 جندي مـن قـوات الكومانـدوز        600، بأن القوات المصرية قامت بنشر       "إسرائيل"األوساط األمنية في    
صر العليا لوقف عمليات تهريب االسـلحة مـن سـيناء           المصرية ترتدي الزى المدني في اطار جهود م       

  . لقطاع غزة وبشكل نهائي
 4واشار المصدر االمني بأن مصر وضعت خطه لوقف نهائي لعمليات تهريب األسلحة تـشتمل علـى                 

  :خطوات
حولت قوات األمن المصرية كل المنطقة الواقعة بين العريش ورفح المصرية الى منطقه             : الخطوة االولى 

 فأي سيارة او عربة نقل يجرها حمار او جمل يحمل على ظهره اغراضا يتم تفتيشها جميعا في                  عسكرية
  .حالة دخولها او خروجها من تلك المنطقة

قامت القوات المصرية بنشر عدد كبير من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية مـن              : الخطوة الثانية 
  .سيناء لقناة السويس لتفتيش السيارات والشاحنات

قام ضباط المخابرات المصرية باستدعاء الشخصيات البارزة في منطقة رفح المـصرية            : الخطوة الثالثة 
والتي توجد على أراضيهم األنفاق وابلغوهم بأنه قد انتهت لعبة تهريب األسلحة لقطاع غزة ومن يخالف                

ن في رفح المصرية    االمر سيتم زجه بالسجن، مع ذلك لمح ضباط المخابرات ألصحاب االنفاق المصريي           
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بأنهم سيغضون النظر عن تهريب المواد الغذائية ومواد اخرى للقطاع ولكن ال لتهريب االسلحه والمواد               
  .المتفجرة بعد اليوم لقطاع غزة

اجتمع ضباط المخابرات المصرية مع شيوخ قبائل سيناء البدو ودفعوا لهم مبالغ ماليـة              : الخطوة الرابعة 
  .العمل في تهريب السالح لقطاع غزةكبيرة مقابل توقفهم عن 

  14/5/2009القدس العربي، 
  

  مصر تتلف كميات كبيرة من المساعدات اإلنسانية المرسلة لغزة .41
اكدت مصادر فلسطينية، االربعاء، بأن الحكومة المصرية اتلفت كميات كبيـرة           :  وليد عوض  -رام اهللا   

ع غزة من خالل مواصلتها اغالق معبر رفـح         من المساعدات والتبرعات االنسانية المرسلة الهالي قطا      
  .ومنع نقل تلك المساعدات المكدسة على الجانب المصري من الحدود الى داخل القطاع

  14/5/2009القدس العربي، 
  

  الحكومة المصرية بتشديد الحصار على قطاع غزةنائب مصري يتهم  .42
رلمانية لنواب اإلخوان ونائب دائرة منية      اتهم النائب إبراهيم أبو عوف عضو الكتلة الب        :أحمد عبد الهادي  

 طنًا من األغذية المتجهـة      250النصر الحكومة المصرية بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ بعد إعدامها           
 أحمد نظيف رئيس    .ووصف ما حدث في بيان عاجل إلى د        .إلى غزة، بعد تراكمها لفترة طويلة وفسادها      
 أن الحكومة بدالً من أن      ،وأضاف أبو عوف   .عب الفلسطيني مجلس الوزراء بالجريمة البشعة في حق الش      

تبادر إلى مد يد العون وإغاثة أهلنا المحاصرين في غزة، والمعرضين للجوع بسبب الحصار الصهيوني               
الغاشم ضدهم؛ نجدها تهمل المعونات العربية والمحلية وتتركها حتى تنتهي صالحيتها، ويتم إعدامها بدالً              

 في غزة، ضاربةً بالقوانين الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان عـرض الحـائط، ودون              من توصيلها ألهلنا  
  .أدنى اعتبار لإلخوة في الدين والعروبة واإلنسانية والجيرة

  13/5/2009إخوان أون الين، 
 

  مصادرة بضائع في رفح كانت معدة للتهريب إلى غزة .43
داهمت خاللها عدداً من المنـازل فـي        صادرت الشرطة المصرية كمية كبيرة من البضائع خالل حملة          

المنطقة الحدودية بحثاً عن أنفاق، أو بضائع معدة للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق الممتدة بين رفـح                  
وهذه البضائع عبارة عن كميات كبيرة من األجهـزة الكهربائيـة وقطـع غيـار               . الفلسطينية والمصرية 

  .الكترونية ودراجات بخارية ومواد غذائية
  14/5/2009لحياة، ا

  
  "إسرائيل"نشطاء مصريون يطالبون بمحاكمة شعبية للمسؤولين عن تصدير الغاز لـ  .44

دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون إلى تنظيم محاكمة شعبية للمسؤولين عـن تـصدير              : القاهرة
إلداري الغاز إلى الكيان الصهيوني، واعربوا عن مخاوفهم من التفاف الحكومة حـول حكـم القـضاء ا                

ـ         المصالح بين السلطة ورجال األعمال     " لوبي"الصادر بوقف تصدير الغاز، وذلك بضغوط مما وصفوه ب
  .في مصر

  14/5/2009الخليج، 
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  ويأمل بإزالة الجداربابا الفاتيكان يدعو لقيام دولة فلسطينية ويتمنى عودة الالجئين  .45
دعا من  البابا بنديكتوس، أن  كفاح زبونرام اهللاعم مراسلها من  14/5/2009الشرق األوسط، ذكرت 

، مؤكدا، أنه يقف إلى جانب "ذات سيادة"مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، أمس إلى قيام دولة فلسطينية، 
وقال البابا بنديكت موجها كالمه . أولئك الذين خسروا كل شيء، في إشارة إلى الالجئين الفلسطينيين

الفاتيكان يؤيد .. .سيدي الرئيس"لذي استقبله في مقره في بيت لحم،  اد عباسللرئيس الفلسطيني محمو
حق شعبكم في وطن فلسطيني ذي سيادة في أرض أجدادكم يعيش في أمان وسالم مع جيرانكم داخل 

أدرك حجم المعاناة التي تعرضتم لها وما زلتم تتعرضون لها "وأضاف البابا  ..حدود معترف بها دوليا
 ."قلبي مع كل األسر التي خسرت الكثير.  العظيم في هذه األرض طوال عقودنتيجة هذا االضطراب

لمن فقد من بينكم فردا من أسرته أو أحبائه في المعارك خاصة الصراع األخير في . ..أؤكد"وأضاف 
أذكركم في صالتي، أدعو إلى السالم العادل والدائم في األراضي الفلسطينية، . ..تعاطفي العميق. ..غزة
 ."يمكن أن يكون سالما من دون عدالة وال عدالة من دون تسامحوال 

تتيح لي هذه الزيارة ألن أطلع على معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون بدون "وقال البابا في مخيم عايدة 
وأؤكد لكم دوام صالتي من .. .أعلم أنكم تعانون من التشتت"وتابع . "مأوى وأتمنى أن يعودوا إلى ديارهم

