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  "د على حل الدولتينأوباما يدعو نتنياهو لوقف االستيطان ويؤكّ .1

أكد الرئيس  ":كاالتالوو"حنان البدري، نقالً عن مراسلها واشنطن  من 19/5/2009 لخليج،اذكرت 
بنيامين نتنياهو، أمس، في " اإلسرائيلي"األمريكي باراك أوباما إثر محادثات أجراها مع رئيس الوزراء 

ت بشأن برنامجها البيت األبيض، أنه سيقرر في نهاية العام الحالي ما إذا كانت إيران جادة في المحادثا
ترتيبات العيش "النووي أم ال، بينما التف نتنياهو على تأكيد مضيفه على حل الدولتين بحديث عام عن 

  ". يجب أن يتوقف"وأعلن أوباما إثر المحادثات أن االستيطان في األراضي الفلسطينية ". جنباً إلى جنب
االستيطان . ينا أن نحقق تقدماً في مجال االستيطانعل"وقال أوباما إثر لقائه نتنياهو في المكتب البيضاوي 

. لديها التزام واضح بوقف االستيطان في إطار خارطة الطريق" إسرائيل"وأضاف، إن ". يجب أن يتوقف
التي كانت في الماضي تسير وفق كثير من الكالم وقليل من "وتعهد أوباما بالتدخل في عملية التسوية 

لى دور الدول العربية وبخاصة مصر واألردن والسعودية، وكذلك دور ، حسب وصفه، مشيراً إ"الفعل
 الفلسطيني -" اإلسرائيلي"كما جدد الدعوة للتوصل الى حل للصراع . السلطة الفلسطينية للقيام بجهد أكبر

  ".الدولتين"يقوم على أساس 
والواليات المتحدة " ييناإلسرائيل"أعتقد أنه ليس فقط من مصلحة الفلسطينيين بل أيضا من مصلحة "وقال 

الغتنام "والفلسطينيين " اإلسرائيليين"ودعا أوباما ". والمجتمع الدولي التوصل الى حل على أساس الدولتين
وضرورة وقف الهجمات " إسرائيل"من أجل السالم، مشدداً على ما أسماه أمن " هذه الفرصة وهذه اللحظة

وأضاف أنه . لى األوضاع السيئة التي يعيشها أبناء غزةوأشار إ. والصواريخ من قطاع غزة" اإلرهابية"
  .إذا أغلقت الحدود فإن من المستحيل إعادة البناء

وفيما بادر نتنياهو إلى طرح موضوع إيران مجدداً كأولوية، زاعماً أنه للمرة األولى في سنوات عمره 
و تهديد واحد، في إشارة إلى والعرب نح" إسرائيل" يشهد مثل هذا التوافق في وجهات النظر بين 59ال 

ايران، أكد أوباما أنه سيقرر في نهاية العام الحالي ما إذا كانت إيران جادة في المحادثات بشأن برنامجها 
  .النووي أم ال



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1439:         العدد       19/5/2009الثالثاء  :التاريخ

من جانبه قال نتنياهو إنه مستعد لبدء محادثات السالم فورا، لكنه طالب الفلسطينيين باالعتراف ب 
وقال إن على الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم لكنه لم يأت على ذكر الدولة . "دولة يهودية"ك" إسرائيل"

" اإلسرائيليين"تسمح ل " ترتيبات"وأعلن نتنياهو إمكان التوصل الى ما أسماها . الفلسطينية أو حل الدولتين
لسالم، وقال إنه يشاطر أوباما رغبته في تحقيق تقدم في عملية ا. والفلسطينيين بالعيش جنبا الى جنب

أريد أن أقول بوضوح إننا ال نريد حكم "وأضاف ". فورا"مؤكداً انه يريد بدء المفاوضات مع الفلسطينيين 
  ".الفلسطينيين

صحيفة الفايننشال ان رضوان أحميمد ،  نقالً عن مراسله لندنمن 19/5/2009بي بي سي وذكر موقع 
أوباما يفشل في إقناع نتنياهو "د تحت عنوان مقاال لمراسليها في واشنطن لوسي وأندرو وارت شرنتايمز 

  ". بقبول حل الدولتين
تقول الصحيفة إن أوباما رغم أنه أحاط نتنياهو بجو دافئ وتوافقي، فإنه أبعد نفسه عـن الكثيـر مـن                    و

  . مواقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتشددة بشأن النزاع العربي اإلسرائيلي
م يفلح في إقناع نتنياهو بقبول حل الدولتين، وتنقل عن نتنياهو قوله إن             وتمضي الصحيفة قائلة إن أوباما ل     

الفلسطينيين ينبغي أن يعترفوا بيهودية الدولة اإلسرائيلية كمطلب جديد نسبيا كما تالحظ الصحيفة لمنـع               
  . الحديث عن حق العودة

خطط التفصيلية إلدارة   وتنقل الصحيفة عن جميس زغبي الذي يرأس المعهد العربي األمريكي قوله إن ال            
أوباما بالنسبة إلى عملية السالم ستتضح قبل أو خالل خطاب أوباما المرتقب إلى العالم اإلسـالمي فـي                  

  . حزيران المقبل/ يونيو4القاهرة يوم 
   

  فصائل سمت مرشحيهاثالثة  ينتظر حّل عقدة الخارجية إلعالن الحكومة وعباس .2
 اإلعـالن  يـتم    أنعلمت أنه من المتوقـع      " األيام"أن  رام اهللا   من   19/5/2009األيام، فلسطين،   نشرت  

سـعيد أبـو    . أن د " األيام"كما علمت    .سالم فياض . رسمياً اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة د       
علي، محافظ رام اهللا والبيرة، سيتولى حقيبة الداخلية خلفاً للفريق الركن عبد الرزاق اليحيـى، علـى أن                  

 شخصيات من حركة فتح، وفدا، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهـة النـضال              تضم الحكومة 
 إلىالشعبي، في حين تمسكت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، باعتذارهما عن االنضمام              

  .الحكومة
الحكومـة   إلىأبو علي، فإنه سينضم من حركة فتح . لى دإ إضافةأنه  " األيام"وذكرت مصادر مطلعة لـ     

خالد القواسمي الذي سـيتولى     . ، ود واإلسكان العامة   األشغالمحمد اشتية الذي سيتولى حقيبة      . كل من د  
 عـام مجلـس الـوزراء، سـيتولى حقيبـة           أمـين سعدي الكرنز،   .  د أنحقيبة الحكم المحلي، في حين      

  . الحكومة ماهر غنيم وربيحة ذيابإلىالمواصالت كما سينضم 
  .األوقافشؤون االجتماعية محمود الهباش حقيبة كما سيتولى وزير ال
 انه من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فإن ماجدة المصري سـتتولى حقيبـة              إلىوأشارت المصادر   

الشؤون االجتماعية، ومن فدا ستتولى سهام البرغوثي حقيبة الثقافة ومن جبهة النضال الشعبي سـيتولى               
باسـم  .  الحكومة وجوه جديـدة منهـا د       إلىانه سينضم   " األيام"لمت  وع .احمد مجدالني . حقيبة العمل د  

  .خوري الذي سيتولى حقيبة االقتصاد
 ثالثة فصائل حسمت أن  أحمد رمضان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 19/5/2009المستقبل، وأضافت 

يموقراطية ماجدة المصري من الجبهة الد:  مشاركتها في الحكومة المقبلة وسمت مرشحيها وهمأمر
وستحمل حقيبة الشؤون االجتماعية، وسهام البرغوثي وزيرة للثقافة، واحمد مجدالني من جبهة النضال 

، لألشغالمحمد اشتية وزيرا :  وزراء عرف منهم8 إلى للعمل، فيما ستشارك فتح بعدد قد يصل وزيراً
وماهر غنيم وزيراً لالتصاالت، وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة وخالد القواسمة وزيراً للحكم المحلي 
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الضفة الغربية، فيما لم يتم تسمية وزراء فتح من قطاع غزة، باستثناء سعد الكرنز " كوتا"وجميعهم من 
  . يكون نائبا لرئيس الوزراءأن للمواصالت، ويطالب وزيراً

 النهائية للحكومة بموازاة ذلك، ما زال مقر الرئاسة في رام اهللا بانتظار وصول فياض حامالً معه الصيغة
 من وصول فياض لمقر المقاطعة، ففي الغرف المغلقة يحاول اآلن ثمة ما يمنع حتى أنالجديدة، بيد 

 يجدوا مخرجاً لعقدة وزير الخارجية التي تقف حجر عثرة في أنالمعنيون وطباخو الحكومات الفلسطينية 
لمالكي، في حين يصر فياض على  الحكومة، حيث يتمسك عباس بالوزير الحالي رياض اإعالنطريق 

  . حتى بقاء هذا المنصب شاغرا ويتواله هو بنفسهأواستبداله 
مصادر فلسطينية  أن كفاح زبون، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 19/5/2009الشرق األوسط، وأوردت 
، أن الرئيس عباس، استأنف بشكل مكثف مشاورات تشكيل حكومة جديدة "الشرق األوسط"أكدت لـ

وبحسب  .وعلم أن عباس، يصر على تكليف فياض برغم معارضة قادة في حركة فتح. وسعةم
المصادر، فإن عباس يجري مشاورات كذلك مع قادة في فتح، وقال أمين مقبول، عضو المجلس الثوري 

