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   حق العودةلن نسمح بتقزيم القضية أو التخلي عن : للنكبة61 في الذكرى الـمشعل .1

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حق العودة غير قابل للتصرف وأن أي                : دمشق
تحرك عربي أو فلسطيني للتعامل مع هذا الحق وفق الرؤية األمريكيـة و علـى حـساب هـذا الحـق                     

  .مرفوض، ولن نقبل أي تعديل على حساب حق الشعب الفلسطيني بالعودة
ـ    وقال مشعل في ك    الشعب الفلسطيني  :  من العاصمة السورية دمشق     للنكبة )61(لمة له بمناسبة الذكرى ال

 عام علـى النكبـة،      61ما زال يعلن الثورة في وجه االحتالل، وما زال يتمسك بحق العودة رغم مرور               
ا ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضاي       "وهو نجح بامتصاص مكر االحتالل وصبر على القتل والدمار،        

  .تموت مع األيام لكن القضية الفلسطينية مازالت حية تتعمق رغم مرور األيام والسنين
وجدد مشعل تمسكه بخيار المقاومة أنه السبيل الوحيد لتحرير األرض التي اغتصبها المحتل، مشيرا إلى               

خنق علـى   أن الشعب الفلسطيني لن يسام على المقاومة، كما حذر في الوقت ذاته من محاولة ممارسة ال               
المقاومة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في امتالك السالح على ارضه لمقاومة االحتالل ، وأنـه ال                 

  .يجوز حرمان الشعب الفلسطيني من المقاومة وامتالك السالح
كما أثنى مشعل على دور المقاومة في إحياء القضية الفلسطينية، الفتا إلى أن معركـة الفرقـان بغـزة                   

ياء القضية الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته على أنهم لن يسمحوا ألحد بتقـزيم القـضية                نجحت في إح  
ونوه مشعل إلى أن نكبة فلسطين بدأت في عام          .الفلسطينة أو إماتتها أو التخلي عن المقاومة وحق العودة        

م، 1967م وليس كما يحاول البعض أن يزور التاريخ عندما يدعون أن نكبة فلسطين كانت عـام                 1948
  .مؤكد على ان الحق الفلسطيني ال يمكن أن يضيع رغم مرور السنين
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واتهم مشعل حكومة سالم فياض في رام اهللا بأنها تدمر المشروع الوطني، وان حركتـه لـن نقبـل أي                    
  .حكومة ال تستند للشرعية الفلسطينية، كما أنها لن تقبل أي حكومة تأتي لتنفيذ أجندة خارجية غير وطنية

 مشعل أن حكومة فياض الغير شرعية كلفت من أجل تحول الشعب الفلسطيني وكأنه يعيش فـي                 وأوضح
حالة ليس فيها احتالل لألرض، وأن المال السحت الذي يأتي به من الخارج يستخدمه فياض لشراء الذمم                 

  .وابتزاز الشعب الفلسطيني
بدأ جولته الخامسة يـوم الـسبت       وتطرق مشعل إلى الحوار الوطني الفلسطيني والذي من المفترض أن ت          

 .القادم، حيث أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه يمضي ببطء وأنه مثقل بالشروط الخارجيـة               
وأشار مشعل إلى أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تتعثر لسببين األول، شروط الرباعية التـي يتمـسك                

وار، والسبب الثاني المراهنة علـى االسـتقواء        بعض أبناء الشعب الفلسطيني ويشترطها على طاولة الح       
  .بالعالم الخارجي 

وأكد مشعل على أنهم كانوا وما زالوا يرفضون شروط الرباعية، فهي شروط ظالمة، الفتا إلى أن حماس                 
وتقـدم   .تتبنى خيار الوفاق الوطني وستعمل على إنجاح الحوار ما لم يمس بثوابت الـشعب الفلـسطيني       

ؤية لحل ملف الحكومة التي ما زال برنامجها السياسي محل خـالف فـي الـوطني                مشعل في كلمته بر   
الفلسطيني، حيث طرح إما أن يتم الذهاب لحكومة وحدة وطنية بنفس برنامج الحكومة الفلسطينية الحادية               

 .عشر أو الذهاب إلى حكومة بال برنامج سياسي
  15/5/2009فلسطين اآلن، 

  
  ضرورة رفع الحصار عن غزةالخالف الداخلي ويؤكد على ويدعو لنبذ عباس يلتقي األسد  .2

 أكد األسد الرئيس بشار  أن حميديإبراهيم ،دمشق نقالً عن مراسلها في 15/5/2009الحياة، نشرت 
 -نبذ الخالف وتحقيق المصالحة الفلسطينية "ن أمس أخالل استقباله الرئيس محمود عباس في دمشق 

  ." عنه للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعةالفلسطينية يشكالن أساساً ال غنى
الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة التي يتعرض لها " اللقاء تناول أن الناطق الرئاسي وأفاد

الشعب الفلسطيني بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، والحوار الذي يتم بين الفصائل الفلسطينية من 
 على ضرورة األسد تأكيد إلى، مشيرة "الفلسطيني وتشكيل حكومة وفاق وطنيأجل تعزيز وحدة الصف 

  .العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر
التأكيد على ضرورة "ن اللقاء تضمن أ الناطق أوضحوعن الجهود الجارية لتحريك عملية السالم، 

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خالل التشاور وتنسيق المواقف العربية في شأن عملية السالم، وأن 
تبني مواقف أكثر وضوحاً تحدد مسؤولية كل طرف تجاه متطلبات السالم العادل والشامل الذي يعيد 
الحقوق كاملة إلى أصحابها الشرعيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ األرض 

  ."في مقابل السالم
لكن .  لقاء لم يعقد بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعلأي وكما كان متوقعا، فإن

 بيان تمسكاً بحق العودة وإصدارالالفت هو حصول تحركات شعبية مناهضة للرئيس عباس واعتصامات 
 تكون أنرفض تمثيل الرئيس عباس لنا، ورفض " تجمع حق العودة وإعالن، "ذكرى النكبة"بالتزامن مع 
  ."ير الفلسطينية بوضعها الحالي ممثلة لنامنظمة التحر

 رئيس دائرة شؤون  أنزياد حيدر، دمشق نقالً عن مراسلها في 15/5/2009السفير، وأضافت 
كان معمقا " مع الرئيس السوري  عباس قال إن لقاء،المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات

 وبحث معه قضية "ع الفلسطينية الداخليةاطلع األسد على األوضا"وأضاف أن عباس . "وجديا ومكثفا
وضع عملية "كما تطرق اللقاء إلى . "الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيستمر خالل يومين في القاهرة"

السالم في ضوء الحكومة اإلسرائيلية الحالية التي ترفض مبدأ الدولتين وترفض االتفاقات الموقعة 
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أكد دعمه الكامل للموقف الفلسطيني ووجوب " األسد وأوضح عريقات أن. "وترفض وقف االستيطان
تحقيق السالم الشامل في المنطقة، وان سوريا لن تقبل بأقل من االنسحاب اإلسرائيلي إلى خط الرابع من 

 . " ومن جميع األراضي العربية المحتلة1967حزيران 
تعتبر أن خطواته السياسية وردا على إعالن الفصائل الفلسطينية في دمشق مقاطعة زيارة عباس ألنها 

الزيارة بدعوة من األسد وللقاء الرئيس السوري وتتم في إطار "والتنظيمية غير شرعية، قال عريقات 
 .  قبل توجه عباس إلى واشنطن"التنسيق والتعاون بين البلدين

رفض " قالت مصادر إعالمية إن موقف دمشق من التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية يتمثل فيو
وفهم من هذا . "أي إجراء من شأنه أن يغذي الخالف الفلسطيني ويعيق عملية الحوار والمصالحة الوطنية

الكالم موقف سوري من رغبة عباس في تشكيل حكومة جديدة ما يعني قطع الطريق على جهود الحوار 
فلسطيني، لكن من ضوء الفلسطيني، وذلك بالرغم من تشديد دمشق على عدم تدخلها في الشأن الداخلي ال

   ."الحرص على تمتين وحدة الصف الفلسطيني"
تريد القول لرئيس السلطة إن أي خالف فلسطيني أو خطوة ترسخ " أن دمشق "الوطن"وذكرت صحيفة 

التفرقة ستصب في مصلحة العدو المشترك لكل أطياف الشعب الفلسطيني، أي إسرائيل، وأن االستمرار 
طينية هو أمر جوهري في هذا االتجاه، كما أنه أمر أساسي للتوصل لتوافق في جهود المصالحة الفلس

 ."مشترك بين عناصر المشهد الفلسطيني يسمح بتقدم العمل من أجل مصالح الشعب ومواجهة إسرائيل
مصادر فلسطينية  إلى أن  جيهان الحسيني،القاهرة نقالً عن مراسلتها في 15/5/2009الحياة، وأشارت 

 إن األسد عرض عليه مراراً وطلب منه خالل زياراته السابقة لدمشق "الحياة"قالت لـ لقاهرةموثوقة في ا
  .لقاء خالد مشعل، لكنه كان يرفض ويعتذر بلباقة

  
  إنهاء االحتالل وقيام الدولة وحل قضية الالجئين هو الحد األدنى لرفع ظلم النكبة: عباس .3

، إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ]14/5يس الخم[ قال الرئيس محمود عباس، اليوم:رام اهللا
الفلسطينية والعربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية الالجئين 
 .وفق مبادرة السالم العربية، سيكون الحد األدنى لرفع الظلم التاريخي الذي أوقعته النكبة بشعبنا المناضل

 حاولت خالل واحد "إسرائيل"متلفز لمناسبة الذكرى الحادية والستين للنكبة، إن وأضاف في خطاب 
وستين عاما بكافة الوسائل، إجبار الفلسطينيين على االستسالم، وطمس هويتهم الوطنية، ولكننا هنا 

  .باقون، ومتجذرون في هذه األرض، متشبثون بحقوقنا ومصممون على التخلص من االحتالل البغيض
 عن هذه السياسة التي لن  بااللتزام باإلرادة الدولية، والتوقف فوراً"إسرائيل"ـمطالبته لباس عوجدد 

آن األوان ألن تستجيب إسرائيل لنداء السالم العادل والشامل "تؤدي إال الستمرار العنف وتصعيد، وقال 
أكد أن عقارب الساعة و ."وتحقيق المصالحة التاريخية بين الشعبين على هذه األرض المقدسة والمعذبة

لن تعود أبدا إلى الوراء، ولن تذهب دماء اآلالف من شهدائنا هدرا، وال عذابات اآلالف من أسرانا 
البواسل، مشيرا إلى أن االحتالل إلى زوال، والحرية قادمة بكل معانيها وأبعادها، وستقوم دولة فلسطين 

 يعاني في منافي التشرد، وال أسير واحد في المستقلة، وسيأتي غد لن يبقى فيه الجئ فلسطيني واحد
  .زنازين المحتل

وقال إن استعادة وحدة الوطن، وإنهاء حالة االنقسام واالنفصال في غزة هاشم، هو أول ما نسعى إلى 
تحقيقه من خالل الحوار الوطني الذي ترعاه مشكورة الشقيقة مصر، وإن وحدتنا الوطنية وتمتين عالقاتنا 

  .رب، وكسب أوسع تأييد دولي لقضيتنا، هي متطلبات ال غنى عنها لتحقيق النصرمع أشقائنا الع
  14/5/2009 وفا،وكالة 
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  حق العودة ال يسقط بالتقادم ويجب اإلسراع بإعادة إعمار غزة: بحر .4
 أحمد بحر، أن حق العودة حق مقدس ال يسقط بالتقادم، .أكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د :غزة

، محمالً في ذات الوقت حكومة بريطانيا "يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى" من يتنازل عنه موضحاً أن
وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر  .المسئولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني

عمل على تقديم اإلسالمي ومنظمات حقوق اإلنسان بضرورة الوقوف إلى جانب قضايا شعبنا العادلة، وال
  .قادة االحتالل للمحاكمة كمجرمي حرب لما اقترفوه من قتل للنساء واألطفال والشيوخ والمدنيين

 صمت المجتمع ،بحر خالل مؤتمر صحفي عقده أمس، بمناسبة الذكرى الحادية والستين للنكبة واستهجن
وتهم وقتلهم بدم بارد، مستغرباً الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان أثناء قصف االحتالل للمدنيين وتدمير بي

  .التسويف والتأخير في ملف إعادة إعمار قطاع غزة
في سياق متصل، استغرب بحر تجاهل بابا الفاتيكان لمعاناة الشعب الفلسطيني وجرائم االحتالل بحقه، 

ن االلتقاء بدالً من أن تذهب لحائط البراق فلتأت لترى المحرقة الصهيونية، وبدالً م: "وقال مخاطبا إياه
 ألف أسير يعانون في سجون 11بأهل الجندي اإلسرائيلي شاليط كان يجب أن تلتقي بأهالي عائالت 

ودعا عواصم الدول العربية لعدم استقبال رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، كما طالب ". االحتالل
  .بضرورة اإلسراع في إعمار ما دمره االحتالل

  15/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   بالثوابتهاتمسكتؤكد على و "أي انفتاح دولي"ـرحب بالحكومة المقالة ت .5
للبحث "، مبدية استعدادها "أي انفتاح دولي"أكدت الحكومة الفلسطينية ترحيبها بـ:  محمد ياسين- غزة

، مشددة في ذات الوقت على تمسكها بالثوابت والحقوق "في مقاربات تخرج المنطقة من واقعها الحالي
وتعهدت الحكومة في  .لسطينية الثابتة، مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ذكرى النكبةالف

بالحفاظ على أي توافق وطني بين  بيان أصدرته عقب اجتماعها األسبوعي برئاسة إسماعيل هنية،
ن حقيقة الفصائل الفلسطينية حول التهدئة بشروطها متمثلة في وقف العدوان وإنهاء الحصار، موضحة أ

الطريق لتحقيق األمن "، وأن إنهاءه هو "االحتالل"الصراع وجوهر االضطراب في المنطقة هو 
  ".واالستقرار والسالم في المنطقة

، 1948وأشادت الحكومة بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ذكرى اغتصاب فلسطين عام 
، مؤكدة أنها "صار وآثار العدوان الظالمنكبة جديدة ممثلة في الح"محذرة من أن األوضاع الراهنة هي 

ستتصدى لكل الجهود الرامية للتنازل عن أي جزء من حقوقنا الثابتة وخاصة حق العودة، داعية األمة 
العربية التخاذ مواقف جادة باتجاه ما يجري من عملية تهويد لمدينة القدس ومخاطر تحدق بالمسجد 

  .األقصى المبارك
في " غير شرعية"الحكومة الفلسطينية، أن التوجه لتشكيل حكومة جديدة وفي موضوع آخر، اعتبرت 

، مؤكدة إدانتها الستمرار سلطة رام اهللا في اتخاذ خطوات "تكريساً لالنقسام الراهن"الضفة الغربية يمثل 
من شأنها إعاقة إنجاح الحوار، مشيرة إلى استمرار االعتقاالت ومداهمة وإغالق المؤسسات الخيرية 

ولفتت إلى تصريحات رئيس أركان جيش . ئصال فصائل المقاومة والتنسيق األمني مع االحتاللواست
وصول "االحتالل غابي أشكنازي حول التعاون المشترك بين دولة االحتالل وسلطة رام اهللا، مضيفة أن 

 األوضاع إلى هذا المستوى األخالقي من التعاون يكشف حقيقة هذا المشروع الذي يقوده هؤالء
  ".المسؤولون ويريدون تحويل شعبنا إلى التبعية الكاملة للمشروع الصهيوني األمريكي في المنطقة

  15/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  ستواجه االتفاقيات الرامية للتنازل عن حق العودةهنية حكومة : عوض .6
رئاسة إسماعيل محمد عوض، أمس، أن الحكومة الفلسطينية ب. أكد األمين العام لمجلس الوزراء د :غزة

وقال في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ  .هنية، ستواجه كل االتفاقيات الرامية للتنازل عن حق العودة
لن نسمح ألحد بأن يتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية التي كفلتها كافة الشرائع : " للنكبة61

ومة ستقف في وجه كل االتفاقيات التي من ، مشدداً على أن الحك"والمواثيق الدولية بما فيها حق العودة
وأكد عوض التمسك بحق العودة لكافة الالجئين  .شأنها التفريط أو حتى اإلنقاص من حق العودة

يجب على جميع دول العالم الحر واألمم المتحدة أن تقر : الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومضى يقول
إن الحصار الظالم المفروض على قطاع : ، وتابع" أهلهابالحقوق الفلسطينية، وتعمل على إرجاعها إلى

  ".غزة ما هو إال امتداد لنكبة جديدة حلت بشعبنا الفلسطيني، وأنه بالصمود والتحدي سينكسر الحصار
  15/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  كافة القوى والفصائل الستعادة الوحدة الوطنية في ذكرى النكبة  الفلسطيني يدعوالوطني .7

ا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له أمس بمناسبة ذكرى النكبة القوى والفصائل بمختلف  دع:عمان
توجهاتها باستعادة الوحدة الوطنية التي تمثل الرد الطبيعي واألوحد على سياسات حكومة اليمين 

 ناءأب التي تعلن يوميا عن مخططات الترانسفير وحمالت التطهير العرقي ضد "إسرائيل"المتطرف في 
  .الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو المثلث والجليل والنقب أو في الضفة الغربية

وجدد المجلس الدعوة إلى التمسك بمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس ممثال شرعيا وحيدا 
 كما جدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة النضال بكل أشكاله ورفض .للشعب الفلسطيني

وأكد المجلس أن ما يجري في القدس من تهويد يجب  .كل الحلول التي تنتقص من حقوقه المشروعة
النظر إليه كونه نكبة جديدة تضاف إلى سلسلة النكبات التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، داعيا إلى 

هة التصعيد ضرورة التركيز على قضية القدس واالتفاق على استراتيجة فلسطينية موحدة في مواج
  .والهجمات االستيطانية على القدس

  15/5/2009الدستور، 
  

   أوغلو إلى غزة ويدعوه إلى بذل مزيد من الجهود إلنقاذ القدسزيارةهنية يثمن  .8
أكمل " منظمة المؤتمر اإلسالمي" هاتف إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني األمين العام لـ:غزة

 صورة األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من الدين إحسان أغلو، ووضعه في
وأشاد هنية في  .جراء الحصار، ونتائج العدوان األخير، والمخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارك

نسخةً منه، " المركز الفلسطيني لإلعالم"، وفق بيانٍ صادرٍ عن مكتبه، تلقى )5-14(اتصاله الخميس 
ي تقوم بها المنظمة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، داعيا إلى القيام بالمزيد بالجهود الت

وعبر رئيس  .إلنقاذ القدس والمقدسات اإلسالمية، خاصة األقصى المبارك، من عمليات التهويد الجارية
 بنفسه على الوزراء عن شكره أغلو على الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى قطاع غزة، واالطالع

  .األوضاع اإلنسانية الصعبة في غزة
  14/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تشكيل حكومة جديدة ال يعيق المصالحة:فياض وأبو ردينة .9

قال رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض، أمس، إن تشكيل أي حكومة : )أ.ب.ب  د.ف.أ(
وأضاف في تصريحات للصحافيين خالل . صالحةفلسطينية جديدة لن يكون عقبة في وجه تحقيق الم

أنه فور إعالن التوافق في الحوار سيتم إنهاء أعمالها وتشكيل حكومة وفاق "زيارته لمحافظة طولكرم 
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وأوضح أن احتياجات . وأكد أن حكومته تسعى جاهدة إلعادة إعمار قطاع غزة". وطني لتحل محلها
لت عن األعوام السابقة وخصوصاً العام الماضي بنسبة حكومته من المساعدات الخارجية هذا العام ق

بل "، مشيراً إلى أن السلطة والحكومة تسعيان للوصول ليوم ال تحتاجان فيه إلى مساعدات %)35(
هناك التزامات تجاه مواطنينا في غزة حيث تسعى الحكومة لرفع "وقال ". تعتمدان على الموارد الذاتية

، موضحاً في الوقت ذاته أن الوضع المالي "عمار ما دمره المحتل هناكالحصار عنهم وفتح المعابر إل
  ".ونحن نسعى لتوفير تمويل لها"وهذا يعيق تنفيذ عدة مشاريع " غير مريح"بالنسبة لحكومته 

حريص على أن تكون ) محمود عباس(الرئيس "من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن 
 غزة وتسيير إعمارزة حتى يمكن التعامل مع التحديات المقبلة فيما يتعلق بإعادة الحكومة المقبلة جاه

إننا ذاهبون إلى الحوار وفي اللحظة التي سيكون فيها اتفاق لن يكون هناك أي "وأضاف ". شؤون الدولة
حكومة لن نقبل أن تبقى األراضي الفلسطينية من دون "وتابع ". عائق أمام تشكيل حكومة التوافق الوطني

الن العالم يضع العراقيل أمام عدم وجود مثل هذه الحكومة سواء من اجل تقديم المساعدات أو التعامل 
  ".في جميع القضايا

  15/5/2009الخليج، 
  

  خالفات داخلية تؤخّر إعالن حكومة فياض .10
عن الحكومة  اإلعالن تأخير إلىأدت خالفات داخلية :  جيهان الحسيني- محمد يونس، القاهرة -رام اهللا 

 األخيرة خالفات ظهرت في اللحظة إنوقالت مصادر مطلعة .  سالم فياض.الفلسطينية الجديدة برئاسة د
 عن الحكومة، منها خالفات بين الرئيس محمود عباس ورئيس اإلعالن تأخير إلى أدت من اتجاه أكثرفي 

  .حكومته، وأخرى بين الرئيس وبعض مراكز القوى في حركة فتح
 إلى فياض يريد منح الحقائب الرئيسة في حكومته، خصوصا الخارجية والداخلية، إنمصادر وقالت ال

 فتحاوية ليختار من أسماء انه عرض على الرئيس مجموعة إلى وأشارت. شخصيات تكنوقراطية من فتح
ية،  ناصر القدوة، حقيبة الخارج. فياض يفضل تولي دأن إلى وأشارت. بينها وزيري الداخلية والخارجية

 الرئيس يخشى أن المصادر وأضافت. لكن عباس ما زال يفضل شخصيتين مستقلتين للخارجية والداخلية
  .حدوث نزاع بين العدد الكبير من القيادات الفتحاوية المؤهلة لتولي هاتين الحقيبتين

جعبته  إن الرئيس عباس غادر رام اهللا وفي "الحياة"وفي القاهرة، قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ
تشكيلة الوزارة الفلسطينية المقبلة، مؤكدة أن إعالن هذه الحكومة سيكون عقب عودته من دمشق وقبيل 

وأشارت المصادر إلى أن هناك أصواتاً كثيرة تطالب عباس بضرورة التريث وعدم  .توجهه إلى واشنطن
على المصلحة إعالن الحكومة قبيل بدء الحوار وانتظار نتائجه، مرجحة تجاوب عباس حرصاً 

وأكدت أن سالم فياض هو الشخصية التي سيكلفها . الفلسطينية العليا التي تقتضي إعطاء الحوار فرصة
وقالت إن هذا أمر محسوم على رغم دعوة فتح إلى أن تترأس الحكومة . عباس رئاسة الحكومة المقبلة

لمركزية لفتح والرئاسة، وأن شخصية فتحاوية، الفتة إلى أن هناك خالفات حقيقية اآلن بين اللجنة ا
ورجحت أن تتدخل شخصيات في الحركة لحل الخالفات بين الرئيس . الرئيس عباس معني بمعالجتها

واللجنة المركزية، موضحة أن الرئيس يريد فعال حل الخالفات وال يريد تعميقها بأي حال من األحوال، 
 الحركة أموراً محددة، من ضمنها اسم  أن تفرض عليه شخصيات بعينها فيإطالقالكن هذا ال يعني 
وذكرت بأن هذا األمر منوط بالرئيس فقط الذي من حقه أن يسمي من سيشغل رئاسة . رئيس الحكومة

  ."عباس لم ولن يخضع للضغوط، وهو يعلم جيداً ما له وما عليه"الحكومة، مشددة على أن 
  15/5/2009الحياة، 
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  جري اتصاالت مع فتح وفياض للتوصل إلى حل وسط قيادات كبيرة في السلطة ت:"الجريدة" .11
الرئيس تجري أطراف كبيرة في السلطة الفلسطينية مدعومة من :  والوكاالت أماني سعيد-رام اهللا 
 الرسمي عن تشكيلة حكومة اإلعالنعباس اتصاالت مع حركة فتح الحتواء األزمة التي أجلت محمود 

 إن قيادات كبيرة في السلطة تجري اتصاالتها مع فتح "يدةالجر"سالم فياض الجديدة، وقالت مصادر لـ
 حل وسط يرضي الطرفين في ظل رفض الحركة ترشيح فياض لرئاسة الحكومة إلىوفياض للتوصل 

تتعلق " رفض الحركة التشكيلة بثالث نقاط، األولى "الجريدة"وبررت مصادر في فتح لـ .مرة أخرى
مساعي "ئها ورفض مشاركتها في حكم الضفة الغربية، والثانية ، الذي تتهمه الحركة بإقصا"بفياض نفسه

 اإلعالنتوقيت "، والثالثة "فياض للسيطرة على السلطة عبر األموال التي يتسلمها لحكومته من أوروبا
  ." مع حماس دون اتفاقوإنهائهعن الحكومة الذي سيجعل فتح تظهر بمظهر البادئ برفض الحوار 

شكل كبير أي تدخل من فتح في الحكومة، وهدد أمس األول بالتخلي عن  فياض بيرفضفي المقابل، 
رئاسة الوزراء في حال استمرت المناكفات مع الحركة، متمسكا برفضه مشاركتها بشكل كبير في 

  .الحكومة
  15/5/2009الجريدة، الكويت، 

  
  إلى األردن في معبر رفح األمن المصري يرحل مندوب السفارة الفلسطينية .12

في خطوة مفاجئة، أعفي أمس مندوب السفارة أنه و يةمصرالرفح من مدينة  15/5/2009حياة، النشرت 
الفلسطينية في معبر رفح محمد عرفات من مهمات عمله، وتم ترحيله إلى األردن حيث يقيم، في وقت 

ل  إلى وجود بعض األخطاء التي شابت عمله خالإحداها، فأشارت إعفائهترددت الروايات في شأن آلية 
 إن واقعة أخرى من منصبه وتعيين بديل آخر، فيما قالت مصادر إعفاءهالفترة الماضية والتي استوجبت 

 فلسطينيين تابعين إلى قيادي فلسطيني إلى قطاع غزة والذين 4اإلعفاء جاءت على خلفية رفضه إعادة 
هم إلى غزة، فأقسم السائق  الخاصة بدخولاألوراقجاء بهم سائقه إلى المعبر، وذلك بذريعة عدم استكمال 

وعلّق مسؤول المعابر في السفارة الفلسطينية خالد  .على إقالته، وهذا ما تم بعد أيام قليلة من الواقعة
 الجانب المصري أما.  وغادر البالدإعفاؤه شأن داخلي وتم إنها أحد معاونيه بالقول إعفاءعطية على 

  ." وغادر البالدإعفاؤهتم ": فقال
 مصادر أمنية ذكرت أن سلطات إلى أن.) أ.ب.د(نقالً عن وكالة  15/5/2009اي، الكويت، الروأشارت 

وأرجعت هذا . ، القبض على محمد عرفات وقامت بترحيله إلى األردنأمساألمن المصرية ألقت 
  ."إلى ارتكاب عرفات مخالفات أمنية ومالية وإدارية"اإلجراء 

  
   بالشركات غير الربحيةوزير االقتصاد المقال يوقف قراره الخاص .13

،  قرر وزير االقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا وقف قراره الخاص بالشركات غير الربحية:غزة
وأوعز الظاظا لمستشاريه ، "ديوان المظالم" على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان" وذلك بناء

نفذها الهيئة بالتعاون مع الوزارة وممثلي بتحويل القرار الوزاري إلى ورقة عمل، وعقد ورش عمل ت
الشركات غير الربحية بما يضمن تطوير عمل هذه الشركات، وضمان عالقات قائمة وفق القانون 
واحترام حقوق اإلنسان، ووعد الوزير بأخذ جميع مالحظات الهيئة بعين االعتبار وااللتزام بما يتم 

  االتفاق عليه
  14/5/2009وكالة معاً، 

  
  

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1435:   العدد             15/5/2009الجمعة  :التاريخ

   السادس لفتحدول عربية وافقت على استضافة المؤتمر: وميالقد .14
أن اللجنة المركزية هي    " المستقبل العربي "لـ  " فتح"أكد فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة         

صاحبة الصالحيات في تحديد مكان وزمان وعدد اعضاء المؤتمر العام للحركة، وقال ال يحـق ألحـد                 
  . عضوا1550تمر عما حددته اللجنة التحضيرية وهو زيادة عدد اعضاء المؤ

وقال القدومي إن اللجنة التحضيرية ستستمر في اعمالها إلى حين عقد المؤتمر، وذلك للتأكد من التوصل                
، والحفاظ على وحدتها واستمرار مسيرتها  النضالية، بما في          "فتح"إلى النتائج التي حددتها لخدمة حركة       

  .الهاذلك المقاومة بكل اشك
وكشف القدومي عن أنه سبق استمزاج رأي عدد من الدول العربية غير المجـاورة لفلـسطين، وقـال                  

، مؤكـدا   "نستطيع القول أن عددا من هذه الدول يرحب بعقد المؤتمر في اراضيها، وهذه ال تمثل مشكلة               "
   ".عضائهعدم جواز عقد المؤتمر في ظل اإلحتالل، وموافقة أو رفض سلطات اإلحتالل دخول ا"

يجب أال تكون مؤسسات التعبئة والتنظيم بأعضائها والعاملين فيهـا داخـل األراضـي              "وأكد كذلك أنه    
ال يمكن عقد مؤتمر لحركة فتح يجمع مناضلي الحركة من داخل وخارج الوطن تحـت               "وقال  ". المحتلة

قاومة الفلسطينية، بمـا    حراب الجنرال دايتون، وزمرته األمنية، الذي يعمل على تفكيك ونزع أسلحة الم           
  ".في ذلك أسلحة مناضلي حركة فتح

  15/5/2009، المستقبل العربيصحيفة 
  

  بالحركة  الضررإللحاقهمقضية مرفوعة ضد عباس والمركزية :  الحركية لفتحالمحكمة .15
الخميس " القدس العربي " رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح لـ           أكد :ـ وليد عوض   رام اهللا 

واوضح النتشة بان القضية قيد الدراسة، مـشيرا         .جود قضية مرفوعة لدى المحكمة ضد قيادة الحركة       و
  .الى انها ليست القضية االولى التي ترفع من خالل المحكمة

-نعم هناك قضية مرفوعة ضـد الـرئيس       "وحول وجود قضية مرفوعة ضد عباس شخصيا قال النتشة          
  ".حركة اللحاقهم الضرر بالحركة وضد اللجنة المركزية لل-محمود عباس

وشدد النتشة على انه سيتم استدعاء عباس الستجوابه حول القضية بعد االنتهاء مـن دراسـتها وتاكـد                  
  .المحكمة من انها مستوفية جميع الشروط المطلوبة

ـ    ستدرس القضية واذا كانت مستوفية كل الشروط سنستدعي كل         ": "القدس العربي "واضاف النتشة قائال ل
  ".ن ورد اسمه فيها ابتداء من اعلى مسؤول الى اصغر كادر ورد اسمه فيهام

كثيرا في االوساط الفتحاوية ضد قيادة الحركة اال ان المحكمة الحركية           " لغطا"واشار النتشة الى ان هناك      
  .ال تتعامل مع ذلك اللغط اال من خالل قضية مرفوعة بشكل رسمي لدى المحكمة

  15/5/2009القدس العربي، 
  

  فتح على طريق االنشقاق الكبير: بالل الحسن .16
أعتقد أن ": "قدس برس"الكاتب واإلعالمي الفلسطيني بالل الحسن في تصريحات خاصة لـ قال : طالربا

على طريق االنشقاق الكبير، فإذا عقد المؤتمر في الداخل فسيكون الحاضرون من لون واحد هم " فتح"
. د دحالن، وإذا عقد في الخارج فإنه معرض لصدام الكتل النيابيةمن أنصار الرئيس محمود عباس ومحم

وهذا صدام يمكن معالجته من الناحية النظرية بالحوار، لكن المشكلة أن األزمة الحالية ال تنشأ من أن 
األطراف مختلفين، وإنما من وجود مخطط سري لالتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يريد الرئيس محمود 

  ".فتح" وهو ال يحظى بقبول كافة كوادر وقيادات عباس تمريره،
وأشار الحسن إلى أن المخطط السري الذي يريد الرئيس عباس تمريره يتجاوز ما طلبه من حماس، 

األمر هنا يتعلق بمصير المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وهو يتجاوز ما كان قد طلبه من : "وقال
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 بإسرائيل، اآلن يوجد مشروع عملي يطرحه بنيامين نتنياهو إلحراجها من خالل االعتراف" حماس"
ويتبناه الرئيس األمريكي باراك أوباما، وهو مشروع يقوم على تالقي الرؤيتين اإلسرائيلية واألمريكية 
في العديد من النقاط، لكنه يتضمن نقطتين ليس بمقدور أي من الفلسطينيين أن يقبل بتمريرهما، ويتعلق 

  ".ودة وبمصير القدس، واألخير أكثر تعقيدا من األولاألمر بحق الع
ال أعتقد أن أحدا : "وعما إذا كان محمود عباس يتحرك في هذا اإلطار بدعم عربي ودولي، قال الحسن

  ".من العرب في وارد القبول علنيا بما سيعرض عليه
 14/5/2009قدس برس، 

  
   القاهرة اليوم الستئناف الحوار  إلىالحركتين سيتوجهانن من يوفد وحماس تعلنان أن فتح .17

إن وفدا من حركته سيتوجه الجمعـة إلـى         " فتح"قال زكريا األغا عضو اللجنة المركزية لحركة         : غزة
على أمـل تجـاوز القـضايا       " حماس"القاهرة تمهيداً الستئناف جولة جديدة من الحوار الثنائي مع حركة           

  .الخالفية
أجيل تشكيل حكومة جديدة موسعة في الضفة الغربية برئاسـة          وكشف األغا عن قرار لدى حركة فتح بت       

لحين انتظار نتائج جولة الحوار وعدم خلق أي ذرائع الفشال الجهود الرامية لتشكيل حكومة              "سالم فياض   
  ".التوافق الوطني وإنجاح حوار القاهرة

معة بناء علـى دعـوة      أن وفدا قياديا سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الج        " حماس"من جهتها أكدت حركة     
  .مصرية ليمثل الحركة في الجولة الجديدة من الحوار الوطني الفلسطيني

إن الجولة المقبلة من الحوار ستبدأ يوم السبت بلقاءات ثنائية          "وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان       
ار تـشمل كافـة     مباشرة بين فتح وحماس وتستمر لمدة يومين ثم قد تعقبها في اليوم الثالث جلـسة حـو                

  ".الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار
وأوضح رضوان أن الملفات التي سيتم بحثها خالل الجولة الخامسة في الحوار تتركـز علـى تـشكيل                  
حكومة توافق وملف األمن وبشكل خاص المرحلة االنتقالية، وملف االنتخابات خاصة فيما يتعلق بنظـام               

ه من السابق الحديث عن جولة نهائية للحوار الفلسطيني، آمالً أن تحقق هـذه              ورأى أن  .االنتخابات المقبلة 
  .الجولة تقدما كبيرا أو اتفاقا للمصالحة

  15/5/2009القدس العربي، 
  

   يحمل حلوالً إيجابية القاهرة اليوم الذي يصلوفد حماس": األهرام" .18
من حركة حماس بأن وفد صرح مصدر مقرب  : أيمن المهدي،أشرف أبو الهول، القاهرة ـ دمشق

الحركة الذي يصل إلي القاهرة اليوم يحمل حلوال إيجابية للقضايا الخالفية العالقة مع حركة فتح في 
وقال المصدر لمندوب األهرام إن قيادات وأطر .  الذي يبدأ غدا برعاية مصر،الحوار الوطني الفلسطيني

ة علي تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة الحركة بحثت خالل األسبوعين الماضيين مسألة الموافق
لتكون قادرة علي التعامل مع المجتمع الدولي وتشارك في ) أبو مازن( برئاسة الرئيس محمود عباس

  .مسألة إعادة إعمار قطاع غزة واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة
قوم علي عدم طرح تشكيلة حكومة الوفاق وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الفكرة ت