 ."الجئين وخصوصا الذين فقدوا أحباءهم خالل الحرب األخيرة على غزةأجل ال
في عظته في  أن بابا الفاتيكان أكد محمد يونس عن مراسلها من بيت لحم 14/5/2009الحياة، وأضافت 

  .باحة كنيسة المهد أنه يصلي من أجل رفع الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة
أطلب منكم أن «: قائالً» ممزقة بالحرب«ين من قطاع غزة التي قال إنها وخاطب البابا الحجاج القادم

كونوا على . تبلغوا عائالتكم معانقتي الحارة لها، وتضامني معها، وتعزيتي لها على الخسائر والمصاعب
  .»ثقة من تضامني معكم، وتضامني مع مسيرة البناء ورفع الحصار في أسرع وقت

  
  سبة إلى الشرق األوسط أفضل فرصة منذ كامب ديفيد خطة أوباما بالن:ميليباند .46

ميليباند إن خطة الرئيس باراك أوباما بالنـسبة إلـى الـشرق            البريطاني ديفد   وزير الخارجية    قال   :لندن
ية في كامب ديفيد التي رعتها إدارة       سرائيل اإل -األوسط تعتبر أفضل فرصة منذ معاهدة السالم المصرية         

  . 1978ر عام الرئيس السابق جيمي كارت
  14/5/2009الحياة، 

  
   على زيارة ليبرمان   منظمات بريطانية تتظاهر احتجاجاً .47

 نظمت منظمات بريطانية مؤيدة لفلسطين احتجاجات أمام مقر الخارجية البريطانيـة            : مدين ديرية  - لندن
اعـه بنظيـره    دور ليبرمـان واجتم   جي أفي سرائيلبلندن األربعاء احتجاجا على زيارة وزير الخارجية اإل       
  .البريطاني ديفد ميليباند ورئيس الوزراء غوردون براون

ي وكانت قد أرسلت المبـادرة      سرائيلورفع المحتجون أعالم فلسطين والفتات تطالب بمحاكمة الوزير اإل        
اإلسالمية في بريطانيا وعدد من المنظمات والتحالفات البريطانية، رسالة إلى وزيرة الداخلية تطلب منع              

وقال محمد صوالحة رئيس المبادرة اإلسالمية في بريطانيـا         ".  بيتنا إسرائيل"يبرمان زعيم حزب    دخول ل 
السماح بدخول شخص مثل هذا المجرم إساءة بالغة لمشاعر الجالية المسلمة في بريطانيـا، وإسـاءة                "إن  

  ".ةشارك فيها الحكومة البريطانيللشعب الفلسطيني الذي ال يزال محاصرا بقرارات سياسية ت
  14/5/2009الجزيرة نت، 
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 ممثل جنوب إفريقيا يؤكد موقف بالده الداعي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .48
 عن أسف حكومة بالده لقـرار الحكومـة          في رام اهللا    تد بيكاني  .د أعرب ممثل جنوب إفريقيا   : رام اهللا 

الرحيم ملوح من السفر إلى      هة الشعبية عبد  ية بمنع عضو اللجنة التنفيذية، نائب األمين العام للجب        سرائيلاإل
جيكوب زوما الرئيس الرابـع المنتخـب ديمقراطيـاً لجنـوب      .بريتوريا للمشاركة في تنصيب الرئيس د     

  .افريقيا
وأكد ممثل جمهورية جنوب أفريقيا على موقف حكومة جنوب إفريقيا الداعي للضرورة الماسـة إلقامـة               

  . الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسهالدولة الفلسطينية المستقلة وتمكين
14/5/2009الحياة الجديدة،   

  
  حملة دولية لفك الحصار تدعو لتعزيز التضامن مع الصيادين الفلسطينيين .49

أكدت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات األهلية على ضرورة              : ةغز
ن مع الصيادين الفلسطينيين في مواجهة االعتـداءات المـستمرة          تضافر الجهود من أجل تعزيز التضام     

ي وبخاصة تقييد مساحة الصيد فـي       سرائيلواإلجراءات التعسفية التي يتعرضون لها من قبل االحتالل اإل        
 تنظيم تظاهرة بحرية بمشاركة عشرات قوارب الصيد         واتفق االجتماع على   .بحر غزة بثالثة أميال فقط    

 مايو الجاري للتعبير عن رفض الـصيادين إلجـراءات          / أيار 20األربعاء القادم   في عرض البحر يوم     
  .ي بحق الصيادينسرائيلواعتداءات االحتالل اإل

13/5/2009قدس برس،   
  

  ية تضامنا مع الفلسطينيينسرائيليقاطعون البضائع اإلالفرنسية " فال دواز"سكان منطقة  .50
ة الكثير من البرلمانيين المنتخبـين، مقاطعـة المنتجـات          الفرنسية بمشارك " فال دواز "قرر سكان منطقة    

أن عددا كبيـرا    " يةسرائيل البضائع اإل  إلىلطمة  "تحت عنوان   " لو باريزيان " صحيفة   وأعلنتية،  سرائيلاإل
 لفتة إنسانية تعبر عـن      في وذلك   "إسرائيل"من سكان المنطقة قرر االمتناع عن شراء كل منتج قادم من            

   . ترتكبها قوات االحتالل ضد المدنيين العزلالتينيين وتدين المجازر التضامن مع الفلسطي
14/5/2009الوفد، مصر،   

  
  لعضوية الناتو" إسرائيل"لطريق ممهد أمام ا :في حلف األطلسيمراقبون وخبراء  .51

ـ "الناتو"أكد مراقبون وخبراء عسكريون في حلف شمال األطلسي         : فكرية أحمد  - بروكسل  أن  "الوطن" ل
 لتصبح عضوا كامال في النـاتو، بعـد زوال الكتلـة الـشرقية              "إسرائيل"ق بات ممهدا اآلن أمام      الطري

الشيوعية وتراجع مخاوف أمريكا من لجوء العرب إلى هذه الكتلة للحـصول علـى الـسالح والتـسلح                  
  فيما رأى آخرون أنه ال حاجة للحلف الستفزاز دول الشرق األوسط والعرب، وحتى ال تطالـب                ،النووي

 تتمتع بكل مزايا األعضاء بالحصول علـى        "إسرائيل"دول أخرى في المنطقة بدخول الحلف، خاصة أن         
  .أسلحة الحلف وتقنيته العسكرية ومشاركتها في تدريباته وخططه االستراتيجية

14/5/2009الوطن، السعودية،   
  

  عرفات فضل المهادنة على المواجهة ولم يحصل على شيء : صايغ مع أنيس حوار .52
  .حوار مع البحاثة الدكتور أنيس صايغالما يلي نص الحلقة الثانية، من ثالثية في : بيروت

   
  المشروع والمآالت.. منظمة التحرير * 
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كمشروع وطني هو إنجاز فلسطيني، واكبتموها منذ أحمد » منظمة التحرير الفلسطينية«: »قدس برس«
كيف ترى . لى الخالفات والمراحل التي مرت بهاحتى اليوم، ومطلّون ع) أول رئيس للمنظمة(الشقيري 

