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  بين قريع وأبو مرزوق ثنائي رة بين فتح وحماس ولقاء استئناف حوار القاه .1

الجولة الخامسة من الحوار ، أن القاهرة مراسلتها من جيهان الحسيني عن 17/5/2009الحياة، ذكرت 
برعاية مصرية، وكان وفدا في القاهرة استؤنفت أمس " حماس"و " فتح"الوطني الفلسطيني بين حركتي 

 حضور الجانب المصري في مبنى جهاز االستخبارات المصرية الحركتين عقدا أمس محادثات في
  .  ساعات3استغرق نحو 

، إن المحادثات تناولت الملفات "الحياة"فتح، عضو وفدها في الحوار نبيل شعث لـ "وقال القيادي في 
جرى استعراض عام للموقف الدولي : "المطروحة، ولم يتم بحث أي قضية بشكل تفصيلي، مضيفاً

، الفتا إلى أن وفدي الحركتين سيلتقيان رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر "ي غزةوالوضع ف
  .سليمان الحقاً
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وترددت انباء عن حدوث مشادة بين الوفدين عززها التكتم االعالمي الذي احيط بأجواء جلسة امس 
جرى هو ان كل حدوث ذلك، مشيرة إلى ان ما " الحياة"الصباحية، لكن مصادر مصرية مطلعة نفت لـ 

  . طرف كان يطلب من اآلخر تقديم تنازالت
ومن المفترض أن يكون وفدا الحركتين اجتمعا مع رئيس االستخبارات مساء أمس، على أن يستأنف 
الوفدان اجتماعاتهما عقب لقاء الوزير لمعالجة القضايا العالقة التي تتناول ثالثة ملفات هي الحكومة، 

أن تلتزم " حماس"لجنة فصائلية كمخرج من عقدة الحكومة في ضوء رفض واالقتراح المصري بتشكيل 
الحكومة التي ستشكل خالل المرحلة االنتقالية شروط اللجنة الرباعية الدولية التي تتضمن االعتراف 

  . بإسرائيل ونبذ العنف، وثالثا الملف األمني والذي ال يقل سخونة عن ملف الحكومة
قة شاركت في جلسة الحوار أمس إن المحادثات التي جرت بين الوفدين وقالت مصادر فلسطينية موثو

أن رئيسي الوفدين أحمد قريع وموسى أبو مرزوق أجريا " الحياة"سادتها أجواء إيجابية، كاشفة لـ 
  . اجتماعاً ثنائياً لبحث القضايا العالقة ومحاولة ايجاد مخرج لها

ال نعرف، لكن معاوني : "س مع الوزير سليمان، قالتوعلى صعيد اللقاء الذي كان يفترض أن يعقد أم
، مرجحة أن يكون اللقاء في إطار التشجيع "الوزير أخبرونا بأن هناك ترتيباً للقاء يجمعنا مع الوزير

والحض على التحرك في اتجاه التوافق من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، أو تكون هناك أفكار محددة 
كل مباشر علينا لدعم الحوار وإيجاد مخرج للقضايا العالقة التي قد تعيق يريد أن يطرحها الوزير بش

  .تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام
ان مصر ، مراسلها من القاهرة عبد الرازق ابو جزر ، عن17/5/2009الحياة الجديدة، وأضافت 

ي النهاء الخالفات ستدعو الى جولة حوار نهائية في الخامس من شهر تموز المقبل لتوقيع اتفاق نهائ
وقال عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان الوزير عمر سليمان مدير . الفلسطينية الداخلية

 المادية والسياسية من إمكانياتهاالمخابرات العامة المصرية، ابلغ قادة الفصيلين ان مصر ستبعث بكل 
تحقيق ذلك واشار االحمد الى ان الجولة اجل انهاء حالة االنقسام وستبدأ بخطوات عملية على الفور ل
ونقل عزام االحمد عن الوزير سليمان . الخامسة هي الجولة ما قبل االخيرة قبل توقيع االتفاق النهائي

واشار االحمد الى انه وفي جلسة . قوله انه وفي حال لم يتم التوصل التفاق سيتم فرضه النهاء االنقسام
 .ما النهائي حول جملة من القضايا العالقةاليوم االحد سيعطي الفصيالن رده

واضاف ان القاهرة ستدعو خالل االيام المقبلة اللجان الخمس التي تم تشكيلها في جولة من جوالت 
 سليمان في لقائه مع اعضاء الوفدين بشكل  عمروأكد. الحوار الوطني لبلورة الصيغ النهائية لالتفاق
ية الوطنية تستوجب انهاء االنقسام وان الوضع ال يحتمل قاطع ان مصلحة الشعب الفلسطيني والقض

 .استمراره ألن اعداء الشعب الفلسطيني سيعملون على تعميقه 
وقال ان العرب جميعا يؤيدون ويدعمون الجهد المصري وهم وراء مصر في كل جهدها النهاء االنقسام 

رار في االنقسام يهدد األمن القومي وقال سليمان ان العرب ودون استثناء يرون ان االستم. الفلسطيني
 .العربي برمته، واشار الى ان مصر صاحبة الدور الفاعل والحاسم وليست للضيافة فقط

 ان مصر تقترح بقوة ان تكون نسبة النظام االنتخابى بالطريقة النسبية لالنتخابات التشريعية  سليمانوقال
القوة االمنية المشتركة والتي ستضم في للدوائر وتؤكد على ضرورة تشكيل % 25و% 75المقبلة 

عضويتها باالضافة الى االجهزة الموجودة حاليا الضباط والعناصر من السلطة الفلسطينية الذين التزموا 
وقال االحمد ان ضباطا مصريين سيشرفون ويساعدون هذه . بيوتهم خالل المواجهات بين فتح وحماس
 نتقالية القوة االمنية للمساعدة خالل المرحلة اال

بامكاننا ان نناقش مع فتح كافة الخيارات على "وقال المتحدث باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم 
قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية، وبما ال يتعارض مع اهدافنا الوطنية ويحفظ استحقاقات شعبنا 

يوني وشروط الرباعية، وهو الفلسطيني، ما عدا الورقة االميركية التي تؤكد االعتراف بالكيان الصه
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نجاح الجولة الخامسة من الحوار مرهون بتقدم حركة فتح "واضاف ان  ".االمر الذي ال يقبل النقاش
ستناقش مع فتح كل "، مكررا ان حركته "خطوة الى االمام النهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

  ".الخيارات المطروحة عدا الخيار االميركي
 أن   قـال   رفيـع المـستوى    اً مصري  مسؤوالً  أن من القاهرة، ،  17/5/2009اد، اإلمارات،    اإلتح وجاء في 

الحوار الوطني دخل في مراحله النهائية، ونتطلع الى أن يتم خالل الجولة الخامسة التـي بـدأت أمـس                    
 التوصل إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام أو على األقل تحقيق اختراق في حجم االختراق الذي تحقـق فـي                 

وقال المـسؤول   . الجولة الرابعة، على أن يتم الحسم واإلعالن عن االتفاق النهائي في جولة قادمة أخيرة             
 موسى أبـو و أن الجولة الخامسة التي بدأت أمس بين أحمد قريع  - الذي فضل عدم ذكر اسمه     -المصري
فـات علـى    ستناقش ردود الحركتين على المقترحات التي قدمتها مصر بـشأن تجـاوز الخال            ،  مرزوق

  . موضوع الحكومة والجزئيات المتبقية من قضايا أخرى
مـصادر  ، أن    غـزة  ،القـاهرة  مراسلها من    صالح جمعة  عن 17/5/2009الشرق األوسط،   ونشرت  

أنه بات في حكم المؤكد أن المأزق الكبيـر الـذي سـيواجه          " الشرق األوسط "فلسطينية مطلعة أكدت لـ     
من جانبه أكـد الـدكتور      . لخالف حول مستقبل عمل األجهزة األمنية     الحوار الوطني الحالي، يتمثل في ا     

محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أن الجولة الحالية ستركز في األسـاس علـى موضـوع                 
وقـال  . تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني وما تبقى من جزئيات في ملفات االنتخابـات واألمـن         

ينا أفكارا وجئنا بإجابات عليها ونأمل في أن نحقق في هذه الجولة تقـدما              إن القاهرة طرحت عل   "الزهار  
  ".ملموسا في القضايا المتبقية

وقال الزهار إن المقترحات بتشكيل لجنة ستناقش بعد التوافق على كل القضايا ألن اللجنة المقترح 
الي ستناقش هذه األفكار في هذه تشكيلها ستكون مهمتها تنفيذ ما يتم االتفاق عليه في جميع القضايا، وبالت

فنحن "الجلسة، وسيكون التركيز بشكل كبير على كيفية التغلب على الجملة السياسية في برنامج الحكومة، 
لن نوافق على أن تلتزم أي حكومة نشارك فيها أو ندعمها بالتزامات منظمة التحرير ألن معنى هذا 

وأضاف أن المقترحات المصرية تدور ". لن نتزحزح عنهاالعتراف بإسرائيل وهذا موقف آيديولوجي لنا 
  .حول كيفية وضع مخرج لمعضلة برنامج الحكومة

نحن نريد : وحول مقترح فتح بتشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة خالل المرحلة االنتقالية، قال
  .إعادة بناء األجهزة األمنية بشكل مهني في كل من الضفة وغزة معا وبشكل متزامن

نفى القيادي في حماس إسماعيل رضوان ما ذكرته وسائل إعالم مصرية حول موافقة الحركة على و
وعدم طرحها ) أبو مازن(تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة برئاسة الرئيس محمود عباس 

إن هذه "نسخة منه " الشرق األوسط"وقال رضوان في بيان تلقت . للتصويت على المجلس التشريعي
، آمال من حركة فتح أن تقدم "علومات عارية عن الصحة ونحن مع أي مقترح يحافظ على الثوابتالم

 .المرونة حتى تحقق الوحدة الوطنية وأن تتخلى عن األجندات واإلمالءات الخارجية، على حد قوله
  

  يجب أن تنتهي" صهيونية"فياض ظاهرة ": كتلة التغيير واإلصالح"من   األسرىالنواب .2
كتلـة التغييـر   "النـواب األسـرى مـن        أن   ،القدس المحتلة  من 17/5/2009يفة فلسطين،   صحذكرت  

الطوارئ المستقيل في رام اهللا سـالم فيـاض بالظـاهرة           " حكومة" رئيس   واالبرلمانية وصف " واإلصالح
إن فرض االحتالل   : " في بيان لهم أمس    واوقال .التي يجب أن تنتهي من القاموس الفلسطيني      " الصهيونية"
ذه الشخصية بضغط التمويل الغربي واألمريكي يكشف حقيقة الدور القذر الذي يلعبه سالم فياض فـي                ه

  ".التآمر على شعبنا، واالمتثال لرغبات عدونا في قمع المقاومة وتكريس ثقافة الهزيمة بين أبنائه
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الفلسطينية سـوى   لم يأت هذا الرجل الملفوظ شعبياً والمرفوض وطنياً للقضية          : "وأضاف النواب األسرى  
بالنكبات والويالت، وافتتاح السجون للمقاومين، ومحاكمة الشرفاء والمناضلين بهدف إرضاء أسياده الذين            

  ".يديرون اليوم سياسات رام اهللا من واشنطن وتل أبيب
امين سر المجلس التـشريعي       مراسلها من رام اهللا، أن     محمد يونس  عن،  17/5/2009الحياة،  وأضافت  
كتلـة التغييـر    (انه اجرى اتصاالت مع نواب عديدين من كتلته         " الحياة" لـ    قال محمود الرمحي الدكتور  
رغم اختالفنا الـشديد مـع الـدكتور فيـاض،          : "واضاف. ، وان ال علم لهم بمثل هذا البيان       )واالصالح

لبيـان ليـست    ومطالبتنا بأن تعرض حكومته امام المجلس التشريعي لنيل الثقة، اال ان اللغة الواردة في ا              
  ".لغتنا، والخطاب ليس خطابنا

  
 "كدولة فوق القانون ""إسرائيل" التوقف عن معاملة إلىوباما أ يدعو عريقات .3

 رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير قال : وكاالت–عماد ابو سمبل  -) االردن(الشونة 
 ،المي في الشونة على البحر الميتصائب عريقات امس على هامش مشاركته في المنتدى االقتصادي الع