التي لم ( الوطني المقترحة للتصويت أمام المجلس الشريعي حتي ال يتعارض ذلك مع ثوابت حماس
وكذلك بقرارات اللجنة الرباعية ، تعترف بإسرائيل أو باإلتفاقيات الموقعة معها ومنها اتفاقية أوسلو

  ). الدولية
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الذي يصل إلي القاهرة اليوم تنازال في ) أبو عالء( رئاسة أحمد قريعوتوقع المصدر ان يقدم وفد فتح ب
مسألة الشكل الذي ستجري به االنتخابات التشريعية المقبلة مقابل موافقة حماس علي حكومة الوفاق 

  الوطني
  15/5/2009األهرام، 

  
  باب الحرية مفتوح على مصراعية ألنشطة فتح في غزة: المصري مشير .19

مشير المصري في تصريحات خاصة " حماس"مجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة  عضو القال: غزة
في قطاع غزة اسطوانة " فتح"الحديث عن وجود حملة اعتقاالت في صفوف حركة ": "قدس برس"لـ 

التي تريد أن تستغل بعض القضايا العامة إلثارة الفوضى والبلبلة " فتح"مشروخة تعودنا عليها من حركة 
  ".، ولتعكير صفو األمن واالستقرار ألهداف سياسية وحزبية ضيقةفي قطاع غزة

عن فعاليات في غزة بينما ال حراك لها في الضفة " فتح"نحن نستغرب حقيقة لماذا تتحدث : "وقال
ذلك أن من يتحدث عن النكبة ال يمارس سياسة األحضان الدافئة مع العدو الصهيوني وال يتخلى ! الغربية

المقاومة في ظهرها وال ينسق أمنيا مع االحتالل، أنا أؤكد أن العمل الوطني ينبغي وال يطعن % 78عن 
أن يمارس بعيدا عن الدجل السياسي، فاألجواء هنا في غزة مفتوحة وباب الحرية مفتوح على مصراعيه 

في " فتح"في الضفة الغربية ال تتمتع بعشر األعشار ما تنعم به " حماس"على الرغم من أن " فتح"لحركة 
  .، على حد تعبيره"غزة

  14/4/2009قدس برس، 
  

   ذاهبون لحوار القاهرة لكن فتح ال تزال غير جاهزة للحسم: علي بركة .20
أن " قدس برس"أوضح نائب ممثل حركة حماس في سورية علي بركة في تصريحات لـ : دمشق
" قد ال تكون حاسمة"جولة لكنه حذر من أن هذه ال" ذاهب إلى القاهرة بإرادة جادة للتوافق"حركته  وفد
نحن نعتقد أن نجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة والوصول إلى اتفاق مصالحة ينهي : "وقال

االنقسام مرهون بعدم التدخل الخارجي في الحوار، ألن فتح لألسف ال تزال متمسكة بشروط الرباعية 
استجابة عباس لهذه الضغوط فإننا سنصل وضرورة االعتراف بإسرائيل، ونحن نعتقد أنه في حال عدم 

  .بحسب ما يرى" إلى اتفاق في غضون ساعات معدودة
نحن بالطبع نثمن مطالبة فتح بتأجيل إعالن الحكومة إلنجاح الحوار الوطني، لكننا نخشى من أن " :قالو

 أن يكون التأجيل لخالف حول المناصب القيادية، ذلك أن فتح ترى أن منصب رئاسة الوزراء يجب
يكون تابعا لها، ولذلك فاألمر قد ال يتجاوز في جوهره مستوى الصراع على المناصب والوزارات ال 

  ".أكثر وال أقل
لقد قررت لجنة المتابعة الوطنية العليا المنبثقة على المؤتمر الوطني الفلسطيني في اجتماعها : " بركةوقال

أوال لكي ال تعطيه : اس إلى سورية، لسببينالدوري يوم السبت الماضي، أن تقاطع زيارة محمود عب
غطاء سياسيا أثناء زيارته إلى الواليات المتحدة األمريكية، إلظهار نفسه كما لو أنه يتكلم باسمها، 
والسبب الثاني هو االحتجاج على السياسات األمنية لحكومة فياض في متابعة ومالحقة واعتقال قادة 

   . ، على حد تعبيره"ربيةالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغ
 14/5/2009قدس برس، 

  
 المقاومة خيارنا والوحدة طريقنا وال شرعية لالحتالل على أرضنا:  في ذكرى النكبةحماس .21

 لنكبة فلسطين تلقت 61في الذكرى الـ) 14/5( في بيانٍ لها اليوم الخميس  حماسقالت حركة: غزة
في الداخل والشتات عهدنا معهم، واستمساكنا بالجهاد إننا نؤكد ألبناء شعبنا : "نسخة منه" قدس برس"
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: وأضافت ".والمقاومة حتى تحقيق النصر والتمكين، وأننا متمسكون بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية
وسنواصل قتالنا وجهادنا ودفاعنا عن األرض والهوية والمقدسات وفاء ألسرانا وتمسكًا بعهد الشهداء "

ى لكل المؤامرات التي تهدف إلى النيل من قضيتنا والتنازل عن حقوقناوالقادة العظام، وسنتصد."  
القدس والمسجد األقصى سيبقيان قلب الصراع والقضية المركزية لشعبنا "على أن " حماس"وشددت 

عمليات التهويد والتطهير العنصري التي يتعرض لها أهلنا في "، مضيفةً أن "واألمتين العربية واإلسالمية
س، وقلعهم من أرضهم وديارهم وتدمير بيوتهم وفرض سياسة األمر الواقع، لن تغير وجه الحقيقة، القد

  ".ولن تنال من بعدها العربي ووقفها اإلسالمي
حق أصيل غير قابل للمساومة أو التفريط؛ ألنه يجسد حق "وأكدت أن حق عودة الالجئين إلى ديارهم 
حق شرعي ال تجوز فيه اإلنابة، وال تلغيه أية اتفاقيات أو شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، و

  ".معاهدات
  14/5/2009قدس برس، 

 
   هذه أرضنا وهذا وطننا..نقول ألبنائنا وأحفادنا:  للنكبة61ملوح في الذكرى الـ .22

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد  :، وكاالت"الخليج "-فلسطين المحتلة، دمشق 
نحيي معا اليوم ما هو حي  " بمناسبة ذكرى النكبة في رام اهللا،الرحيم ملوح أمام المشاركين في المسيرة

نجدد عهدنا القديم والجديد ونقول ألبنائنا "وأضاف ". في قلوبنا منذ واحد وستين عاماً، ذكرى تهجير شعبنا
  ".وأحفادنا كما قال أجدادنا، هذه أرضنا وهذا وطننا

.  الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية في شوارع بلدة بيت حانون شمال قطاع غزةونظمت الجبهة
حق العودة مقدس وال "وطالب المشاركون بضرورة إعادة وحدة الشعب واألرض، مشددين على أن 

تعني "معتبرة أنها " حل الدولتين"وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان، رفضها صيغة ". يسقط بالتقادم
  ".ع دولة يهودية على أرض فلسطينزر

  15/5/2009الخليج، 
  

  تقرر عدم لقاء عباس خالل زيارته إلى سوريا  فصائل .23
 انهـا   ، فـي بيـان،     الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها        أعلنت: األنباء وكاالت   -دمشق  

السياسية والتنظيمية غيـر     تعتبر ان خطواته     ألنهاقررت مقاطعة زيارة محمود عباس وعدم اللقاء معه         "
فصائل المقاومة ال تريد تامين تغطيـة سياسـية         "وتابع البيان ان     ".شرعية وغير دستورية وغير قانونية    

 عـدم   إلـى  إضافةلمواقفه عباس وتصريحاته وخطواته في تشكيل الحكومة بعيدا عن المصالحة الوطنية            
  ".تامين كذلك تغطية قبل زيارته الى واشنطن

 ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بـدعوة         أمام شخصا باعتصام    15خر قام نحو    على صعيد آ  
رفضا لتحرك محمود عباس السياسي الحالي الذي يتم باسـم          "من لجان االئتالف الفلسطيني لحق العودة       

تـصام  ان هذا االع  ) "واجب(وقال طارق حمود االمين العام لتجمع العودة الفلسطيني          ".الشعب الفلسطيني 
". يحمل اكثر من رسالة فهو يرفض تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي للشعب الفلـسطيني              

 الـسياسية   األطيـاف  بناء المنظمة بشكل يكفل حقوق الجميع ويضم مختلـف           إعادةضرورة  "وشدد على   
الحر والمباشر  الفلسطينية من خالل تشكيل مجلس وطني جديد يكفل حقوق الجميع على اساس االنتخاب              

  ".في الداخل والخارج
  15/5/2009الدستور، 
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 سنواصل الكفاح بكافة أشكاله المشروعة حتى إقامة الدولة الفلسطينية: فتح .24
، حتى إقامة الدولة "الكفاح بكل أشكاله المشروعة"أكدت حركة فتح عزمها على مواصلة : غزة

لتاريخية ستظل مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مما عدم قيامها فإن الخطيئة ا"الفلسطينية، محذرة من أن 
  ".يهدد السلم واألمن الدوليين

قوى "وحملت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى الحادية والستين لنكبة الشعب الفلسطينية من أسمتهم 
بالمسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه " االستعمار والهيمنة والحركة الصهيونية

  .الخطيئة التاريخية، التي ارتكبت بحقهو
وشددت على أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه غير القابلة للتصرف، وغير القابلة للنسيان، وغير 

  .القابلة للمساومة في العودة إلى وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 14/5/2009قدس برس، 

  
   تلغي منصب القائد العام وعباس يلغي حجوزات الفنادقتمر السادس للمؤ التحضيريةاللجنة .25

 )األربعـاء (دورة اجتماعاتها الحالية اليوم     " فتح"اختتمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة        
  . في العاصمة األردنية عمان، بإصدار بيان يستعرض انجازات اللجنة حتى اآلن]أول من أمس[

مهامها األساسية بإنجاز ملفات البرنامج السياسي والنظام األساسـي         "ل اللجنة التحضيرية    البيان أكد اكما  
وبرنامج البناء الوطني في صيغتها المقترحة ليتم اقرارها كمشروع مقترح للمؤتمر العام، وكـذلك فقـد                

لى أسـاس   أنجزت ملف العضوية وفقا للنظام األساسي في إطار تطبيقه على الواقع الحالي لحركتنا، وع             
  ". عضوا1550القرار المتخذ بعدد اعضاء المؤتمر بواقع 

علم أن الفقرة التي تنص في النظام األساسي على وجود قائد عام للحركـة، قـد تـم                  " المستقبل العربي "
شطبها من مشروع النظام الجديد الذي سيطرح على المؤتمر العام، وهو الموقع الذي يصر عباس علـى                 

لجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة اختيار عباس لشغله بعد وفاة الرئيس الـسابق      شغله، فيما تنفي ال   
  .ياسر عرفات

اعمالها اإلجرائية األخرى، وذلك وفقا للقرارات التي تتخذها األطـر          "وأضاف البيان أن اللجنة ستواصل      
تمر العـام الـسادس،     المركزية صاحبة اإلختصاص، وفي مقدمتها اللجنة المركزية، إلى حين انعقاد المؤ          

وقد كلفت لجنة من بين اعـضائها لمتابعـة القـضايا           . وذلك في إطار النظام، وهي في حالة انعقاد دائم        
، وذلك في إشارة إلى مكان وزمان عقد المؤتمر والمهمات اللوجستية الـضرورية             "المتعلقة بعقد المؤتمر  

  .لذلك
 10/5/2009وما تضمنه بيانها الـصادر بتـاريخ         "وأكد اللجنة على قرارات اللجنة التحضيرية السابقة،      

وقالـت إنهـا    ". الذي حدد مكان المؤتمر العام خارج الوطن، بعيدا عن ممارسات اإلحـتالل وتأثيراتـه             
تواصل مهامها، وتأكيدها على ضرورة أن تتم الخطوات في إطارها النظامي للتوصل إلـى القـرارات                "

  ".النهائية حول المؤتمر
، وتقول إنه شارك فيه ثمانية اعضاء       لالجتماعاكتمال النصاب القانوني    " لمستقبل العربي ا"تؤكد مصادر   و

لجنة مركزية من أصل ستة عشر عضوا ال يزالوا على قيد الحياة، كما أيده عضوان آخران عبر اتصال                  
  .هاتفي معهما

لذي ترأس اإلجتماع،   األعضاء الذين شاركوا في اإلجتماع هم كل من فاروق القدومي أمين سر اللجنة، ا             
محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية، أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل، الفريق نصر               
يوسف رئيس المكتب العسكري، الدكتور نبيل شعث الممثل الشخصي لعباس في القاهرة، الدكتور عبـد               

ر حبش مفـوض الـشؤون الفكريـة        اهللا األفرنجي مفوض التعبئة والتنظيم السابق في قطاع غزة، صخ         
والدراسات، انتصار الوزير أرملة الشهيد خليل الوزير، كما تم الحصول على موافقة كل مـن الـدكتور                 
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وتغيب عن اإلجتماع كـل مـن محمـود          .زكريا األغا، هاني الحسن، لواء محمد جهاد وسليم الزعنون        
  .عباس، عباس زكي، الطيب عبد الرحيم، وحكم بلعاوي

أنه قبل أن يلقي عباس خطابه اإلثنين الماضي، والقاضي بتحديد موعد ومكـان             " مستقبل العربي ال"علم  و
عقد المؤتمر في الداخل، وجه عطا خيري، السفير الفلسطيني في عمان رسالة رسمية إلى الفنادق التـي                 

ة اعتبـارا مـن     يقيم فيها اعضاء اللجنة التحضيرية في عمان، بإنهاء فترة الحجز لهم في الفنادق المعني             
تاريخه، كما تم سحب السيارات المستأجرة التي كانت موضوعة تحت تصرفهم، ما حدا بهم إلى الوقوف                
في الشوارع وانتظار مرور سيارات أجرة للذهاب بها إلى مكان انعقاد اإلجتماعات، والعودة إلى مقرات               

  .اقامتهم في الفنادق
  15/5/2009، المستقبل العربيصحيفة 

  
  " مهمة جهادية" في  مقاوم من الكتائباستشهاد: لقسام اكتائب .26

جنـوب  " مهمة جهادية" في  عناصرها عن استشهاد احدأمس" كتائب القسام "أعلنت:غزة ـ اشرف الهور 
وقالـت   . من غزة سقط على مناطقهـا الجنوبيـة        أطلق ان صاروخا محليا     إسرائيلقطاع غزة، وقالت    

مهمة جهادية خاصـة    " الناشط يدعى خالد الغلبان، واستشهد خالل        على موقعها على االنترنت ان    " القسام"
  . المقاتلالى طبيعة ونوع المهمة التي كان يؤديها " كتائب القسام"ولم تشر ". في خانيونس

  15/5/2009القدس العربي، 
  

  للنكبة 61 يحيون الذكرى الـ في لبنانالفصائل الفلسطينية .27
نفذت و. لبنان وعدد من المخيمات الذكرى الواحدة والستين للنكبةعدد من الفصائل الفلسطينية في  أحيا

الجبهة الديموقراطية  اعتصاماً عند مدخل مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية قرب شاتيال، بحضور عدد من 
نفذت حركة حماس اعتصاماً و. ممثلي الفصائل الفلسطينية وعدد من أبناء مخيمي شاتيال وبرج البراجنة

بص، امام مكتب االونروا، بمشاركة ممثلين عن االحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية، في مخيم ال
 . وحشد من اهالي مخيمات صور

اعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير عباس الجمعة ان التجربة أثبتت انه ال يمكن استعادة و
تبار القضية الفلسطينية هي القضية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها دون اعتماد المقاومة، واع

 . واإلسالمية العربية لألمةالمركزية 
 الشعب الفلسطيني يتعرض أن إلى فيه أشارتبياناً » رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين «أصدرت

، واعتبر ان الرد الحقيقي على ما تتعرض له القدس اليوم هو التمسك واإلبادةألشرس انواع االضطهاد 
 . بفلسطين

  15/5/2009لسفير، ا
  

  "الدولتين"نتنياهو يلتقي عبداهللا الثاني ويرفض االلتزام بحل  .28
بنيامين نتنياهو خالل لقائه، أمس، العاهل األردني عبداهللا " اإلسرائيلي"رفض رئيس الوزراء : وكاالت

الوزراء ونقلت وسائل إعالم عبرية عن مكتب رئيس ". الدولتين"الثاني في مدينة العقبة االلتزام بحل 
إنني أعي الحاجة إلى وجوب دفع المفاوضات مع الفلسطينيين "أن نتنياهو قال لعبد اهللا الثاني " اإلسرائيلي"

إنني مقتنع بوجوب "وأضاف نتنياهو  ).متوازية(وأعتزم إجراء مفاوضات سياسية وأمنية واقتصادية 
  .في الضفة الغربية" تغيير الواقع الميداني

  15/5/2009الخليج، 
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  "الخطر اإليراني"تطابق بين الدول العربية وإسرائيل حيال : نتنياهو .29

 اعتبر نتنياهو أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الدول العربية وإسرائيل : نظير مجلي-تل أبيب
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية . حول األخطار التي تمثلها إيران في المنطقة

إنها ظاهرة . هناك تطابق في وجهات النظر مع العالم العربي حول ما نعتقد أنه خطر إيراني" :العامة
  ."جديدة تتيح التفكير في التعاون

من جهة أخرى تحدث نتنياهو عن لقائه في األردن مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، واصفا إياه 
 بأول رحلتين إلى الخارج؛ كونهما شريكين بالغي خصصت مصر واألردن": ، وأضاف"ممتازا"بأنه كان 

  . األهمية، تربطنا بهما عالقات ثابتة
 15/5/2009الشرق األوسط، 

  
  48ليبرمان يسعى لمنع إحياء ذكرى النكبة في الـ  .30

اإلرهابي الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان ان " بيتنا" إسرائيل"" حزب يسعى: رويترز
وقال الحزب انه سيقترح تشريعاً في األسبوع المقبل  ". احياء ذكرى النكبة48يي ال يحظر على فلسطين

وقال تال  .لحظر احياء ذكرى النكبة ومعاقبة من ينتهك الحظر بالسجن مدة تصل الى ثالث سنوات
وحظر إحياء " إسرائيل"إن مسودة القانون تهدف لتعزيز الوحدة داخل "ناحوم المتحدث باسم الحزب 