وقال مصدر آخر، . "المشاورات تشمل أسماء من سيشارك من فتح"، إن "الشرق األوسط"لفتح لـ
وأبلغ عباس كل منتقدي الحكومة من قادة فتح،  ."شخصيا بعض المحسوبين على الحركةسيرشح عباس "

 ."هذه حكومتي"في أكثر من اجتماع خالل اليومين األخيرين، 
 مع قياديين في فتح، أن الحركة منقسمة بشأن "الشرق األوسط"ويتضح من عدة اتصاالت أجرتها 

الرئيس هو من يقرر إذا ما " :في كتلة فتح البرلمانيةالمشاركة، وليس لديها موقف واحد، وقال مصدر 
هذه حكومة أميركية وال عالقة لفتح "وقال مصدر آخر . "كانت فتح تشارك أو ال، وليس أي أحد آخر

حتى إذا لم تشارك الحركة بقرار رسمي فإن محسوبين عليها سيشاركون "أما مصدر ثالث، فقال . "بها
هذه مواقف شخصية، وموقف الحركة يصدر عن المجلس الثوري "وأوضح مقبول . "بقرار من عباس

واللجنة المركزية، وهما أوصيا الرئيس بإجراء تعديل على حكومة فياض وبمشاركة واسعة لفتح وهذا لم 
 ."يتغير

  
  نواب أسرى كتلة التغيير واإلصالح يدعون المتحاورين إلى تخطي عنق الزجاجة .3

عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، حركتي فتح وحماس إلى دعا النواب األسرى  :القدس المحتلة
تخطي العقبات التي تحول دون إبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الدور المصري 

وعبر النواب األسرى في تصريح سرب من داخل السجن، عن اعتقادهم بأن الحالة  .الراعي للحوار
كسر "، مطالبين بـ"عد تسمح باستمرار حالة االنقسام واالختالف السياسي أكثرلم ت"الفلسطينية الراهنة 

إن استمرار حالة الفرقة واالنقسام ال : "وقال النواب األسرى ".الجليد الذي يعيق التقدم في مسار الحوار
في وقت يخدم غير االحتالل الذي يتابع قدما ممارساته العنصرية واعتداءاته الدائمة على الفلسطينيين 

ورحب النواب بأي صيغة يتم  ".استنزفت فيه كثير من الجهود والطاقات في النزاع الفلسطيني الداخلي
باتجاه " لعبور عنق الزجاجة"من خاللها االتفاق بين أكبر حزبين سياسيين على الساحة الفلسطينية 

  .االنفراج
  19/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ة مع حكومة نتنياهوالسلطة تنفي ينفي وجود اتصاالت سري .4

رئيس طاقم شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  أن رام اهللامن  19/5/2009السبيل، األردن، نشرت 
 اإلسرائيلية التي تحدثت عن وجود اتصاالت سياسية سرية بين األنباءصائب عريقات، نفى . الفلسطينية د

 إعالمية بفبركات إياهان نتنياهو، واصفا السلطة الفلسطينية وحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي
.  عليها قبيل لقاء نتنياهو برئيس الواليات المتحدةاألمريكيةمن ورائها لتخفيف الضغوط " إسرائيل"تسعى 
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 االتصاالت مع أن  إلى،اإلذاعية" معا" على شبكة 12 الساعة أخبار عريقات خالل حديثه لنشرة وأشار
الحياتية التي تسهل على المواطنين التحركات وتخفف من معاناتهم مقتصرة على الجوانب " إسرائيل"

  .أكثر ليس األمنية الجوانب إلى إضافة
إن مسؤولين من الحكومة اإلسرائيلية : "وكانت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر أمس قالت

 ".م بين الجانبينوالسلطة الفلسطينية أجروا اتصاالت سرية مؤخراً لمناقشة استئناف مفاوضات السال
نمر حماد المستشار السياسي للرئيس أن .) أ.ب.د( وكالةنقالً عن  19/5/2009الدستور، وأضافت 

 تقارير إسرائيلية عن إجراء اتصاالت سرية مؤخرا بين إسرائيل والسلطة أمسمحمود عباس نفى 
باس والسلطة الفلسطينية وشدد حماد على موقف ع. الفلسطينية بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين

القاضي بضرورة التزام الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو بحل الدولتين ووقف شامل وكلي للتوسع 
  .االستيطاني الستئناف مفاوضات السالم

  
  لن تكون هناك مفاوضات إال بعد وقف االستيطان: عبد ربه .5

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على رد ياسر عبد ربه، أمين سر :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
 فيها استعداده للتفاوض فوراً مع أعلنتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي 

لن تكون هناك " "األيام"الفلسطينيين بالتأكيد على أن ال مفاوضات قبل وقف االستيطان، وقال لـ
على طاولة واحدة   نجلس مع اإلسرائيليينأنفي  بعد وقف االستيطان ولم نعد نرغب إالمفاوضات 
 أرجاء في القدس وفي جميع األرض بينما هم يقومون بتغيير الواقع على واألفكار اآلراءنتبادل فيها 
   ".هذه سياسة تمثل ذروة الخداع.. الضفة الغربية

  19/5/2009األيام، فلسطين، 
  

  لة مشجعة تصريحات أوباما بشأن الدودعت ةالفلسطينيالرئاسة  .6
 أوباما، ]الرئيس األمريكي باراك [اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات:  طلحة جبريل- واشنطن

الذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية ووقف االستيطان، مشجعة، لكنها عبرت عن خيبتها إزاء تصريحات 
بيل أبو ردينة لوكالة الصحافة وقال الناطق باسم الرئاسة ن. رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

إن تصريحات أوباما، بخصوص "الفرنسية تعقيباً على تصريحات أوباما ونتنياهو في البيت األبيض 
تأكيده على حل الدولتين، مشجعة، لكن تصريحات نتنياهو، التي تجاهلت حل الدولتين وحقوق الشعب 

ر لقاء الرئيس عباس مع أوباما لالطالع على وأضاف أننا بانتظا. "الفلسطيني المشروعة، مخيبة لآلمال
السلطة "وشدد أبو ردينة على أن . حقيقة الموقف وحتى يتم بعدها بلورة سياسة فلسطينية وعربية موحدة

الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين وبسالم عادل وشامل على أساس المرجعيات العربية والدولية وخاصة 
 ."مبادرة السالم العربية

 19/5/2009ألوسط، الشرق ا
  

  أوباما إلدارة  صريحاً الشروع في إقامة مستوطنة جديدة في األغوار يمثل تحدياً:أبو ردينة .7
أن وكاالت ال  وعن رامي منصور،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 19/5/2009الدستور، نشرت 

 مستوطنة جديدة في قامةإالشروع في  "أنالناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه اعتبر 
، رسالة أوباما في ذات الوقت الذي سيلتقي به نتنياهو بالرئيس األغوار الفلسطينية في منطقة األراضي

". محملة بالدالالت والمضامين التي تعكس إصرار نتنياهو وحكومته على المضي قدما بسياسة االستيطان
 األميركية ورئيسها، بما يفصح عنه من لإلدارة المستوطنة يمثل تحديا صريحا إقامة قرار إن "وأضاف

القرار االستفزازي اإلسرائيلي يتطلب ردا أميركيا،  "أنوشدد في بيان على  ".رفض لوقف االستيطان
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واتخاذ موقف فعال وحقيقي للضغط على نتنياهو يكفل وقف السياسة االستيطانية اإلسرائيلية التي يعني 
  ". والقضاء عليهامواصلتها اإلطاحة بعملية السالم

  صبري صيدم مستشار الرئيس محمود عباس قال.د أن رام اهللامن  19/5/2009الحياة، وأضافت 
 مستوطنة سكنية في يوم لقاء نتنياهو إلى األغوار في "مسكيوت" إن نشر قرار تحويل معسكر "الحياة"لـ

 دولتهم إقامةفلسطينيين في  نية حكومة نتنياهو مواصلة سياسة التنكر لحق الإلىيشير " أوبامامع 
 أن هذا يؤكد مجدداً": وأضاف. "المستقلة، ومواصلة بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة

 المجتمع الدولي، وترفض مفهوم حل الدولتين، وتتمسك إلرادةحكومة إسرائيل ترفض االنصياع 
  ."باالستيطان

  
   من المعابر حول القدس العتقاله ومضايقتهضع صورة الشيخ التميمي على عددياالحتالل  .8

 المسيحية لنصرة القدس - اإلسالميةقال ديوان قاضي قضاة فلسطين ورئيس الهيئة : القدس المحتلة
ن سلطات االحتالل إتيسير رجب التميمي، في بيان تلقت الدستور نسخة منه، .والمقدسات، الشيخ د

د من المعابر حول مدينة القدس العتقاله ومضايقته اإلسرائيلي وضعت صورة الشيخ التميمي على عد
  .ومنعه من التحرك أو الدخول للمدينة المقدسة

وحسب البيان، فإن شهود عيان أكدوا صحة المعلومات، وأن سلطات االحتالل تستهدف الشيخ التميمي 
 شئار يشوف بعد حملة التحريض التي تشنها وزارة الخارجية والسياحة في حكومة االحتالل والحاخام

حاخام مدينة حيفا والحاخام شلومو عمار وعوديد فينر المدير العام للحاخامية الكبرى اإلسرائيلية ضد 
 رجل دين من مختلف الطوائف الدينية بحضور 300الشيخ التميمي بعد الخطاب الذي ألقاه أمام أكثر من 