هو ) اوباما(هذا اول امتحان الدارة اوباما والمطلوب التوقف عن معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون و"
وقال ". الوحيد الذي يستطيع الزامها بوقف النشاط االستيطاني والقبول بحل الدولتين واالتفاقات الموقعة

ما قضية السالم في المنطقة مصلحة اميركية عليا وان يلزم الحكومة نأمل ان تعتبر ادارة اوبا"عريقات 
المسائل ال تحتمل اي "، مشيرا الى ان "دون اي غموض(...) االسرائيلية بما عليها من التزامات 
 ".غموض او تالعب او عالقات عامة

  17/5/2009الحياة الجديدة، 
 

 لنخبة اإلسرائيليةتصريحات نتنياهو حول السالم ال تمثل رأي ا: عريقات .4
على  لن تؤثر" بخصوص عملية السالم نتنياهون تصريحات أ ،صائب عريقاتأكد  :البحر الميت

، على هامش مشاركته في  أمس"قدس برس"واعتبر في تصريحات لـ ". اإلستراتيجية الفلسطينية للسالم
لن يكون لها "حات نتنياهو منتدى دافوس، المقام حاليا على الضفة األردنية من البحر الميت، إن تصري

وشدد عريقات على  ".تأثير، طالما أن هناك شخصيات إسرائيلية تؤمن بالعملية السلمية وحل الدولتين
كاشفا . وفق ما يرى" سيؤثر سلبا على إسرائيل قبل فلسطين"ضرورة المضي بالسالم ألن تعطيل ذلك 

ضغط على نتنياهو للسير قدما نحو تحقيق أوباما سي) األمريكي باراك(الرئيس "في تصريحاته عن أن 
  .، وذلك خالل اللقاء المرتقب بينهما في واشنطن(..)"حل الدولتين 

16/5/2009قدس برس،   
  

  "إسرائيل" زوال إلى بأن حل الدولتين سيقود إليه ما نسب ينفيزكي  .5
ستخباراتي اسرائيلي بأن  نفى السفير الفلسطيني في لبنان عباس زكي ما نسبه اليه موقع ا: وفا- رام اهللا

 .حل الدولتين سيقود الى زوال اسرائيل
وكان موقع مركز الدراسات االعالمية للشرق األوسط، وهو موقع استخباراتي اسرائيلي متخصص 

 حول مقابالت زكي مع محطات تلفزيونية 2009-5-14بقضايا االرهاب، نشر تقريرا خاصا بتاريخ 
ونفى السفير زكي ما أورده ". ين سيقود الى زوال دولة اسرائيلحل الدولت: عباس زكي" تحت عنوان

الموقع وقال ان هذا التقرير يعتمد على تجميع مقتطفات من أحاديث شفوية خالل سنتين، وفي مناسبات 
مختلفة أبرزها أثناء الحرب االسرائيلية الوحشية على شعبنا في قطاع غزة، وقبل ذلك في عهد رئاسة 

 .ما صاحب ذلك من دعم استثنائي للسياسات االسرائيليةجورج دبليو بوش و
  17/5/2009الحياة الجديدة، 
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   استئناف الحوار بين فتح وحماس بشكل ثنائي تنتقدالديموقراطية .6

انتقدت الجبهة الديموقراطية  استئناف فتح وحماس جولة جديدة من الحوار :  جيهان الحسيني-القاهرة 
الحوار الثنائي االحتكاري "صرح مصدر مسؤول في الجبهة بأن في القاهرة أمس بشكل ثنائي، و

وقال إن جولة الحوار الثنائية أمس تنعقد في ". واإلقصائي يمثل االلتفاف على الحوار الوطني الشامل
 فصيالً وكل الشخصيات واالتحادات 12الغرف المغلقة ومن وراء ظهر مكونات الشعب الفلسطيني و

  .  فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتاتوالنقابات الفلسطينية في
وشدد على أن كل هذا يتناقض مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتوقف عن حوار 
المحاصصة والصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس، ويكرس االنقسام والفصل بين قطاع غزة 

  . والضفة والقدس
  17/5/2009الحياة، 

  
 في الحوار" المراوغة"و "الكذب"بـ حماس يتهم بلعاوي .7

 : صرح  حكم بلعاوي باسم أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح بما يلي- وفا-رام اهللا 
وهذا القول ينطبق على قادة حركة ... العاجزون ليس لديهم غير أن يعيشوا حلم اإلفساد ويذوبوا فيه"

لكذب، وفي نفس الوقت فإن الغباء والعبث لديهم حماس الذين يملكون أبواب االستبداد والتضليل وا
ومن هذا المنطلق تورطوا في الخذالن بل ... متساويان عندما يتعلق األمر بمصير الوطن والمواطن

الخيانة للشعب والوطن فكان االنقالب الذي قصم ظهر القضية الفلسطينية وزعموا ان ذلك تم بسبب تيار 
 الشعب الفلسطيني وقياداته وفصائله الوطنية فاسدين، وأخذوا يمارسون فاسد، فإذا بهم يعتبرون كل أبناء

العبث واالغتياالت واالعتقاالت والنهب والسلب ضد كل البيوت واألماكن وبشكل خاص ضد حركة فتح 
وأبنائها وأنصارها، حتى وأن كانوا من غير األصول الفلسطينية، ويتم ذلك وفق خطة مدروسة ال يتقن 

ها غير العدو األساسي وهو إسرائيل التي تتربص في نفس الوقت لتجد مسارا للهرب من فهمها وتقدير
 ."مسيرة السالم الوافي والكامل

وتبدو حركة حماس في كل هذه األحوال مسكونة بالتشهي وتعتمد على تصريحات انتحارية :" وأضاف
و عمل، فيلجأ قادة حركة ويتظاهرون بأنهم عديمو الرضا وعديمو القبول في نفس الوقت ألي رأي أ

حماس إلى الفضائيات لإلعالن عن أهوائهم وينطقون كمن يشتهي أكل الحصرم والطعم الحامض والتقاط 
ولعلي ال أبالغ إذا قلت اآلن ومرحلة الحوار تبدأ  .الصور ليبرهنوا رغبتهم في امتطاء األخطاء المدمرة
لعدمية لكل جولة حوار الذي تؤمن حركة حماس في القاهرة أن الكتابة تليق بوصفهم ووصف النهاية ا

وقادة حركة حماس . معه في نفس الوقت بأن أي نجاح للحوار هو خطر عليها ونهاية الفكها وعدميتها
دائما في نفس الوقت الذي تبدأ فيه جولة للحوار ينبرون بالتصريحات غير الوطنية بل العدمية 

 "...والخيانية
 17/5/2009الحياة الجديدة، 

   
  "إسرائيل"نكبة النكبات أن يطالبنا بعض الفلسطينيين باالعتراف بـ: أسرى حماس .8

أكد أسرى حركة حماس في سجون االحتالل أن مطالبة السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا                :القدس المحتلة 
ـ   كشرط إلتمام المصالحة الفلسطينية، أسـوأ وأشـد ضـررا بالقـضية            ) إسرائيل(حركتَهم االعتراف ب

   .1948لسطينية مما لحق بها في نكبة العام الف
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 عن أية مصلحة تتحقق للشعب الفلسطيني في        ، في بيانٍ لهم سرب من سجون االحتالل       ،وتساءل األسرى 
التي تتبنى نفس النهج بـالعودة      " فتح"حال اعترفت حركة حماس بالدولة العبرية، مطالبين عباس وقيادة          

  .إلى جادة الصواب
  17/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
 حماس تتهم أجهزة سلطة رام اهللا باعتقال خمسة من عناصرها وتعذيب أنصارها .9

 األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، باعتقال خمسة من ، في بيان لها،حماس اتهمت حركة :نابلس
مراراً أنه است"وأكد البيان  ).15/5(أنصارها في محافظات الضفة الغربية المختلفة يوم أمس الجمعة 

لمسلسل التعذيب المستمر بحق المعتقلين في سجون األجهزة األمنية الفلسطينية، تم نقل المعتقل لدى 
جهاز المخابرات في طولكرم أنس الحصري إلى مستشفى المدينة نتيجة التعذيب الشديد، كما تم نقل 

  .، على حد قوله" ذاتهالمعتقل لدى جهاز المخابرات في سلفيت مهيب أحمد مرعي إلى المستشفى للسبب
16/5/2009قدس برس،   

  
   دولة فلسطينية إقامة يرفضنتنياهو  .10

 احد المساعدين القريبين من رئيس الوزراء أعلن -ب .ف. ا- الحياة الجديدة - رام اهللا -القدس المحتلة 
 .ية مستقلة دولة فلسطينإقامة سيرفض خالل زيارته لواشنطن األخير أن أمس بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي

لن يلتزم في " نتنياهو أن، أمسوقال النائب عن حزب الليكود اوفير اكونيس، في ندوة بمدينة بئر السبع 
 ".حماستانإلى  تتحول أن دولة فلسطينية من شأنها بإقامةواشنطن 

ح  كاتس خيار السيادة الفلسطينية، وصرإسرائيلبدوره، استبعد مسؤول آخر في الليكود هو وزير النقل 
) دولة مماثلة(، الن "إسرائيل" جانب إلى دولة فلسطينية مسلحة أية إقامةنتنياهو سيعارض "للصحفيين 

تشكيل لجنة " رئيس الوزراء سيعرض في واشنطن أن وأوضح.  للخطر"إسرائيل"ستعرض امن 
. ماهيتها يحدد أن،  دون "األوسطمبادرة للسالم في الشرق ) بلورة( فلسطينية مختلطة بهدف إسرائيلية

  ". اوباماإدارة جدال مع أونزاع "واستبعد احتمال وقوع 
  17/5/2009الحياة الجديدة، 

 
     مسارات 3 إلقناع أوباما بالتفاوض مع الفلسطينيين على يسعىنياهو نت .11

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو "دعون ساعر، إن جوقال وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، 
 مسارات وهي 3م من خالل زيارته لواشنطن دفع المفاوضات مع الفلسطينيين إلى األمام في يعتز

) واي ريفير(اتفاق مع الفلسطينيين لم يوقع منذ اتفاق "، مستذكرا أن أي "والسياسي،  واالقتصادي،األمني
 . "في عهد حكومة نتانياهو السابقة

  17/5/2009البيان، اإلمارات،  
  

   2017 اإلسرائيلي نهاية -الصراع الفلسطينييمكن حل : باراك .12
  .2017عبر أيهود باراك، عن اعتقاده بإمكانية حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي حتى نهاية عام 

يمكننا التوصل التفاق تسوية مع     : باراك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي       أيهود   وقال
 ولكن تطبيق هذا االتفاق على أرض الواقع اعتقد بأنه بحاجة إلى خمس             الفلسطينيين خالل ثالث سنوات،   

   ".سنوات أخرى
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نحو التسوية مع الفلـسطينيين والتـسوية اإلقليميـة         ) إسرائيل(علينا إقناع األمريكيين بجدية     : "وأضاف
الـرئيس  أن تبادر بطرح خطه سياسية قبل أن تعد اإلدارة األمريكية برئاسـة             ) إسرائيل(الشاملة؛ فعلى   

 ".األمريكي باراك أوباما، خطة سياسية خاصة بواشنطن حيال الشرق األوسط
  17/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
    ويشكك في رغبته بالسالم األسدأيالون يهاجم  .13

 العبرية "يديعوت أحرونوت" موقع صحيفة هنقل ما -)آي.بي.يو( 17/5/2009الخليج، اإلمارات، نشرة 
 داني أيالون أمس قوله في منتدى ثقافي في بئر السبع إن األسد "إلسرائيليا"عن نائب وزير الخارجية 

ال يريد السالم، فمن أجل "وأضاف أنه .  حين قال إن سوريا مهتمة باستئناف محادثات السالم"يكذب"كان 
على ضرورة أن أيالون وشدد  ."السالم عليه أن يعرض التطبيع وهذا قد يؤدي إلى انهيار النظام السوري

ال يمكنك أن تتمنى السالم وتدعم "وتابع . "شروط مسبقة"يوافق األسد على استئناف المفاوضات من دون 
  ."حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي

 إيران على  هجوماًأتخيل أنال يسعني " أن أيلون قال 17/5/2009الدستور، ومن جهة أخرى ذكرت 
 من منطلق أو سواء من الناحية اللوجستية األميركيين لىإنحتاج "وقال ".األميركيينبال تنسيق مسبق مع 

 وعدوا اإلسرائيليين القادة أن اإلسرائيلية العامة اإلذاعة وأفادت". دوليا بعد هجوم مماثلأنفسناالدفاع عن 
 لن تشن "إسرائيل" أن أسبوعين قبل مدير وكالة االستخبارات المركزية ليون بانيتا الذي زار القدس سراً

 . الواليات المتحدة بذلك مسبقاإبالغم على طهران قبل  هجوأي
  

   !!جاسوس واحد بألف جندي: إسرائيليتقرير  .14
 ال يـزال    2006أكد تقرير إسرائيلي أن الفشل االستخباراتي في العدوان على لبنان في العـام               :وكاالت

  .يلقي بظالله على معاهد تبحث في استراتيجيات األمن القومي اإلسرائيلي
االسـتخبارات  : "التقرير، الذي أصدره أمس معهد دراسات األمن القومي اإلسـرائيلي بعنـوان           وعرض  
عمل أجهزة االستخبارات اإلسـرائيلية فـي       ل، رؤيته   "إلى أين؟ تحليل، توجهات وتوصيات    ... اإلسرائيلية

  .مواجهات التهديدات اإلستراتيجية
ائيلية كانت الرصد واإلنذار من وقـوع حـرب         ويشير التقرير إلى أن مهام األجهزة االستخبارية اإلسر       

من القيام بضربة استباقية، إال أن التحديات الراهنة في ظل تقدم التكنولوجيـا وعـصر               ) إسرائيل(لتمكن  
المعلومات أصبحت حرباً متواصلة على المعلومات والمعرفة، إذ يستهل معدو التقرير مقدمتـه باقتبـاس        

  ". واحد يساوي ألف جنديجاسوس: "لنابليون بونابرت قال فيه
وكشفت الحرب على لبنان أن األجهزة االستخبارية تعمل بتواز من دون تنسيق تام بينها، ويعزو البعض                

جهاز األمـن العـام     : سببه إلى العالقات الشخصية في ما بين رؤساء أجهزة األمن االستخبارية، وأهمها           
وهي أكبر هيئة استخبارية، إذ تقع في صـلب         ) أمان(، شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش       )شاباك(

  ).الموساد(نظرية األمن اإلسرائيلي، مؤسسة المعلومات والمهام الخاصة 
ويركز البحث على ضرورة التنسيق في ما بين  األجهزة ألهمية وجوده وخطورة انعدامه، علـى حـد                  

نسق في مـا بينهـا، نمـوذج        معدي التقرير، ويقدمون نموذجين لهيئة عليا تشرف على االستخبارات وت         
  .أميركي وآخر بريطاني

في العالم والمنطقة مقابل تراجـع      " القوى اإلسالمية المتطرفة  "و يتوقع معدو التقرير زيادة قوة ما أسماه         
  .دور الواليات المتحدة األميركية إال أنها ستحافظ على دورها الريادي على المستوى العالمي

  17/5/2009صحيفة فلسطين،  
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  "إسرائيل "بريطانيا ويهود أميركا سبب قيام: رخان يهوديانمؤ .15
أكد باحثان تاريخيان إسرائيليان أنه لوال النشاط البريطاني في فلسطين والمنطقة وضغوط يهود الواليات              

  .، ولتغير وجه التاريخ في المنطقة)إسرائيل(المتحدة لما قامت 
لبريطانيين حين امتنعوا عن التصويت علـى قـرار         فقد أكد المؤرخ موطي جوالني من جامعة حيفا أن ا         

  . بدعوى أن المشروع غير مقبول من الطرفين، تبنوا خطة تقسيم بديلة11/1947 /29التقسيم في 
إلى أن خطة التقسيم البديلة برعاية البريطانيين       " المندوب السامي األخير  "ويشير جوالني في بحثه الجديد      

 فـي   13 دولة ومعارضة    33ممية التي أقرتها األمم المتحدة بتأييد       ناقضت في جوهرها خطة التقسيم األ     
  .181,قرار حمل رقم

وفي بحث آخر قال المؤرخ زوهر سيغف من جامعة حيفا إنه لوال تدخل اليهود في الواليات المتحدة قبيل                  
  . ما كانت ستقوم"إسرائيل"التصويت على قرار التقسيم لكان من المرجح أن 

إلى أنه بخالف العالقـات     " قيادة اليهود في أميركا، الكارثة وقيام إسرائيل      "سته حول   ولفت سيغف في درا   
 والواليات المتحدة، فقد عارضت األخيرة فكرة الدولة اليهودية وخطة          "إسرائيل"الحميمة السائدة اليوم بين     

  .التقسيم األممية كما تجلى في مواقف رئيسها هاري ترومان
  17/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ذكرى النكبة بالتأكيد على حق العودةيحيون 48فلسطينيو الـ .16

ـ  : باقة الغربية  ـ    48أحيا فلسطينيو ال  للنكبة الفلـسطينية بسلـسلة مـن الفعاليـات          61 امس ، الذكرى ال
والنشاطات الوطنية، والتي كان أبرزها مهرجان العودة والبقاء الذي نظمه الشق الشمالي مـن الحركـة                

 والذي أكد   ، ألف فلسطيني  20 نحو أكثر من     ةشارك بم الشيخ رائد صالح في كفر كنا،     اإلسالمية بزعامة   
فيه الشيخ صالح على أن عودة الالجئين الفلسطينيين حتمية تاريخية وقدر من اهللا، وان الحق الفلسطيني                

فلسطينية، وأكد على أن حق العودة هو أهم الثوابت الوطنية ال          .أقوى من كل اآلليات الحربية اإلسرائيلية     
وان االحتالل اإلسرائيلي ستكون نهايته إلى الزوال، وان هناك ضرورة ملحة للوحـدة بـين فلـسطيني                 

باقة الغربية وللـسنة الثانيـة      في  أقامت اللجنة الشعبية    السياق ذاته،    وفي   . والتالحم خلف قياداتها   48الـ
  .سطيني تتضمن فعاليات من التراث الفل، الذيعلى التوالي مهرجان النكبة

  17/5/2009الدستور، 
  

  48فلسطينيي جامعيين من  حملة اعتقاالت بحق تشنشرطة االحتالل  .17
شنت شرطة االحتالل في القدس، أمس، حملة اعتقاالت في صفوف الطـالب             :وكاالت - القدس المحتلة 

عليه مؤسسة  بمناسبة ذكرى النكبة، والذي تقوم      " القدس أوال "والطالبات الجامعيين المشاركين في معسكر      
  .القلم األكاديمية، وجمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية

  17/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ضد الفلسطينييناإلسرائيلية تصاعد االعتداءات  يحذر منتقرير دولي .18
ـ           أ:  بترا –القاهرة   ن قبـل   شار تقرير دولي الى تصاعد الممارسات االسرائيلية وتزايد االعمال العدائية م

المستوطنين االسرائيليين ضد الفلسطينيين محذرا من استمرار تقويض الحـق االساسـي لكثيـر مـن                
 فلسطيني، معظمهـم    100ن الشهر الماضي شهد نزوح أكثر من       مبيناً أ  .الفلسطينيين في الكرامة االساسية   

ن الجيش  أواضاف   .بيةمن األطفال وذلك بسبب قيام السلطات اإلسرائيلية بإزالة منازلهم في الضفة الغر           
 حملة تفتيشية، والقى القبض على المئات من الفلسطينيين في الـضفة، كمـا ان            386اإلسرائيلي قام بنحو  
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بالنسبة إلى قطاع   و .هناك تزايدا في األعمال العدائية من قبل المستوطنيين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين          
 شـهرا،   22ي من الحصار المستمر على القطاع منذ         الشعب الفلسطيني ما زال يعان     غزة بين التقرير أن   

حيث شهد الشهر الماضي تراجعا كبيرا في دخول اإلمدادات اإلنسانية والسلع األساسية نتيجـة اغـالق                
 شاحنة الى غزة وهو ادنـى       2656المعابر خالل فترة اعياد عيد الفصح عند اليهود، وتم السماح بدخول            

ن القوات اإلسرائيلية وضعت العديد مـن عقبـات امـام الفالحـين             إال  وق .معدل منذ بداية العام الحالي    
والصيادين الفلسطينيين لمنعهم من مزوالة اعمالهم، حيث اطلقت اعيرة نارية تحذيرية على المـزارعين              

 12 في حين اطلقت وألكثر من عشرين مرة النار على الصيادين والقت القـبض علـى               ،لترك اراضيهم 
 على حركـة الفلـسطينيين      "سرائيلإ"قرير المشكالت الصحية والقيود التي تفرضها       تناول الت  كما   .صيادا
نتج عنه منع الفلسطينيين من الحصول على الموارد المائية وتطوير البنية التحتيـة والمرافـق،               ما  وهو  

  بالمئة من المياه الجوفية التي تقع في الضفة الغربيـة،          20موضحا ان الفلسطينيين ال يستخرجون سوى       
ن الفلسطينيين في غزة يعتمدون على عمليـات تحليـة لميـاه            في حين أ   الباقي،   "سرائيلإ"بينما تستخرج   

  .البحر وحفر اآلبار لتوفير احتياجاتهم
  17/5/2009الدستور، 

  
   تمارس أبشع وسائل التعذيب في سجون سرية"إسرائيل": جمعية واعد لالسرى .19

خيبة أملها في عدم تمكن اللجنة الدولية للصليب  عن" واعد لألسرى والمحررين"عبرت جمعية : غزة
 .األحمر من زيارة السجون السرية التي تحتجز فيها السلطات اإلسرائيلية مئات األسرى الفلسطينيين

ممارسة االحتالل أبشع وسائل التعذيب  إن جميع المعلومات المتوفرة تشير إلى"وقالت في بيانٍ لها، 
مشددةً على أن هناك أسرى ال يعرف أحد أماكن وجودهم، مثل األسيرين  ،"وأقذرها في هذه السجون

  .اهللا البرغوثي حسن سالمة وعبد
  16/5/2009 قدس برس

 
    معبر رفح من الجانبينعبرالفلسطينيون يتدفقون  .20

الجانبان المصري ، أن القاهرة مراسلها من  محمد أبوعيطةعن 17/5/2009الخليج، اإلمارات، نشرت 
 عودة حركة تدفق العابرين من وإلى قطاع غزة بعد أن سمحت السلطات اني من معبر رفح شهدوالفلسطي

 مريضاً 193وكانت السلطات المصرية قد حددت قائمة بأسماء  .المصرية بتشغيل المعبر ليومين
 من أصحاب 190فلسطينياً سمح لهم بالوصول إلى األراضي المصرية لتلقي العالج إضافة إلى نحو 

 مناطق لتجمع 4  في غزةحكومة المقالةالحددت في حين . مات من حملة الجوازات األجنبيةاإلقا
وفق اإلجراءات المتفق عليها مع الجانب المصري، وذلك ضمانا لعدم تكدس  معبرالالمسافرين بعيدا عن 

  .الفلسطينيين على الحدود مع مصر
في بيان ذكرت داخلية الفلسطينية وزارة ال، أن غزة من 17/5/2009-16  قدس برسوأوردت وكالة

 شخصا من 540 أمس من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، فيما تمكن وا شخصاً تمكن567لها، أن 
 مسافراً ومنعتهم من دخول 113أن السلطات المصرية أرجعت  مشيرة إلى .القدوم إلى القطاع من مصر

وزارة الداخلية أكدت أن عدد المسافرين ى أن  إلى ذلك تجدر اإلشارة إل".ألسباب غير معروفة"أراضيها 
  . مريض700 مسافر و2500المسجلين لديها، للسفر إلى الخارج عبر معبر رفح بلغ 