هذا اإلنجاز اليوم في ظل االنقسام الفلسطيني؟ وكيف يمكن استعادة مكانتها؟ خاصة أن هناك من يعتبر 
أن اإلنجاز يكمن في اعتراف العالم بالشعب الفلسطيني، فهل ينبغي التنازل وتقديم ثمن من الثوابت من 

  أجل حيازة القبول؟
عندما نبدي إعجابنا بمنظمة التحرير، علينا أن نتذكر أن اإلعجاب ال يكون بهيكل فارغ، بل : صايغأنيس 

فعندما ُأسست المنظمة، كانت تُنبئ بعمل جيد فيه حركة وإنجاز وإنتاج؛ . بمبنى فيه حيوية وحركة وإنتاج
  .نا أؤمن بهذا الكيانأصحاب قضية لهم أهداف عليا وميثاق نعتز به، أ. جيش ومؤسسات وجهاز إداري

أما عندما أجد أمامي كياناً فارغاً سطا عليه اللصوص، ممن لم يعودوا يؤمنون بمبادئ المنظمة، وألغوا 
الميثاق الوطني الفلسطيني ومزقوه وحولوه إلى شيء مختلف جوهرياً عن الميثاق السابق، وأوصلونا إلى 

  .»منظمة التحرير الفلسطينية«بناء فارغ بعنوان 
أين هي منظمة التحرير الفلسطينية؟ ليس لدينا : قبل اإلجابة عن ماذا نريد أن نعمل، أريد أن أسأل سؤاالً

منظمة اآلن، بعد أن فقدت ميثاقها، فقدت عفويتها وبراءتها وتمسكها بالمبادئ التي شكلها من أجلها 
  .الشعب، وفقدت صدقيتها في العالم، وثوريتها التي هي مبرر وجودها

، مع ضرورات التطور 1964ين هي المنظمة اليوم؟ انا أدعو إلى منظمة التحرير التي كانت في عام أ
الزمني، بأهدافنا وحيويتنا وثوابتنا وإيماننا والقبول بها كجبهة لعدد من الفصائل والقوى الفلسطينية 

نريد منظمة تكون عودة إلى . ينْظمها ميثاق معين، ليس واحد يأخذنا لالستسالم وآخر يتمسك بالمقاومة
  . سنة40الماضي بحرارته وإيمانه مع مراعاة الظروف الحاضرة والتبدالت خالل أكثر من 

   
ما سبب المعضلة التي وصفها كثيرون بإفراغ المنظمة من حيويتها؟ وما هو السر في : »قدس برس«

  هذا الخلل؟
ة الشقيري، ثم دخل إلى المنظمة من لم يؤمن أتصور أن الخلل بدأ تدريجياً، بدأ بتنحي: أنيس صايغ

هم أفسدوا المنظمة، . بميثاقها وأهدافها، دخلها إما إلفسادها أو لتعديل ميثاقها أو سحب الحيوية منها
وقد تسألني لماذا فعلوا ذلك؟ هل هم كانوا غير مؤمنين بالثورة التي كانت .. وليست المنظمة من أفسدهم

ألنظمة كانت ضد المنظمة عملياً؟ ال أجد اإلجابة، ولكني » عمالء«، بين قوسين، شعار المنظمة، أم كانوا
  .أعرف أنهم غير مؤهلين

فالثورة تحتاج إلى . يعني حمل شعار الثورة ُأناس هم إما غير مؤمنين بها أو غير مؤهلين لقيادتها
  . لتحملها» أكتاف عريضة«
   
عنوان فصل في كتابكم، هناك عبارتان أساسيتان ، وهو »في العالقة مع ياسر عرفات«: »قدس برس«

هكذا كانت تُدار «والثانية في خاتمة الفصل . »المأساة أن تتحول الوقائع دعابة نتندر بها«: فيه؛ األولى
  !؟.. »األمور في عهد عرفات

فات قام فعر. العبارة األولى تنال من الذين تعاطوا العمل مع عرفات وتنال من عرفات نفسه: أنيس صايغ
بأخطاء وهو يتحمل نصف المسؤولية، أما النصف الثاني فيتحمله الذين كانوا يزعمون أنهم ضد هذا 

كنا نجتمع في القاهرة في قاعات . العمل، لكنهم لم يقفوا في وجهه، بل اكتفوا بتحويل المأساة إلى مهزلة
عد منتصف الليل، وتبدأ جلسة الفنادق، فيأتي بعض المعارضين لعرفات من اجتماع المجلس الوطني ب

نكتفي أننا غير قابلين بما حصل، ثم تنقلب إلى نكتة، أنا أعيب على ! التندر بما حصل، هل ُيعقل ذلك؟
بعضهم كان يعارضه . المعارضين لعرفات، أنهم لم يقفوا متساندين سوية في معارضة موحدة وجدية
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طيني ينتهي األمر إلى رفع األيدي تأييداً لألخ ياسر حتى الباب، وعندما يدخل قاعة المجلس الوطني الفلس
  .عرفات

 - 1964(، فكل من عاش في مرحلة »هكذا كانت تُدار األمور في عهد عرفات«أما العبارة الثانية، 
هكذا كانت : عندما انتهت المنظمة، أعتقد أنه كان يوافقني الرأي) 1993 -1970(ومرحلة ) 1970
تبداد، بخديعة، بكذب، برشوة بين القيادة العليا وقيادات الفصائل والكوادر بخفة، باستهزاء، باس: تُدار

كل هذه الوسائل لم تكن تنسجم مع المفهوم الثوري وأخالق الثورة، كلّها كذب . والعناصر والجماهير
شلّوا كل نشاطات منظمة ) 1990 حتى 1970من (وخداع، وآسف لتعميم هذه الصفة، لكنهم فعالً 

ن هو الجيش، والصندوق القومي، والمؤسسات الفكرية والبحثية؟ أين مجالت الثورة؟ أين أي. التحرير
  . مكاتب منظمة التحرير؟ وما هو دورها بين الجاليات في الخارج؟

   
بماذا تفسر أداء عرفات من الناحية اإلدارية والقيادية؟ هل كان الخلل الذي تحدثت عنه : »قدس برس«

  ة بشكل عام؟في الشخصية أم في اإلدار
عرفات كان ذكياً جداً، أكاد أقول إنه أحد أذكى السياسيين العرب في القرن العشرين، فنحن : أنيس صايغ

عادة عندما نتحدث عن السياسيين العرب المحترفين نفكر بنوري السعيد وجميل مردم وأمثالهم الذي 
ن الذكاء، والتعبير األدقّ هو قادوا بالدهم لسنوات على أصابعهم، وهذا يحتاج إلى نسبة عالية م

  :أبو عمار سيد هؤالء، لكنه في حقيقة نفسه صاحب برنامج يريد تحقيقه وهو. »الشطارة«
إذا كنا لن نستطيع أن نحقق أماني الشعب الفلسطيني، فكان الحّل عنده أن نتنازل عن كثير من هذه 