   .حسب حزب الترانسفير" قيامها على انه يوم للحدادذكرى 
  15/5/2009الخليج،   

  
  تطمئن أمريكا بعدم نيتها مفاجأتها بمهاجمة إيران" إسرائيل "":هآرتس" .31

 بهجوم على إيران "تفاجئها"طمأنت إسرائيل الواليات المتحدة، الى انها لن :  أسعد تلحمي–الناصرة 
. اوباما في اجراء محادثات مباشرة مع طهران حول برنامجها النووييقوض جهود ادارة الرئيس باراك 

ليون بانيتا ) سي آي أي(وأوردت االذاعة االسرائيلية أن مدير وكالة االستخبارات المركزية االميركية 
وصل الى اسرائيل قبل اسبوعين، حيث أجرى محادثات حول البرنامج النووي االيراني مع رئيس 

مئير داغان ومسؤولين ) موساد(ووزير الدفاع باراك ورئيس االستخبارات االسرائيلية الوزراء نتانياهو 
  .بارزين آخرين

اسرائيل ال تعتزم مفاجأة الواليات المتحدة "وأوضحت االذاعة ان القادة اإلسرائيليين طمأنوا بانيتا الى ان 
وأضافت ان .  مباشرة مع طهران، او تقويض جهود ادارة اوباما في اجراء محادثات"في ما يتعلق بإيران

  .الطرفين ناقشا مسائل مرتبطة بجهود سورية وإيران لتعزيز نفوذهما في المنطقة
 بأن أوباما بعث قبل أسبوعين برسالة إلى نتانياهو، "هآرتس"وجاء تقرير اإلذاعة بعدما أفادت صحيفة 
  ."كري ضد إيرانبأال يفاجئ واشنطن بعمل عس"بواسطة مبعوث أميركي خاص، طالبه فيها 

  15/5/2009الحياة، 
  

   سرية وسرقة معلومات مهمةإسرائيلية اختراق قاعدة جوية ":جيروزاليم بوست" .32
 انه تم اتخاذ تدابير امنية جديدة لتأمين عدد من قواعد القوات الجوية إسرائيلية قالت مصادر -بيت لحم

 األمن والدخول إلى اهم قاعدة سرية  بعد ان قام جنود متنكرين بزي مدني من خرقإسرائيل إنحاءفي 
  .في الجنوب وسرقة جهاز كمبيوتر ومدونات واالرقام السرية لغرف الحرب

العيوب األمنية اكتشفت خالل عملية تفتيش روتينية في القاعدة الجوية من قبل وحدة أمن المعلومات، 
  .وفرع من االستخبارات العسكرية
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يم بوست، علم ان عدد من الجنود تنكروا بزي مدني ونجحوا في وأثناء التفتيش ووفقا لتقرير جيروزال
الدخول الى القاعدة، ومن ثم الدخول الى غرف العمليات، وسرقة جهاز كمبيوتر محمول مع معلومات 

نحن بحاجة لالطالع على "وأوضح أحد ضباط الجيش  .سرية، ومصادرة بطاقات هوية الثنين من القادة
  ."ول القاعدةما حدث وكيف تمكنوا من دخ

  15/5/2009وكالة معاً، 
  

  أجنبية سيادة إلىال يجوز نقل أي جزء من القدس : رئيس الكنيست .33
 حث رئيس الكنيست االسرائيلي رؤوفين ريفلين اعضاء مجلس بلدية القدس على توظيف -بيت لحم

 حيث البنى المزيد من االموال في شرقي القدس وتحقيق المساواة بين سكان جميع اجزاء المدينة من
وقال ريفلين ان كون القدس مدينة موحدة يتوقف أوال وقبل كل شيء على  .التحتية والظروف المعيشية

االدراك اننا اصحاب السيادة على المدينة ومن واجبنا توفير ظروف معيشية مناسبة لكل اجزائها دون 
  .تمييز

ت في هذا السياق ضرورة أال تبقى في وأكد خالل جلسة احتفالية عقدها مجلس االبلدية في مقر الكنيس
القدس مخيمات لالجئين من جهة اخرى شدد ريفلين على انه ال يجوز نقل أي جزء من القدس الى سيادة 

  .اجنبية
  14/5/2009وكالة معاً، 

  
   ترفض طلب البابا منح تأشيرات لقساوسة عرب"إسرائيل" .34

لي أمس أن إسرائيل رفضت طلبا من الفاتيكان أعلن مسؤول إسرائي:  الوكاالت،القدس المحتلة، الناصرة
بإصدار تأشيرات لكهنة من الدول العربية يرغبون بدخول إسرائيل، في قضية يمكن أن تتحول إلى 

  .موضوع خالفي أثناء زيارة البابا بنديكت السادس عشر
تاشيرات إن وزير الداخلية إيلي يشائي رفض منح ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وقال المسؤول

  . كاهن من مختلف الدول العربية رغم طلب البابا500للدخول المتعدد لنحو 
  15/5/2009الوطن، السعودية، 

  
   بتهمة االغتصاب  كاتساف الرئيس اإلسرائيلي السابقمحاكمة .35

" تل أبيـب "بدأت أمس، محاكمة الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كاتساف في    :الفرنسية -القدس المحتلة 
حيث يعتـزم   " تل أبيب " عاماً إلى محكمة منطقة      63ووصل كاتساف البالغ من العمر       .ة االغتصاب بتهم

  .الترافع على أساس البراءة في محاكمة ستكون لها أصداء قوية في الدولة العبرية
نبدأ اليـوم معركـة     "وقال كاتساف الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعدما كان في صلب فضيحة جنسية              

  "عبة لتبييض اسمي واعدكم مرة جديدة بأنني سأخرج منها بريئاًطويلة وص
مارس الى كاتـساف باالغتـصاب والتحـرش    / آذار19وكان القضاء اإلسرائيلي وجه التهمة رسمياً في   
عرقلـة  " عاماً في حال إدانته، وسيحاكم أيضاً بتهمـة          16الجنسي ويواجه الرئيس السابق عقوبة السجن       

  .  شاهداً سيدلون بشهاداتهم خالل هذه المحاكمة56يذكر أن ". رشوة شاهد"ومحاولة " عمل القضاء
  15/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"بريطانيا ويهود أميركا سبب قيام : مؤرخان يهوديان .36

أكد باحثان تاريخيان إسرائيليان أنه لوال النشاط البريطاني في فلسطين والمنطقة وضغوط يهود الواليات 
  . قامت إسرائيل ، ولتغير وجه التاريخ في المنطقةالمتحدة لما
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فقد أكد المؤرخ موطي جوالني من جامعة حيفا أن البريطانيين حين امتنعوا عن التصويت على قرار 
  . بدعوى أن المشروع غير مقبول من الطرفين، تبنوا خطة تقسيم بديلة11/1947/ 29التقسيم في 

إلى أن خطة التقسيم البديلة برعاية البريطانيين " ب السامي األخيرالمندو"ويشير جوالني في بحثه الجديد 
 في 13 دولة ومعارضة 33ناقضت في جوهرها خطة التقسيم األممية التي أقرتها األمم المتحدة بتأييد 

  181،قرار حمل رقم
دة قبيل وفي بحث آخر قال المؤرخ زوهر سيغف من جامعة حيفا إنه لوال تدخل اليهود في الواليات المتح

ولفت سيغف في دراسته حول  .التصويت على قرار التقسيم لكان من المرجح أن إسرائيل ما كانت ستقوم
إلى أنه بخالف العالقات الحميمة السائدة اليوم بين " قيادة اليهود في أميركا ، الكارثة وقيام إسرائيل"

يهودية وخطة التقسيم األممية كما تجلى إسرائيل والواليات المتحدة ، فقد عارضت األخيرة فكرة الدولة ال
  .في مواقف رئيسها هاري ترومان

  15/5/2009الدستور، 
  

 في فلسطين ومخيمات الشتات للنكبة 61 يحيون الذكرى الفلسطينيون .37
ن في جميع يالفلسطيني، أن  كفاح زبون،رام اهللامن عن مراسلها  15/5/2009الشرق األوسط،  ذكرت

 .  للنكبة61 أمس، الذكرى الـوا الضفة الغربية وغزة، أحيأماكن وجودهم والسيما في
ففي المدن الفلسطينية والمخيمات، حمل متظاهرون في يوم النكبة صورا قديمة للهجرة األولى، وأسماء 
قراهم التي هجروا منها، ومفاتيح منازلهم، ووثائق تثبت ملكيتهم لهذه المنازل، وانطلقت المسيرة 

. لغربية من رام اهللا، من أمام قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعةالمركزية، في الضفة ا
.  شوارع في المدينة106، على 1948وقررت بلدية رام اهللا، إطالق القرى المدمرة والمدن المحتلة عام 

في نابلس وجنين، وأحيت المخيمات الفلسطينية في األردن ولبنان وسورية ذكرى كذلك كانت مسيرة 
 .نكبة بمسيرات تؤكد فيها هذا الحقال

أن قضية الالجئين الفلسطينيين وتشريدهم "واعتبرت اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة، في بيان لها، 
هي جوهر الصراع، كما أن حق العودة إلى الديار األصلية حق مقدس وثابت غير قابل للتصرف وال 

أن حق العودة وحق "وأوضح البيان . "ويض أو المقايضةيسقط بالتقادم وال تجوز فيه اإلنابة أو التف
التعويض حقان متالزمان لالجئين الفلسطينيين، فحق التعويض ليس بديال عن حق العودة ولكنه مكمل له 

 ."194وفق القرار 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فرضت طوقاً أمنياً ، أن رام اهللا من 15/5/2009قدس برس، وأضافت 

الجمعة، بمناسبة حلول / داً على الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من منتصف ليلة الخميسشامالً ومشد
ويستمر الطوق األمني الشامل لمدة تقارب ثمانية وأربعين  .الذكرى الحادية والستين للنكبة الفلسطينية

   .ساعة
  

   طفال في عمليته األخيرة على قطاع غزة313 قتل االحتالل: " حقوقيمركز" .38
 18 طفالً تقل أعمارهم عن      313قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن إسرائيل قتلت         : وفا – رام اهللا 

جـرائم  "وأضاف المركز في تقرير أصدره، اليوم، بعنوان         .عاماً خالل العملية األخيرة على قطاع غزة      
ة في قطـاع     كانت أوسع عملية عسكرية إسرائيلي     "الرصاص المصبوب " أن عملية    "الحرب بحق األطفال  

 فلسطينيا، وأثبتت تحقيقات المركز     1414 عاماً من االحتالل، حيث قتل خالل العملية         42غزة خالل نحو    
   .من المدنيين%) 83(بأن الغالبية العظمى منهم 
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إننا نطالب بتحقيق مستقل وشامل في كافة االعتـداءات         "وقال المحامي راجي الصوراني، مدير المركز       
  .ت بحق المدنيين خالل العدوانالموثقة التي ارتكب

  14/5/2009 ،وكالة سما
  

  ذكرى النكبة تتميز هذا العام عن سابقتها بعد نصر غزة: "ثابت" .39
، ومقرها بيروت، اليوم "ثابت"جددت المنظمة الفلسطينية لحق العودة، المعروفة اختصاراً باسم : بيروت

العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها الخميس، اإلعراب عن التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين ب
والحظت المنظمة الفلسطينية لحق العودة أن ذكرى النكبة تتميز هذا العام عن السنوات  .1948سنة 

ينيون هذه المناسبة على وقع االنتصار الذي تحقق على أرض حيث يحيي الالجئون الفلسط"السابقة، 
قطاع غزة من خالل صمود الشعب وصالبة المقاومة واإليمان بعدالة وقدسية القضية، وبالتالي فشل 
االحتالل في تحقيق أهدافه، ما يعكس إحياء جديداً ألمل الالجئين الفلسطينيين في العودة واالنتصار على 

يصادف "وأشارت المنظمة في بيانها أيضاً إلى أن هذا العام  .، كما قالت"ي العنصرياالحتالل الصهيون
اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية، وإقامة االحتفاليات الخاصة بهذه المناسبة في مختلف الدول العربية 

، وفق ما "دسوأماكن اللجوء، بعد منع االحتالل الصهيوني العنصري إقامة االحتفاليات في مدينة الق
إنها بهذه المناسبة تؤكد أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم " ثابت"وقالت منظمة  .ذكرت

حق مشروع ومقدس، وهو حق فردي وجماعي " هو 1948وممتلكاتهم األصلية في فلسطين قبل عام 
ي شخص أو مؤسسة أو دولة غير قابل للتصرف، ال تجوز فيه اإلنابة وال يسقط بتقادم الزمن وال يحق أل

نؤكد رفضنا كافة أشكال التوطين "وخلصت المنظمة إلى القول ". او سلطة أن تتنازل عن هذا الحق
  .، وفق ما شددت عليه"والتهجير، وأن التعويض هو مكمل لحق العودة وليس بديالً عنه

  14/5/2009قدس برس، 
  

  48يي الـو عنوان المرحلة لفلسطينالبقاُء والثبات ه :الحركة اإلسالمية في الداخل .40
" البقاء وعـودة  " ، اليوم،أن   1948 أكدت الحركة اإلسالمية داخل االراضي المحتلة عام         : القدس المحتلة 

  .هو الشعار الذي اختارته  إلحياء الذكرى الحادية والستين لنكبة شعبنا الفلسطيني 
حلة ألهل الداخل الفلسطيني الذين باتت المؤسسة       وشددت في بيان لها ، ان البقاء والثبات هو عنوان المر          

اإلسرائيلية تنظر إليهم على أنهم خطأها التاريخي ، وأنهم خطر ديمغرافي يهدد الوجود اليهودي في هذه                
  البالد  
ان البقاء والثبات هو عنوان المرحلة ألهل الداخل الذين باتت معاول الهدم اإلسـرائيلية تـنهش                :" وقالت

بل وتصادر أرضهم ولغتهم وتنتهك حرمة مقدساتهم ليتسنى        ،  الحجج  والمسوغات الواهية      بيوتهم بشتى 
  .لها تهويد األرض والبنيان واإلنسان 

فحق العودة لالجئين إلى ديـارهم      ، وأشارت الحركة االسالمية، ان العودة هي ركيزة القضية الفلسطينية          
وبقاء وعودة لحفظ الهوية واللغـة واالنتمـاء        .تفاوض  وبيوتهم حقٌ ال يقبل المساومة وال التجزئة وال ال        

  .ولنبذ الخدمة العسكرية والمدنية والداعين والمروجين لهما 
  15/3/2009فلسطين اآلن، 

  
   مكان آمن للفلسطينيين سوى وطنهمأالتؤكد " الداخل الفلسطينيبلجنة الدفاع عن المهجرين " .41

واكيم، سكرتير لجنة الدفاع عن المهجرين فـي الـداخل       قال المحامي واكيم     : زهير اندراوس  - الناصرة
 ان النكبة لم تنته وفصولها مفتوحة والحركة الصهيونية لم          "القدس العربي "الفلسطيني في حديث خص به      

 مع رحيل آخر فلسطيني من هـذه الـبالد، وزاد           إالتنفذ مشروعها بعد ولن ينتهي مخططها ومشروعها        
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 إسرائيل كمنظمة تحرير مع حكام      أودة الفلسطينية التقليدية حتى كسلطة وطنية        اي اتفاق بين القيا    أنقائال  
حول قضية الالجئين يهدف للمس في حقهم المبدئي في العودة هو اتفاق باطل، ولفت الى ان هناك محور                  
دول عربية رجعية تحاول ايهام الناس ان هناك خطرا ثانيا غير اسرائيل وممارساتها ضدنا، ذلك ارضاء                
المريكا، والتي تقول تعالوا نضغط على القيادة الوطنية الفلسطينية للموافقة على دولـة لجانـب دولـة،                 
وبالمقابل ان تضغط امريكا على اسرائيل للموافقة على هذا المبدأ بشرط ان توضع قضية الالجئين جانبا،                

ني من مجازر ايلول في     واضاف انّه ال يمكن الحديث عن التوطين، فنحن نعرف ما حدث للشعب الفلسطي            
االردن، ومجازر صبرا وشاتيال في لبنان، وما حدث له ومجازر تل الزعتر من قبل النظام السوري ضد                 

  .الفلسطينيين، وما يحدث للفلسطينيين كذلك في العراق، ال يوجد امان للشعب الفلسطيني سوى في وطنه
  15/5/2009القدس العربي، 

  
  وتهويد القدس حلقتان أخريان في مسلسل النكبةاالستيطان ": مؤسسة فلسطينية" .42

تمارس أوسع " اسرائيل"أن " مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع"كدت  أ:رام اهللا، القدس المحتلة
عملية تطهير عرقي بحق مواطني القدس من خالل هدم للمنازل، واالستيالء على العقارات والممتلكات، 

م والعمران، ومن خالل الفروض التعجيزية من جانب بلدية االحتالل، والعمل على تهويد قطاعات التعلي
وكذلك المخططات الهيكلية وسياسة الضبط المقنن، وجدار الفصل العنصري وأثره على البناء، والواقع 

وفي اآلونة األخيرة تشهد القدس المحتلة .الصحي، وواقع الفقر، والمنشآت االقتصادية، وظروف السكن
غير مسبوق فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل، وأكد التقرير أن ابرز شعارات رئيس " ائيلياًإسر"تصعيداً 

بلدية االحتالل في المدينة نير بركات خالل حملته االنتخابية، مكافحة البناء الفلسطيني في القدس بشتى 
  ".غير المرخص"الوسائل تحت يافطة ما أسماه سلطة القانون على البناء 

  15/5/2009الخليج، 
  

  مؤمرات تصفية القضية الفلسطينية مستمرة:  صبريعكرمة .43
قال خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العربية في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري إن               

العدوان اإلسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، كما أن المؤامرات لتـصفية القـضية الفلـسطينية               "
ط فيه مقترحات جديدة إلنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة وهو            مستمرة، في وقت تنش   

يجب أن يكون للقضية بعدها العربي واإلسـالمي وأن يكـون            "قالو ".الحق الشرعي القانوني اإلنساني   
، مذكرا بالدعم الذي يحظـى فيـه        "العمق االستراتيجي ممتداً إلى جميع العرب والمسلمين في العالم كله         

االحتالل اإلسرائيلي بدعم من اللوبي الصهيوني العالمي، مشيرا الى أنه من باب أولى أن يكون العمـق                 "
االستراتيجي للقضية الفلسطينية المقدسة ممتداً في العالم كله، باعتبار أن المسؤولية شاملة حتى نـستطيع               