  .بابا الفاتيكان، كشف فيه عن الجرائم اإلسرائيلية
هذا اإلجراء يأتي ضمن سياسية تكميم األفواه، وفي سياق تهويد المدينة المقدسة "التميمي أن وعقب الشيخ 

لالستفراد بالمسجد األقصى المبارك والعمل على إسكات أي صوت يفضح المخططات اإلسرائيلية الهادفة 
  .إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

  19/5/2009الدستور، 
  

  مليون دوالر لبناء منشآت من الطين في غزةالحكومة المقالة تخصص  .9
أعلن يوسف المنسي وزير األشغال العامة في الحكومة المقالة أن حكومته خصصت :  حامد جاد- غزة

مليون دوالر من أجل إنشاء ست بنايات من الطين على مستوى قطاع غزة، مؤكداً أن هذا المشروع 
وقال المنسي في  .ا أخيرا الحكومة المقالة ممثلة بوزارتهالتي تبنته" اإلسكان المقاوم"يأتي ضمن سياسة 

كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارته رفيق رضوان خالل ورشة عمل عقدتها مؤسسة إبداع لألبحاث 
إن من إيجابيات البناء "وذلك في مدينة غزة أمس " بيوت الطين وتحدي اإلعمار"والدراسات بعنوان 

ق للبيئة باإلضافة لتمتع البيوت الطينية بالجو البارد صيفاً والدافئ شتاء، بالطين توفره ورخصه وأنه صدي
ولكن من سلبياته أنه يستهلك كميات كبيرة من األراضي كونه ال يمكن إنشاء عدد كبير من الطبقات في 

  ".البيت الواحد
ن هذا البناء هو بناء وأعلن أن حكومته لن تبني ألي مواطن بيتاً من الطين إال بموافقة األخير موضحاً أ

  .مؤقت وليس دائماً لحين فتح المعابر وتوفر مواد البناء
  19/5/2009الغد، األردن، 
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  الشرطة تنفذ مناورة شمال القطاع لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل: غزة .10
ارئ التي نفَّذت الشرطة الفلسطينية، أمس، مناورةً ميدانيةً لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الطو :غزة

وأكد إسالم شهوان الناطق باسم  .أعدتها وصادقت عليها الحكومة لمواجهة أي عدوانٍ إسرائيلي جديد
الشرطة، أن جميع األجهزة األمنية اشتركت في المناورة التي جرت في شمال قطاع غزة بعدد قوامه 

عالقين، وفك محتجزين، وأوضح أن المناورة اشتملت على إسعاف جرحى، وإنقاذ  .نحو ألفي رجل أمن
واعتقال مشبوهين، مؤكدا أن عملية تقييم لما تم تطبيقه تُجرى حاليا من أجل تطوير خطة الطوارئ ورفع 

وشدد على أن أداء األجهزة خالل المناورة كان مميزا، وأثبتت . كفاءة األجهزة لمواجهة أي طارئ
وعما إذا  .مة المواطن وتوفير أمن المجتمعقدرتها على العمل في ظل الظروف القاهرة من أجل خد

كانت هذه المناورات ردا على المناورات التي تجريها قوات االحتالل هذه األيام، أكد أن خطة الطوارئ 
صادقت عليها الحكومة قبل فترة ضمن الدروس المستفادة من الحرب اإلسرائيلية األخيرة، وجرى تنفيذ 

لماضي، وبالتالي هي ال تشكل رد فعل، بل تأتي ضمن االستعدادات التي المرحلة األولى منها األسبوع ا
  .تنفذها الشرطة ووزارة الداخلية لمواجهة أي عدوان أو حالة طارئة يشهدها قطاع غزة

  19/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وزارة الزراعة في غزة تؤكد على أهمية نشر ثقافة حب األرض عند األبناء .11
محمد رمضان اآلغا إن يوم األرض ليست ذكرى عابرة . الفلسطينية بغزة دقال وزير الزراعة : غزة

، مؤكداً على أهمية نشر "يحتفل بها في كل عام ولكنها يجب أن تكون عبرة في ذاكرة ووجدان األجيال
  .جاء ذلك خالل مشاركة الوزير في فعاليات وزارته في ذكرى النكبة. ثقافة حب األرض عند األبناء

  18/5/2009قدس برس، 
  

  برلمانيات التغيير واإلصالح يباركن فوز زميالتهن في الكويت .12
هنأت برلمانيات كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، زميالتهن في دولة الكويت الالتي فزن في  :غزة

أمس، نسخة " فلسطين"وعبرت البرلمانيات في رسالة تهنئة وصلت  .انتخابات الكويت البرلمانية األخيرة
نهنئ أخواتنا البرلمانيات ونتطلع إلى " :، عن سعادتهن بفوز البرلمانيات الكويتيات، وقالت النائباتعنها

، وكذلك قضايا األمة العربية واإلسالمية وفي دور ريادي يقمن به في خدمة المجتمع الكويتي أوالً
 الحصار وهذه مقدمتها قضية فلسطين، وخصوصا الوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية في خضم هذا

  ".المعاناة التي نمر بها
  19/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  نتهي من دون اختراق وعودة إلى طرح خيار حكومة التوافقتالحوار الجولة الخامسة من  .13

" فتح" حركتي يوفد، أن القاهرةمراسلتها من جيهان الحسيني  عن، 19/5/2009الحياة، ذكرت 
 من حوارهما الثنائي في القاهرة برعاية مصرية من دون اإلعالن أمس الجولة الخامسة اختتما " حماس"و

وفد حماس طلب "وقالت مصادر قريبة من الحوار إن . عن التوصل إلى حل ألي من القضايا الخالفية
من المصريين التشاور مع القيادة السياسية للحركة في شأن جملة من القضايا المطروحة التي فشل 

ا، منها مسألة تشكيل القوة المشتركة في قطاع غزة بمشاركة ضباط مصريين الطرفان في إيجاد حل له
  ".للتدريب

ترى " فتح"إن " الحياة"للحوار اللواء ماجد فرج لـ " فتح"وقال رئيس المخابرات الفلسطينية، عضو وفد 
 على "حماس"ضرورة أن تبدأ هذه القوة في ضم عناصر من قوى االمن التي التزمت منازلها بعد سيطرة 

" فتح" عنصر أمن مناصفة بين 300مفهوم هذه القوة في أن تتشكل من " حماس"القطاع، في حين تختصر 
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أن إعادة تشغيله رهن باتفاقات سياسية دولية " فتح"، وان تعمل الدارة معبر رفح الذي ترى "حماس"و 
  . وليست فصائلية

قضية اللجنة الوطنية التي يفترض أن تعمل وأوضح أن القضية الثانية التي فشل الجانبان في حسمها هي 
في " حماس"واضاف انه صدم بمواقف . مع حكومة رام اهللا إلعادة اإلعمار في غزة وانهاء االنقسام

محمود (وافقت على ان تتشكل اللجنة بمرسوم رئاسي وان يكون الرئيس : "القضايا المطروحة، وقال
 فصيالً ومستقلين، لكنها تريد ان تعمل هذه 16ن عن ابو مازن مرجعية عملها، وان تضم ممثلي) عباس

اللجنة على التنسيق بين حكومتي غزة ورام اهللا، وهو ما ترفضه فتح التي ترى ان هناك حكومة واحدة 
  ". للرئيس في رام اهللا

ولفت فرج إلى أنه في حال فشل جميع المقترحات المطروحة والمتعلقة بمعالجة الملف األمني والقوة 
ستعود لتطالب بقوة بضرورة العمل على اعادة كل القوى االمنية التي كانت " فتح"ركة، فإن المشت

 ألف كادر أمني، رافضاً ما يتردد بأن 50لتعود كما كانت بتعداد " انقالب حماس في غزة"موجودة قبل 
ن هذا ما وأوضح أنه يمكن توزيعهم على أجهزة الشرطة المختلفة، مشدداً على أ. هذه وصفة لالشتباك

  .الى تنفيذه في حال فشل معالجة الملف األمني" فتح"ستسعى 
  دعوة اللجان الخمس

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن القاهرة ستدعو خالل االسابيع المقبلة اعضاء اللجان الخمس للحوار 
ضية وظلت ق. الوطني، لتقوم كل لجنة ببلورة صيغ االتفاق واالختالف حسب اختصاص العمل والمهمات

ال تزال متمسكة بإمكان قبولها الجراء االنتخابات " حماس"االنتخابات ونسبة الحسم قضية خالفية، إذ أن 
 85ترى ان النسبة التى تريدها هي " فتح" في المئة فقط والباقي لنظام الدوائر، بينما 60بقائمة النسبية بـ

 الثالث ال تزال قائمة، وهي االنتخابات واشار المصدر الفلسطيني الى ان القضايا الخالفية. في المئة
تدعم الجهود المصرية النهاء االنقسام بأي " فتح"واضاف ان . والقوة المشتركة واللجنة الوطنية االنتقالية

  .شكل، وترى فعال ان مصر راع أساسي وصاحبة المسؤولية والدور المهم، والعرب داعمون لها
لحوار القاهرة " فتح"نظمة التحرير الفلسطينية، عضو وفد من جانبه، شدد عضو اللجنة التنفيذية لم