  .األماني
  .فلنكسب رضى جماعة ضد جماعة أخرىوإذا كنا لن نستطيع أن نكسب رضى الحكومات العربية، 

 وإذا كنا لن نستطيع أن نكسب الرأي العام العالمي والحكومات األجنبية، فلنهادن هذه الحكومات ونمد
  .أيدينا لها

  .وإذا كنا لن نستطيع أن نقهر إسرائيل بالقوة، فلنتصالح معها
حمه اهللا، مات ولم يحصل الشعب التي هي استسالم، ألنه، ر» المصالحة«و» الهدنة«وهنا وصلنا إلى 

  .الفلسطيني على شيء
موهوماً فعالً؟ أو كان رجالً يقبل بما يحصل عليه؟ أنا ال أعتقد أنه كان ) عرفات(هل كان : وهنا السؤال

ومن يعرف أقّل مما يعرفه عرفات في السياسة الدولية . موهوماً، ألنه، كما قلت، كان ذكياً جداً جداً
العام القادم «، و»غداً في القدس«: رف أنه ال يمكن تحقيق الشعارات التي كان يطلقهاوأطماع إسرائيل يع
  .حتى إنه لم يحظَ بدفنٍ الئق في القدس. هو يعرف أن هذه الوعود كانت بعيدة. »في المسجد األقصى

يحة، بالخالصة، هو وجد نفسه أمام عدو تتطلّب مواجهته تعباً كبيراً وتضحيات غالية، أو مهادنة مر
  . ففضل المهادنة

   
عشر نقاط في المشكلة مع ياسر ) أنيس صايغ عن أنيس صايغ(لخصتم في كتابكم : »قدس برس«

، لن نخوض في تفصيالتها، ولكن هل كانت المشكلة في عرفات )336 – 335(عرفات في الصفحات 
  فقط أم في المنظومة؟ وماذا عن القيادات الحالية مثالً؟

قاد عرفات، ال يمنع األمر من انتقاد معارضيه، وهناك فئة ثالثة بينها وهي حاشية في انت: أنيس صايغ
ألخِّص . عرفات المستفيدون منه، ومنهم من كان معارضاً سابقاً تُحّل مشكلته بمخصص مالي من عرفات
نتهازيين المشكلة أننا من سوء حظنا، جاءنا قائد شاطر لكنه هدام، وُأحيطَ بمجموعة من المستغلِّين اال

الفاسدين الذين هم أسوأ منه، وبنظرة إلى األوضاع الحالية ندرك أن عرفات ليس األسوأ، وهناك فئة من 
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المعارضين المخدوعين بقوتهم وجماهيرهم، ثم يكتشفون أنهم أضعف من أن يقفوا في وجه عرفات، 
  .فيدخلون معارضين ويخرجون مؤيدين
حصيلة تجربة سنوات مع عرفات، ولم تكن مكتوبة مسبقاً، ولم تكن أما هذه نقاط الخالف المذكورة فهي 

هي أفكاري في الستينيات، في بدايات سنوات التعامل معه، ولكن هذه القناعة تشكّلت وترسخت مع 
خلص، خدعتُ نفسي ومن «: ، عندها قلت»القشّة التي قصمت ظهر البعير«األيام، وكان اتفاق اوسلو هو 

  . »فايةحولي، بما فيه الك
   

  الشباب وتداول االجيال* 
كنتَ في سن الخامسة والثالثين » مركز األبحاث الفلسطيني«حين تسلمتَ أنت إدارة : »قدس برس«
في (، وكذلك قيادات المنظمة كانت في سن الشباب، وكذلك في العالم العربي )1966 – 1931(

لماذا ال نرى في . البات وقادة رأي وفكرظهرت قيادات شابة سواء قادة انق) الخمسينيات والستينيات
العالم العربي، ولدى الفلسطينيين تحديداً، قيادات شابة في المجاالت السياسية والعلمية وغيرها 

  بالوتيرة السابقة ذاتها؟
إنه االستئثار، حتى في المهمة النضالية أو المنصب السياسي، مثل تمسك الوزير بمقعد، : أنيس صايغ
  . اضل أيضاً يتمسك بمقعده، وال يترك المجال لغيرهنجد أن المن

   
هذا من الناحية القيادية، ولكن، أال تجد أن هناك خلالً في نُظُم هذه التنظيمات والهيئات : »قدس برس«

  والمجتمعات؟ وما هو؟
هذه الجرثومة تصيب . إنه المرض، جرثومة موجودة في الجسم السياسي العربي عموماً: أنيس صايغ

إنها موجودة في جسم كل إنسان، ولكن التحدي هو في . س التنظيم وقادة األقسام التي تليه بالتدرجرئي
قرص (» بنادول«مدى خضوع هذا اإلنسان لهذه الجرثومة وأن يسمح لها أن تتحكم به، أو أن يأخذ حبة 

  . ليخفف من وجع الرأس الذي تسببه أمراض الجرثومة) مسكِّن لآلالم
   
بالطبع هو عالج مؤقت، فما هو اللقاح الذي يمكن أن نتناوله للوقاية من » البنادول«: »قدس برس«

  تغلغل هذه الجرثومة؟
عدم «، تعويد األبناء الصغار على »أنت واحد من مجموع«تربية الجيل الجديد على فكرة : أنيس صايغ

فراد لهم حقوق متساوية في ، وأن يقبل أن هناك عالماً من األ»األنانية واالستيالء على ما ألخيك
  . المجتمع، ومن هنا ينطلق التغيير نحو الحرية والديموقراطية والمجتمع الذي ننشده

   
  مركز األبحاث الفلسطيني* 
كيف كانت تجربة مركز األبحاث؟ وما هي معوقات البحث العلمي الفلسطيني، وهل من : »قدس برس«

  أفق مضيء لألبحاث الفلسطينية الحقاً؟
تجربة مركز األبحاث باختصار، ما لم تكن هناك عالقة صحية بين رئاسة المركز وبين : صايغأنيس 

فقد استطعتُ أن أحمي المركز عشر سنوات، لكن لم أستطع أن أحميه إلى . القيادة السياسية، فال فائدة
يد باعتقال وعندما تركته أصبح المركز جزءاً ال يتجزأ من محيط ياسر عرفات، إلى درجة التهد. األبد

بعد أن تركتُ . ونشر بيانات بالصحف) أديب ومفكر وصحفي لبناني عمل بمركز األبحاث(إلياس خوري 
  .بوقت قصير، أطلق أحد العاملين في المركز الرصاص على زميل له داخل المركز

ل  حارساً، ُيجردون ك32في عهدي، لم ُيسمح بدخول رصاصة واحدة إلى المركز، وكان الحرس، وهم 
إذاً، لقي مركز األبحاث مصيراً ال بد منه عندما . من يدخل إلى المركز من أي سالح يمكن أن يحمله
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إما أن : تسوء العالقة بين مسؤول البحث والمسؤول السياسي، فهنا يقف مسؤول البحث أمام أحد خيارين
 عن التدخل في شؤون يتنازل عن مبادئ البحث العلمي وغاياته، أو أن تكفّ القيادة السياسية يدها