  ".مواجهة المؤامرات التصفوية الدولية
  15/5/2009الغد، األردن، 

  
 !حتالل يجبر معتقال من غزة على شرب البول ثالث مراتاال .44

شرب "تقدم فلسطيني من غزة، ببالغ ضد جنود االحتالل اإلسرائيلي، قال فيه إنهم أجبروه على : أ ش أ
 أن المواطن الفلسطيني "هآرتس"وذكرت صحيفة .  على القطاعاألخير أثناء اعتقاله خالل العدوان "البول

دعي العام الموفد من الجيش اإلسرائيلي إلى المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقدم بالبالغ الى الم
 . غزة

 15/5/2009السفير، 
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   على قوات االحتالل "المسيل للدموع" إلقاء إلعادةفلسطيني يبتكر أداة  شاب .45
ت الغـاز    القاء عبـوا   إلعادةابتكر شاب فلسطيني من قرية نعلين بالضفة الغربية أداة          :  رويترز –نعلين  

ويطلـق   . الذين يطلقونها خالل االحتجاجات اليومية في المنطقة       اإلسرائيليينالمسيل للدموع على الجنود     
الشاب الملثم عبوات الغاز باستخدام أداة بدائية الصنع بعدما يجمع أصدقاؤه العبوات التي يتركها الجنـود                

 اإلسرائيلييرا للتعبيرعن رفض بناء الجدار       ورائهم بعد االحتجاجات المحلية التي تخرج كث       اإلسرائيليون
  .  الفلسطينيةاألراضيالعازل في 

  15/5/2009الدستور، 
  

   مريضا16دخول مساعدات طبية وغذائية لغزة وعودة  .46
 مريضاً فلسطينياً ومرافقيهم لقطاع غزة عبر 16 عودة إلى مصدر مصري حدودي أشار: )مصر(رفح 

 تابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وحمولة إسعاف سيارات 7يق إلدخال انه تم التنسقال معبر رفح اليوم، و
 السعودي لقطاع غزة عبر معبر رفح مع بداية تشغيله األحمر مقدمة من الهالل األدوية شاحنات من 8

 المساعدات الغذائية من الجانب المصري لقطاع غزة بأنه تم إلدخالوقال المنسق التجاري  .السبت المقبل
 أطنان سكر لقطاع غزة عبر معبري العوجه المصري وكرم سالم اإلسرائيلي، مضيفا ان 110 إدخال

  .الشحنة موجودة في المعبر منذ الثلثاء الماضي
  15/5/2009الحياة، 

  
 تصل إلى القاهرة في طريقها لغزة" قافلة األمل لكسر الحصار" .47

األوروبية لرفع الحصار عن غزة " ملاأل"وصل النواب األوروبيون المشاركون في قافلة : رأفت الكيالني
 .القاهرة قبيل وصول القافلة إلى ميناء اإلسكندرية إلى العاصمة المصرية

 برلمانيا أوروبيا من إيطاليا واليونان 12أن "في تصريح له اليوم " األمل"وقال رامي عبده، منسق قافلة 
لطبية إلى غزة، ال سيما لذوي وسويسرا وأيرلندا وبريطانيا سيشاركون في إيصال المساعدات ا

 . المصريينالمسئولين، مشيراً إلى أن البرلمانيين األوروبيين سيلتقون بعدد من "االحتياجات الخاصة
 سيارة إسعاف 12محملة بمعدات طبية وبرامج تقنية حديثة خاصة بفاقدي البصر، ووأضاف أن القافلة 

وأن عدد المشاركين  ".مات أوروبية غير حكوميةمحملة بأجهزة طبية حديثة، وهي تبرعات فردية ومنظ
 . شخصاً، بينهم شخصيات اعتبارية وآخرين من ذوي االحتياجات الخاصة150في هذه القافلة تجاوز 

 14/5/2009، 48عرب
  

  منح زوجين مقدسيين إقامة في القدس "الفاتيكان"رفض طلب ي االحتالل .48
وم طلبا تقدمت به الفاتيكان بمنح زوجين فلسطينيين رفض وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، الي

 الهادفة إلفراغ القدس من اإلسرائيلية في مسقط رأسهم القدس، بعد سحبها منهم وفقا للقوانين "إقامة"
ويعيد هذا الرفض إلى السطح قضية آالف المقدسيين الذي سحبت إقامتهم، القضية التي . سكانها األصليين

 .سطينيتمس جوهر الوجود الفل
 14/5/2009، 48عرب

  
 من المسموح به قبل فرض الحصار % 28حجم البضائع الواردة إلى غزة يشكل : "تقرير" .49

 إن  أمس حول حركة معابر غزة التجارية"بال تريد"مركز التجارة الفلسطيني ل  قال تقرير: د ب ا-غزة 
% 28ه التجارية حالياً يشكل نحو المعدل اليومي التي تسمح إسرائيل بتوريده إلى قطاع غزة عبر معابر
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 وذكر التقرير أن عدد 2007مما كانت تسمح بها قبل فرض الحصار خالل الفترة نفسها من عام 
خالل الثلث األول من الشهر ) كارني(الشاحنات الواردة عبر معبري كرم أبو سالم والمنطار التجاري 

هذا المعدل حتى نهاية الشهر الحالي فإن معدل ما يعني أنه حال استمرار " شاحنة 1095الحالي بلغ نحو 
 ." شاحنة3300عدد الشاحنات سيبلغ نحو 

 15/5/2009القدس، فلسطين، 
  

 المنتج الفلسطيني أصبح السلعة الرائجة في األسواق المحلية: " المقالةالزراعة" .50
    السلعة الرائجةأكد وزير الزراعة في غزة الدكتور محمد رمضان األغا، أن المنتج المحلي أصبح: غزة

في األسواق المحلية بقطاع غزة، وذلك بفعل سياسة إحالل الواردات التي انتهجتها الوزارة منذ تشكيل 
الحكومة العاشرة إلى اآلن، موضحاً أن سلع زراعية كثيرة يتم إنتاجها بأيدي فلسطينية واالستغناء عن 

  .استيرادها من الخارج
  14/5/2009قدس برس، 

  
   موسعة استعداداً ألي طارئ في غزة إستراتيجيةدعو إلى صياغة خطة ت" لميةالصحة العا" .51

شدد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أعدته البعثة الطبية المتخصصة حول قطاع غزة، على  :جنيف
ضرورة العمل على بلورة خطة محدثة لالستعداد للتعامل مع أي كارثة تحصل في غزة من جانب 

 موسعة تتضمن تعزيز القدرات واإلمكانات الطبية ورفع مستوى راتيجيةإستصحي، وصياغة خطة 
القدرات والكادر الطبي وتطوير خطة للتعامل مع حاالت اإلعاقة الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي 

 27وأوضح التقرير أن من بين  .وتطوير غرف العناية المركزة وتزويد عدد الكادر الطبي المتخصص
 43 منها في األسبوع الثالث من الحرب اإلسرائيلية، إضافة إلى تدمير 15دمير مستشفى في غزة تم ت

وأشاد  . سيارة إسعاف29 آخرين وتعطيل وتدمير 25 كادرا طبيا وجرح 16مركزاً طبياً واستشهاد 
  .التقرير بحسن التوجيه واإلدارة لوزارة الصحة في تعاملها مع الوضع الصحي الطارئ

  15/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

  تعتزم توثيق اعتداءات االحتالل ضد النساء في غزة ضمن كتاب " مؤسسة نسوية" .52
تعكف مؤسسة نسوية فلسطينية على توثيق قصص النساء الفلسطينيات خالل الحرب اإلسرائيلية : غزة

وقالت ياسمين  .، وذلك في كتاب سيتضمن مئات القصص"جندري"األخيرة على قطاع غزة من مفهوم 
يهدف إلى فضح جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات "قة البرنامج أن هذا العمل سنونو منس

يأتي في إطار عمل مركز شؤون "، مشيرة إلى أنه "ومتابعة اآلثار المختلفة للحرب على النساء وأسرهن
زة وخاصة المرأة لتوثيق قصص النساء أثناء وما بعد الحرب على غزة، وذلك في كافة مناطق قطاع غ

قصة تتحدث عن معاناة النساء أثناء الحرب ) 360(وأوضحت أن حوالي  ".المناطق المنكوبة والمدمرة
  .وما بعدها سيتم نشرها في كتاب بعد انتهاء المشروع

  14/5/2009قدس برس، 
  

   بال دولة فلسطينية"إسرائيل"ـ ال أمن ل: خالل لقاءه نتنياهو العاهل األردني .53
 األردني والتقى العاهل أمس بنيامين نتانياهو عمان اإلسرائيليزار رئيس الوزراء : ن نبيل غيشا-عمان 

تعلن "اهللا الثاني طلب من نتانياهو أن   الملك عبدأن بيان للديوان الملكي ، وأفاداهللا الثاني الملك عبد
اذ الخطوات الالزمة الحكومة اإلسرائيلية فورا التزامها حل الدولتين وقبول مبادرة السالم العربية واتخ
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إسرائيل لن تحصل على األمن واالستقرار ما لم يحصل الفلسطينيون "، كما ابلغه ان "للتقدم نحو الحل
حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية "، مؤكدا أن "على حقهم في الدولة والعيش بسالم وأمن

محتلة وفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا المستقلة وانسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية ال
كما طالبه بوقف كل عمليات االستيطان . ، هو شرط تحقيق السالم في المنطقة"مبادرة السالم العربية

والخطوات التي تهدف الى تغيير الحقائق على األرض ورفع الحواجز وإنهاء الحصار والدخول فورا في 
   .ل إلى حل الدولتين في أسرع وقت ممكنمفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية للوصو

اهللا الثاني على ضرورة وقف إسرائيل كل اإلجراءات والحفريات والخطوات األحادية في  وشدد عبد
القدس والتي تهدد األماكن المقدسة وتستهدف تغيير هويتها وتفريغها من أهلها العرب المسلمين 

 السالم ليس مصلحة عربية فقط أن، مؤكدا له " القلعةعقلية"وطلب من نتانياهو الخروج من . والمسيحيين
المنطقة تواجه مرحلة حرجة تستوجب عدم التلكؤ في العمل "، وحذره من أن أيضا وأميركية إسرائيليةبل 

إلنهاء الصراع على أساس انسحاب إسرائيل من جميع األراضي المحتلة وفق مبدأ األرض مقابل السالم 
وأكد خالل اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي ووزير  ."وقرارات الشرعية الدولية

الخارجية ناصر جودة، أن المجتمع الدولي يجمع على أن ال بديل لحل الدولتين، مؤكدا أن أي حديث عن 
تمكين اقتصادي خارج إطار الحل السياسي الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة 

سالم إلى جانب إسرائيل، مرفوض ألنه لن يحقق السالم وسيجعل من المنطقة رهينة للمزيد من تعيش ب
  .األزمات والصراعات

  15/5/2009الحياة، 
  

   ينهون إضرابهم بعد التوصل إلى تهدئة مؤقتة مع إدارتهمفي األردن" األونروا" موظفو .54
ابهم الذي استمر ثالثة أيام، في خطـوة        أمس إضر " األونروا"أنهى موظفو وكالة    :  نجاة شناعة  -السبيل  

اعتبرت األخطر ضمن إجراءاتهم التصعيدية السابقة التي هدفت إلى حـث إدارتهـم علـى االسـتجابة                 
  .لمطالبهم المتمثلة في زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية

 تقرر وقف حرب وفي اجتماع لرؤساء لجان العاملين في الوكالة مع مديرة الموارد البشرية أول أمس
اإلدارة والعاملين، مع الدعوة إلى االحترام المتبادل بين ممثلي العاملين : البيانات اإلعالمية بين الطرفين

واإلدارة وفقا لألنظمة والقوانين، كما التزمت الوكالة في االجتماع بطرح عطاء للتأمين الصحي في حال 
  .متعلقة ببوليصة التأمينعدم التوافق بين الشركة واللجان حول المشاكل ال

وقررت اللجان االلتزام بدعوة مجالس العاملين الجتماع في الحادي والعشرين من الشهر الجاري 
  .لوضعهم في صورة آخر التطورات، وصوال إلى اتخاذ القرار المناسب للوضع

 15/5/2009السبيل، األردن، 
  

  "س عاصمة الثقافة العربيةالقد"احتفالية تطلق الحملة األهلية الفلسطينية : لبنان .55
احتفالية القدس " مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة أمس أطلقت خالله "الحملة األهلية الفلسطينية"عقدت 

، برعاية وزير الثقافة تمام سالم ممثالً بالسيد غسان ابو شقرا، "2009عاصمة الثقافة العربية لعام 
العمل جار لتنظيم احتفالية "وشرح ابو شقرا أن . اس زكيوحضور ممثل سفير دولة فلسطين في لبنان عب

إن تضافر الجهود لنجاح االحتفالية هذا العام . القدس في باريس حيث ستقام في معهد العالم العربي هناك
 عمليات الهدم التي يقوم بها العدو إلىحيث هناك محاوالت جادة من قبل إسرائيل لتهويد القدس باإلضافة 

 المعالم الحضارية العربية، وقد دحضت ادعاءات الصهاينة بوجود آثار عبرانية في القدس يوميا إلزالة
   أكدت البريطانية الدكتورة كاتليس كينيون، وتقارير البروفسور اليهودي بنيامين مازار التي اآلثارعالمة 
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 .  "ة يعود الى ايام مدينة أيبليا الكنعانيإسالمي الجدار الجنوبي لألقصى هو بناء أن
  15/5/2009السفير، 

  
  الجامدة ستؤدي إلى إهدار الوقت" إسرائيل"سياسة : عمرو موسى .56

أكد السيد عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، أن عدم ترحيب الـرئيس              : مسعود الحناوي 
لي قد وجـه    حسني مبارك بوزير الخارجية اإلسرائيلية ليبرمان له معنى مهم، ألن هذا المسؤول اإلسرائي            

كالمه الى مصر وهدد أمنها، أي هدد دولة عربية كبيرة في تدمير منشآتها، فالبد من موقف قوي، ومن                  
ثم اتخذت مصر قرارها نقطة على السطر، مشيرا الى أن الجامعة العربية ال تتعامل أساسا مع مسؤولين                 

سـي  .بـي .حات لتليفزيون بـي   وأضاف، في تصري  . إسرائيليين أو أي حكومة إسرائيلية سابقة أو حالية       
العربي، اننا ال نريد معارك جانبية بأن يعزلوا وزيرا أو غيره هذه ليست وظيفتنا، نحن نتعامل مع سياسة          
اسرائيلية سلبية وأن مواقفنا وجهودنا وتوجهنا هو مواجهة السياسة اإلسرائيلية العدوانية، واتخاذ المواقف             

حاسمة الضرورية إزاء هذا الموقف بالذات، أما أن نحول االنتبـاه           ووقفها عند حدها أو اتخاذ القرارات ال      
الى أن هناك وزير خارجية إسرائيليا يجب تغييره فهذا كالم ليس فيه عمق إطالقا، بل فيه خطـر علـي                    

فبدل أن ننفق الوقت نفسه في تغيير السياسة اإلسرائيلية ننفقـه           . وجهة تشكيل الرأي العام وتضييع للوقت     
زير، ومازلت أقول إنه ال فرق بين الحكومة الحالية والسابقة، والمسألة ليست ليبرمان، يجب              في تغيير و  

وقال موسى، إن السياسة اإلسـرائيلية الجامـدة المطروحـة    . على الدول أال توزع الجهد في غير مكانه      
اسـة  سوف تؤدي الى إهدار الوقت ونحن اآلن في مرحلة العمل على صياغة سياسة دولية كاملـة وسي                

  .دولية أمريكية
  15/5/2009األهرام، 

  
  ستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينيالجامعة العربية ت .57

تدهور األوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية في      "أعربت جامعة الدول العربية عن مخاوفها إزاء        : القاهرة
ـ     ـ    "إسرائيل"لحكم في   ا" يمينية متطرفة "ظل تولي أحزاب وصفتها ب رفع الظلم  "، مطالبة المجتمع الدولي ب

لرفع الحصار عـن    " إسرائيل"عن الشعب الفلسطيني عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والضغط على           
وأكد قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة، في بيان صدر أمس، بمناسـبة              ". قطاع غزة 

ما زالت مستمرة في سياسات القمـع والتـشريد والقتـل           " إسرائيل"لنكبة، إن   الذكرى الحادية والستين ل   
واستهداف هوية الشعب الفلسطيني التي تنفذها منذ اغتصاب األرض الفلسطينية، مستخدمة كافة أسـاليب              
القتل واإلرهاب المنظم بدءا من اغتيال الوسيط الدولي الكونت برنادو مرورا بارتكاب العديد من المذابح               

لمروعة كدير ياسين والطنطورة وغيرهما، وقيامها بمسح قرى بأكملها من الوجود زاد عـددها علـى                ا
واسـتنكر بيـان الجامعـة      ".  قرية بكنائسها ومساجدها، إضافة إلى شنها حروباً ضد الدول العربية          524

  ".الصمت الدولي تجاه الجرائم اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني"
  15/5/2009الخليج، 

  
  يهود أمريكيون يدعون أوباما لبدء مفاوضات فورية بوساطة واشنطن .58

طالبت جماعات يسارية يهودية : الوكاالت، عبدالرؤوف أرناؤوط: عمان، رام اهللا، القدس المحتلة
 سفراء أمريكيين سابقين في رسالة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما بمفاوضات 4أمريكية ومعها 

والتي وقعها ، شددت الرسالة الموجهة إلى أوباما، وين واإلسرائيليين بوساطة أمريكيةفورية بين الفلسطيني
والسفير األمريكي ، إدوارد وولكر، وتوماس بيكرينج، سفراء أمريكا السابقين في إسرائيل صامويل لويس

وبين على أن هناك إجماعا واسعا داخل المجتمع اليهودي األمريكي ، األسبق في مصر روبرت بلليترو
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صانعي القرار على دعم دور فاعل للواليات المتحدة لمساعدة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على 
  .الوصول إلى حل الدولتين

ودعت إلى مفاوضات فورية بوساطة أمريكية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وإلى تجميد االستيطان في 
وجاء في .  الهجمات الفلسطينية ضد اإلسرائيليينالضفة الغربية وإعادة بناء فورية لقطاع غزة ووقف

وهو الوسيلة ، نعتقد أن هذا الحل يدفع المصالح األمريكية في كافة أرجاء الشرق األوسط"نص الرسالة 
  ".األفضل للتأكد من بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية

  15/5/2009الوطن، السعودية، 
  

  قرير محرقة غزةبعد ت" القلق"مجلس األمن يكتفي بـ  .59
 أبدى مجلس األمن الدولي قلقه إزاء تقرير مجلس التحقيق في محرقة غزة، والتي استهدفت :أي.بي.يو

وأعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية . خاللها مواقع لألمم المتحدة
جلس أعربوا عن القلق إزاء نتائج التقرير، أعضاء الم"للمجلس، بعد اجتماع مغلق للبحث في التقرير أن 

وقال تشوركين، ردا ". وأبدوا اهتمامهم بمواكبة تطورات األمر على النحو الذي يراه األمين العام مناسبا
على أسئلة الصحافيين، إن ليبيا ال تعتزم في الوقت الحالي التحرك على مسار مسودة مشروع القرار 

  . الذي قدمته بشأن غزة
سفير الفرنسي لدى األمم المتحدة جون موريس ريبير أكد قبيل المشاورات أن بالده ال توافق على وكان ال

إننا مستعدون لدعم أي تحقيق مستقل وشامل حول انتهاكات "مسودة مشروع القرار الليبي، مضيفاً 
 األطراف للقانون اإلنساني، ويشمل ذلك االنتهاكات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون

الهجمات العسكرية "وينص مشروع القرار الليبي على أن يدين مجلس األمن ". اإلسرائيليون"و
، والنظر في أي التدابير الواجب لتفادي تكرار "المباشرة والمتعمدة ضد مباني األمم المتحدة" االسرائيلية"

بالتراجع علناً " سرائيلإ"كما يطالب المشروع . حوادث كهذه والدعوة إلى المساءلة القانونية والتعويض
باستخدام مراكز األمم المتحدة إلطالق الصواريخ، والدعوة " حماس"والتعبير عن أسفها التهام حركة 

  .إلجراء تحقيق أوسع نطاقاً حول المحرقة
  15/5/2009الخليج، 

  
  أوباما طالب نتنياهو بعدم مفاجأته بعملية عسكرية ضد إيران  .60

كشفت صحيفة إسرائيلية امس إن الـرئيس       : مي منصور ووكاالت االنباء    را - الدستور   -القدس المحتلة   
األمريكي باراك أوباما نقل رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبه فيها بعدم اإلقـدام               

مبعوثاً أمريكياً مسئوال   "أن  " هآرتس"وذكرت صحيفة   . على مفاجأته بعملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران      
وقالت الصحيفة إن التخوفات األمريكيـة       ".وفده أوباما سراً إلى إسرائيل سلم نتنياهو رسالة بهذا المعنى         أ

الذي يتحـدث   "من إمكانية إقدام إسرائيل على ضرب إيران نابعة أساسا من المعرفة بالجانب اإلسرائيلي              
تنتظر بسبب ذلك اللقاء الذي     أن اإلدارة األمريكية لم     " هآرتس"وأوضحت  ". بصبر ويعمل بطريقة مفاجئة   

هذه الرسالة الواضحة مـن     "سيعقد االثنين المقبل في واشنطن بين اوباما ونتنياهو بل سارع األول ببعث             
  ".خالل مبعوث خاص

ليون بانيتا محادثات سـرية     ) السي اي ايه  (وفي هذا السياق ، اجرى مدير وكالة االستخبارات المركزية          
لين الذين طمأنوه الى ان اسرائيل لن تشن اي هجوم مفاجئ على ايـران ،               في اسرائيل مع كبار المسؤو    

  .طبقا لما اوردت االذاعة االسرائيلية العامة
  15/5/2009الدستور، 
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  "نبذ الكراهية واألحكام المسبقة"البابا يدعو أمام آالف في الناصرة إلى  .61
 ألف 40 خاصاً، حضره أكثر من أقام البابا بنديكتوس السادس عشر قداساً:  أسعد تلحمي-الناصرة 

وجرى القداس . شخص من المسيحيين في إسرائيل والحجاج األجانب ومن مسلمي المدينة وقادة محليين
وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة اإلسرائيلية التي اشترطت على المشاركين الوصول إلى 

اصرة رامز جرايسي في كلمة مسجلة ورحب رئيس بلدية الن .الموقع قبل أربع ساعات من الصالة
  .بالضيف

. من جهته، دعا البابا في كلمته سكان مدينة الناصرة، من مسلميها ومسيحييها، إلى التعايش السلمي
وتطرق في شكل غير مباشر إلى التوتر الذي خيم على المدينة قبل عقد من الزمن على خلفية مشروع 

لبشارة، ألغته الحكومة اإلسرائيلية بضغط من الفاتيكان لبناء مسجد في الساحة المجاورة لكنيسة ا
  . والواليات المتحدة

فلينبذ كل واحد القدرة المدمرة للكراهية واألحكام المسبقة التي تقتل النفس البشرية قبل ": وتابع مناشداً
 ينضمون إلى المسيحيين"وقال في كنيسة المهد إن . "حماية األطفال من التطرف"ودعا البابا إلى  ."الجسد

اليهود والمسلمين والدروز وأفراد سائر الديانات في الرغبة في حماية األطفال من التطرف والعنف، مع 
  . "تهيئتهم ليكونوا بناة عالم أفضل

وكانت الحركة اإلسالمية برئاسة الشيخ رائد صالح أعلنت أخيراً أنها ال ترحب بزيارة البابا طالما لم 
  .  بدا فيها وكأنه يربط بين اإلسالم والعنف2006العام يعتذر عن كلمة ألقاها 

وفي المساء، التقى البابا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في الناصرة، بعدما رفضت إسرائيل 
. طلباً من الفاتيكان إلصدار تأشيرات لكهنة من الدول العربية يرغبون في دخول األراضي المقدسة

 عن مسؤول إسرائيلي أن وزير الداخلية ايلي يشائي رفض منح تأشيرات "س برسفران"ونقلت وكالة 
  . كاهن من مختلف الدول العربية رغم طلب الحبر األعظم500للدخول المتعدد لنحو 

وقال الناطق باسم الفاتيكان األب فيديريكو لومباردي للصحافيين في الناصرة أمس إن التنقل الحر 
  ."ى نقاط البحث الطويل الذي يجريه الفاتيكان وإسرائيل داخل اللجنة الثنائيةهو بوضوح إحد"للمسيحيين 

  15/5/2009الحياة، 
  

  ال خيار سوى حل الدولتين للشعبين: بلير .62
أكد موفد الرباعية الدولية الى الشرق األوسط توني بلير ان ال خيار سوى حل الدولتين للشعبين النهاء 

وأوضح بلير مع ذلك خالل مشاركته امس في جلسة عقدتها لجنة  .الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ االميركي ان الجانبين االسرائيلي والفلسطيني يشككان في امكانية 

وراى انه يجب على االطراف المعنية ان توضح للجانب الفلسطيني ان  .التوصل الى هذا الحل
دولة فلسطينية مستقلة وان توضح السرائيل انه يمكن انجاز خطة الصالح المفاوضات ستفضي الى قيام 

واعرب بلير عن اعتقاده بأن اسرائيل لن توافق على حل الدولتين اال اذا  .أجهزة األمن الفلسطينية
  .ادركت ان الدولة الفلسطينية ستكون دولة مستقرة تتمتع بنظام سليم

  15/5/2009وكالة معاً، 
  

    الداعم لحماس"المخّرب"م ينهي دور إيران السال: فيلتمان .63
 أكد مساعد وزيرة الخارجيةاالميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان أن : جويس كرم-واشنطن 

ووصف فيلتمان دور طهران االقليمي .  بين الجانبين"خالفات عميقة"محادثاته األخيرة في دمشق اظهرت 
من مصلحة ": وقال. "حزب اهللا" و "حماس"الل دعمها لـ ، في عملية السالم ومن خ"بالمخرب"بـ
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، ومعتبرا ان "الواليات المتحدة أن تمضي بأسرع ما يمكن للدفع بسالم شامل بين اسرائيل وجميع جيرانها
  . "عما تفعله حقيقة) المجتمع الدولي(ينزع وسيلة من أيدي االيرانيين اللهاء "حل الدولتين 

وهي غير واضحة ) االميركي(ك دوال عربية ال تدعم بشكل كاف هذا التوجه هنا"واشار فيلتمان الى أن 
 أن واشنطن "الحياة"وكان مسؤول أميركي أخيرا أكد ل.  على نهج مختلف"ونحن نحضهم... مع حماس

  . تمهيدا للوصول الى حكومة وحدة"حماس"تريد ضغطا أكبر من سورية على 
  15/5/2009الحياة، 

  
  مليون دوالر تعويضا السرائيليين 116 نظمة التحرير بدفعمحكمة امريكية تلزم م .64

قضت محكمة فيدرالية أميركية بإلزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المنبثقة عنها 
بتعويض ورثة الزوجين اإلسرائيليين يارون وإفرات أونغير بمئة وستة عشر مليون دوالر عن قتلهما في 

ويشار إلى أن القتيلين كانا  . عاماً قرب مدينة بيت شيمش13من حركة حماس قبل عملية قام به عناصر 
وقال أحد  .يحمالن الجنسية األميركية أيضاً مما سمح برفع قضية التعويضات إلى القضاء األميركي

هذا وكالء الدفاع في القضية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستستأنفان 
  .الحكم

  15/5/2009وكالة معاً، 
  

   التهامه بسرقة تبرعات من أجل فلسطينرأفت الدجاني  تقضي بسجن أميركيةمحكمة .65
قضت محكمة أميركية في واشنطن، األربعاء، بسجن المدير التنفيـذي للمنظمـة            :  فضل سالم  -واشنطن  

ة ألف دوالر كانت المنظمـة قـد        األميركية من أجل فلسطين لمدة ثمانية أشهر بتهمة سرقة أكثر من مائ           
وقد اعترف رأفت الدجاني، بأنه كان يودع المسروقات في حساب سري خاص ومن ثم               .تلقتها كتبرعات 

  .يبعث بكتب شكر إلى المتبرعين تحمل توقيعا مزوراً باسم رئيس المنظمة
  15/5/2009القبس، 

  
  ّيةقضية فلسطين عاشت منذ وقت طويل وستبقى ح: حوار مع أنيس صايغ .66

حوار، مع البحاثة الدكتور أنيس الي ما يلي نص الحلقة الثالثة، من ثالثية ف:  خدمة قدس برس–بيروت 
  :صايغ

   
  عن المؤلفات والموسوعة الفلسطينية

في حياتك أكثر من موسوعة وأكثر من عشرين كتاباً ونحو خمس مجالت ودوريات، : »قدس برس«
  محطات وتميزها أنت عن غيرها، فما هي؟ ولماذا؟بالتأكيد هناك منشورات محددة، تعتبرها 

، أنا شخصياً أحب مذكراتي »األب يحب كل أبنائه بالتساوي«الفنانين » كالشيه«لن أستعمل : أنيس صايغ
الذي أعتبره مهماً »  أيلول13«التي القت اهتماماً إعالمياً واسعاً، ولكن ما يزعجني هو أنني كتبت كتاب 

طن، وظننت أنه سيحظى باالهتمام الذي يليق بدوره، لكْن لم تكتب عنه جريدة واحدة، ويخدم القضية والو
هل هو إهمال مني ألني لم أتصل بأحد أو أروج له؟ ولكني لم أتصل بأحد أيضاً لدى صدور مذكراتي، 

  .وقد كُتب عنها أكثر من سبعين مقالة في الصحف والمجالت والدوريات
، وكنت لم أتجاوز الخامسة والعشرين من عمري، »لبنان الطائفي«كتاب » بكرابني ال«وأحب جداً أيضاً 

، الذي بذلت فيه جهداً كبيراً، وقد ذكره الرئيس عبد »الفكرة العربية في مصر«هناك كتاب أعتز به وهو 
حسنين هيكل في أكثر من عشرين مقاالً من ) محمد(وذكره أيضاً . الناصر، وكان يستشهد به في أحاديثه
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، ألنهما أثارا خضة وحراكاً ما دفع إحدى »الهاشميون«ثم كتاباي عن األردن . »األهرام«مقاالته في 
  . الحكومات العربية ألخذ موقف مني، ما يعني أن لهذين الكتابين تأثيراً على الوضع القائم

اسي أدى في النهاية الذي لم يكن له رد فعل إعالمي، لكنه على المستوى السي»  أيلول13«ثم يأتي بعدها 
، ألن هذا الكتاب حرك 1998) ديسمبر(في كانون األول » المؤتمر الوطني الفلسطيني«إلى انعقاد 

األمر الذي بقيت أدعو إليه . »المؤتمر الوطني«ضمائر قيادات المعارضة الفلسطينية إلى أن قبلوا بفكرة 
مكافأة على ) في المؤتمر( نائب الرئيس وهم قالوا إنهم اختاروني.. 1998 وتحقق في 1993من سنة 

  .كوني صاحب الفكرة
  . »أنيس صايغ عن أنيس صايغ«ثم يأتي كتابي المذكرات 

   
الموسوعة الفلسطينية مشروع مهّم وإنجاز مرجعي ضخم وجبار، كيف خدمت : »قدس برس«

  الموسوعةُ القضيةَ الفلسطينية؟
 أي عمل علمي سيخدم القضية الفلسطينية، مثل :أوالً. الموسوعة خدمتْ من ناحيتين: أنيس صايغ

المسدس واالختراع والتمسك بالواجب والثوابت، خاصة أن القضية كانت قضية عاطفية في معظم 
مراحلها، ثم جاءت الموسوعة كواحدة من أكبر المشاريع قامت بها مجموعة علمية، لتساهم في تحويل 

  .ة علميةالقضية من قضية مشاعر وعواطف فقط، إلى قضي
هي أول موسوعة باللغة العربية متخصصة بقضية ما أو لبلد ما، هناك موسوعات من القرن الثامن : ثانياً

 كاتباً 87عشر ولكنها ليست عن موضوع واحد، موسوعتنا عن بلد واحد، كتَب في القسم الثاني منها 
 توضع أسماء، فهي عمل جماعي وباحثاً، وفي القسم األول نحو مائتي كاتب، لكنها كتابات صغيرة ولم

ومؤسسي بالتحضير والتصميم والتكليف واختيار الكتّاب والموضوعات ومراجعة ما يأتي من 
  . موضوعات ومناقشتها مع كتّابها، والتصنيف والتصحيح، كعمل جماعي بكل معنى الكلمة
مقر الموسوعة وقبل أن أبدأ العمل في الموسوعة بسنوات، ذهبت إلى الواليات المتحدة وزرتُ 

اشتروها من البريطانيين، ودرستُ كيفية عمل الموسوعة، .. البريطانية، وهي أمريكية وليست بريطانية 
فهذا العمل الجماعي خدم القضية . ومع هذا عندما بدأتُ الموسوعة، بدأتُ من الصفر، مع بعض االطالع
 معك مجموعة تعمل قبلك وبعدك الفلسطينية، حيث تُعود القارئ والكاتب على العمل حيث يكون

  . بالتحضير والتدقيق والنقاش
الكتاب الذي تكتبه لديك الحرية بإرساله إلى المطبعة على مسؤوليتك، أما الموسوعة فال، هناك عشر 
قراءات على األقل تلي كتابتك، أنا شخصياً قمتُ بثالث قراءات بنظري، وأنت تعلم ضعف نظري، لكل 

ثاني من الموسوعة المؤلف من سبعة مجلدات، فضالً عن قراءة المواد التي رفضت كلمة كُتبت بالقسم ال
وهناك غيري أيضاً، كان يراجع، حيث كنت أرسل كل مادة إلى باحث متخصص بها، مثل . وُألغيت

.. المواد االجتماعية، أو يوسف الصايغ .. المواد األدبية، أو إحسان عباس .. الدكتور محمد يوسف نجم 
المواد التاريخية .. المواد السياسية، أو نقوال زيادة .. اد االقتصادية، أو قسطنطين زريق المو

هذا غير رئيس التحرير ومصحح ذات مستوى عاٍل، ثم الباحثين المدققين ومصححي . والجغرافية
  .الطباعة واللغة

ية والطباعة وبعد صدور القسم األول بسنة أو سنتين، صدرت الموسوعة األردنية بنفس المنهج
  .والديباجة، حتى لون الغالف وصورة الصفحة األولى

   
لو قُيض لك أن تصحح بالموسوعة، ما الذي ستغّيره فيها لو أعدتَّ اآلن إصدارها؟ : »قدس برس«

  بغّض النظر عن مالحظات اآلخرين فيها؟
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كثر من الالزم، أو اختصرنا فيها، ُأعيد قراءتها من جديد، فقد أجد مواد توسْعنا فيها أ: أوالً: أنيس صايغ
فالموسوعة كُتبت في الثمانينيات، وبالتأكيد كنتُ أعدتُ طباعة طبعة مزيدة ومنقّحة، لكني في التفاصيل ال 

  . أستطيع اآلن اإلجابة بدقة
   
لم أقصد بسؤالي التطوير، بل هناك قضية منهجية قد تغّيرت رؤيتكم إليها، مثالً هناك : »قدس برس«

م عن اعتماد التوراة مصدراً من مصادر في الموسوعة، خاصة ظهور أبحاث تاريخية علمية، من تكلّ
إلى أّن مصدر » توّصل«وليست دينية، تنفي حقيقة التوراة الموجودة في أيدينا، فالباحث كمال الصليبي 

لة ـ أرض فلسطين الُمتخّي(التوراة هو جزيرة العرب وليست فلسطين، والكتاب األخير لفاضل الربيعي 
يؤكد بدراسة تاريخية واآلثار أّن اليهود ُوجدوا في اليمن تاريخياً وليس في ) التوارة في اليمن القديم

  فلسطين؟ هل تُراجع هذا األمر؟
ربما، ولكن ال أنسف النظرية األصلية، بل أضع النظريتين بالتساوي، فكل هذه وجهات : أنيس صايغ

  . خرنظر، وال أحد يستطيع أن ينسف اآل
   

  األعمال والمؤلفات القادمة
لو قُيض لك أن تكتب اآلن كتاباً، فما هي الفكرة التي تشغلك اآلن، وتحب أن تكتبها؟ : »قدس برس«

  .المذكور في كتابكم» أدب الرحالت«وال أقصد هنا الكتب التي جمعتَ مادتها ولم تكتبها مثل كتاب 
 مادته وبدأتُ به، أما الكتاب الذي أفكر به فهو كتاب أدب الرحالت أحبه، ألني جمعتُ: أنيس صايغ

يختلف عن المائة كتاب التي صدرت عن القرى والمدن الفلسطينية، وهو عن طبريا، أتناول فيها كل 
شيء عنها وعن بحيرتها وحتى أنواع األسماك وشكل األمواج، رغم أني غير مختص بذلك، ولكني 

  .لصخور والبيئةنويت أن أعود إلى علماء األسماك وا
   
، ماذا يعمل الدكتور أنيس صايغ، هل تعمل على »وصف حال«اآلن، إذا أردنا منك : »قدس برس«

  تأليف كتاب؟ هل تتولّى مناصب معينة؟
من حيث الكتابة، كان بفكري أكثر من مشروع، لكني لن أخدع نفسي، فنظري وصحتي لم : أنيس صايغ

 يتركّز على عشر شخصيات عربية ذات عالقة بالقضية يعودا يسمحان بذلك، وأحد هذه الكتب،
  . الفلسطينية ومحيطها، وتأثيرها على هذه القضية على مدى مائة سنة من الصراع

   
  مثل عبد الحميد شومان وعبد الرحيم الحاج محمد؟: ..»قدس برس«

محمد حسين الحقيقة ال، آخر هذه الشخصيات من األحياء الرئيس سليم الحص، والسيد : أنيس صايغ
وغيرهم..فضل اهللا، والباقي أموات، مثل جمال عبد الناصر وأحمد الشقيري ونقوال الدر.  