الدكتور زكريا األغا على أن موقف مصر ورئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان كان واضحا 
  ". أن مصر لن تسمح بضياع هذه الفرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية"وصارما وهو 

جلسة الخامسة من الحوار بين الحركتين، يمكن التوصل وقال إنه على رغم الصعوبات الواضحة خالل ال
المقبل الموعد النهائي ) يوليو(الى اتفاق بفضل الجهود المصرية، خصوصا بعد تحديد السابع من تموز 

وأوضح أن الحوار واجهته صعوبات واضحة أمس وأول من أمس، لكن هذا ال يعني . لتوقيع االتفاق
  .جان الخمس التي ستعود لالجتماع خالل أيام قليلة في القاهرةنهاية المطاف، فاألنظار تتجه لل

الوزير سليمان قال للمتحاورين أمامكم فرصة لالتفاق، ونحن لن نسمح بضياع القضية : "وتابع األغا
وبين أنه في حال استمرار ". الفلسطينية في ظل هذا االنقسام غير المعقول، وهذا ما يدعونا للتفاؤل

وشدد . قف، فسيكون البديل هو وجهة النظر المصرية في خصوص مجمل القضايا العالقةالتباين في الموا
على انه ال بد من التوصل الى اتفاق ألن إنهاء االنقسام بات مطلبا وطنيا ولكل من يقف الى جانب 

  . الشعب الفلسطيني
ض بأن يتعدى ترف" حماس"من اللجنة األمنية المشتركة، أوضح األغا أن " حماس"وفي خصوص موقف 

 من 150 عنصر، يكون منها 300عمل القوة األمنية المقترحة المعابر الحدودية، وأن ال يزيد عددها عن 
طالبت " فتح"وأكد أن .  من القوى األمنية الرسمية التي كانت تعمل قبل االنقالب150و" حماس"عناصر 

 10ة، وان يتراوح عددها ما بين بتشكيل قوة أمنية تكون قادرة على ضبط الوضع األمني في قطاع غز
" حماس"وشدد على أن موافقة ". حماس" ألف عنصر، وأال يقتصر دورها على المعابر كما تريد 15إلى 

فتح ترى أن مهمات هذه : "على فكرة إنشاء القوة األمنية ليس كافيا، ألن التفاصيل هي األهم، مضيفا



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1439:         العدد       19/5/2009الثالثاء  :التاريخ

 300حماس طرحت فكرة "ولفت األغا إلى أن ". طاعالقوة شرطية، وتتعلق بمجمل الوضع األمني في الق
عنصر أمني للعمل في المعابر ألنها متمسكة بإدارة الوضع األمني في القطاع، وتحاول جعل الموجود 

  ". حاليا كأمر واقع، وهذا ما ترفضه فتح
المسافات ليست يمكن القول إنه األسهل من بين األمور العالقة ألن : "وفي ما يتعلق بملف االنتخابات، قال

بعيدة، خصوصا أن مصر تقدمت بمقترح يهدف الى جسر الهوة بين موقفي فتح وحماس، وإن خلصت 
  ". النيات، هذا الموضوع يمكن تجاوزه بسهولة

في خصوص اللجنة المقترحة من مصر إلدارة " حماس"و " فتح"وردا على سؤال عن التباين بين موقفي 
حماس تطالب بأن تكون مهمة اللجنة هي التنسيق بين "ة، قال األغا إن شؤون غزة خالل الفترة االنتقالي

حكومتين، واحدة في رام اهللا وأخرى في غزة، ونحن نرفض هذا بشكل قاطع، فشعبنا واحد وال توجد 
  ".دولة في رام اهللا وأخرى في غزة

وعلى صعيد ". تراق يذكرحققت تقدما طفيفا، لكنه لم يحدث اخ"وقال األغا إن الجولة الخامسة من الحوار 
سابقا وما إذا كان سيتم تجميده، أجاب أن الورقة " فتح"لالقتراح المصري الذي رفضته " حماس"تفسير 

المصرية التي تتضمن تشكيل لجنة فصائلية تضم مهماتها مساعدة الحكومة في تنفيذ اتفاق المصالحة 
ولم يتم تجميدها بل هي ورقة أساسية، لكن ال تزال مطروحة "واعادة اعمار غزة واالعداد لالنتخابات 

مالحظات حماس على اللجنة واالضافات التي طرحتها جعلت البعض يعود إلى حكومة التوافق الوطني 
ألن طرح حماس بأن تكون هذه اللجنة قناة اتصال بين حكومة رام اهللا وحكومة غزة مرفوض من فتح 

، "كومة رام اهللا هي الحكومة الشرعية والمعترف بهاتماما ألنه يعزز االنقسام، باالضافة إلى أن ح
في ضوء ذلك عدنا إلى طرح التوصل الى حكومة توافق، لكن يظل المقترح المصري هو : "مضيفا

المخرج، لكنه ليس بديال عن الحكومة، والمصريون ليست لديهم اشكالية في حال نجحنا في التوصل إلى 
   ".حكومة توافق أن يستثنى هذا المقترح

وفصائل منظمة " الجهاد"و " فتح"و " حماس" عضوا من 16وأوضح أن اللجنة الفصائلية المقترحة تضم 
 أعضاء، باالضافة إلى عضوية كل 7سيختار " حماس"و " فتح"التحرير ومستقلين، الفتا إلى أن كال من 

  .منهما في اللجنة
 مـن   عبـدالوهاب    ناصـر ، و اهللا   رام    من   أماني سعيد ، عن   19/5/2009 الجريدة، الكويت،    وأضافت
ـ     ، أن القاهرة   قـال  ورئيس وفدها للحـوار موسـى أبـومرزوق       " حماس" نائب رئيس المكتب السياسي ل

لم يتم تحقيق أي اختراق في القضايا       "في اتصال هاتفي من الطائرة قبل مغادرته القاهرة، إنه          " الجريدة"لـ
  ".يل الصغيرةالخالفية الكبيرة وما تم التقدم فيه هو بعض التفاص

 ، أن وكاالت األنباء، وعنغزة، القاهرةمن أشرف أبوالهول ، عن 19/5/2009 األهرام، ونشرت
 حدث محدود في عمل اللجان اً تقدمأنأكد  الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

 وأضاف أن هذا الخاصة بالحوار الفلسطيني وذلك عقب انتهاء الجولة الخامسة للحوار بالقاهرة أمس
التقدم حدث في موضوع األمن في المرحلة االنتقالية وموضوع النسبية في االنتخابات وأوضح أن 
الخالفات تتركز حول تشكيل القوة المشتركة من فتح وحماس وقال أن الجولة السادسة من الحوار ستعقد 

  . يوليو القادم في القاهرة بحضور كافة الفصائل5يوم
حركة فتح ـ في تصريحات له أمس ـ ان ما ذكرته وكالة أنباء الشرق األوسط حول وقال أحد أعضاء 

االتفاق علي تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة عار تماما عن الصحة الن فتح طلبت ـ من 
 ألف عنصر يتم اختيارهم مناصفة من عناصر حماس 15 ناحيتها ـ زيادة عدد أفراد تلك القوة الي

  . السابقة التابعة للسلطة في غزةوالقوي األمنية
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واضاف ان حماس ـ من ناحيتها ـ التزال ترفض وتقدم تفسيرات مختلفة لتلك القوة ومنها عدم 
اعتبارها بديال عن القوي األمنية الحالية وانما قوة جديدة تساعد في ضبط األمن مناطق المعابر وخاصة 

  .معبر رفح
  

  ق المصالحةيعرضوخ فتح لشروط الرباعية ي: بركةعلي  .14
جو من السلبية والتوتر خـيم علـى        "كشف علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سورية عن           : دمشق

؛ وذلـك   )5-16(مباحثات اليوم األول من الحوار الفلسطيني المعقود في القاهرة منذ الـسبت الماضـي               
قلت حتى اآلن أكثـر مـن       بسبب الخالف على دور األجهزة األمنية، خاصةً أن أجهزة عباس األمنية اعت           

  ".في الضفة الغربية" حماس" معتقل من أبناء حركة 500
نعتقد أن إصـرار حركـة   " حماس"نحن في حركة : "وحول سحب ملف حكومة الوفاق الوطني قال بركة 

على شروط الرباعية الدولية هو الذي سحب ملف تشكيل حكومة توافق وطني من التداول، وهـو                " فتح"
لحة الفلسطينية؛ ذلك أن وجود اللجنة المشتركة ال يعني إنهاء االنقسام، فاللجنة المذكورة             الذي عاق المصا  

  ".ستتولَّى إدارة األزمة ريثما تُنجز االنتخابات مطلع العام المقبل، وبالتالي سيظل االنقسام واقعا
  18/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  السياسيين حتى إنهاء ملف المعتقلين بتعليق الحواراألسير رأفت ناصيف يطالب  .15

طالب رأفت ناصيف عضو القيادة الـسياسية لحركـة حمـاس وفـد الحركـة            : عاطف دغلس  - نابلس
المجازر المتواصلة التـي تمارسـها      "بمفاوضات القاهرة بتعليق جلسات الحوار الوطني وذلك ردا على          

 "مجـدو "وناشد ناصيف المعتقل في سجن       ".األجهزة األمنية بحق أبناء وكوادر حماس في الضفة الغربية        
 في حديث خاص للجزيرة نت نقلته مؤسسة التضامن الدولي بنـابلس التـي تعنـى بـشؤون                  اإلسرائيلي