  
 األوروبية يؤخر وصولها إلى قطاع غزة" األمل"تعديل خط سير قافلة  .21

ستصل غزة نهاية األوروبية " األمل"إن قافلة " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"قالت  :بروكسيل
األسبوع الجاري، مشيرة إلى أن تعديالً أجرى على خط سير القافلة سيؤخر وصولها إلى القطاع أياماً 
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من ناحية أخرى؛ أعلنت الحملة عن وصول النواب  و.معدودة، حيث كان من المقرر وصولها هذه األيام
ة إلى ميناء اإلسكندرية للقاء عدد من قافلة إلى القاهرة قبيل وصول القافلالاألوروبيين المشاركين في 

  .المسؤولين المصريين
  16/5/2009 قدس برس

  
   اإلسالمية في قطاع غزةالجامعةوفد طبي نمساوي يزور  .22

قام وفد طبي نمساوي بزيارة الجامعة اإلسالمية في غزة، وأعرب عن إعجابه باإلقبال الكبير مـن                 :غزة
النائب جمال الخضري رئيس مجلـس أمنـاء        قد تحدث   و .امعةقبل الطلبة والطالبات على االلتحاق بالج     

عن دور الجامعات في تقديم فرصة التعليم العالي للـشباب، إلـى جانـب تنميتهـا                للوفد الزائر   الجامعة  
 كامل شعث رئيس الجامعة على أعداد الطلبة الـذين          هأطلع في حين    .مهارات وقدرات الشباب الجامعي   

الجامعة " ألف طالب وطالبة؛ لتكون بهذا االعتبار        22يصل عددهم إلى نحو     يدرسون في الجامعة، والذين     
  .كبرى جامعات فلسطين من حيث عدد الطلبة الذين يدرسون فيها" اإلسالمية

  17/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مقتل طفل فلسطيني في غزة نتيجة إنفجار غامض .23
ن طفالً قتل في انفجار غامض وقع داخل  إ،قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية في غزة :أ.ب. د-غزة 

  .قطاعال يمنزل أسرته في حي األمل غرب مدينة خان يونس، جنوب
  17/5/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  قوات االحتالل تطلق النار على مزارعين شرق مدينة غزة .24

 شمال   أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، النار صوب مزارعين كانوا يعملون في أراضيهم            :غزة
  .شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

  17/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  بإنفلونزا الخنازير تهاشتباه بإصاب بعد  إلى قطاع غزةطفل فلسطينيمصر تعيد  .25
زا رحلت السلطات المصرية أمس طفالً فلسطينياً إلى قطاع غزة بعد االشتباه في إصابته بإنفلون :القاهرة

  .دخل إلى الجانب المصري من معبر رفح بعد إعادة تشغيلهوذلك بعد أن الخنازير، 
  17/5/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  مصري يوثق للجرائم اإلسرائيلية في فلسطينمتحف".. الجئون إلى الذاكرة" .26

سرائيلية شهد معرض يقام في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، لعرض صور توثق للجرائم اإل :القاهرة
 وينظم المعرض المذكور، نشطاء مصريين وعرب، .في فلسطين المحتلة، إقباال كبيرا من قبل الزوار

 61نترنت، قبل أن يقرروا نقله إلى الواقع، بمناسبة الذكرى الـ االكانوا قد أقاموا المعرض على شبكة 
لعدوان اإلسرائيلي األخير  مصورين فلسطينيين، ل4 ضم المعرض صورا، التقطها قدو. لنكبة فلسطين

  . ما جرى في فلسطينعلى قطاع غزة، إضافة إلى صور أخرى سردت تاريخياً
  16/5/2009 قدس برس

  
    العزلة السالم أو تختارأن "إسرائيل"لوطن البديل وعلى ا ما يسمىال يوجد : عبد اهللا الثاني .27
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. م مصلحة عربية واسـرائيلية وأميركيـة  أكد الملك عبداهللا الثاني أن السال  :  بترا – البحر الميت    -عمان  
 أن تندمج في المنطقـة فعليهـا أن تنهـي           "إسرائيل"في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إذا أرادت          وقال

 علـى  "إسـرائيل "االحتالل لتقوم الدولة الفلسطينية ويتم التوصل إلى السالم مع سوريا ولبنان وتحـصل        
 انه اذا لم يتم العمل بسرعة وجدية إلنهاء الـصراع،           الملكد  واك .عالقات طبيعية مع كل الدول العربية     
  .فإن امن كل المنطقة سيكون مهددا

 اآلن فرصة للعيش بسالم وتحقيق القبول وفق المبـادرة العربيـة            "إسرائيل"ن أمام   إ  عبد اهللا الثاني   وقال
. طـر الحـرب   وعليها أن تختار بين ذلك وبين أن تبقى معزولة ومسؤولة عن اسـتمرار الـصراع وخ               

ن العالم العربي فعل ويفعل ما هو مطلوب منه ، وقدم مبادرة لتحقيق السالم الشامل وأعلـن                 أ أضاف،و
التزامه بالعمل من أجل تحقيق هذه المبادرة التي تنسجم مع اإلجماع العالمي حول الخطـوات المطلوبـة                 

  . إلنهاء الصراع
 مـن   أقوى واألردنوسنا شيء اسمه الوطن البديل      انه ال يوجد في قام     ملك األردن    اكدمن جهة أخرى،    و

ان يفرض عليه شيء، الفتا الى ان الحل هو انهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب                 
، وأي حديث عن تعديل     ذلك وال حاجة ل    العربية ال تغيير على المبادرة    مشدداً على أن     .الوطني الفلسطيني 

  .اس لها من الصحةفيها هو تكهنات ال أس
  17/5/2009الدستور، األردن، 

  
  جسر عبور للكيان الصهيوني إلى المنطقة العربية" دافوس"منتدى : إسالميو األردن .28

األردني عن استهجانه مـا سـماه إصـرار األردن علـى            " جبهة العمل اإلسالمي  "أعرب حزب   : عمان
وقال الناطق اإلعالمي باسم     .ربية واإلسالمية ممارسة دور الوسيط بين المستثمرين الصهاينة والدول الع       

من البداية جاءت لـدمج الكيـان الـصهيوني    " دافوس"إن فكرة  "الحزب رحيل الغرايبة، في تصريحٍ له،       
وتمكينه من اقتصاديات الدول العربية واإلسالمية، وجعله قادرا على التأثير بشكٍل أكبر فـي اقتـصادنا                

  ".واختراق أسواقنا
ـ  واعتبر المن  التي قال إنها تسعى إلى ترسيخ أمراض العولمة على حـساب           " القطط السمان "تدى تجمعا ل

  .الشعوب المسحوقة
طالب الدول العربية واإلسالمية بتشكيل تكتالت اقتصادية وأسواق قادرة علـى التكامـل وتوزيـع               قد  و

ـ             ان الـصهيوني االقتـصادية،     األدوار بدالً من االنخراط في منتديات عالمية تسعى إلى حل مشاكل الكي
  .معتبرا أن هذا المنتدى ال يعود بأي نفع على األردن

  16/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ال توطين للفلسطينيين في لبنان: الرئيس اللبناني .29
ال حل الزمة الشرق االوسط ما "ن  أمام وفود زارته امس،أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أ:  بيروت

 لبنان يشدد على حق عودة الفلسطينيين الى أن"لى إ، الفتاً "يتم ايجاد حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيينلم 
بالدهم وال يمكنه القبول بتوطينهم فيه، الن الدستور اللبناني يمنع ذلك والن اوضاعه االقتصادية 

وق اربعمئة الف فلسطيني يعيشون واالجتماعية وبناه التحتية ال تسمح بتأمين العيش الكريم والالئق لما يف
على ارضه في مخيمات يسودها الفقر والبؤس، في حين ان شبابه يهاجرون الى الخارج طلباً للرزق 

وزير الجنسية والهجرة والتعددية الثقافية الكندي  وكان من ضمن من التقاهم سليمان ."والعيش الكريم
 الالجئين الفلسطينيين من خالل دعم المؤسسات المساعدة في حل مشكلة"لى إجايسون كيني الذي لفت 

  ."الفلسطينية واالونروا
  17/5/2009الحياة، 
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  "إسرائيل"ـ بتهمة العمالة لسابقاعتقال رئيس بلدية لبناني  .30
سعدنايل السابق زيـاد    ة  أوقف الجيش اللبناني فجر أمس رئيس بلدي       :أ، ف، ب   -جودت صبرا  - بيروت
 واتهامه باالنخراط في إحدى شبكات التجسس       "إسرائيل" على خلفية تعامله مع      ،البقاعفي منطقة    ،حمصي
 .لموساد التي تمكنت القوى األمنية من كشف العديد منها وتوقيف عشرات العمالء العاملين فيها             لالتابعة ل 

وثائق خطيرة وأجهزة تجسس بالغة التعقيـد موصـولة بأقمـار           على    الحمصي منزلوقد تم العثور في     
 الحمصي كادر في تيار المستقبل الذي يتزعمه سـعد          إلى ذلك تجدر اإشارة إلى أن     . اعية إسرائيلية إصطن

إلى إصدار  سارعت   منسقية اإلعالم في تيار المستقبل في البقاع         إال أن . بحسب ما أفاد محاميه   الحريري،  
ن إلى التعاون الكامل    بيان أوضحت فيه أن ليس له أي صفة تنظيمية في التيار الذي يكرر دعوة المواطني              

  .مع األجهزة األمنية والعسكرية، وترك الحكم على أي اتهامات إلى القضاء اللبناني المختص
  17/5/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
 تجري اتصاالت دولية لوقف المخطط اإلسرائيلي لتهويد القدس" اإلسالميالمؤتمر منظمة " .31

رسالة إلى وزير الخارجية ب اإلسالميلعام لمنظمة المؤتمر أكمل الدين إحسان أوغلى، االمين ابعث  :جدة
 في مدينة القدس، ومخططها هدم المئات "إسرائيل" بأن ممارسات فيهاالروسي، سيرجي الفروف، أكد 

من منازل الفلسطينيين في المدينة لطردهم، وإحالل المستوطنين اإلسرائيليين مكانهم، تشكل خرقاً سافراً 
وشدد على أن . التفاقية جنيف الرابعة، وتقوض قيام الدولة الفلسطينية المستقلةللقانون الدولي، و

اإلجراءات اإلسرائيلية المذكورة من شأنها أن تزعزع األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرقل الجهود 
كما بعث األمين العام برسالة أخرى إلى منسق السياسة . الدولية إلحالل السالم في الشرق األوسط

لخارجية األوروبية، خافير سوالنا طالب فيها االتحاد األوروبي بممارسة الضغط على الدولة العبرية من ا
 .أجل وقف مخططاتها في القدس المحتلة

  17/5/2009الرأي، األردن، 
  

   شيءإلىالسياسة اإلسرائيلية السابقة الجامدة والسياسة الحالية لم تؤد : عمرو موسى .32
فرانس "االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات لوكالة  أعرب:  ا ف ب-الشونة 
 السابقة اإلسرائيليةورسالة واضحة ألن السياسة ) اوباما(يكون هناك تأثير منه "عن أمله في ان " برس

 ".الجامدة والسياسة الحالية لم تؤد الى شيء
  17/5/2009الحياة، 

  
 يعد حلماً مستحيالً  لم األمنالسالم من خالل : دايتون .33

أن الحقائق تغيرت " الجنرال كيث دايتون األميركي في الضفة الغربيةأكد المنسق األمني : القدس ـ 
حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو من  "أن الفلسطينية، مشدداً على األراضيفي " على األرض

إنني أحد هؤالء الذين يؤمنون بقوة "ل ، وقا"المصالح القومية للواليات المتحدة، ومن ثم للعالم بأسره
دولة فلسطينية تعيش في سالم وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد : بالحل القائم على دولتين

الذي سيلبي احتياجات إسرائيل طويلة األجل وتطلعات الشعب الفلسطيني، وقد كان ذلك دأب سياسة 
 ".قيادتنا الوطنية، وأنا أشاركها الرأي

أن الطريق إلى السالم في هذه المنطقة صعبة للغاية، وأقول إن هذا يرجع إلى الكثير "وشدد دايتون على 
من سوء الفهم وغياب الثقة والجروح القديمة والضعف السياسي والمؤسسي والمفسدين الذين يودون أن 
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طريق، ولكن مقارنة يرونا جميعاً نبوء بالفشل، كما أن هناك مخاطر تكمن في كل خطوة على طول ال
نحن . باألعوام الماضية، نحن اآلن على هذا المسار الصحيح، ويمكننا رسم معالم الطريق إلى األمام