المشروع الثاني، أن أنتقي مائة شخصية غير فلسطينية خدمت القضية الفلسطينية على اختالف مجاالتها 
اذا فعلوا وهل ما زالوا أدرس تجربتهم وم. من فنانين وأدباء وسياسيين واقتصاديين، كلهم تقاعدوا اليوم

على مواقفهم، ما الذي يجعل غير الفلسطينيين أن يعملوا لفلسطين؟ وأن أدرس آراءهم اآلن، قد تجد من 
ـِقطع الساعة التي اشتغلت فيها لفلسطين«: ال يزال مصراً على عمله، ومنهم من يقول لماذا يقول !. »ي

  .هذا أو ذلك؟ هذا ما أردت دراسته
معظم من يقومون بأبحاث جامعية، ينصحهم أساتذة الجامعة اللبنانية بمراجعتي، فأقوم أما األنشطة، ف

العمل الثاني، هو مراجعة بعض الكتب . بنصحهم بهذا المجال، فأفيد بعضهم وأستفيد من بعضهم
. المختصة بالقضية الفلسطينية، وأسدي النصح للكتّاب وأكتب لبعضهم مقدمات أحرص أن تكون مفيدة

  . ، بل ال أكتب إالّ بعد قراءة الكتاب كامالً»رفعاً للعتب«أكتب مقدمة وال 
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  اللقاء الثقافي الفلسطيني
فريدة وممّيزة لدى الفلسطينيين في الساحة » اللقاء الثقافي الفلسطيني«تجربة : »قدس برس«

ا مثّلت التجربة لكم؟ ماذ. اللبنانية، وشكّلت بيئة مهمة في تعارف النُّخب الثقافية والفكرية والناشطين
  وهل سيعود هذا اللقاء مجدداً؟

اللقاء الثقافي الفلسطيني، مثّل تجربة فلسطينية مهمة، حيث يتعطش الفلسطيني في لبنان : أنيس صايغ
كنت أواجه مشكلة مع الجمهور حيث لم تتشكل نواة صلبة لهذا اللقاء . لمناقشة الباحثين وأصحاب القرار

ت، بعض المحاضرات يحضرها عشرة أشخاص وبعضها يزيد الحضور عن مائة، وفية لكافة المحاضرا
وكنت آمل أن يكون هناك ثبات وانتماء لهذا اللقاء، لقد فشلنا، بصراحة، في إعداد هذه المجموعة، اللقاء 
  .لم يمت، وليس ألسباب مادية، علينا أن نجد طريقة لتجديد شكل هذا اللقاء بحيث تحقق ما نطمح إليه فيه

   
كلمة أخيرة وشاملة عن القضية الفلسطينية وتجربتك فيها، هل تحب أن تضيف شيئاً : »قدس برس«

  لقّراء هذه المقابلة؟
. القضية الفلسطينية عاشت منذ وقت طويل، وهي اليوم حية، وستبقى حية في المدى البعيد: أنيس صايغ

  . ا أن نكون في مستوى تحمل مسؤولياتهاعلينا نحن الذين نعتبر أنفسنا أبناء القضية الملتزمين به
  

  النكباتأمُّ  .67
  أحمد نوفل. د

  ! يا أسفى على فقد فلسطين-1
ومثلمـا قـال     . ال بد من توقف، والتاريخ مستودع الخبرات ومعين العبر والعظـات           48في ذكرى نكبة    

يذكر الفقيـد الثـاني،     ، ولم   .."يا أسفى على يوسف   : " يعقوب عليه السالم في نكبته بفقد ولده الثاني، قال        
وإنما تذكر الفقيد األول والمصاب األول، فكأن المصاب الثاني نكأ المصاب األول، ووقع النبـل علـى                 

  ..موضع النبل، وتكسرت النصال على النصال
يا أسفى على فقد فلسطين سنة      : مثلما قال يعقوب، نقول عند كل فقد جديد، وعند كل مصاب جديد           : أقول
  .. أم النكبات، وأس البالءات48المصاب األول جر المصائب األخر، فكانت نكبة ، باعتبار أن 48

   هل كان العرب يخططون للهزائم؟-2
  .لئن لم يكن العرب يخططون للهزيمة، فإنهم لم يكونوا يخططون لالنتصار

ال، فإن  على كل ح  .. أعني أنهم لم يكونوا يخططون للهزيمة     . أما الفرضية األولى، فهي موضع شك كبير      
العرب أخذوا بكل األسباب التي تمكّن عدوهم من هزيمتهم، وأعطـوه مقـاتلهم، فالفرقـة واالخـتالف                 
والتخلف، والدخول مع العدو في أحالف ضد بعضهم، واالرتجال، والتبعية للقـوى األجنبيـة، والـوالء                

نهزام، أفمن يفعلـه    لألعداء، وصفقات األسلحة الفاسدة، واإلهمال، كل ذلك وصفات مضمونة لتحقيق اال          
  تكون هزيمته محض صدفة، أم تقصير، أم تخطيط؟

   هل أدمن العرب الهزائم؟-3
خاض العرب مع هذا العدو مواجهات، كلها كانت تبتديء باالرتجال، وتنتهي بمزيد من النكبات ومزيـد                

ا وصـاروا كلمـا خاضـو     . من أراض تقع تحت قبضة االحتالل، حتى أصاب العرب ما يشبه اإلدمان           
مواجهة لم تنته إال بالنهاية المعروفة، ال أريد أن أقول الحتمية، حتى ال نقع في الجبرية، لقد صار التنبؤ                   

  .بتحركاتنا ونهاياتها منذ بداياتها أمراً ميسوراً بل مضموناً، وصار الرهان علينا رهاناً على خاسر عاثر
ر، يصل باألمة إلى بئر اإلحباط والتردي في        هذا جر المنطقة إلى بئر اليأس، ألن بئر الحرمان من النص          

  .وهدة االستيئاس
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وحتى حرب أكتوبر التي فاجأنا بها العدو، وحققنا بعض انتصار، أبـت قيـادة الـسادات إال أن تنتهـي              
  .المعركة بما يقارب الهزيمة أو هو هي

 يتجـاوز الكيلـو     وكل ذلك الرتباطاتنا الخارجية، وكما صرح السادات أنه متفق مع كيسنجر على أن ال             
14.  

  : قضيتنا بعد ستة عقود-4
وهذا مؤشر على أن األمة ال تبذل أي مجهود،         . أن يمر على نكبتنا ستة عقود، هذا بحد ذاته نكبة أخرى          

  .ال الختصار زمن الصراع مع هذا العدو، وال إلنجاز أية أهداف
 ولو كان الجواب باإليجاب على كونهـا        هل قضيتنا بعد كل هذه العقود تتقدم أو تتأخر؟        : ولو سألنا أنفسنا  

  تتقدم وتتأخر، أتظنون ذلك عجيباً؟
هي على الصعيد الرسمي تتأخر، بال أدنى ذرة ريب، ففي الوقت الذي كان يصطنع فيه عداوة الكيـان،                  
ويتظاهر فيه برفض السالم معه والتعايش، إذ بمعسكر االرتباط بالعدو، هو األعلى صـوتاً فـي العـالم                 

حتى بات المؤمن بالمواجهة بكتم إيمانه، كمؤمن آل فرعون، ويخشى التصريح، ويخاف التلميح،             العربي،  
  .أو التلويح، لئال يصيبه التجريح

  !بالنسبة إليه العافية التامة" الرجل المريض"لقد آل الواقع إلى مرض، يعتبر مرض 
لنقـيض، إن األمـور علـى       أما على صعيد الشعوب وحركات تنتسب إلى الجماهير، فإن األمور على ا           

مستوى الجمهور تتحسن بشكل ملحوظ، فالظروف التي أخرجت الناس من بالدهم يتجرع النـاس اليـوم              
عشرات أضعافها قسوة وبطشاً وشدة، ومع هذا فإنهم ال يزدادون مع الشدة إال تمسكاً بالبقاء في األرض،                 

  !والتشبث بنهج المقاومة
كان آخرها ما جرى قبل شهور في حرب غزة،         !  مواجهة ناجحة  على صعيد الشعوب بدأ إنجاز مشاريع     

لقد أنجزت المقاومة إنجازاً استراتيجياً، فوحدت الجماهير، وواجهت العدو والعمـالء معـاً، وصـمدت               
  .وتحملت، واندحر العدو رغم كثافة النيران غير المعهودة عبر تاريخ الحروب

  !هذا كله إنجاز يحسب لصالح مشروع المقاومة
   هل إلى خروج من سبيل؟-5

صحيح أن الصهيونية تحكـم     . هل لهذه األزمة من مخرج؟ هل لهذه العقدة من حل؟ والجواب بالقطع نعم            
قد تستعمر بالدهم ردحاً من الزمن، لكنها إن صممت         . العالم، لكنها لن تحكم قوماً يوحدون اهللا ويعظمونه       

 عدونا كذلك في منتهى الهشاشة، والمخرج ليس        صحيح أن عدونا بمنتهى الشراسة، لكن     . اقتلعت شوكتهم 
  !مبادرات عربية تمكن للمحتل مما احتل وال تأخذ من الحق شيئاً، اللهم إال االعتراف بضياع الحق

  .واليوم يريد أوباما أو الشيخ أوباما، يريد مبادرة إسالمية
مبادرة أوهن مـن المبـاردة      مستر أوباما إنك تستطيع أن تقنع زعماء العالم اإلسالمي، برمتهم، بطرح            

العربية وأكثر تنازالً، ستجدهم بين يديك أطوع مما تتصور، لكن هل تملك القدرة أو الجرأة أن تطـرح                  
  على الذين يتحكمون فيك وفي بلدك وفي العالم أن يقبلوا هذه المبادرة؟

ة اإللهيـة لعافيـة     الخروج من عنق الزجاجة، واالنعتاق من مستنقع الهزائم قريب جد قريب، إنه الوصف            
ولتذهب المبادرات إلى حيـث اقتـرح ليبرمـان         .. المناعة والمقاومة : اإلنسانية من سرطان الصهيونية   

  .لمبارك
  15/5/2009السبيل، األردن، 
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   الفلسطينيالحوارفراغ  .68
  عبد الستار قاسم. د

 حتى اآلن إلى حالـة      ، ولم يوصل الشعب الفلسطيني    1996الحوار الفلسطيني الفلسطيني مستمر منذ عام       
يدور . 2007، واتفاق مكة عام     2005اتفاق القاهرة عام    : استقرار داخلي على الرغم من أنه أنتج اتفاقين       

الحوار في فراغ، وكأنه حوار طرشان، ويكتفي المتحاورون بإسماع شعبهم واألمـة العربيـة عبـارات                
وسائل اإلعالم ببـث التقـارير، ويـستمر        تستمر  . جميلة تدعو إلى تفاؤل ال يلبث أن يتحول إلى إحباط         

  .استنزاف الشعب الفلسطيني على كافة المستويات
من الناحية العلمية والمنطقية، يدعو الفشل صاحبه إلى إعادة التفكير فيما يقوم به من نشاطات سواء على                 

 للنشاط، وقـد  قد يكون سبب الفشل فكري أو عائد إلى المنطلقات األساسية        . المستوى الفكري أو المنهجي   
غير العاقل هو الذي يرى الفشل أمـام عينيـه ويـصر علـى              . يكون ناجما عن أسلوب العمل ووسائله     

االستمرار بدون مراجعة للمضمون والشكل، ومن يصر على االستمرار في الطريق الموصلة إلى الفشل              
لحـوار لـيس بهـدف      والخشية على الساحة الفلسطينية أن تستمر الفصائل في ا        . إنما يصر على الفشل   

  .الوصول إلى نتيجة إيجابية، وإنما لئال يقال عنها إنها ال تريد الحوار
من المهم االنتباه إلى نقطتين هامتين في هذا الشأن إذا أرادت الفصائل التوصل إلى نتيجة وهما تتعلقـان                  

ة التي انتهـت إلـى      االتفاقيات مع إسرائيل، والمشاحنات الفصائلي    : بأسباب محنة الشعب الفلسطيني اآلن    
الشعب الفلسطيني يعاني بصورة متصاعدة داخليا وخارجيا منذ تم توقيع االتفاقيـات مـع              . اقتتال دموي 

تـدهورت األوضـاع المعيـشية واالجتماعيـة        . إسرائيل، وهو يعاني أيضا من الخالفـات الفـصائلية        
حتالل الهادفـة إلـى تهويـد       واالقتصادية واألخالقية في الضفة الغربية وغزة، وتصاعدت إجراءات اال        

أما الصراعات الفصائلية فرفعت من منـسوب األحقـاد الداخليـة           . األرض وتصفية القضية الفلسطينية   
  .والبغضاء والكراهية ومزقت الشعب وأضعفته أمام نفسه وأمام اآلخرين

لـسطيني عـن    هل يمكن إقامة حوار فلسطيني يعزل الحياة المدنية واليومية للشعب الف          : السؤال اآلن هو  
مآسي الخالفات الفصائلية وعن االتفاقيات مع إسرائيل؟ إذا كان حل الخالفات الفصائلية غير ممكن اآلن،               
فعلى األقل، هل بالمقدور تجنيب الشعب كل هذه المصائب التي ما زالت تحل به وتالحقـه فـي حياتـه                    

  اليومية؟
عب إلى الوراء فيعود انـسجامه الـداخلي       أرى أن ذلك ممكن فقط من خالل البحث عن معادلة تعود بالش           

هـذا يمكـن أن     . إلى مستوياته السابقة، وتعود مقارعته لالحتالل على أسس من الوحدة الوطنية الشعبية           
. يتأتى من خالل مداوالت بين مثقفين وأكاديميين ومفكرين فلسطينيين بتفويض من الفصائل الفلـسطينية             

ادلة ألنها ال تستطيع عزل نفسها عنها، أما من هم من خـارج             الفصائل ليست مؤهلة للبحث في هذه المع      
لكن المشكلة تبقـى فـي اإلرادة       . الفصائل يملكون هذه القدرة بصورة موضوعية ألنهم ليسوا فصائليين        

  .الفصائلية التي ما زالت تفرض نفسها على الشعب وتجبره على دفع أثمان الصراع واالقتتال
ائل عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني اليوميـة والمدنيـة، وتجنيـب            ربما يكمن الحل في إزاحة الفص     

من الممكن أن   . األطفال والنساء والمدارس والمستشفيات والجامعات آثار ما يترتب على خالفات سياسية          
يتم هذا من خالل إنشاء مجلس إداري فلسطيني يشرف على الحياة اليومية والمدنية للشعب فـي الـضفة                  

يقوم هذا المجلـس بإعـادة      . كون له صالحيات سياسية أو أمنية ذات عالقة بإسرائيل        وغزة، ودون أن ت   
ترتيب مختلف األوضاع اإلدارية في الضفة وغزة ويوحد الناس في هذين القطاعين، ويكتفي باإلشـراف               

أما األجهـزة األمنيـة     . على جهاز الشرطة الذي من المفروض أن يحافظ على األمن المدني الفلسطيني           
  .رى فيتم استيعاب أفرادها في مؤسسات أخرى، ويتم تجميد كافة نشاطاتهااألخ

بالنسبة لألمور السياسية، ال ضير في أن تنتظر حتى يتم إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية علـى                 
المنظمة، بعد إعادة تشكيلها، تتولى اإلشـراف       . أساس ميثاق فلسطيني جديد وبطريقة يشارك فيها الجميع       
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شؤون الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بما في ذلك الضفة وغزة، ويبقى المجلـس اإلداري   على  
المنظمة في حينه تستطيع أن تقرر كيف ستعمل من الناحية السياسية، ومن ناحيـة              . أحد أدواتها التنفيذية  
عب الفلـسطيني،   ربما تقرر أن المقاومة هي الطريق الصحيح لتحقيق آمـال الـش           . التعامل مع االحتالل  

وربما ترى أن المزج بين المقاومة والعمل السياسي هو الطرق األسلم، لكن المهم في كل الموضـوع أن                  
هذا حل يحـول الـصراعات      .المنظمة الجديدة ستكون معبرة عن اإلرادة الفلسطينية العامة وتعمل وفقها         
رج بحيث تكتفـي بإبقـاء هـذا        الفلسطينية إلى صراعات بين الفصائل فقط، وغالبا يضعها في موقف ح          

لكنه حل قد يغضب إسرائيل ألنها دائما تصر        . الصراع صراعا لفظيا خارجا عن منطق استعمال السالح       
. على التنسيق األمني وتربط أموال الدعم بقدرة السلطة الفلسطينية على مالحقة من يسمون باإلرهـابيين              

ال شـك   . ل المانحة عدم صرف رواتب الموظفين     وبالتأكيد ستعترض الواليات المتحدة وستطلب من الدو      
أيهما أقسى اإلبقاء على حالة التـدهور الفلـسطيني         : بأن الصعوبات واردة، لكن من المفروض أن نسأل       