بعدم إجراء أي حوار أو التوقيع على اتفاق المصالحة النهائي إال بعد إنهاء ملف              "األسرى، قيادة الحركة    
  ". االعتقال السياسي ووقف مالحقة المجاهدين

أن العشرات من المعتقلين ينقلون في كل مرة إلى المستشفيات جـراء تعرضـهم للتعـذيب                " وأشار إلى   
من جهة أخرى وصف ناصيف القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس               ".الشديد لعدة أيام  

لـذي  بتشكيل حكومة جديدة بأنه غير شرعي ويعني إطالق رصاصة الرحمة على الحـوار الـوطني ا               
  .سيصبح بال جدوى

 18/5/2009الجزيرة نت، 
  

  انتصار الوزير تدافع عن اللجنة المركزية بعقد المؤتمر السادس في الخارج .16
ـ الخليل عن قـرار  ) أم جهاد(دافعت عضو اللجنة المركزية للحركة انتصار الوزير :  عوض الرجوب 

مضيفة أن الرئيس أخذ في حينه علـى        سابق للجنة المركزية بعقد المؤتمر في الخارج وزيادة أعضائه،          
  .عاتقه أن يستشير نظيره المصري حسني مبارك بخصوص عقد المؤتمر في األراضي المصرية

... فيه إجحاف بحق الكثيـرين     "650وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن اختصار أعضاء المؤتمر إلى           
  ".  عاما في الحركة20يد على فقررنا أن يضم أكثر عدد من الكوادر الحركية التي أمضت فترة تز

وتنهـي  "وأكدت أن اللجنة المركزية للحركة ستجتمع في أقرب وقت ممكن لتعيد النظر فـي الخـالف                 
التضارب، ويتم التوصل إلى تفاهم حول مكان انعقاد المؤتمر ألن الجميع متفقون على عقده فـي األول                 

  ".تموز المقبل/من يوليو
لن يسمح بأي انقسام وأن اتجاه األنظار نحو        "انشقاق داخلي موضحة أنه     ونفت الوزير أية إمكانية وقوع      

  ". المؤتمر أحدث حالة من البلبلة بعد التضارب بين قراري الرئيس والتحضيرية
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من جهته يصف النائب عن الحركة عبد اهللا عبد اهللا الجدل الدائر بأنه خالف في وجهات النظر تعـودت                   
لكن المختلف هذه المرة أن النقاش      "ركة تعودت على الديمقراطية الكاملة      عليه حركة فتح، موضحا أن الح     

والحوار والرأي والرأي اآلخر يتم في العلن بعد أن جرت العادة على أن يتم داخل األطر، وفي النهايـة                   
  ".يلتزم وينضبط الجميع بما تتفق عليه األغلبية

 18/5/2009الجزيرة نت، 
   

  لملف األمني بالتزامن بين الضفة والقطاعال بد من حل ا: حمدانأسامة  .17
في لبنان أسامة حمدان أن العقبات الحقيقية أمام الحوار الوطني تتمثـل            " أكد ممثل حركة حماس   : بيروت

، مشددا على أن العقبـة      "الرباعية الدولية "في خضوع فريق سلطة رام اهللا لإلمالءات الخارجية وشروط          
على تكرار التجربة األمنية في الـضفة، التـي تخـضع           " فتح"ركة  الكبرى هو الملف األمني وإصرار ح     

  .إلمرة الجنرال األمريكي دايتون، في قطاع غزة
وطالب حمدان بمعالجة الملف األمني بشكٍل متزامنٍ في الضفة وقطاع غزة، وتـشكيل القـوة األمنيـة                 

  .المشتركة فيهما بالتوازي
وإصرارها على  " فتح"إن عدم مرونة    ): "5-18(إلثنين  ا" الجزيرة"وقال حمدان، في تصريحات لفضائية      

مواقفها يؤكد عدم جديتها في الحوار الوطني للوصول إلى نتيجة إيجابية، فضالً عن التحركات األخيـرة                
  ".لرئيس سلطة رام اهللا بتشكيل حكومة في الضفة الغربية؛ األمر الذي يكرس االنقسام

 من الحوار شهدت بعض التطورات في بعض الملفات، خاصةً ملف           وأشار حمدان إلى أن الجولة الحالية     
االنتخابات، بعد الموافقة على قانون االنتخابات المختلط والنسبي ورفع نسبة الحسم في القوائم، باإلضافة              

  .إلى تشكيل قوة مشتركة على المعابر لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
على القوة األمنية على المعابر يؤكد جدية الحركـة فـي الحـوار             " اسحم"وشدد حمدان على أن موافقة      

  .الوطني ورغبتها الجادة في إنهاء االنقسام ورأب الصدع في الساحة الفلسطينية
  18/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   عنيفة للحركة إسرائيليةجهات عربية ودولية حذرت حماس من توجيه ضربات : "سما" .18

 على عالقة بحركة حمـاس      وإقليمية أوروبية ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان جهات        :هللا رام ا  -غزة  
 بتوجيه ضربات عنيفة الى قطاع غزة في حال لم تتحرك ملفات التهدئة             إسرائيلحذرت الحركة من قيام     

  ".جلعاد شاليط"والجندي االسير في قطاع غزة 
 إسرائيليلك الجهات حذرت الحركة من تصعيد       ان ت " سما"واكدت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة       

 الدولة العبرية تنوي فتح ملف حماس وقطـاع         أن إلى مشيرة   إيرانكبير يسبق اي تحرك اسرائيلي ضد       
  .غزة بعد انتهاء زيارة نتنياهو الى وشنطن

واوضحت المصادر ان نتنياهو حاول مقايضة االدارة االمريكية بتاجيل ملف ايـران جـراء الـضغوط                
مريكية مقابل التحرك في قطاع غزة ضد حركة حماس وهو ما تحاول السياسة المصرية تداركه قبـل                 اال

  .فوات االوان والوصول الى حلول بين فتح حماس وطي ملف التهدئة وشاليط
  19/5/2009 ،وكالة سما

 
  لتوفير السالح   األبد ولدينا عدة طرق إلى لن تستمر األسرىمفاوضات صفقة :  عبيدةأبو .19

 األسرىأبو عبيدة أن مفاوضات صفقة تبادل " كتائب القسام" أكد الناطق باسم :محمد األسطل، ةغز
كما اشار الى . تستمر إلى األبد وأن هناك سقفا زمنيا محددا وغير معلن لذلك بالجندي غلعاد شاليت لن 

ى أن معاودة ذراعه لتوفير السالح وال يقتصر على طريقة واحدة، الفتاً إل أن هناك العديد من الطرق 
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المقاومة ورؤيتها المرحلية " تكتيكات"اتجاه إسرائيل من جديد يدخل ضمن  المسلح إلطالق الصواريخ 
من التوافق مع الفصائل األخرى مما يشكل عملياً تطوير مرجعية للمقاومة  واالستراتيجية، في إطار 

   .بشكل أو بآخر
إذ  أكذوبة ومحاولة لتشويه صورة المقاومة، " ألقصىكتائب ا"واعتبر الحديث عن سحب سالح عناصر 

 . الفلسطينية تربط جناحه المسلح عالقات تعاون وأخوة ووحدة هدف مع كافة األجنحة العسكرية للفصائل 
 19/5/2009القدس، فلسطين، 

  
  تصريحات نتنياهو تسويق علني للعنصرية وتمنيات أوباما ال نُعول عليها كثيراً :حماس .20

تأكيد نتنيـاهو مـن     "ت حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها فوزي برهوم اليوم الثالثاء ان              قال :غزة
أمريكا عقب لقاءه الرئيس األمريكي أوباما تحديداً على يهودية الدولة الصهيونية في ظل تجاهل التأكيـد                

االحـتالل  على حق الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وفك حصاره من قبل أوباما ودون الضغط علـى                
الصهيوني واتخاذ خطوات عملية في ذلك ال ينُم عن تغيير جوهري في السياسة األمريكية تجاه الـشعب                 
الفلسطيني، وال يبشر بمستقبل أفضل لشعبنا ودعم عدالة قضيته في ظل تنامي العالقات الـصهيوأمريكية               

  ". على حساب حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني
زيارة نتنياهو وتصريحاته مـن أمريكـا بمثابـة         "نسخه عنه   " سما"وصل  واعتبرت حماس في بيان لها      

تسويق علني لقيام دولة يهودية عنصرية متطرفة مما يشكل أكبر خطر على الشعب الفلـسطيني وعلـى                 
المنظومة برمتها، وأن تصريحات أوباما ال تتعدى جملة من التمنيات ال نُعول عليها كثيـراً وستـضلل                 

مي عن حقيقة الدور األمريكي في دعم وجـود هـذا الكيـان الـصهيوني العنـصري                 الرأي العام العال  
  ".المتطرف

أي عودة إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني تعتبر بمثابة الخطر األكبـر علـى القـضية                " وقالت ان   
 الفلسطينية وعلى حقوق شعبنا وستعطي غطاء حقيقياً لقيام الدولة اليهودية العنـصرية المتطرفـة علـى               

  ...".أنقاض حقوق شعبنا الفلسطيني
  19/5/2009 ،وكالة سما

  
  سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى تنفذان عملية مشتركة في بيت حانون .21