 ".ولم يعد السالم من خالل األمن حلماً مستحيالً. ماضون قدماً
التحديات على طول  "أن على األدنىفي محاضرة أمام معهد واشنطن لدراسات الشرق دايتون وأكد 
ريق هائلة، وقد ال يكون الوقت في صالحنا، إذ يلزم القيام بعمل جاد للغاية فيما يتعلق باإلرهاب، الط

وإذا أردنا أن . ونحن نعمل بنشاط على استكشاف الخيارات مع الفلسطينيين واألردنيين واإلسرائيليين
علق بإدارة الحدود تكون هناك دولة فلسطينية، فسيكون هناك أيضاً المزيد من العمل الجاد فيما يت

والمعابر، وهو شيء يقوده الكنديون في فريقي، ثم هناك بطبيعة الحال غزة والتشكيالت المسلحة لحركة 
 ".التي تمثل تحدياً هائالً لمستقبل الدولة الفلسطينية" حماس"

ق هو خلق كيان ينس" منسق شؤون األمن األميركي"الهدف من وراء فكرة إنشاء منصب " أن إلى وأشار
كما كان الهدف منها "وقال " بين مختلف المانحين الدوليين بموجب خطة عمل واحدة تمنع تكرار الجهود

. هو تعبئة موارد إضافية وتبديد المخاوف اإلسرائيلية بشأن طبيعة قوات األمن الفلسطينية وقدراتها
ل مع جميع أطراف هذا هناك نقطة قوية أخرى وهي أنه منذ البداية تم إعطاؤنا تصريحاً للعم "وأضاف

وكثيراً ما نقوم أنا وفريقي بزيارة األردن ومصر وقد تم السماح لنا . الصراع باستثناء اإلرهابيين
 .بالتنسيق مع دول الخليج

 مليون دوالر، كاشفاً النقاب 161 الواليات المتحدة استثمرت من خالل مكتبه حتى اآلن مبلغ أنوكشف 
 قاعدة إلقامة فانه يجري التخطيط اآلن أريحاالرئاسي الفلسطيني في مدينة  كلية للحرس إقامةعن انه بعد 

 وجود مخططات لتدريب إلى أيضا، مشيراً اإلسرائيليجديدة في جنين، وذلك باالتفاق الكامل مع الجيش 
 .األردن الوطني في األمن جديدة من أخرى كتائب 3

بل تتراوح معداتنا من المركبات إلى ). ةأسلحة أو ذخير(نحن ال نقدم أي بنادق أو رصاص "وشدد 
مركز التدريب " من - بمتوسط خمسمائة رجل لكل منها -الجوارب، كما خرّجنا حتى اآلن ثالث كتائب 

 -إن الذي حققناه . ، ويجري تدريب كتيبة أخرى في الوقت الحاضر"الدولي األردني لرجال الشرطة
ويبلغ متوسط عمر الخريجين من عشرين إلى .  جدداً هو أنه قد خرّجنا رجاالً-وأقول ذلك بتواضع 

اثنين وعشرين عاماً، وعند تخرّج هؤالء الشبان ستكون مهمتهم بناء دولة فلسطينية، وهو األمر الذي 
 ".يؤمن به ضباطهم أيضاً

17/5/2009األيام، فلسطين،    
  

  "ي الكرامةتقويض حق الفلسطينيين ف" من استمرار "إسرائيل"األمم المتحدة تحذر  .34
استمرار تقويض الحق األساسي لكثير من الفلسطينيين في " حذر أمس تقرير لألمم المتحدة من -  القاهرة

 فلسطيني غالبيتهم من األطفال، 100شهد نزوح أكثر من "وأكد أن الشهر الماضي . "الكرامة اإلنسانية
  ."بسبب إزالة السلطات اإلسرائيلية منازلهم في الضفة الغربية

قال التقرير الذي أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون في األراضي الفلسطينية المحتلة إن و
، مشيراً " حملة تفتيشية، واعتقل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية386الجيش اإلسرائيلي قام بنحو "

  .إلى تزايد األعمال العدائية من قبل المستوطنين
 شهراً، إذ شهد الشهر 22ال يعاني شدة الحصار المستمر على القطاع منذ ال يز"ولفت إلى أن شعب غزة 

الماضي تراجعاً كبيراً في دخول اإلمدادات اإلنسانية والسلع األساسية نتيجة غلق المعابر خالل فترة 
 شاحنة فقط إلى 2656، مشيراً إلى أنه تم السماح خالل هذا الشهر بدخول "أعياد عيد الفصح عند اليهود

  . يناير الماضي/ة وهو أدنى معدل منذ كانون الثانيغز
القوات اإلسرائيلية وضعت عقبات عدة أمام الفالحين والصيادين الفلسطينيين لمنعهم من "وأشار إلى أن 

ونبه التقرير إلى أن . "مزاولة أعمالهم، فأطلقت أعيرة نارية تحذيرية على المزارعين لترك أراضيهم
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ما زالوا غير قادرين "شاكل صحية حادة ويحتاجون إلى عالج في الخارج لكنهم المئات في غزة يعانون م
  ."على الحصول على الرعاية الصحية الملحة بسبب الحصار والنزاع السياسي بين حماس والسلطة

  17/5/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"تجميد االستيطان أفضل إشارة يمكن أن ترسلها : كيري .35
 قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور - البحر الميت /حسن الشوبكي
أفضل إشارة يمكن أن "إن ، الدورة الحالية  للمنتدى االقتصادي العالميأثناء مشاركته في جون كيري 

 الحالية ترى أن هذا األمر األميركية أن اإلدارة إلىالفتا  " اآلن هي تجميد االستيطانإسرائيلترسلها 
وة رئيسة على طريق حلحلة األوضاع المعقدة في منطقة الشرق األوسط السيما بين اإلسرائيليين خط

  .والفلسطينيين
 طالبوا الحكومة األبيضوأضاف كيري إن الرئيس اوباما ونائبه بايدن ومعظم رجال السياسة في البيت 

 المقبلة، مبينا في األيامنياهو خالل  مؤخرا وسيكررون ذات الطلب خالل لقاء اوباما نتاإلسرائيليةاليمينية 
، فالسياسة لألميركيينالحديث عن وقف المستوطنات ليس جديدا بالنسبة "تصريحات صحافية خاصة أن 

اإلسرائيليين أنفسهم وقعوا " أن إلىولفت "  تؤمن بضرورة وقفها منذ عدة سنواتاألميركيةالخارجية 
  ".اناتفاقيات وتفاهمات يجب بموجبها وقف االستيط

 يقوموا بإعداد أنفسهم لتحقيق السالم من خالل ما سماها أن على العرب أن وفي المقابل اعتبر كيري 
 المرور والطيران ذات الصلة إجراءات وتعزيز االتصاالت معهم وتسهيل اإلسرائيليينفتح قنوات مع "

 بالده ستقوم أن إلى، وأشار تمهيدا لبناء الثقة وتدعيم الجدية نحو السالم على حد قوله" بهذه المسألة
 على طاولة اإلسرائيليين جنب مع إلىبجهود حثيثة من أجل أن يجلس العرب المعتدلون جنبا 

وقف إطالق الصواريخ من غزة، وإليجاد آلية تسهم في توصيل الدعم  "إلىالمفاوضات، وصوال 
  ". أهل غزة ليعيشوا حياة طبيعيةإلىاإلنساني 

أن الوقت قد حان ألن تتخذ حماس خطوات تثبت للعالم رغبتها في السالم "يري  وفي ذات السياق، أكد ك
 لم - أخرى أن أي جهد من قبل حماس في هذا االتجاه ستقابله واشنطن وعواصم إلىمنوها " وتنبذ العنف

  . بطريقة قوية واضحة وداعمة-يسمها 
عم الرئيس الفلسطيني محمود عباس  عاد للتأكيد مجددا على أن بالده تداألميركي السيناتور أن غير 

 -إلعادة بناء السلطة الفلسطينية وسط مطالبات بتطوير الحالة السياسية الفلسطينية على المستوى الداخلي 
 يستفيد الجميع من أن ومشددا على ضرورة - ضرورة تجاوز الخالف الفصائلي الحالي إلى إشارةفي 

وسنرى مزيدا من " ية لدعم السالم فإن الوضع سيتغير قمنا بخطوات إضافإذا"الدرس الحالي، وقال 
ال " منظمة التحرير الفلسطينية كانت أن جنب على طاولة المفاوضات، مستذكرا إلى تجلس جنبا األطراف
  ". المصافحة التاريخية بين عرفات ورابينإلى في السابق، ولكن تغيير الرؤى أدى بإسرائيلتعترف 

  17/5/2009الغد، األردن، 
  

   ونتنياهو حول الملف النووي اإليرانيةتنفي وجود تناقض بين اإلدارة األمريكيشنطن وا .36
 اإلسرائيلي الرئيس باراك أوباما وصول رئيس الوزراء إدارة جويس كرم، استبقت -واشنطن، القاهرة 
 في  واشنطن اليوم، بالتقليل من شأن الخالفات بين الجانبين ونفي وجود تناقضإلىبنيامين نتانياهو 

حل " بحزم ووضوح التزامها أكدت وعملية السالم، لكنها في الوقت نفسه إيران في ملفي األولويات
وتحدث مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى . "وقف االستيطان والحواجز" إلى إسرائيل ودعوة "الدولتين

 التزام واشنطن تفعيل  لخطة سالم مرتقبة، وجددوا"احتمال تكريس المبادرة العربية للسالم كركيزة"عن 
  ."سالم شامل" إلىجميع مسارات عملية السالم والوصول 
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 "قدماً" األميركية أن أوباما يتطلع اإلدارة صحافي عبر الهاتف في واشنطن، أكد مسؤولون في إيجازوفي 
 األخرى بغاية األهمية لمتابعة السالم الشامل في الشرق األوسط والمسائل"للقائه نتانياهو غدا في زيارة 

  ."إيرانذات القلق المشترك مثل 
، واعتبروا أن الزيارة تأتي بعد جوالت المبعوث "حل الدولتين"وأكد المسؤولون التزام واشنطن الكامل 

أن الوقت بات مناسباً "وأكدوا . "قيامه بما يلزم على األرض" جورج ميتشل في المنطقة واألميركي
حاول المسؤولون التقليل من شأن الخالفات مع نتانياهو الذي و.  مع األطراف"لتعامل أوباما مباشرة

 مع نتانياهو، وال نريد استباق السيئال نعتقد أن األمور تسير في االتجاه ": يرفض حل الدولتين، وقالوا
ميتشل اجتمع مع رئيس الوزراء وبحث معه جميع المسائل، وهناك توافق بيننا "، مضيفين أن "المحادثات

. " سالم شاملإلى النووي، أو السعي اإليرانيلكثير من األهمية، سواء للتعامل مع الملف يالء اإعلى 
  .ونفوا التضارب في األولويات بين الجانبين

 أن الخطاب األميركي، وخالفاً للسنوات السابقة، أخذ نهجاً أكثر صراحة وتشدداً في التعامل مع إال
المستوطنات ستكون على طاولة البحث، ونكرر " أن إلى لينالمسئو إشارة، من خالل اإلسرائيليةالحكومة 

 اإلسرائيليين"وأضافوا أن . "إلنجاحهاما قاله الرئيس أن لدى جميع األطراف واجبات في هذه العملية 
، مستحضرين خطاب نائب الرئيس جو بايدن أمام لجنة "لديهم واجبات في شأن المستوطنات والحواجز

 أن تعمل باتجاه حل الدولتين، إسرائيل على أن"حيث أكد ) أيباك(ألميركية  ا- اإلسرائيليةالعالقات 
 اإلدارة أن الرئيس األميركي ومسؤولين في إلىوأشاروا . "وتتوقف عن بناء المستوطنات وترفع الحواجز

 واجبات باقي األطراف، وبينها إلىكما تطرق المسؤولون . اإلسرائيلي الجانب إلى األمرنقلوا هذا 
البناء على المبادرة " الفلسطينيين، والى الدول العربية إلىبالنسبة » اإلرهاباجبات األمنية ووقف الو"