  .المركز
أحمد الشقيري، لم يكن يتدخل في شؤون البحث، ولم نكن نخفي عنه ما نرى ضرورة إطالعه عليه، بل 
كنت اتصل به دائماً، فقد كنت أدرك أن لنا سقفاً سياسياً، وأن هناك قضايا سياسية هامة، كنت أسافر إليه 

إلى القاهرة ) شركة طيران الشرق األوسط(اللبنانية » يستالميدل إ«ذات مرة ركبت طائرة . في القاهرة
صباحاً، واجتمعت مع المرحوم الشقيري في المطار وعدت على الطائرة نفسها الساعة الثانية والنصف 
ظهراً، وكنت يومها أمام قضية ال بد أن أستأذنه فيها، ال يتعلّق مردودها بمركز األبحاث فقط، بل على 

إذاً، أنا ال أطالب أن تكون المسؤولية البحثية بعيدة عن القيادة السياسية، . قضية كلهامنظمة التحرير وال
وفي وضعنا اعتبرنا أن الميثاق . ولكني أطالب أن يكون بينها ضوابط بقانون أو دستور يحكم هذه العالقة

 ما يتعارض معه كنا الوطني الفلسطيني هو الذي يحكم هذه العالقة، فقد كان الميثاق سقفنا السياسي، وكل
  .نرفضه، وكل ما يتوافق معه كنا نقبله

النقطة الثانية، عندما أقول بالعودة إلى القيادة السياسية آخذ باالعتبار وجود التوافق في منظمة التحرير، 
وفي المنظمة هناك عشرة فصائل، ولكل فصيل رأي، لذلك كنت أدعو األمناء العامين للفصائل إلى 

، )1975-1970(المركز، على األقل اجتمعنا عشرين مرة في مدى خمس أو ست سنوات االجتماع في 
نايف حواتمة، جورج حبش؛ وكان مريضاً، زهير .. ويحضر األمناء العامون أو من ُينيبون عنهم 

محسن، عبد الوهاب كيالي وغيرهم، وكانوا يحضرون دوماً، باستثناء ياسر عرفات؛ لم يحضر اجتماعاً 
 بل لم يكن يختار من ينيب عنه، رغم طلبي ذلك منه، فقد كان يريد إيقاعي في مصيدة الصراعات واحداً،

، وأن أختار أنا بين أبو إياد وخالد الحسن وأبو اللطف، فيعترض من لم أدُعُه إلى »فتح«بين قيادات 
وكان المجتمعون . أبو عمار لم يختر أحداً منهم ولو لمرة واحدة أستطيع اعتمادها الحقاً. االجتماع

يتناقشون بقضايا سياسية وليست إدارية، كالبحث في موقف المنظمة تجاه بعض المشاريع الدولية المقدمة 
إذاً، ال بد من التعاون بين الجهة البحثية والقيادة السياسية، دون الخضوع إلرادات القيادة، . إلى المنظمة

مكتوب » ميثاق«القيادة أكثر من غيرها، استناداً إلى ولكن مع مراعاة المصلحة العامة التي تعرفها 
  . وواضح يلتزم الطرفان به

  14/5/2009 قدس برس
  

    التصاعد الموسمي في أوهام التسوية .53
  بشير موسى نافع

اإلسرائيلي، ال سيما في مساره الفلسطيني، أقـرب إلـى الطقـس            -باتت حظوظ تسوية الصراع العربي    
خـالل الفتـرة التاليـة      . ي جاد، بقواعد وأسس واضحة، ومسار محدد      اإلنجليزي منه إلى مشروع سياس    

لتوقيع اتفاق أوسلو، لم يسيطر طقس التفاؤل على القيادة الفلسطينية الوطنية وحسب، ولكن أغلب العرب               
لم تلبـث التـسوية أن      . أيضاً سارع إلى الحصول على تذاكر سفر بال رجعة على قطار التسوية العتيدة            

 ولكن مواسم التفاؤل، والرغبة العربية المستبطنة بالتخلص من فلسطين، عـادت مـرة              تعثرت، بالطبع، 
وراء األخرى، من اتفاق واي ريفر، مباحثات كامب ديفيد حول ما سمي باالتفاق النهائي، وعود بـوش                 

مـرة، وبعـد شـهور مـن        . القاطعة بعد غزو العراق واحتالله، وصوالً إلى إطالق مسار أنـابوليس          
 وعشرات، والبعض يقول مئات، من الجلسات بين المفاوضين الفلسطينيين ووزيرة الخارجية            المفاوضات

اإلسرائيلية السابقة، خرج السيد أحمد قريع، رئيس الوفد الفلسطيني، ليؤكد على أن ليس ثمة تقـدم قـد                  
وضـين  ما الذي كان يفعله أبـوالعالء وطاقمـه مـن المفا          . تحقق، وأن اتفاقاً على شيء ملموس لم يقع       

ولكن خبو اآلمال التي جاء بها مسار       . المحنكين، الفصحاء، طوال تلك الجلسات مع ليفني؟ ال أحد يعرف         
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فقد وعد الرئيس األميركي الجديد بتغييـر       . أنابوليس لم يكن بالضرورة نهاية للتفاؤل العربي والفلسطيني       
. الم أكثر سلماً وعـدالً واسـتقراراً      أميركا وسياساتها وصورتها في العالم، ووعد بالمساهمة في جعل الع         

كانت سياسة شمس مشرقة جديدة هي التي حملها انتخاب السيناتور األسود رئيساً، ولم يكـن غريبـاً أن                  
  .ينشر تسلمه مقاليد اإلدارة األميركية تفاؤالً واسعاً، بين العرب وفي العالم ككل

لنظر إلى مساحة الثابـت الكبيـرة فـي الـسياسة           با. إن أحداً ال يمكنه التقليل من دالالت انتخاب أوباما        
الخارجية األميركية، وبالنظر إلى حقيقة أن المصالح األميركية في العالم ال تتغير من رئيس إلى آخـر،                 
وإلى جسم المؤسسة األميركية الهائل، الذي يجعل الهامش المتاح لإلدارات المختلفة ضيقاً نـسبياً، فـإن                

 على أن ال يكون جورج بوش، وعلى أن يترك بصمة مختلفة علـى أسـلوب                أوباما أظهر بالتأكيد عزماً   
ليس من الممكن بالطبع التيقن مما يقوله أوباما لألنظمة العربيـة، ولكـن مـن               . ومادة الحكم في أميركا   

أوباما، كما أكد أركان إدارته المرة بعد األخرى، ملتزم بتسوية تقوم           . الممكن استكناه البعض من توجهاته    
 حل الدولتين، وهو بالتأكيد يرى في المبادرة العربية عنصراً إيجابياً في التوصل إلى تسوية نهائية،                على