 قذيفتي هاون على معبـر  بإطالق عن قيام نشطاء فلسطينيين أمس إسرائيل أعلنت: غزة ـ اشرف الهور 
 إسـرائيلي وقال متحدث عسكري    .بإسرائيللشمال  الذي يربط قطاع غزة من ناحية ا      ) ايريز(بيت حانون   

  . وقوع اصابات او اضرارإلى القذيفتين على المعبر، دون ان تؤديا أطلقواان نشطاء فلسطينيين 
مسؤوليتهما المشتركة عـن تفجيـر      " كتائب ابو علي مصطفى   "و" سرايا القدس "في السياق تبنت كل من      

وقال الفصيالن في بيان مشترك ان       . شمال بلدة بيت حانون    عبوتين ناسفتين بجيبين عسكريين اسرائيليين    
  ".اطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل"الهجوم يأتي في 

  19/5/2009القدس العربي، 
  

 أجهزة السلطة تواصل االعتقاالت السياسية في الضفة رغم تواصل الحوار: حماس .22
 إنه رغم استئناف جلسات الحوار بين حركتي قالت حركة حماس، في الضفة الغربية المحتلة،": رام اهللا

إال أن أجهزة األمن الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية "حماس وفتح في القاهرة؛ 
، مشيرة "واليته، محمود عباس واصلت حملة االعتقاالت كالمعتاد في صفوف أنصار الحركة في الضفة

  . منهم يوم أمس11إلى اعتقال 
 18/5/2009س، قدس بر
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  تتناول المؤتمر العام والحكومة أزمة جديدة في فتح: تقرير .23

أزمة جديدة فجرها قرار الرئيس محمود عباس تحديد مكان " فتح"تشهد حركة :  محمد يونس-رام اهللا 
انعقاد المؤتمر العام السادس وموعده وعدد اعضائه، وتشكيل حكومة جديدة استُثنت منها هيئات 

ويمثل الرئيس محمود عباس قطبا في هذه االزمة، تقابله غالبية . اكز القوى في الحركةومؤسسات ومر
  .اعضاء اللجنة المركزية في الطرف اآلخر

في شأن زمان انعقاد المؤتمر العام " فتح"وبدأت االزمة عندما تدخل عباس في الجدل الداخلي الدائر في 
المقبل موعدا لعقد المؤتمر، والضفة ) يوليو( تموز ومكانه وعدد اعضائه، معلناً عن تحديد االول من

  . الغربية مكانا لعقده
المؤلفة من ) كما أوصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر( عضوا 650وزاد ان عدد اعضاء المؤتمر لن يكون 

 عضو، اي رقم 1200اعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وانما سيكون اكثر بكثير من 
  ).عضو1500(لب به الجيل الشاب في الحركة قريب مما يطا

غضب غالبية اعضاء اللجنة التحضيرية ) الضفة الغربية(وأثار اعالن عباس عن مكان عقد المؤتمر 
للمؤتمر واعضاء اللجنة المركزية الذين عقدوا سلسلة لقاءات غير رسمية في عمان حملوا فيها بشدة على 

حديد مكان عقد المؤتمر وزمانه وعدد اعضائه من دون قرار الرئيس، وشكك بعضهم في حقه في ت
  .الرجوع الى مؤسسات الحركة، خصوصا اللجنة المركزية

ابو (وتزعم التيار المعارض لخطوات الرئيس كل من مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة احمد قريع 
ابو ماهر غنيم ومحمد ، واعضاء اللجنة المركزية الثالث المقيمين في تونس فاروق القدومي و)عالء
واعتبر الثالثة القرار استهدافا لهم ألنهم رفضوا منذ تأسيس السلطة دخول االراضي الفلسطينية . جهاد
  ".بوابات تسيطر عليها اسرائيل"من 

لكن المقربين من الرئيس عباس يقولون إنه لجأ الى هذا القرار بعد تفجر صراع داخل الحركة بين اللجنة 
وكانت قيادات اقاليم، الحركة المنتخبة في الضفة الغربية، اعلنت رفضها . دة االقاليمالتحضيرية وقيا

وذهبت حد التهديد بعقد .  عضوا650المشاركة في مؤتمر حددت اللجنة التحضيرية عدد اعضائه بـ
  .مؤتمر خاص لها وانتخاب قيادة الحركة في الضفة

ر عباس، في مقدمهم الناطق باسم أمانة سر اللجنة وهب عدد من اعضاء اللجنة المركزية للدفاع عن قرا
ان قرار عقد المؤتمر في الموعد والمكان "المركزية حكم بلعاوي الذي اصدر اول من امس بيانا جاء فيه 

وقال إن عباس لجأ الى تحديد مكان المؤتمر ".  سنوات5المحددين أعلنه عباس بعد مخاض دام ما يقرب 
لدول العربية استضافته، وذلك في اشارة الى مصر واالردن اللتين لم في الضفة بعد رفض عدد من ا
  . ترحبا بعقد المؤتمر على اراضيهما

وذكّر اعضاء اللجنة المركزة المعارضين لقرار الرئيس بأنه يحتل موقع القائد العام للحركة، ما يتيح له 
  .اصدار مثل هذه القرارات

المقبل دعا إليه المعارضون، ) يونيو(ركزية اوائل حزيران وعارض البيان عقد اجتماع شامل للجنة الم
  ".الدعوة لهكذا اجتماع تصدر عن الرئيس القائد العام"وقال إن 

وشكلت المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة للسطلة عامالً اضافياً في تفجر االزمة داخل حركة 
" فتح"في اللجنة المركزية وكتلة بين الرئيس وعدد من مراكز ومؤسسات الحركة، خصوصا " فتح"

  . البرلمانية
الحركة " تكنوقراط"واظهرت هذه المشاورات ان الرئيس عباس يميل الى تولي شخصيات مستقلة او من 

ووصل اصرار عباس على الشخصيات المستقلة حد حدوث خالف بينه وبين رئيس . مناصب وزارية
تعزيز الحكومة بعدد من ابرز الشخصيات الحكومة الدكتور سالم فياض الذي لم يخف سعيه ل
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فعلى سبيل المثال، اصر عباس على ابقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي ". فتح"التكنوقراطية في 
مثل الدكتور ناصر القدوة " فتحاوية"في منصبة وزيرا للخارجية فيما اصر فياض على ترشيح شخصية 

  . ياسر عرفات او غيره لهذا المنصبوزير الخارجية السابق وابن شقيقة الرئيس
وتشير مصادر مطلعة ان عباس وفياض اتفقا اخيرا على ابقاء المنصب شاغرا في الفترة المقبلة لحين 

  . ورجحت هذه المصادر اعالن الحكومة غدا. االتفاق على شخصية مناسبة
لحكومة غضباً عارماً ومراكزها من مشاروات تشكيل ا" فتح"واثار اصرار عباس على استثناء مؤسسات 

البرلمانية عزام " فتح"بين الكثير من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري عبر عنه رئيس كتلة 
  .ألنها لم تُستشر في تشكيلها" قد تعارض هذه الحكومة"االحمد بقوله إن الكتلة 

  19/5/2009الحياة، 
  

 ة ذكرى النكبتحييفي جنوب لبنان اللجان النسائية لحماس  .24
في " رياض االطفال"وبمشاركة حشد من اطفال " حماس"نفذت اللجان النسائية في حركة : صورلبنان، 

 عاما 61منطقة صور اعتصاما امام مركز اللجنة الدولية للصليب االحمر في صور، لمناسبة الذكرى الـ
 ومفاتيح منازلهم ورفع المشاركون في االعتصام صور البلدات الفلسطينية .على نكبة الشعب الفلسطيني

 . واوراقها الثبوتية
وسلم المعتصمون مذكرة موجهة الى اللجنة الدولية للصليب االحمر عبر المدير االداري في منطقة 

تهجير "كما تشجب " إسرائيلاستقالل "صور وائل ياسين تدين االحتفاالت اإلسرائيلية بمناسبة ما يسمى 
ا فيها عبر دفعهم للرحيل الجماعي كما حدث في العراق بعد الفلسطينيين مجددا من الديار التي أقامو

 ".  1951االحتالل، والذي يعتبر انتهاكا فاضحا التفاقيات جنيف المتعلقة بالالجئين العام 
 19/5/2009السفير، 

  
   تحول معسكراً إلى مستوطنة في األغوار"إسرائيل" .25

قرب مدينة " مسكيوت"يقضي بتحويل معسكر  نشرت وزارة االسكان االسرائيلية امس قرارا -رام اهللا
عن اذاعة الجيش االسرائيلي قولها " فرانس برس"ونقلت وكالة  اريحا في االغوار الى مستوطنة سكنية، 

 وحدة سكنية في المستوطنة قبل ايام اثر موافقة وزارة 20إنه تم اطالق طلب استدراج عروض لبناء 
وكان االعالن . د بزيارة المستوطنة للتحضير لهذه االعمالالدفاع، فيما قامت مجموعة مقاولين االح

  .اثار آنذاك احتجاجات دولية" مسكيوت" عن مشروع البناء في 2008منتصف عام 
ياريف أوبنهايمر أن المستوطنين تعمدوا " سالم اآلن"عن المسؤول في حركة " رويترز"ونقلت وكالة 