  ."العربية للسالم بالتنسيق مع اللجنة الرباعية للمضي قدما
الرئيس " األميركية، فأكد مسؤول أن لإلدارة كانت هناك خطة سالم مرتقبة إن المسؤولين "الحياة"وسألت 

... اهللا الثاني منذ ثالثة أسابيع وتحدثا عن خطة سالم  ممتازا مع العاهل األردني الملك عبدعقد اجتماعا 
. "وبحثا احتمال أخذ المبادرة العربية للسالم والبناء عليها للمساهمة بشكل أكبر في الدفع بعملية السالم

، " عربية والتقى نتانياهواهللا الثاني عقد اجتماعات مهمة في المنطقة وفي عواصم الملك عبد" أن وأضاف
ال نريد تحديد ": وأضاف. "ما سيأتي من كل هذه االجتماعات هو قرار في شأن وسيلة المضي قدما"وأن 
  ." ما كانت هناك خطة من الجانب األميركي أو طرف آخرإذا

  17/5/2009الحياة، 
  

  الكبيراالنشقاقحركة فتح أمام احتمال  .37
 بالل الحسن

وهي تبدو في جانب منها . أزمة علنية، تتداول أخبارها كل وسائل اإلعالمأصبحت أزمة حركة فتح 
أزمة تخص الحركة وحدها، بينما هي في العمق أزمة سياسية تتعلق بالسلطة الفلسطينية وبخيارات 
الرئيس محمود عباس، وهي أيضا تبدو في جانب منها أزمة موضوعها مؤتمر فتح، بينما هي أزمة 

  .طني الفلسطيني كلهموضوعها المصير الو
نبدأ من أزمة فتح التنظيمية، فنجد أن الحركة تبحث منذ أشهر في ضرورة عقد مؤتمرها السادس دون 

 عضو وتكاد ال تتوقف عند 500أن تستطيع الوصول إلى نتيجة، فعدد أعضاء المؤتمر مشكلة، تبدأ من 
. حكم الذاتي أم في الخارجومكان عقد المؤتمر مشكلة، هل يكون في داخل أراضي ال.  عضو2000

والوثائق التي ستقدم إلى أعضاء المؤتمر للنقاش مشكلة، هل هي وثائق بناء السلطة والمجتمع أم وثائق 
وإذ يختلف أعضاء وكوادر وقادة فتح حول كل هذه المسائل، تتكون الكتل داخل . حركة تحرر وطني
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. هذه الكتل معا وصوال إلى التشابك باأليديأعضاء المؤتمر، ثالث أو أربع كتل على األقل، وتتناقض 
  .ويتدخل القادة التاريخيون لفض الخالفات فينتهي حتى حوارهم الهاتفي بتبادل السباب والشتائم

ويأتي العجز من القضايا المخبوءة التي ال يعترف . إنها ليست أزمة فقط، بل هي حالة عجز عن الحوار
وهنا يقول أحد المقربين . علنا يعني الصدام واالختالف والقطيعةأصحابها بها علنا، ألن االعتراف بها 

: من الرئاسة الفلسطينية، إن ثالث قضايا ال تريد الرئاسة الفلسطينية الوصول بها إلى نتيجة محددة
االنتخابات . الحوار مع حماس ال تريد الرئاسة له أن يصل إلى اتفاق. مؤتمر فتح ال تريد الرئاسة عقده

فمن أجل منع عقد . وهنا تجري المناورات وصوال إلى الهدف غير المعلن. لرئاسة إجراءهاال تريد ا
وبعد أسابيع يأتي الجواب , المؤتمر يتم طلب عقد مهلة الستخراج رأي الدول العربية باستضافة المؤتمر

نب العربي بالرفض، وال يعود هناك مجال سوى القول بضرورة عقد المؤتمر بالداخل، فيرفض الجا
ويقولون أيضا إن قضية االتصاالت مع العواصم العربية . اآلخر أن يعقد مؤتمر فتح في ظل االحتالل

وكذلك األمر من أجل تعطيل الحوار مع حماس، يتم وضعها أمام شروط . كانت أمرا مرتبا لكسب الوقت
صائب اتهام حركة وقد كشف الدكتور نبيل شعث في نقاشات المؤتمر الجارية، أنه ليس من ال. تعجيزية

حماس بتعطيل الحوارات الجارية معها، فهي قد وافقت، حسب قوله، على كل ما تم نقاشه، باستثناء نقطة 
وعند هذا التوضيح يحتدم الخالف الداخلي ويبدأ شك في نوايا الطرف . واحدة هي االعتراف بإسرائيل

  .اآلخر
  لماذا هذه المناورات؟ وماذا تخفي؟

وتبلور هذا الخالف وتوضح في الوثائق التي تم إعدادها لتناقش . حول طبيعة المرحلةتخفي خالفا : أوال
تثبيت أو حذف : وقد تم حتى اآلن إعداد أربعة برامج سياسية، وكلها تتوقف عند جملتين. في المؤتمر

 مرحلة بناء تركيز الجهود على البناء والتنمية ألننا في"، و"مواصلة الكفاح المسلح إلنهاء االحتالل"جملة 
ومجرد وجود أربعة برامج سياسية، تم اقتراح كل واحد منها في فترة معينة، يكشف . "السلطة الوطنية

مدى عمق األزمة داخل الحركة، بين التيار الذي يرى أن الثورة قد انتهت، وانتصرت، وحققت أهدافها، 
  . واجبوبين التيار الذي يرى أن االحتالل قائم، وأن النضال ضد االحتالل

من . بسبب هذا الخالف الجوهري واألساسي، بدأ الصراع منذ األيام األولى حول شروط العضوية: ثانيا
هو عضو الحركة في فتح الذي يحق له أن يشارك في انتخاب المندوبين للمؤتمر؟ فالكتلة التي تريد 

وكذلك يفعل . امواصلة مقاومة االحتالل، تضع شروطا للعضوية تضمن الفوز لمؤيدي وجهة نظره
وحين ال يتحقق الهدف من خالل العضوية، تبدأ المساومات والصراعات، فالعضوية . الطرف اآلخر

المقلصة تتهم بأنها وسيلة الستمرار سيطرة القيادة التاريخية على الوضع، والعضوية الموسعة تتهم بأنها 
  . محلهاوسيلة الستقدام قيادة جديدة شابة تبعد القيادات التاريخية وتحل

في ظل الصراع السياسي الخفي، هناك من يعتقد أن عقد المؤتمر في داخل مناطق الحكم الذاتي، : ثالثا
برنامج (يتيح للسلطة الفلسطينية أن تسيطر على أعمال المؤتمر، فتقر البرنامج السياسي الذي تريده 

محمد دحالن وحسين الشيخ (ا الرأي ، وتنتخب القيادات السياسية التي توافقه)التخلي عن مقاومة االحتالل
  .أما إذا عقد المؤتمر في الخارج فإن النتائج قد تكون مغايرة سياسيا وتنظيميا). وسواهما
ينطوي هذا الصراع على مكان عقد المؤتمر، على صراع من نوع آخر يمكن أن يصبح خطيرا : رابعا

قد المؤتمر في داخل أراضي الحكم فإذا نجحت فكرة ع. للغاية، وهو الصراع بين الداخل والخارج
، وليست حركة الشعب "الداخل"الذاتي، وتحت سيطرة االحتالل، فإن حركة فتح ستصبح حركة 

وستصبح حركة فتح حركة تيار سياسي واحد وليست حركة تيارات متنوعة، وهو ما ميز . الفلسطيني
  .وجودها طوال تاريخها

فإذا انعقد . قد تنتهي باالنشقاق عند انعقاد المؤتمر) أو بعضهاكلها (من الواضح أن هذه الخالفات : خامسا
، حيث يتوفر النقاش الحر، قد يقود الخالف حول البرنامج وطبيعة المرحلة، إلى "الخارج"المؤتمر في 
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 فإن أعضاء ومناضلي حركة فتح على امتداد مناطق اللجوء "الداخل"وإذا انعقد المؤتمر في . االنشقاق
مع ضرورة .  يمثلهم، فينشأ انشقاق على هذا األساس"الداخل"ت، لن يعتبروا أن مؤتمر ومناطق الشتا

األخذ بعين االعتبار أن حركة فتح تكونت تاريخيا في أماكن اللجوء، وأن البعض يطلق عليها وصف 
  .ثورة الالجئين

. قبته من بعيدوما تظهره هذه النقاط الخمس، أن األزمة داخل فتح، ليست من النوع الذي يمكن مرا
وليست من النوع الذي يمكن اعتباره شأنا يخص مجموعة أو كتلة ويمكن مواصلة العمل السياسي بعيدا 

. ولذلك فإن االهتمام بها ضروري من قبل الجميع. عنها، بل إن نتائج هذا الصراع ستؤثر على الجميع
 التي تعيشها فتح اآلن، ذلك أن ويخطئ كثيرا من يختلف مع حركة فتح، ثم يشعر بالسرور بسبب األزمة

. انشقاق حركة فتح سيعني غياب طرف أساسي عن ساحة النضال الوطني الفلسطيني ضد االحتالل
وانشقاق حركة فتح سيعني من جانب آخر احتمال سيطرة جناح التسوية بأي ثمن، على شؤون الحركة، 

ديد، ال تلقى أي اعتراف وطني وعلى شؤون السلطة الفلسطينية، فتنشأ سلطة فلسطينية من نوع ج
  .فلسطيني بها، وتصبح مع الزمن سلطة منعزلة وغير مقبولة

. وبسبب عمق هذه األزمة، فهناك من ينصح حركة فتح بأن تتوقف عن البحث في عقد المؤتمر السادس
د بعد والمؤتمر ينعق. فهذا المؤتمر ينعقد بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس، وهي فترة زمنية طويلة

والمؤتمر ينعقد بعد انتقال حركة فتح من مرحلة إدارة ثورة . توقيع اتفاق أوسلو وتجريبه على األرض
إلى مرحلة إدارة سلطة ومجتمع، وكل هذه قضايا تحتاج إلى دراسة وتقييم، وإلى إحداث تغييرات 

وبعد . ية والسياسيةجوهرية وأساسية في بنية الحركة ونظامها الداخلي، لتتالءم مع التغيرات الزمن
. يناقش وال يتخذ قرارات) لقاء مصغر(التوقف عن بحث عقد المؤتمر، يبدأ اإلعداد لعقد كونفرنس 

يحضر هذا الكونفرنس أكفأ القيادات وأقواها، ويناقش كل ما هو مطروح، وكل ما هو مختلَف عليه، ومن 
ه ليس المطلوب اتخاذ قرارات، بل ويمكن للنقاش أن يتحلى بالموضوعية والعمق ألن. دون ضغط زمني

وحين يتم إنجاز هذه المهمة على . تكوين مناخ فكري وسياسي وتنظيمي، يلتقي حوله أعضاء الكونفرنس
مدى شهر أو شهرين، يمكن الدعوة من جديد لعقد المؤتمر، حيث يلعب أعضاء الكونفرنس، بعد أن 

هذا إذا . ودور الناظم لنقاشات المؤتمر ونتائجهدرسوا وتعمقوا وتفاهموا، دور القائد، ودور الموجه، 
أما إذا كان البعض مرتاحا إلى . أردنا أن نجد طريقا يخرج فتح من األزمة العنيفة التي تعيشها اآلن

األزمة، ويعتقد أنها تدفع األمور نحو طريق مسدود، يتيح له أن يدفع المسائل في اللحظة الحرجة نحو 
ه، فإنه يستطيع مواصلة السير في نمط مناقشات اللجنة التحضيرية، الهدف الخفي الذي يضمر علي

  .والمنتهية حتما نحو االنشقاق
منذ غياب الرئيس عرفات، خسرنا االنتخابات، وخسرنا الحكومة، : يتداول أعضاء فتح تحليال يقول

 على وخسرنا قطاع غزة، وها نحن على وشك أن نخسر حركتنا التاريخية، فأي جهة سياسية نحاسب
 ضوء هذه النتائج؟

  17/5/2009الشرق األوسط، 
  

   التكليف والتأليفشروط.. حكومة فّياض الثانية .38
  عريب الرنتاوي

قد يتراءى للرائي أن رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور سالم فياض يجد نفسه في وضع ال يحسد                 
حملته على أكتافهـا وغذّتـه مـن        عليه، بعد أن انقلبت فتح عليه وانفضت من حوله القوى الرئيسة التي             