إرضاء اآلخرين، أم التوافق الـداخلي      : الداخلي أم الصبر على قسوة القوى الخارجية؟ أيهما له األولوية         
  الفلسطيني؟

البته الداخلية، وعندما يتوحد تتطور قدرته علـى مواجهـة مختلـف التحـديات     تارخيا، قوة الشعب بص 
  .وفي كل األحول، ال يمكن التوصل إلى توافق فلسطيني بناء على تلبية متطلبات خارجية. والصعاب

  14/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  قراءات متعددة : الحكومة الفلسطينية .69
  أسعد عبد الرحمن. د  

يس الفلسطيني عباس رئيس حكومة تصريف األعمال الحالية، فياض، بتشكيل حكومـة جديـدة           كلف الرئ 
إال أن ". حمـاس "و" فـتح "بعد ما اعتبر إخفاقاً في الحوار الدائر بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسـها              

ائل، بشكل نهائي، بإقرار جميع الفـص     " ملف منظمة التحرير  "بعض األوساط الفلسطينية ترى أن إغالق       
، بأنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، يعتبر تحوال نوعياً إزاء مخـاوف راجـت              "حماس"ومن ضمنها   

. على إيجاد بديل لمرجعية المنظمة وإعادة هيكليتهـا       " إصرارها"وما قيل عن    " حماس"حركة  " تفكير"عن  
 أجل الوصول إلى تفاهم،     أن الحركة أبدت قدراً من المرونة من      " حماس"وقد اعتبر بعض المتعاطفين مع      

كما أن هذا البعض رأى في قيام الرئيس عباس مجدداً بتكليـف فيـاض              . السيما في بند منظمة التحرير    
يعتبـر  " البعض"بل إن المتشددين في صفوف هذا       . حوار القاهرة " نعي"تشكيل حكومة أخرى، نوعاً من      

بالملموس نهاية الحوار والمـصالحة وفـشلها،       األنباء الواردة من رام اهللا ال تبشر بخير، وهي تعني           "أن  
  ".األمر الذي يدعو إلى إكرام الميت عبر دفنه وقراءة الفاتحة على روحه وإهالة التراب على جثمانه

فهناك تنظيمات من داخل منظمة التحرير، وعلـى        . وهنا، نرصد عدداً من المواقف بشأن حكومة فياض       
 أي حكومة جديدة في ظل الحوار الجاري، انطالقاً من أن هذه            ، وقفت ضد تشكيل   "الجبهة الشعبية "رأسها  

الحكومة لن تساعد في رأب الصدع وتوحيد الصف الفلسطيني، السيما وأن جزءاً أساسياً مـن الحـوار                 
والقوى المؤيدة لها في دمشق، وعلـى       " حماس"وبالتأكيد هناك أيضاً    . يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية    

، وغيرهما من قوى ترفض جميعاً مجرد فكرة تشكيل حكومة جديـدة،            "الصاعقة"و" ةالقيادة العام "رأسها  
مثل سابقتها، وأن تشكيلها خطوة استباقية غير قانونية تـستقوي          " غير دستورية "باعتبار أن هذه األخيرة     

 باالشتراطات الدولية، األمر الذي يعطل الحوار ألن حكومة الوفاق الوطني تتشكل على طاولة الحـوار              
  .وليس بقرارات انفرادية، وخارجية

بالمقابل، تقول وجهة نظر أنصار تشكيل الحكومة إن الحوار متعثر، وليس له آفاق نجاح، بل إن حتميـة                  
فشله باتت ملموسة، وبالتالي لن يكون هناك حل بعد حكومة فياض األولى سوى تشكيل حكومة جديـدة                 

ة كونها ترتبط، ولو اسمياً، بمنظمة التحرير الفلسطينية        يرأسها هو نفسه، حيث ثمة لزوم لمثل هذه الحكوم        
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الحاكمة في الضفة، وهي أيضاً القناة الوحيدة المعترف بها دولياً والقادرة بالتـالي علـى               " فتح"وبحركة  
التعاطي مع العالم وتأمين األموال الالزمة، فضال عن الحجة القائلة بأنه ال يمكن أن يكون هناك فـراغ                  

  ).كون حكومة هنية مقالة(وفي القطاع ... فةحكومي في الض
" فتح" من ناحية ثالثة، هناك من يرى في التشكيلة الجديدة محاولة لاللتفاف على المطالب األصيلة لحركة                

على قاعدة أنه ال يجوز أن تكون هناك حكومـة          ) فياض(بأن تكون الحركة ممثلة فيها بجدية ولو برئاسة         
التي اقترفتهـا حكومـة     " التجاوزات"ن الحركة ممثلة فيها بحق، خاصة بعد        دون أن تكو  " فتح"تحكم باسم   

من هنا، يطالب البعض الفتحاوي بالمشاركة بقوة وبعناصر أساسية         ". فتح"فياض المستقيلة وسجلت باسم     
وكان فياض قد شـرط     . ومؤثرة في الحكومة الجديدة، وليس فقط بكفاءات مهنية من الفصائل والمستقلين          

والفصائل عن الحكومة الجديدة،    " فتح"من  " مراكز القوى والمحاور  "شكيل الحكومة الموسعة بإبعاد     قبوله ت 
يـصر، فـي حالـة      " الفتحاوي"بل إن البعض    . وبالتالي تشكيلها من مهنيين من الفصائل ومن المستقلين       

ـ        " فتح"، على أن من سينضم من       "مراكز القوى والمحاور  "تجاوز   صفته إلى هـذه الحكومـة سـيكون ب
الشخصية، وليس كممثل عن الحركة، التي تتخذ موقفاً سلبياً إن لم يكن معادياً، من الحكومـة الجديـدة،                  
خاصة مع تردد بعض األسماء المرشحة للحكومة والتي كانت قـد هاجمتهـا قيـادات فلـسطينية، بـل                   

  "!شرائهم"وفتحاوية، باعتبار أن فياض قام بـ
فمن غيـر المعقـول أن تـشكل        . يفرح القلب والعقل  " فتح"ي حركة   حقاً، إن ما يطرحه الطرف الثاني ف      

وال تكون ممثلة للحركة أو فاعلة وقادرة علـى تـوفير           " فتح"حكومة يكون أكثر من نصف أعضائها من        
ولطالما كان جوهر موقفي أن أي رئيس حكومـة         . ضمانات سياسية لحكومة تمثل كل الشعب الفلسطيني      

كس رؤساء الحكومات من الحزبيين حيث دوماً هنـاك مـن يحاسـبهم،             مستقل ال ضوابط عليه، على ع     
، حركة رائدة وإن أصبحت في المرتبة الثانيـة مـن حيـث             "فتح"مثل  ) حركتهم(خاصة إن كان حزبهم     

بل إن مثل هذه الحركة تستطيع ضبط إيقاع رئيس حكومة مستقل أثبتت            . التمثيل في البرلمان الفلسطيني   
لـذا أجـدني    . النـضالي " فـتح "قة أنه لم ينسجم، كما يجب، مع تاريخ حركة          تجربة ترؤسه لحكومة ساب   

متحمساً لتشكيل حكومة تضم قيادات فتحاوية فاعلة لحكومة فياض األولى وتصحيح مـسارها وبخاصـة               
أنها أفادت في بعض المجاالت وأساءت في مجاالت وطنية واضحة، لكن شريطة أن تـضع الحكومـة                 

 ضرورة مراجعة السياسات السابقة، وتكريس التعددية في فلسطين، وترسـيخ           العتيدة نصب عينيها أيضاً   
فعليها أن تكون جـديرة     : أما ثانيا . هذا أوال . مفهوم الشراكة في الحكم، وإلغاء االستئثار الفردي بالسلطة       

باتخاذ القرارات الصائبة في هذه اللحظات العصيبة، خاصة تجاه المفاوضات، فنحن لسنا مع من يقـول                
للمفاوضين بأن المفاوضات جريمة ال يمكن أن يغفرها لهم الشعب الفلسطيني، بل نـدعوهم ألن يعلنـوا                 

لذا، على  . صراحة أنها باتت عبثية يجب متابعتها بشروط تنهي أو تجمد المقارفات االحتاللية اإلسرائيلية            
دقيق في الحسابات، والعـودة     الحكومة الجديدة مراجعة الموقف الفلسطيني برمته، بحيث تبدأ بالحوار والت         

مـن  "إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتنظيماته وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وكل القـوى              
التي وافقت على وثيقة الوفاق الوطني، بل والتنسيق مع رموز وقيادات العمل القومي الفكـري               " خارجها

  .تهاواإلسالمي والتقدمي لمواجهة تحديات المرحلة ومتطلبا
أن يكون علـى رأس أولوياتهـا       ) إن كانت فتحاوية حقاً   (الجديدة  " الفتحاوية"إذن، المطلوب من الحكومة     

إعادة تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية بصورة عاجلة وفورية حتى يمكن التصدي لمخططات االحتالل             
ومـن  .  التصفوية بحق القضية   العدوانية الذي يستغل واقع االنقسام الفلسطيني ويمرر من خالله مشاريعه         

هنا فإن على الكل الفلسطيني، بفصائله وهيئاته وشخصياته المجتمعية، التحرك الفوري والجـاد لتحقيـق               
المصالحة والوفاق بعيداً عن أي مصالح ذاتية أو حزبية، بل في إطار الواجب الوطني واألخالقي تجـاه                 

سؤولية عالية في ظل واقع فرضه االنقـسام الـداخلي          الشعب والقضية وبما تتطلبه المرحلة الحالية من م       
من هنـا،   . وأضر بالحياة الفلسطينية في كافة أركانها؛ االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحتى النضالية          
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نتوقع من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، أن تتوحد جهودها وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية ولـيس               
لك إال من خالل إنجاح جولة الحوار التي توجب على كافة األطراف التوصل إلـى               وال يتم ذ  . الفصائلية

وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام والوصول إلى تفاهم على البرنـامج الـسياسي للحكومـة                
  .الفلسطينية على ضوء كل المتغيرات والمستجدات اإلقليمية

  15/5/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

 هل بلغت شيخوختها باكراً؟. .."إسرائيل" .70
 ماجد الشيخ

دولة /العام الماضي بالذّكرى الستين إلعالنها كيانا) مايو(إذا كانت إسرائيل قد احتفلت في أيار 
لمستوطنيها من اليهود، وبدورها الوظيفي المالزم والمحايث لوجودها في خدمة الغرب االستعماري 

 بالذكرى المئة والعشرين؛ كما وعد الرئيس األميركي السابق ودوله اإلمبريالية، فهل يمكنها االحتفال
 جورج بوش اإلسرائيليين من على منصة الكنيست؟ أو حتى الذّكرى المئة؟ 

إبراهام بورغ الذي وصل يوما إلى رئاسة الكنيست، بل بلغ به الحال أن يتردد اسمه كمرشّح لرئاسة 
 من أن إسرائيل سوف تستمر لتحتفل بذكراها المئة، وهو الحكومة، ال يشارك بوش وال المزايدين عليه؛

إذ ينفي عنها ديموقراطيتها، ليتبرأ من هويته الصهيونية، بعد مراجعة طويلة، معلناً ذلك على المأل عبر 
وقد تجددت .  الذي أثار ضجة واسعة في إسرائيل حين صدوره"لالنتصار على هتلر"كتابه المعنون 

ى أخيرا بمناسبة صدور ترجمته اإلنكليزية في الواليات المتّحدة، وهو الكتاب الذي الضجة مرة أخر
 "انتخابات ديموقراطية"قارن فيه بورغ بين إسرائيل وإسبارطة وألمانيا عشية فوز هتلر بالسلطة بـ

 . وظهور النّازية
دء نهايتها، فكيف حين يقال أو يقول بورغ في كتابه إن تعريف إسرائيل باعتبارها دولة يهودية يستبطن ب

يزعم أنّها دولة ديموقراطية، فالتّوصيفان ال يوحيان بالكمال، بقدر ما يحمالن من مسببات انفجار 
وإلغاء تعريف إسرائيل ) لليهود(من هنا دعوته إللغاء قانون العودة . وتناقض تاريخي على المدى البعيد

 ). القنابل النووية( الشّامل كدولة يهودية، والتخلي عن أسلحة الدمار
بورغ ليس نسيج وحده في هذا الصدد، فنمرود آلوني رئيس معهد التّفكير التّربوي ورئيس مؤتمر تل 
 م، ذهب في مجاراة التّفكير؛ بكون وجود إسرائيل كذكرى مؤقّتة، إلى حد القول بأنأبيب للتّعليم المتقد

سدة في الماضي، أي إنسان عاقل مستعد ألن يجازف بأمواله في هذه الدولة ستنهار مثلما انهارت دول فا"
دولة يمكن أن تنهار في أية لحظة، جراء انهيار شامل ناجم عن عفن وفساد عميق، وعن عجز الوزارات 

 . "والدوائر الحكومية عن القيام بعملها؟
دف لم يتحقّق حتى اآلن، رغم وجود هذا هو الهدف األول للصهيونية منذ نشأتها، هذا اله.. تهويد فلسطين

المزعومة باتت أقنوماً ) اإلسرائيلية(بنية سلطة ال تمتلك مقومات الدولة التّقليدية أو الطّبيعية، فال الهوية 
مشتركاً، وال المؤسسات السياسية والقانونية يمكنها أن تفضي إلى قيام ديموقراطية داخلية حقيقية، هذا 

ستنساخ لديموقراطية غربية ولقوانين مستنسخة من بنيات الدولة الغربية ـ الديموقراطية رغم وجود ا
بطبعها وطبيعتها الخاصة المالزمة لوجودها ونشأتها وفق مفاهيم وقيم معيارية، تبلورت تاريخيا عبر 

رنسية وانتشار أفكار التنوير ثورات فكرية وسياسية واجتماعية تعاقبت على القارة العجوز منذ الثّورة الف
من هنا تبدو الديموقراطية الموهومة أو المزعومة في إسرائيل وفق أكثر المعايير حداثة، . والنهضة

مجرد تغريد خارج السرب، من أجل الوصول إلى هدف التّهويد الّذي لم يشهد حتى اللحظة إنجازاته 
تآكل منظومة "على العكس من ذلك نحن نشهد اليوم الحاسمة من أجل الوصول إلى تحقّقات منجزة، بل 

 .  حسب البروفيسور أمنون روبنشتاين"القيم الصهيونية التي قامت عليها الدولة
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سيبقى هناك في المتن، ال في الهامش، مجموعة من تناقضات أساسية تنشأ بين الحين واآلخر، .. لهذا
لتّناقضات وحلها، ما دامت المكونات التّأسيسية واألساسية حتّى لو تم التّوصل إلى معالجة جزء من هذه ا

األولية لم تنجح عمليات صهرها، كما لم يجر إيجاد المخارج العملية لها كعالجات ناجعة ألبرز قضايا 
، فكيف سيكون الحال في مواجهة تراكمات مثل هذه القضايا التي فشلت )التّأسيسية(الوجود االستيطاني 

قومية "اليهود، حتّى وهم يجتمعون في بوتقة ما يدعون أنّها دولتهم، وباألخص فشلهم في بلورة في إبراز 
  ما بين سكّان هذه الدولة؟ "خاصة

 لألسف سلطة أوسلو بكل "أنجزته"المعرفي عن فضاء حركة التّحرر، وهو ما /إن االنفصال المفهومي
ود أخرى من محدداته كنظام مجتمعي وطبقي يفتقر إلى أطيافها، لتضع النظام السياسي الفلسطيني عند حد

والشعب الموحد في نطاق جغرافي وديموغرافي ممتد وموحد، هذا الواقع ) المحررة(وحدة األرض 
الموضوعي الذي ينبغي أن يحايث، بل يحكم مسار الحركة الوطنية الفلسطينية ومسيرتها؛ طالما هي لم 

ي، على أن ذلك االنفصال بات يلعب اليوم دورا مزدوجا لألسف في تحرز إنجازها لمهام تحررها الوطن
تقديس السلطة، ولو كانت وهمية، وبالمقابل ترذيل كّل مفاهيم الصراع مع االحتالل االستيطاني 

 . الصهيوني، حتّى لدى رافعي لواء المقاومة في الجهر ولواء المساومات في السر
إسرائيل هي الدولة "حيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية؛ فإن وحسب ناحوم برنياع كبير معلّقي ص

الوحيدة في العالم التي ال يزال مجرد وجودها مثيراً للجدل، فيما ال يشك أحد في العالم في حق 
ونظرة مدققة في الخريطة الحزبية والسياسية التي أفرزتها وبلورتها االنتخابات . "الفلسطينيين في دولة

 ترينا أن الشّيخوخة اإلسرائيلية أضحت تتجسد في هذا االنحالل الحزبي وتشظّي بنيتها السياسية األخيرة،
االجتماعية، بحيث باتت تشكل عبئا كبيرا على االستراتيجية األميركية، وبدأ النّاس يفقدون الثّقة بها، 

 . وبمستقبلها، وبقدرتها على البقاء؛ حسب ناحوم برنياع
تركيبة الحكومية الجديدة، فمن الواضح أن الساحة السياسية لم تعد تستجيب الحتياجات وفي ضوء ال

التّحديات ازدادت في الموضوع اإليراني أيضا، كذا في االقتصاد، بينما ضعفت الساحة . الدولة والمجتمع
مكن قول هذه الجملة بالقدر ذاته من اإلقناع كان ي.  قال الليكود عن ليفني"هذا كبير عليها": بشكل خطير

 . "هكذا هم صغار على مشاكل الدولة.. عن نتنياهو، باراك أو ليبرمان، كلما كانوا أكبر على اليافطات
أن من يريد يسارا ذا أهمية عليه "وبمثل هذه السخرية، ولكن األكثر جدية ربما؛ ذهب جدعون ليفي إلى 

من يريد يسارا إسرائيليا عليه أن "يفي أبعد للقول إن ، بل ذهب ل"أن ينفي الصهيونية ويخرجها من القمقم
 ! "يقول كفى للصهيونية التي هيمن عليها اليمين

هذه اللهجة الساخرة الممزوجة بجدية مفرطة، إشارة إلى وضع سريالي تنقاد إليه إسرائيل، بفعل أخطاء 
صوصية، وإذا كان النّاس وخطايا نخب تفتقد لكاريزما ديغولية خاصة، في وضع إسرائيلي أكثر خ

يشعرون بحق أن هذه دولة ليست في وقتها أو مكانها الطبيعيين، فما يولد في الخطيئة سيبقى يتردى في 
 . مستنقعاتها

 15/5/2009السفير، 
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