 على القضية المثيرة للجدل خالل محادثات نتانياهو مع اعالن المناقصة في هذا التوقيت لتسليط الضوء
لكنهم أحضروا المقاولين هناك صباح "وقال إن الخطة االستيطانية االولية أعدت قبل سنوات . أوباما
وكانت ادارة الرئيس االميركي السابق جورج بوش وصفت مشروع ". التوقيت ذو مغزى. االحد

  .بأنه ال يساعد" مسكيوت"
  19/5/2009الحياة، 

  
  لحماية القواعد الجوية" روتينية"مناورات : "إسرائيل" .26

وقالـت االذاعـة    ،  شرع سالح الجو االسرائيلي امس بمناورات حربيـة واسـعة           : غزة  اشرف الهور   
 .'بدأ تمرينا واسعا يستمر اربعة ايام ويشمل جميع قواعده في انحـاء الـبالد             'االسرائيلية ان سالح الجو     

، للمقاتالت االسرائيلية شوهدت في سماء اسـرائيل، وذكـرت انـه بموجـب          'نشطةحركة  'وافادت بأن   
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وبحسب االذاعة فإن الـسيناريو الرئيـسي        .التمرينات اطلقت بين حين وآخر صفارات االنذار المتقطعة       
  .'حماية القواعد الجوية من هجوم صاروخي معاد وكذلك من عمليات التسلل برا'للتمرين يدور حول 

التمرين روتيني وال يمت بصلة الى سلسلة من المناورات         'اعة عن مصدر في سالح الجو ان        ونقلت االذ 
وكانت تقارير تحدثت عـن قيـام اسـرائيل     .'الجوية الواسعة التي اجراها السالح خالل االشهر االخيرة   

  .بمناورات عسكرية، تحضيرا لعملية جوية محتملة ضد المنشآت النووية االيرانية
  19/5/2009، القدس العربي

  
  "إسرائيل"تركيا تنوي الغاء صفقة طائرات من ": هارتس" .27

أمس أن تركيا تنوي إلغاء اتفاق مع إسرائيل المتالك عشر طائرات " هآرتس" أفادت صحيفة -الناصرة 
 مليون دوالر بداعي أن الصناعات الجوية اإلسرائيلية لم تف بالتزامها تزويد أنقرة 185بال طيار بقيمة 

وكانت تركيا أبرمت الصفقة مع الصناعات العسكرية اإلسرائيلية قبل ثالثة أعوام . رات قبل عامبالطائ
  .بعد رفض الواليات المتحدة بيع طائرات بال طيار حربية بداعي أن أنقرة تريدها لمحاربة األكراد

  19/5/2009الحياة، 
  

  ائيليين لخطفهم تحاول تجنيد عمالء أو استدراج إسر"إرهابية"منظمات  :"الشاباك" .28
في بيان أصدره امس االثنين إن      ) الشاباك(قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي       : زهير اندراوس  -الناصرة  
تسعى إلى تجنيد عمالء لها أو استدراج إسرائيليين إلى خارج البالد من اجل اختطافهم              ' إرهابية'منظمات  

  .'فيسبوك'عبر شبكة االنترنت وخصوصا موقع 
مؤخرا حول حاالت عدة حاول خاللها نشطاء       ) الشاباك(ان الشاباك أنه وصلت معلومات إلى       وجاء في بي  

عربية تجنيد مواطنين إسرائيليين كعمالء بواسطة التوجه إليهم مباشرة من خالل مواقع            ' إرهابية'منظمات  
ليـة مقابـل    واستدراجهم إلى زيارة دول أجنبية أو عرض مبـالغ ما         ' فيسبوك'االنترنت االجتماعية مثل    

  .'سرية'الحصول على معلومات تعتبر 
، فإن التخوف األساسي نابع     'سرية'أنه إضافة إلى التخوف من تسرب معلومات        ) الشاباك(وأضاف بيان   

  .من النجاح في إغراء مواطنين إسرائيليين بالسفر الى الخارج واختطافهم
تجنيدهم ' إسرائيليين ومحاكمتهم على خلفية      وذكر البيان أنه تم في السنوات األخيرة التحقيق مع مواطنين         

  .'إرهابية'من قبل منظمات ' عبر االنترنت
بدأت في اآلونة األخيرة بإجراء مسح على مواقع انترنت يبحر          ' إرهابية'، فإن منظمات    )الشاباك(وبحسب  

ـ                يش فيها مواطنون إسرائيليون وبينهم جنود مسرحون من الخدمة العسكرية في وحدات سرية فـي الج
  .اإلسرائيلي بهدف جمع معلومات عن مواقع في إسرائيل

حيث عرف شخص نفـسه بأنـه       ' فيسبوك'إلى أن الحالة األخيرة وقعت في موقع        ) الشاباك(واشار بيان   
أمام مواطن إسرائيلي وعرض مبلغا ماليا مقابـل معلومـات سـرية لكـن المـواطن                ' عميل من لبنان  '

 .'العميل'ع االتصال مع وقط) الشاباك(اإلسرائيلي توجه الى 
  19/5/2009القدس العربي، 

 
  "إسرائيل"ـمن اإلسرائيليين أوباما صديق ل % 31: استطالع .29

 فقط من اإلسرائيليين يعتبـرون أن إدارة الـرئيس          31%كشف استطالع للرأي أن     :  د ب ا   -تل أبيب   
لألبحاث فـإن   " سميث" معهد   ووفقا لالستطالع الذي أجراه    .االميركي باراك أوباما منحازة إلى إسرائيل     

 حياديا ، بينما رفضت نسبة الخمسة عشر فـي          40% يعتبرون أوباما منحازا للفلسطينيين واعتبره       %14
   %.4ر5المئة المتبقية توضيح رأيها في االستطالع الذي ال يتجاوز هامش الخطأ فيه 
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 500الع الـذي شـمل      على موقعها االلكتروني امس أن االستط     " جيروزاليم بوست "وأوضحت صحيفة   
إسرائيلي يمثلون الشعب اإلسرائيلي بمختلف طوائفه قد جرى األسبوع الماضي بعد سلسلة من التقـارير               
التي نشرتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشأن اإلدانات المتكررة للسياسات اإلسرائيلية على لسان نائـب              

تون وكبيـر مـوظفي البيـت األبـيض رام          الرئيس األمريكي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيالري كلين       
  .إيمانويل ومسئولين بارزين آخرين في إدارة أوباما

 ممن شملهم االستطالع منحازا     88%وتعد نسب أوباما على النقيض من سلفه جورج بوش الذي اعتبره            
  .فقط منحازا للفلسطينيين% 2حياديا بينما اعتبره % 7إلسرائيل واعتبره 

  19/5/2009الدستور، 
  

  من أراضي يهودا والسامرةاالحتالل نسحاب  في اال مصلحة لسلطة عباس :ستشار شارونم .30
كشف مستشار رئيس الوزراء الصهيوني األسبق شارون، دوف فايسغالس، أنه ال : يديعوت أحرونوت

يوجد اليوم لرؤساء السلطة الفلسطينية مصلحة حقيقية في انسحاب الجيش الصهيوني من أراضي يهودا 
وجهاز األمن فقط يمنعان سيطرة " رائيلياإلس"وقال دوغالس إنه من الواضح لهم أن الجيش . ةوالسامر

حماس على أراضيهم، وفي هذا الوضع على أي حال ال توجد مفاوضات أو تسوية سلمية محتملة على 
وأضاف دوغالس أن سلطة . اإلطالق، كما أن الفلسطينيين ال يريدون الفشل في إقامة الدولة قبل األوان

، إقليمية وعالمية في صراعها مع حماس، كما تريدون الفلسطينية بقيادة عباس تريد مساعدة سياسية
" إسرائيلية"استمرار المساعدة الدولية في التنمية االقتصادية، اإلدارة واألمنية للسلطة، إضافة إلى موافقة 

  . على توسيع منطقة نشاط محافل األمن الفلسطينية إلى مناطق أخرى
  2009-5-18، 1665التقرير المعلوماتي 

  
  48 يصادق على مشروع قانون يحظر تشغيل الفلسطينيين داخل أراضي :"الكنيست" .31

صادق البرلمان اإلسرائيلي، ليل أمس على مشروع قانون يحظر تشغيل العمال الفلسطينيين،  -الناصرة 
  ".مقيمون في إسرائيل بخالف القانون"، بحجة أنهم 1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

صادقت بالقراءة األولى على مشروع قانون ينص على تمديد " الكنيست"نية إن وقالت مصادر برلما
 بخالف القانون إسرائيلتحظر تشغيل العمال الفلسطينيين المقيمين في "مفعول األوامر المؤقتة التي 

) مارس(وأشارت المصادر إلى أنه تم تمديد مفعول األوامر حتى نهاية شهر آذار  ".وتوفير المبيت لهم
العام القادم، كما تقرر أيضاً الحظر على المقيمين االجانب في الدولة العبرية قيادة سيارات تحمل من 

  ".لوحات ترخيص إسرائيلية
يشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية تشن حمالت اعتقال واسعة ضد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة 

، حيث اعتقلت خالل يومي الخميس والجمعة 1948الغربية الذين يعملون داخل األراضي المحتلة سنة 
  .الفائتين أكثر من ثالثمائة عامل

 19/5/2009 قدس برس
  

  إلتمام صفقة التبادل على باراك عسكريون إسرائيليون يضغطون .32
طالب ضباط وجنود في جيش االحتياط اإلسرائيلي وزير الجـيش اإلسـرائيلي إيهـود                -القدس المحتلة 