ولكن مـن   . وهو إضافة إلى ذلك ال يرحب بالموقف الذي أعلنته حكومة نتنياهو من رفض حل الدولتين              
ميركية تقـول   الضروري، في اآلن نفسه، وضع عناصر أخرى في الحساب، مثل ترسخ تقاليد سياسية أ             

بضرورة تجنب الضغط على الدولة العبرية وترك العملية التفاوضية إلرادة وقناعـة أطرافهـا، ومثـل                
الرغبة األميركية القوية في تعديل بنود جوهرية في المبادرة العربية، ومثل الموقع المتدني الذي يمكن أن                

ول أعمـال إدارة مثقلـة بـالملف        اإلسرائيلي علـى جـد    -تحتله مسألة التفاوض في مسارها الفلسطيني     
  .الباكستانية، وبالعالقات مع روسيا والصين-االقتصادي، وبالغرق في المسألة األفغانية

مجلس الجامعة العربيـة يجتمـع      . الفلسطيني-بيد أن تحفظاً أو شكاً لم يعد بإمكانه خدش التفاؤل العربي          
. درتها العتيدة، بناء علـى طلـب أميركـي        وسط شائعات تفيد بأن الدول العربية ستعمل على تعديل مبا         

وزراء الخارجية العرب أكدوا، بالطبع، أن تعديل المبادرة لم يبحث، ولن يحـدث، ولكـن أحـداً مـن                   
. أن هناك طلباً أميركيـاً لمثـل هـذا التعـديل       : المسؤولين العرب لم ينف الجزء األساسي من الشائعات       

ي، ومن المتوقع أن يستمع إلى ما يفيد بتصميم واشنطن على           نتنياهو، سيلتقي خالل أيام بالرئيس األميرك     
أميركـي اإلجمـاعي    -وبالنظر إلى الموقـف األورو    . مواصلة عملية التفاوض على أساس حل الدولتين      

تقريباً، ورغبة قطاع في دوائر السياسة اإلسرائيلية في تجنب التوتر، الصريح أو المكتوم، مـع الحلفـاء                 
ولكن التوصل إلى تسوية علـى      . ، فال يمكن استبعاد خضوع نتنياهو في النهاية       األوروبيين واألميركيين 

اللهم، إال إن كان المقصود بالدولة الفلسطينية دولة في األردن، كما           . أساس من حل الدولتين ليس إال وهمٌ      
 التـي   الوقائع على األرض، ال النوايا وأجواء التفاؤل، هي       . يقول أنصار نتنياهو من أمثال موشي إرنس      

  :والوقائع واضحة لمن يريد رؤيتها. تحكم الموقف
  . االنقسامان العربي والفلسطيني لم يزاال على حالهما، وقد يستمران كذلك لفترة طويلة قادمة-1
 رغم خسارة الدولة العبرية للحرب على لبنان والحرب على غزة، فإن الحربين وفرتا للدولة العبرية                -2

ال حزب اهللا، وال حماس، يمكـن أن يعـودا إلـى            . قل على المدى المنظور   أمن توازن الرعب، على األ    
  .التهديد المسلح لألمن اإلسرائيلي خالل المرحلة الحالية

فياض وأجهزتهما األمنية قامت بالدور نفسه في الضفة الغربية، وبكفاءة أكبـر            / جهود حكومة عباس   -3
يمات قوى المقاومة، واالستيالء على معـداتها، أو        بكثير من كفاءة الجيش اإلسرائيلي، سواء بتفكيك تنظ       

 رغم االحتجاجات الفلسطينية والعربية الصاخبة أحياناً، فإن عجلـة          -4. تقويض الحاضنة االجتماعية لها   
االستيطان في الضفة الغربية قد تصاعدت منذ اتفاق أوسلو، وتصاعدت بوتيرة أعلى بكثير خالل األعوام               

دار اقتطع مساحات كبيرة من الضفة الغربية، يفـصل بـين الكثافـة الـسكانية               وثمة ج . القليلة الماضية 
ولكن هناك عشرات الجدران األخرى،     . الفلسطينية في الضفة الغربية والكثافة اليهودية في الدولة العبرية        

من أسوار وطرق سريعة وأنفاق، تفصل بين أغلب مدن الضفة الغربية وبعضها البعض، جدران تمثلهـا                
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عمرات اليهودية المتسعة باستمرار في الضفة، وطرقها الخاصة التي تربطها بجسم الدولة العبريـة              المست
  .الرئيسي

، 1967ال الحل الذي يتحدث عنه السيد خالد مشعل، أي الدولة الفلسطينية في كل المناطق المحتلة منـذ                  
ية الذي يـدافع عنـه الـرئيس        في هدنة طويلة مع الدولة العبرية، وال التصور الغامض للدولة الفلسطين          

الوقائع على األرض، وموازين القوى على المدى المنظور، تجعل مـن التفـاؤل             . عباس، يمكن تحقيقه  
الفلسطيني الحالي ليس أكثر من موسم آخر لسيطرة الوهم على سياسيين متواضعين، ال يظهـر               -العربي

خيـار الحقيقـي المتبقـي هـو االنتقـال          ال. سجلهم منذ أوسلو إال تراكماً متصاعداً من الفشل والعجـز         
االستراتيجي إلى حل الدولة الواحدة، وخوض نضال فلسطيني شامل إلجبار الدولة العبرية والعالم علـى               

االنتقال إلى الدولة الواحدة ال يتعلـق بـسهولة أو صـعوبة            . التفاوض على صيغة ما من الدولة الواحدة      
يتطلب نضاالً أصعب وأكثر مرارة من النـضال الفلـسطيني          تحقيق الهدف، بل إن تحقق الدولة الواحدة        

ما يرجح تصور الدولة الواحدة أنه الحل الوحيد ذو المعنى الملموس، في مقابل األوهـام التـي                 . الحالي
هدف الدولة الواحدة كفيـل بتوحيـد       . تخوض الحركة الوطنية الفلسطينية غمارها منذ مطلع التسعينيات       

كله، في المهجر، في الضفة والقطاع وفي داخل الخط األخضر، الذي ال يعني             الجسم الوطني الفلسطيني    
هدف الدولتين إال جزءاً منه، بينما يهدد أجزاء أخرى، وهو هدف كفيل بتغيير إيجابي للمنـاخ العـالمي                  

  .المحيط بالنضال الفلسطيني، بل ولمناخ الدعم العربي واإلسالمي
ولكـن،  . الفلسطيني الجديد بالتـسوية   -ي موسم التفاؤل العربي   خالل شهور، وربما سنوات قليلة، سينته     

بدون مبادرة استراتيجية فعالة، ستدخل الساحة العربية إلى مرحلة أخرى من الصراع الـداخلي، تبـادل                
  .اللوم واالتهامات، وإبداء االستعداد لتقديم تنازالت جديدة، بانتظار موسم آخر من التفاؤل، واألوهام