رصيدها، ووفرت لحكومته شبكة أمان مكنتها من العيش لعامين تقريبا بعد أن كان مقررا لها أن تبقى في                
سدة تصريف األعمال لشهرين فقط على أبعد تقدير، وفقا لروح القانون ونصوصه، وهذا أمـر صـحيح                 

صحيح أن فتح انقلبت على رئيس وزراء       .مشهد إال أنه ال يعكس سوى جزء من الصورة وال         ،ظاهريا فقط 
حكومة رام اهللا، وهددت باالنتقال إلى المعارضة إن هو صدع ألمر الرئيس وشرع في تشكيل حكومـة                 
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ثانية، الجبهة الشعبية رفضت مبكرا االشتراك في حكومة على شطر من الوطن، وهي التي لم تـشارك                 
 حـزب الـشعب     - نظريا على األقل     -من واليتها   في حكومات سابقة كان الوطن بكل مساحته، من ض        

الفلسطيني رفض المشاركة في حكومة فياض الثانية، مفضال التوافق على استرتيجية وطنيـة للمرحلـة               
المقبلة، على الدخول في لعبة توزيع الكراسي وتلبيس الطواقي، المبـادرة الوطنيـة ومعهـا عـشرات                 

ا على فياض، ترفض المشاركة وتبدي زهـدا الفتـا فـي          الشخصيات المستقلة، وكثير منها قريب سياسي     
حتى السيدة حنان عشراوي، الشريك الوحيد لفياض في قائمة الطريق الثالث والمجلس            .المنصب الوزاري 

التشريعي، رفضت المشاركة في حكومته األولى، وهي ترفض المشاركة في حكومته الثانية، وتنشط في              
مستقلة الذي يراد له أن يمأل فراغا وأن يسد فجـوة بـين القبطـين               إطار التجمع الوطني للشخصيات ال    

وإذا أضفنا هؤالء جميعا إلى قائمة الخصوم التقليديين لفيـاض وحكومتـه مـن              .فتح وحماس : الرئيسين
حماس والجهاد والفصائل الثمانية في دمشق، وعشرات الشخيصيات والمؤسسات، فـإن الـسؤال الـذي               

 الذي تبقى لفياض من الفصائل والقوى الفلسطينية الرئيسة؟ وهل ثمة مـن             من: سيطرح نفسه بإلحاح هو   
" االنشقاقات الفصائلية "يدعم إعادة تكليف فياض، غير الرئيس عباس والجبهة الديمقراطية وعدد من بقايا             

ن الصحيح  لك.التي ال يتعدى نفوذها ما تبقى من أعضاء هيئاتها القيادية؟         " فدا"و" التحرير"و" النضال"كبقايا  
كذلك هو أن ضعف القاعدة الشعبية والدعم الفصائلي لحكومة تصريف اإلعمال، ال يعني للحظة واحدة،                

، أو أن فرص إعادة انتاجها قد انعدمت أو تراجعت كثيرا، فهذه الحكومة اعتمدت              "آيلة للسقوط "أنها باتت   
حرير التنفيذية، وفرضت نفسها على     منذ اليوم أول على دعم رئاسة السلطة ومن تبقى من لجنة منظمة الت            

ودعمه وإسناده، وجميع هذه الشروط التي جاءت بالحكومة أول مـرة،           " الخارج"بقوة  " الداخل الفلسطيني "
ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، وهي مرشحة لالستمرار في المدى المنظور، مبقية معها الباب مفتوحـا                 

 وتجديدها، فالذين جاؤوا بالحكومة وأمـدوها بكـل أسـباب           الستمرار الحكومة وإعادة انتاجها وتوسيعها    
وعندما سيعلن في القاهرة عن فشل آخر       .الديمومة، ال تعنيهم من قريب أو بعيد أسئلة الشرعية أو الشعبية          

جوالت الحوار الوطني، وهذا أمر مرجح على أية حال، ستزول بعض تحفظات بعض فتح على فيـاض                 
غلو حماس وارتباطاتها الخارجية    "كليف والتأليف، الوسيلة األنجع للرد على       وحكومته، وستكون إعادة الت   

أن األولوية هي لمنـع وصـول       " الخطر اإليراني المشترك  "، وسيجد أنصار نظرية     "ونزوعها االنقالبي 
إلى رام اهللا وبيت لحم، وأن الحكومة الحالية بأجهزتهـا الماليـة واألمنيـة وشـبكة                " الماللي وصبيانهم "

فاتها وصداقتها الدولية، هي الطرف األنسب واألفعل، لمقاومة نفوذ حماس واستئصاله من مختلـف              تحال
كهذا، ستتساقط جميع التحفظات تباعا، ولن يلتفت أحد إلـى          " مقدسة"مناطق الضفة الغربية، وأمام مهمة      

  . والتهذيبتحفظات عزام األحمد واشتراطاته أو يلقي باالً لمواقف بسام الصالحي شديدة الكياسة
  17/5/2009الدستور، 

  
  لحركة فتحالثورياالحتكام إلى المجلس  .39

 حمادة فراعنة
لم أر حركة سياسية تجيد االنتحار كما هي حركة فتح، ولم أشهد أذكى من أعضاء قياداتها في قدراتهم 

فصيل  اللجنة المركزية لحركة فتح، كما ال يوجد أعضاء، تماماً كما هم أنفسهمعلى التصويب على 
سياسي فلسطيني لديه االنسجام السياسي الداخلي كما هو متوفر لدى حركة فتح، بنفس القيمة التي يتوفر 
لديها التوافق السياسي، يتوفر الكره والحسد الشخصي وتنازع المصالح فيما بينهم، كأنهم ورثة يختلفون 

ؤولية والهموم الوطنية، وخسارة  تركة اللجنة المركزية هي الحزن والدموع والمسأنعلى الميراث، مع 
 في اجتثاث الظلم عن فلسطين أهدافه لم يحقق المشروع الوطني الفلسطيني إذا أعناقهمالضحايا في 

 .وشعبها ومقدساتها
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 حتفها مفتوحة األعين كما إلىولم اسمع عن حركة سياسية تسعى بوعي وتصميم لتدمير ذاتها، وتسير 
 ودوافع ألسباب نفسها وطاقاتها من خالل صراعاتها الداخلية الذاتية تفعل قيادة حركة فتح في استنزاف

 كأنها بال أوشخصية غير سياسية، وكأنها بال عدو يحتل أرضها ويغتصب حقوقها ويشرد نصف شعبها، 
 . هزيمتها وموتها لوراثتهاإعالنخصوم ينتظرون 

احدة، لتقييم إخفاقاتها في المفاوضات ولم اسمع ولم أر ولم أقرأ عن حركة سياسية، لم تجتمع ولو لمرة و
 لتحديد أين وصلت المفاوضات وما هي العقبات التي حالت دون تحقيق النتائج اإلسرائيليمع العدو 

 .المطلوبة، وما الذي حققته حتى يومنا المحسوب هذا، كما حصل مع حركة فتح؟؟
لهزائم المتكررة على أيدي  سلسلة من اإلىولم اسمع ولم أر ولم أقرأ عن حركة سياسية تعرضت 

 وأمام، 2006 في االنتخابات البرلمانية أو 2005خصومها السياسيين، سواء في االنتخابات البلدية عام 
 2009 و2008 عام اإلسرائيلية، وفي مواجهة حرب الرصاص المصهور 2007االنقالب الحمساوي 

 ودوافع أسبابة، ولم تجتمع لتقييم على قطاع غزة ومن قبلها حرب السور الواقي على الضفة الغربي
الهزائم وكيفية الخروج منها، كما فعلت حركة فتح، حيث لم تجتمع، ولم تقيم ولم تستخلص الدروس 
والعبر، كي تتعلم من هزائمها، كيفية النصر على عدوها االسرائيلي وعلى خصمها الحمساوي، 

، أي في 1948ي ذكرى النكبة في مناطق  منعت مظاهر االحتجاج الفلسطيني ف"إسرائيل"وبالمناسبة 
 من مظاهر األخرىالجليل والمثلث والنقب، مثلما منعت حركة حماس في قطاع غزة فصائل المقاومة 

 إلى تتحول مظاهر االحتجاج الفلسطيني على النكبة أن سنة على النكبة، خشية 61التذكير بمرور 
اس مع القوى السياسي الفلسطينية كالجبهتين  تعامل حمأسلوبمظاهر ضد االنقالب وتداعياته وعلى 

 !!.الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وغيرها
حركة فتح، كانت عظيمة في مبادراتها الكفاحية والسياسية والوطنية، قادت الشعب الفلسطيني من 

هذا الشعب  النضال والثورة، واستعادة زمام المبادرة في تمثيل إلى والهزيمة والنكبة والنكسة، اإلحباط
ووضع حقوقه على طاولة المفاوضات واالهتمامات الدولية وجعلها قابلة للحياة والتطبيق، كانت عظيمة 

، كما 2009وال تزال وها هم طلبتها يفعلونها في انتخابات مجالس طلبة الجامعات الفلسطينية في العام 
 حيوية األكثرة هم الفئة العمرية ، والطلب2008فعلوها في انتخابات مجالس طلبة الجامعات طوال عام 

 .ونشاطاً في الشارع وبين مسامات المجتمع، والطلبة هم قادة المستقبل
شبان اليوم، قادة المستقبل، الفتحاويون في فلسطين، في الجامعات، بوضوحهم وانحيازهم، وفي نتائج 

 األنانيينط، بل هزموا قادتهم انتخاباتهم واهتمامهم، لم يهزموا االحتالل فقط، ولم يهزموا االنقالب فق
 .المتشبثين بالسلطة والمراكز

أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عليهم أن يرحلوا ليستريحوا بحب واحترام مثل كل المتقاعدين 
 .المدنيين والعسكريين الذين حصلوا على حقوقهم التقاعدية، بكرامة وتأمين معاش وتاريخ مشرف

موعده، وخالصة عمل لجنته التحضيرية، يجب أن يكون أمام المجلس مؤتمر فتح، مكان انعقاده، 
فعليهم إذاً أن يحتكموا إلى هذا المجلس ليكون . الثوري، وهو الذي يقرر، فهو ال يزال العقده المركزية

صاحب القرار الفصل بكل ما يتعلق بمكان وزمان انعقاد المؤتمر العام المقبل لحركة فتح، هذا هو 
قي والعقالني والشرعي والرسمي للخروج من المأزق الذي وقعت فيه حركة فتح ألن المخرج المنط

 النار على نفسها في حين عليها أن تحترم مكانتها وتراثها وال تقدر قيمتها وإطالققيادتها تجيد االنتحار 
  .  على دورها في مواجهة االحتالل وفي مواجهة االنقالبيالفلسطينوموقعها ورهان الشعب 

  17/5/2009يام، فلسطين، األ
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   ومؤتمرها"فتح"في ما خّص حركة  .40
  ماجد كيالي

فقد .  اهتماما واسعا، خصوصا في الساحة الفلسطينية"فتح"أثارت مسألة انعقاد المؤتمر السادس لحركة 
مر عقدان على المؤتمر السابق، وهذا أول مؤتمر سيتم عقده بغياب ياسر عرفات، الزعيم التاريخي لهذه 

وفوق كل ذلك فهذا المؤتمر سيتم عقده في ظروف . حركة، وبعد ولوج طريق التسوية وإقامة السلطةال
 بعد تراجع دورها كحركة تحرر وطني، وانحسار مكانتها القيادية في الساحة "فتح" إلىصعبة بالنسبة 

  . كند لها في الصراع على مكانة القيادة والشرعية"حماس"الفلسطينية، وظهور 
، ال تقتصر فقط على مسألة انعقاد "فتح"ى خــالف ما يعتقد كثيرون فإن معضلة حركة وعلـــ

المؤتمر، أو على غياب التوافق من حــــول مكان وزمان عقده وعدد أعضائه، بالرغم من أهمية 
ل مثلما أنها ال تتعلق فحسب بعدم توفر قيادة تاريخية جامعة لهذه الحركة من وزن الزعيم الراح. كل ذلك