  14/5/2009العرب، قطر، 
  

  في السلطة ضغطوا على إسرائيل إلسقاط حماس .54
  بن كاسبيت

محافل سياسية رفيعة المستوى في القدس تعرب عن غضبها من سياسة السلطة الفلسطينية فـي االونـة                 
االخيرة، في كل ما يتعلق بمحاوالت تقديم ضباط من الجيش االسرائيلي وسياسيين الى المحاكمـة امـام                 

في وثيقة أعدت لعناية وزير الخارجية افيغدور       . الهاي على مخالفات لقوانين الحرب    المحكمة الدولية في    
ضـغطت محافـل    "، فقد   "رصاص مصهور "ليبرمان ورد ان هذا السلوك الفلسطيني جاء في اثناء حملة           

  ".فلسطينية رفيعة المستوى على اسرائيل للعمل بشكل حازم السقاط حكم حماس
هي المرة االولى التي تذكر فيها وثيقة اسرائيلية رسمية صراحة حقيقـة            وبقدر ما هو معروف، فان هذه       

وحـسب  .  على الخروج الى حملة في غـزة وضـرب حمـاس   "اسرائيل"ان السلطة الفلسطينية شجعت   
مؤخرا نالحظ ميوال مقلقة في سلوك السلطة الفلسطينية في عدة مواضيع، ال تنسجم والتعـاون               : "الوثيقة

بين المواضيع المطروحة يمكن ان نرى انه منذ طرح موضوع تطـوير            . ل والسلطة والتفاهم بين اسرائي  
مـع  (العالقات الدولية بين اسرائيل واالتحاد االوروبي انطلق رئيس الوزراء الفلسطيني سـالم فيـاض               

الى حملة في محاولة لالشتراط في هذه العالقات بين إسـرائيل وأوروبـا وفـاء إسـرائيل                 ) االوروبيين
  ".ا في إطار المسيرة السياسيةلواجباته

فـي  : " ويؤدي الى غضب شديد في القدس مثلما في جهاز االمـن           "اسرائيل"البند التالي اخطر من ناحية      
عمل مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية على فتح تحقيـق ضـد زعمـاء              " رصاص مصهور "اعقاب  

ذا السياق قال أمس مـصدر سياسـي        وفي ه ". اسرائيل على جرائم حرب في المحكمة الدولية في الهاي        
ان الفلسطينيين يدوسون لنا على الرأس في اوروبا وال سيما في موضوع المحكمة فـي الهـاي،                 : "كبير

من جهة، ضغطوا علينا كي نضرب حماس في غزة         : ويدور الحديث عن خطوة كلها ازدواجية مكشوفة      
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فقد طلبوا أن ننقذ رجالهم فـي       .  المحاكمة وشجعوا الخطوة العسكرية واالن هم يطالبون بتقديم ضباط الى        
غزة، ان ندخلهم الى المستشفيات وان نقدم لهم المساعدة، طلبوا تحرير سجناء في اعقاب الحملـة، كـل                  

  ".واالن ينتهجون هذه اللعبة المزدوجة. طلباتهم استجيبت
ب االيضاح بشكل جلـي     يج. هذه االمور ال يمكنها أن تستمر على نحو متوازٍ        : "وتنهي الوثيقة بالتوصية  

البو مازن وسالم فياض أن اسرائيل تنظر الى هذا السلوك بخطورة شديدة، وهي غير مستعدة الن تعاني                 
وبقدر ما ال تتغير سياسة السلطة الفلسطينية بشكل فوري، ينبغي السرئيل أن تفكر بتغييـر  . من هذا اكثر 

  ".موقفها منها بشكل دراماتيكي
ه االمور مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس في أثناء زيارته الى             ليس واضحا كيف تستوي هذ    

وأكـدت  ". تستأنف المفاوضات السياسية بيننا وبين الفلسطينيين في االسابيع القريبة القادمـة          "مصر بأن   
وافاد بان محافل من جانـب      " معاريف"محافل فلسطينية رفيعة المستوى أمس بالقطع النبأ الذي صدر في           

  .نياهو حاولت ان تجس النبض مؤخرا وان تحدد لقاء بين الرجلين، ولكنها ردت على اعقابهانت
على االقل اثنان من مستشاري ابو مازن يقيمان اتصاالت وثيقة مع مستشاري نتنياهو رفعوا عن ذلـك                 

ـ     : وفي كل االحوال كان الجواب مشابها     . تقريرا الى الرئيس الفلسطيني    ط بعـد   مثل هذا اللقاء ممكن فق
اعتراف اسرائيلي بكل االتفاقات والتفاهمات بين الطـرفين        : االيفاء بالثالثة الشروط التي طرحتها السلطة     

  .حتى االن، وقبول مبدأ الدولتين، وتجميد البناء في المستوطنات
  معاريف                                                                              عن 
  14/5/2009ل، األردن، السبي

  
   الرفاهية االقتصاديةأفيون .55

  مصطفى يوسف اللداوي.د
يخطئ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما أخطأ من قبله طوني بلير مبعوث الرباعية إلى 
الشرق األوسط، كما يخطئ كل من يفكر بهذه الطريقة، عندما يعتقدون أن تحسين األوضاع االقتصادية 

سطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغيير نمط حياتهم، سينسيهم المقاومة، وسيدفعهم للتخلي للفل
عن سالحهم، وسيشجعهم على التنازل عن بعض مطالبهم، مقابل السماح لهم بتنشيط الحياة االقتصادية 

وروبا الغربية الفلسطينية، وتسهيل تدفق أموال المساعدات والمعونات الدولية إليهم، وتشجيع دول أ
منفردة، واإلتحاد األوروبي لخلق مشاريع جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الخطط 

، وذلك 2000والمشاريع إلعادة تعمير المناطق بعد الخراب والدمار الذي أصابها ولحق بها منذ العام 
دة للعمل، وإنهاء ظاهرة بعد تقديم ضمانات إسرائيلية إلى الدول المانحة، بما يعني خلق فرص جدي

البطالة الحقيقية، أو البطالة المقنعة، وذلك لصرف الشباب عن االلتحاق بصفوف المقاومة طلباً للرزق، 
والحيلولة دون تنامي نفوذ حركات المقاومة وخاصة حركة حماس، التي تقدم الدعم واإلسناد إلى عشرات 

تمون إلى قوى فلسطينية أخرى، وغيرهم ممن ال ينتمون آالف األسر الفلسطينية، ممن ينتمون إليها، أو ين
  .إلى تيارات سياسية، األمر الذي يؤدي إلى تزايد نفوذها لدى مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني

ومن جانبٍ آخر فإن إعادة تنشيط الحياة االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني تنشيط الحياة 
فعيل عجلة االقتصاد اإلسرائيلي، الذي كان يعتمد كثيراً على أسواق السلطة االقتصادية اإلسرائيلية، وت

الفلسطينية لقربها وحاجتها، حيث من المتوقع أن تحافظ السلطات اإلسرائيلية على فرض حظرٍ على 
 مما سيجبر الفلسطينيين إلى التوجه إلى األسواق – في حال رفع الحصار –بعض المواد والسلع 