فثمة، إضافة لما تقدم، معضالت تكوينية في هذه الحركة نشأت معها منذ قيامها، ضمنها . ياسر عرفات
التقرير بشؤونها وسياساتها، وضعف قطاع ) وبالتالي الزعيم(غياب البني المؤسسية، واحتكار القيادة 

لصالح ) والفكري(لسياسي التنظيم فيها، العتباره مجرد جهاز من أجهزتها األخرى، واالستهتار بالعمل ا
  . المبالغة بالعمل الدعوي والشعاراتي واألمني والمظاهر المسلحة

ومعنى ذلك أن هذه الحركة تحتاج إلى أكثر من مؤتمر لتصويب أوضاعها، بل إنها بحاجة ماسة إلعادة 
ذه الحركة صحيح أن ه.  السياسيةوأطروحاتهاصياغة، أو تأسيس جديد، لبناها وعالقاتها وأشكال عملها 

التي ساهمت في بلورة الهوية الوطنية وبادرت للكفاح المسلح ومكّنت البعد الفلسطيني من الحضور في 
المعادالت السياسية في المنطقة، وقادت العمل الوطني طوال أكثر من أربعة عقود، واجهت العديد من 

م العربية، أو بحكم استهدافها من االمتحانات والمنعطفات الصعبة والخطيرة، إن باالحتكاك مع بعض النظ
التي (لكن، وعلى أهمية كل ما تقدم، فإن عوامل العطب الذاتية . قبل إسرائيل، ما أثر عليها كثيرا

هي التي أدت إلى ترهل جسم هذه الحركة وتكلسه، وبالتالي إلى تراجع مكانتها في العمل ) ذكرناها
) 2006(الكبيرة في االنتخابات التشريعية الثانية الوطني، األمر الذي تجلى في شكل خاص بخسارتها 

  ). 2007(وانهيار وضعها بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 
وكما هو معلوم فإن هذه الحركة لم تستطع أن تطور بناها وعالقاتها الداخلية، أما تفكيرها السياسي 

 التحوالت السياسية التي أقدمت فتوقف عند الشعارات التي أطلقتها في منتصف الستينات، على رغم كل
تراجع دور هذه الحركة في ميدان الكفاح المسلح، لكن امتداداتها ) 1982(وبعد الخروج من لبنان . عليها

وقدراتها ورمزيتها في األراضي الفلسطينية المحتلة مكنتها من تسيير االنتفاضة األولى 
، بكل اإلجحاف المتضمن فيه )1993(سلو ، واستثمارها في ما بعد، في عقد اتفاق أو)1993ـ1987(

وهذا إنما انعكس سلبا على . كثمن لالعتراف اإلسرائيلي بقيادة منظمة التحرير وهي ذاتها قيادة فتح
  . الفلسطيني"الحلم"الحركة باعتبارها حارسة 

وظفين ، بعد قيام السلطة، واعتبارها بمثابة حزب لها، وتحول كوادرها إلى م"فتح"وقد تفاقمت معضلة 
فيها، ما أدى إلى فقدانها طابعها كحركة تحرر، وإصابتها بلوثة السلطة والتسوية، في آن معا، ما أثار من 

  .حولها الشبهات الوطنية والمسلكية
 استعادة زمام المبادرة وتعزيز صدقيتها في المجتمع، عبر المزاوجة بين "فتح"بعد ذلك، وعندما حاولت 
التي اندلعت أواخر (ناف عمليات المقاومة المسلحة، خالل االنتفاضة الثانية المقاومة والمفاوضة، واستئ

، أدى ذلك إلى مفاعيل سلبية، إذ افتقدت االنتفاضة طابعها الشعبي، وسهل على إسرائيل )2000عام 
  .وكان ما ساعد على ذلك واقع التخبط والفوضى في هذه الحركة. معاً» فتح»استهداف السلطة و

 مراجعة أوضاعها الداخلية، أو تجاربها، كما أنها لم تقم وال إلى لم تعمد وال مرة "فتح"ركة والالفت أن ح
مرة بمحاسبة أو مساءلة أي من قيادييها، بشأن أي شبهة، أو اتهام، ذي طبيعة مسلكية أو أخالقية أو 



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1437:         العدد       17/5/2009األحد  :التاريخ

مظاهر وطنية، وهي أوضاع أضعفت من صدقية هذه الحركة في المجتمع الفلسطيني، بعد أن تفشت 
  .الفساد والمحسوبية والفوضى، في مناطق السلطة

، تتحمل )وبعده أبو مازن(، وخاصة الزعيم الراحل ياسر عرفات "فتح"وإضافة إلى كل ما تقدم فإن قيادة 
مسؤولية تهميش إطارات ومؤسسات منظمة التحرير لصالح السلطة، كما يحسب عليها إضعاف روح 

لسطينية، بعد أن باتت هي بالذات تفتقد اليها، مثلما افتقدت للعالقات التنوع والتعددية في الساحة الف
  . الديموقراطية

 تكمن أساسا في عدم تمكنها من تحقيق انجازات ملموسة في "فتح"لكن ولإلنصاف، أيضا، فإن معضلة 
مة هكذا تم تضييع منظ. مواجهة عدوها، ال باالنتفاضة وال بالمقاومة، ال بالمفاوضة وال بالتسوية

التحرير، والسلطة لم تتحول إلى كيان، بقدر ما تحولت إلى جهاز للسيطرة وتغطية واقع االحتالل، 
  . بدعوى االستقالل

والمؤسف أن الكفاح الفلسطيني باالنتفاضة والمقاومة تمخض عن حاالت مزاجية وفوضوية وعاطفية، 
لمفاوضات والتسوية فكشف عن واقع أما ولوج طريق ا. بدال من كونه نتاج إستراتيجية مدروسة ومنظمة

خبو الروح الوطنية وعدم قدرة القيادة الفلسطينية على توليد البدائل والمعادالت السياسية للرد على 
وبالمحصلة، وبسبب من كل ما سبق، استطاعت إسرائيل تجويف هذه الحركة، . التملصات اإلسرائيلية

يها عن وضعها كحركة تحرر وطني، واعتمادها طريق وتأزيمها، وإثارة الشبهات من حولها، بشأن تخل
فهل ثمة إرادة فتحاوية، أو . "فتح"، وأفول حركة "حماس"وهي األوضاع التي مهدت لصعود . التنازالت

  هل ثمة متسع بعد لوقف هذا التدهور؟
  17/5/2009الحياة، 

  
   من رحلة الباباالفلسطينيالشق اإلسرائيلي  .41

      ياسر الزعاترة
ري القول إن الشق اإلسرائيلي من رحلة حج البابا قد بدأ من هنا من األردن عندما أطل مـن                   من الضرو 

جبل نبو وتحدث عن أرض الميعاد متبنياً الرواية اليهودية، مضيفاً تلك التصريحات الدافئة األخرى عـن                
  ".العهد القديم"العالقة بين الكنيسة واليهود والكتاب المقدس، 

اً لتبريد األجواء في استقباله، حيث تسابق الحاخامات ورموز اليمـين فـي وضـع               لكن ذلك لم يكن كافي    
االشتراطات في طريقه، إلى جانب التذكير بعضويته السابقة في منظمة للشبيبة الهتلرية، مع استرجاع ما               

  .تيسر من إشكاالت مع الكنيسة الكاثوليكية
كما هو واقع قدرة اليهود علـى الحـشد الـسياسي           كل هذه األجواء لم تكن غائبة عن وعي البابا، تماماً           

واإلعالمي ضده إذا أرادوا، ولذلك لم يكن غريباً أن يميل إلى مهادنتهم كخيار أفضل من مناكفتهم، لكـن                  
القوم بعقلية االبتزاز التي تتملكهم لم يكونوا ليتوقفوا عن ممارساتهم التقليدية، ألن المطلوب هو تحويـل                

  .عقدة ذنب عند العالم كله تكرس خضوعه الدائم لمطالبهم ومطالب دولتهمالمحرقة النازية إلى 
بدأ البابا مسلسل مجامالته لإلسرائيليين منذ اللحظة األولى لوصوله مطار بن غوريون، ومن ثم زيارتـه                

لضحايا المحرقة، وكذلك زيارته حائط المبكى في المسجد األقصى وممارسة تقليد           " ياد فاشيم "إلى متحف   
 ورقة في شقوقه، إلى جانب الخطوة المثيرة األخرى ممثلة في استقباله عائلة الجندي اإلسـرائيلي                وضع

األسير جلعاد شاليط، تلك التي كشفت عمق استجابته لالبتزاز اإلسرائيلي، وبالطبع لما تعنيه من انحيـاز                
كما أن من بينهم مئـات   ألف أسير فيهم المرضى والنساء واألطفال،     11مقابل  ) جندي قاتل (ألسير واحد   

  .ليس عليهم تهمة، ومنهم مئات قضوا أكثر من عشرين عاما في السجن
البابا، وفي سياق استرضاء اليهود تحدث عن معاداة السامية وضرورة محاربتها في العالم، من دون أن                

ت يسأل أحد عن سبب تصاعد الظاهرة، وبالطبع ألن الجميع يعرفون الجـواب ممـثالً فـي الممارسـا                 
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ثمـة  (اإلسرائيلية الهمجية بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب سياسات الغطرسة في عدد من دول العالم               
  ).استطالعات ربطتها أيضاً باألزمة المالية العالمية في ظل قناعة البعض بمسؤولية اليهود عنها

ن أصلي كي ال تـشهد      أنتهز الفرصة لتبجيل ذكرى ضحايا المحرقة، وأ      "قال البابا   " ياد فاشيم "في متحف   
، لكن ذلك لم يشفع له، حيث خرجـت الـصحف كمـا خـرج               "اإلنسانية مجدداً أبداً جريمة بهذا الحجم     

، وكذلك عدم اعتذاره عن دور الكنيسة       )ستة ماليين برأيهم  (الحاخامات ينددون بعدم ذكره لرقم الضحايا       
لطبع لما ينطوي عليـه مـن إذالل للكنيـسة          الكاثوليكية في المذابح النازية، األمر الذي لم يكن ممكناً با         

  .وأتباعها
أدعو كل المسؤولين إلى دراسة     "في موضوع التسوية لم يتوغل البابا كثيراً في الملف، فقد اكتفى بالقول             

كل طريق ممكن باتجاه تسوية عادلة للصعوبات الكبيرة ليتمكن الشعبان من العيش بسالم كل في بلـده،                 
، وهي كلمات يمكن أن ترضي الجميع، كما أنها تتحاشى أي انتقـاد             "بها دولياً داخل حدود آمنة ومعترف     

  .مباشر لإلسرائيليين
، واصل البابـا سياسـة الحـذر حيـال          )مدينة بيت لحم ومخيم عايدة    (في رحلته إلى الجانب الفلسطيني      

ر والحصار ومعانـاة    استفزاز اإلسرائيليين، لكن كالمه لم يخل من مجاملة للفلسطينيين فيما يتعلق بالجدا           
الالجئين والتعاطف مع ضحايا الحرب في غزة، والمطالبة بإعـادة اإلعمـار، وكـذلك تحـسين حيـاة                  

إغـواء اللجـوء   "الفلسطينيين، ومن ثم حقهم في وطن ذي سيادة، من دون أن ينسى نصيحتهم بمقاومـة          
  .، أي نبذ المقاومة"لإلرهاب والعنف

لبابا أن السياسة كانت حاضرة في كل تفاصيلها رغم بعدها الـديني،            أيا يكن األمر، فقد أكدت رحلة حج ا       
كما أكدت أن مسلسل ابتزاز اليهود للكنيسة الكاثوليكية لن يتوقف، ربمـا حتـى تغـدو مثـل الكنـائس                    
المعمدانية الجنوبية في الواليات المتحدة صدى للهواجس اإلسرائيلية، أكثر منها منـصة للتعبيـر عـن                

والحق أن عاقالً لم يصدق أن المؤسسة الدينية المسيحية مقتنعة بالفعل بصواب            .  الحقيقي اإليمان المسيحي 
  .مسلسل التغيير الذي أجرته على خطابها حيال اليهود، لكنها السياسة التي تعبث بكل شيء

 17/5/2009صحيفة فلسطين، 
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