تلبية حاجات الشارع الفلسطيني، حيث أن تدفق األموال العربية والدولية إلى الضفة الغربية اإلسرائيلية ل
وقطاع غزة سيسهم في حقن البنوك اإلسرائيلية، وسينشط األسواق اإلسرائيلية وينعشها، ويحسن من 

ة أن حجم القدرة التسويقية لدى مختلف جهات اإلنتاج اإلسرائيلية، وتؤكد تقارير اقتصادية إسرائيلي
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الخسائر التي تكبدتها األسواق ومرافق اإلنتاج اإلسرائيلية تفوق السبعة مليار دوالر نتيجة الحصار 
المفروض على الضفة والقطاع، وهي القيمة االفتراضية التي كانت تجنيها األسواق اإلسرائيلية جراء 

 حرمت الخزينة اإلسرائيلية في تسويقها لمنتجاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن جانبٍ آخر فقد
ظل حالة فرض الحصار من نسبة كبيرة من األموال التي كانت تجنيها من حصتها في الضرائب 
المستوفاة على البضائع والمواد المستوردة عبر الموانئ اإلسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك 

  .يةبموجب االتفاقيات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطين
ويدرك الفلسطينيون حقيقة أن اإلسرائيليين متضررين كثيراً من الحصار الذي تفرضه حكوماتهم على 
الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً في ظل األزمة المالية الدولية، والركود االقتصادي الكوني الكبير، 

 وهو وزير مالية سابق، لذا فإن من صالح االقتصاد اإلسرائيلي الذي يعمل نتنياهو على رفع مستواه،
ويدرك معنى وخطورة الجمود االقتصادي في إسرائيل، خاصةً في ظل تهاوي كبريات الشركات العالمية 
التي تدعم إسرائيل، واالنهيار المتتابع للشركات األمريكية، ولهذا السبب يأمل الفلسطينيون أن تفتح 

اجاتهم من األسواق العربية، أوالً لحجم أمامهم الحدود المصرية واألردنية، ليتمكنوا من شراء ح
التسهيالت التي تقدمها األسواق العربية واإلسالمية لصالح الشعب الفلسطيني، حيث أن األسعار العربية 
للمستهلك الفلسطيني أسعار تشجيعية، وثانياً لكي تستفيد األسواق العربية وتنتعش اقتصادياً نتيجة لضخ 

لثاً لمنع اإلسرائيليين من االستفادة من أموال ومشاريع الدعم، وتسخيرها المزيد من األموال فيها، وثا
  .للنهوض بأسواقهم، وتفعيل مناشطهم االقتصادية

وبالعودة إلى مشروع نتنياهو االقتصادي، والذي يتزامن ويترافق مع المشروع األمني ضمن خطة 
اول ليبرمان أن يروج لها خالل جولته إسرائيلية شاملة لتحقيق وتعويض األهداف التي فاتتهم، والتي ح

األخيرة على بعض الدول األوروبية، فإن من يعتقد أن إنعاش الضفة الغربية قطاع غزة اقتصادياً سيؤدي 
إلى ركود المقاومة، وتراجع مستوى العمليات العسكرية، ونفور عامة الفلسطينيين من قوى المقاومة 

طئاً تماماً، فالفلسطينيون ال يبحثون عن كسرة خبز، أو بيت الفلسطينية وتخليها عنها، فإنه يكون مخ
يأويهم، أو سيارة فارهة تقف أمام بيتهم، أو حسابٍ جاري أو مجمد في البنك أو المصرف، ليتوقفوا عن 
المقاومة، ولينسوا حقوقهم ويتخلوا عنها، فلعل أكثر الفلسطينيين تمسكاً بالحقوق والثوابت هم أثرياء 

جتمع الفلسطيني، من المغتربين والمقيمين، فهم األكثر دعماً للمقاومة، ولعل المراقب ألوضاع وأغنياء الم
، فإنه سيجد أن أوضاع الفلسطينيين 1987السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل العام 

ية، ولجوءها إلى تحريك االقتصادية قد تحسنت كثيراً نتيجة لقيام إسرائيل بفتح األبواب للعمالة الفلسطين
األسواق الفلسطينية نتيجةً النخفاض أسعارها بالمقارنة مع األسعار اإلسرائيلية، واستخدامها لأليدي الفنية 
الفلسطينية في صيانة آلياتهم المختلفة، سواء كانت سيارات أو معامل وماكينات حديثة، حيث أثبت 

ة، ولكن بأسعار أقل بكثير من تلك التي يتقاضها الفني الفلسطيني قدرة فائقة في امتالك تقنيات الصيان
اإلسرائيلي، وساعد على ذلك قرب األسواق الفلسطينية من كثير من المدن اإلسرائيلية، ومع ذلك، ورغم 
حالة االنتعاش االقتصادية الكبيرة التي شهدتها مخيمات ومدن الضفة الغربية، حيث انتقل كثير من 

صفيح والقرميد إلى شقق في مبانٍ متعددة الطوابق، فإن أعظم المقاومات الشعبية الفلسطينيين من بيوت ال
ظهرت في ظل هذه المرحلة، التي يحلوا للبعض تسميتها بأنها انفراج ما بعد عنق زجاجة اإلدارة 
المصرية لقطاع غزة، واإلدارة األردنية للضفة الغربية، مع الفارق بين المنطقتين الختالف السياستين، 
حيث انطلقت شرارة االنتفاضة الفلسطينية األولى، والتي كان لها فضل تغيير الظروف الدولية تجاه 

  .القضية الفلسطينية
مخطئ من يظن أنه يستطيع أن يختزل نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني اليوم كما األمس في تحسين 

ض النهوض بمشاريعهم االقتصادية، األوضاع االقتصادية والمعيشية للسكان، وإزالة العقبات التي تعتر
أو تغيير أسلوب عيشهم، ليتعودوا على الرفاهية واالنتعاش، فيصعب عليهم بعد ذلك العودة إلى شظف 
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المقاومة، وقسوة المطاردة والمالحقة، وألم الفقد، ومرارة القيد واالعتقال، إذ طابت كل صنوف االبتالء 
  .لدى شعبنا مهما عظمت إكراماً للوطن

ن ال نشكو الجوع أو الفقر، كما ال نحب وال نهوى قتل اإلسرائيليين الذين يتلذذون ويستمتعون بقتلنا، فنح
وال يذلنا الحصار وال الحرمان، بل نحن أصحاب حق وقضية، ولنا أرٌض ووطن وقدس ومقدسات، فال 

 علمنا ورايتنا، وال نرضى نبرح مقاومتنا، وال نتخلى عن ثوابتنا، حتى نستعيد حقوقنا، ونقيم دولتنا ونرفع
بغير فلسطين وطناً، وال نستبدلها برفاهية تبز موناكو أو مونتي كارلو أو حتى جنيف وباريس مهما 

  .عضنا الجوع بنابه
13/5/2009  
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