ي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، الذي مضى على أسره نحو             باراك بتفعيل قضية الجند   
هيئة النضال من أجـل اإلفـراج عـن         "وشدد الضباط والجنود، وهم من طاقم ما يسمى          . ثالث سنوات 

  . واستئناف الجهود واالتصاالت الرامية إلى إخالء سبيله" شاليط"،  على ضرورة تفعيل قضية "شاليط
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سرائيلية، أن الجنود والضباط الذين شاركوا في اجتماع في مقر وزارة الجيش، سلموا             وذكرت مصادر إ  
باراك عريضة تطالب الحكومة باستئناف االتصاالت الرامية إلخالء سبيل شاليط وإتمام صـفقة تبـادل               

  . األسرى
 وأنه يتحمـل    وأقر باراك، خالل اللقاء بأن الحكومة السابقة فشلت في إيجاد مخرج لقضية الجندي شاليط             

إن التظاهرات والنشاطات االحتجاجيـة     : "وأضاف. المسؤولية عن ذلك باعتباره وزيراً للجيش، كما قال       
  ". تؤثر على الحكومة

  19/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل"ـ القدس عاصمة ل"الطيبي يقترح تعديل قانون  .33
القدس عاصمة دولة "تعديل قانون تقدم النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، أمس، باقتراح ل

 ". إسرائيل
ويتضمن االقتراح إبطال جميع البنود التي تنص على وحدة القدس، والتأكيد على ان القدس الشرقية هي 

 . العاصمة العتيدة للدولة الفلسطينية
 بين هذا التوجه يأتي لفتح األبواب امام امكانية الوصول الى تسوية سلمية وعادلة"وأكد الطيبي ان 

قدساً موحدة وفق الصيغة "، موضحاً أن "اسرائيل والفلسطينيين حيث ان القدس هي ركيزة الحل
اإلسرائيلية تعني نسف أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق سالم بسبب رمزية وأهمية القدس دينياً ووطنياً 

 ". وقومياً لجميع الفلسطينيين والعرب والمسلمين
 19/5/2009السفير، 

  
   ألف فلسطيني منذ النكبة800 اعتقل  االحتالل:فروانة .34

 ألف فلسطيني منذ النكبة 800اعتقلت أكثر من " إسرائيل"كشف تقرير فلسطيني، أمس، أن : أ ب د
وشدد .  وحتى اليوم بينهم عشرات اآلالف تعرضوا لالعتقال ألكثر من مرة1948الفلسطينية في عام 

شؤون األسرى عبد الناصر فراوانة وهو أسير محرر، أن التقرير الذي أصدره الباحث الفلسطيني في 
اعتمد االعتقاالت كسلوك يومي ووسيلة إذالل للفلسطينيين وإفراغهم من محتواهم " اإلسرائيلي"الجيش 
  .ووصف التقرير االعتقال بالظاهرة التي باتت أحد ثوابت القاموس الفلسطيني. الوطني

للمساومة واالبتزاز والضغط على األسرى لتقديم المعلومات أو وذكر أن جيش االحتالل استخدم االعتقال 
وذكر أنه ووفقا . للتعامل مع االحتالل، بينما أصبحت االعتقاالت جزءا أساسيا من عمل وسلوك االحتالل

 ألف فلسطيني اعتقلوا خالل الفترة الممتدة ما بين أعوام 100لمفهوم االعتقال واالحتجاز فإن حوالي 
 وشهدت هذه الفترة اعتقاالت جماعية واحتجازاً في أماكن عامة أو معسكرات 1967 وحتى 1948

   .اعتقال أشبه بمعتقالت النازية
  19/5/2009الخليج، 

  
  اعتقال األطفال وتعذيبهم سياسة مقصودة ومبرمجة وليست عشوائية: "وزارة األسرى" .35

مد وبشكل مقصود وممنهج اعتقـال       أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين بان االحتالل يتع        : رام اهللا 
 عاماً واالعتداء عليهم بالضرب المبرح، واسـتخدام كـل أسـاليب            18األطفال الفلسطينيين ما دون سن      

واعتبرت الوزارة حادثة اختطاف ستة من األطفال قبل عدة أيام فى إحدى قـرى   .التحقيق العنيفة بحقهم
 ساعة متواصلة دون الـسماح لهـم        14ق معهم لمدة    رام اهللا، والتنكيل بهم بشكل قاس وعنيف، والتحقي       

باالكل او الشرب او قضاء الحاجة، أحد الشواهد الحية على إجرام االحتالل واستهداف االطفال بـشكل                
  .متعمد
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 طفـال بعـضهم ال      430وأشارت الوزارة إلى ان عدد األطفال فى سجون االحتالل ارتفع إلى أكثر من              
، حيث يشن االحتالل منذ عدة شهور حملة مركزة ضد األطفال في مدن              عاما من العمر   12يتجاوز الـ   

الضفة المحتلة، ويخضعهم للتحقيق في مراكز التوقيف المنتشرة فى أرجاء الضفة وداخل اراضى الــ               
  .، ويحاول ابتزازهم للتعامل مع المخابرات وتقديم معلومات عن أصدقائهم وابناء شعبهم48

 19/5/2009الحياة الجديدة،  
  

   "إسرائيل"ـ  يرفضون الطابع اليهودي ل48غالبية فلسطينيي : استطالع .36
 48 غالبية فلسطينيي    أن جامعة حيفا    أمسكشف استطالع للرأي نشرته     :  رامي منصور  -القدس المحتلة 

يرفضون الطابع اليهودي لدولة اسرائيل ، مشيرا الى ان نسبة الرافضين زادت عما كانـت عليـه فـي                   
نتائج البحث أن األحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات األخيرة من هبـة القـدس               أظهرت  . الماضي

 وحتى الحرب على لبنان وقطاع غزة تركت اثراً بالغاً لدى فلسطينيي            2000واألقصى في تشرين األول     
 فـي   65 في المئة فقط على استعداد لإلعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابـل             41وبين البحث أن     48،
ولم يقتصر البحث على     .  وهو هبوط حاد تراه المؤسسة اإلسرائيلية أمراً مقلقاً جداً         2003لمئة في العام    ا

 في المئة ممن شاركوا في البحث قالوا إنهم شاركوا في نشاطات إحتجاجيـة              41المواقف ، إذ أظهر أن      
 حيفا البحث تحت عنوان     وأجرت جامعة  2003، في المئة في العام      28,7وطنية في السنة الماضية مقابل      

 بإشراف البروفيسور وأستاذ علم اإلجتمـاع       2008خالل العام   "  تجاه اليهود  48مؤشر مواقف فلسطينيي    "
 40,5وبين البحث أن    .  مشترك من الجنسين من مختلف الطوائف والديانات       700سامي سموحة ، وشمل     

في ألمانيا النازية لم تحصل ، وحسب سموحة فإن         " اليهودية) اإلبادة الجماعية (الكارثة  "ن  'في المئة قالوا    
  .  في المئة ممن أنهوا مرحلة الدراسة الثانوية ال يعترفون بالكارثة اليهودية36

 في  72 في المئة أنهم يدعمون تنفيذ حق العودة للفلسطينيين إلى مناطق السلطة الفلسطينية مقابل               56وقال  
 إنهم يؤيدون استخدام كافة الوسائل بما فيها السالح لتحـسين            في المئة  12,6وقال   2003،المئة في العام    

 في المئة إنهم ضد أن يكون لهـم         47 وقال   2003، في العام    5,4ظروف الفلسطينيين في اسرائيل مقابل      
  2003، في المئة في العام 27جاراً يهودياً مقابل 

  19/5/2009الدستور، 
  

   غزةإلى بور سعيد في طريقها إلى اإلسكندرية االوروبية تتجه من "األملقافلة " .37
االوروبية التي تحمل مساعدات انسانية لقطاع غزة       ' قافلة االمل ' القائمون على    أعلن:  اشرف الهور  -غزة

ان القافلة تحركت بحرا من ميناء االسكندرية الى ميناء بور سعيد المصري، لتتحرك عقبها الـى معبـر                  
ي واصلت مصر فتحه امس بشكل استثنائي لليـوم الثالـث           رفح البري الفاصل بين مصر والقطاع، والذ      

' القدس العربي 'وقالت الحملة االوروبية لرفع الحصار التي نظمت الرحلة في تصريح تلقت             .على التوالي 
وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس      .نسخة منه ان القافلة تضم اكثر من اربعين شاحنة وسيارة اسعاف          

 شخـصا، بيـنهم     150تجـاوز   ' قافلـة األمـل   'صار ان عدد المشاركين في      الحملة االوروبية لرفع الح   
في السياق اكد حمدي شعت، رئيس اللجنـة        . شخصيات اعتبارية وآخرون من ذوي االحتياجات الخاصة      

عازمون على تنظـيم    'الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة ان عددا من المتضامين االجانب            
  .'في عدد من الدول االوروبيةحمالت تضامنية كبرى 

  19/5/2009القدس العربي، 
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  اعتصام في الخليل ضد جولة المستوطنين .38
 نظمت قوى فلسطينية اعتصاما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية احتجاجا على قرار وزير :وكاالت
قالت لجنة المتابعة و. إيهود باراك بالسماح للمستوطنين بتنظيم جولة في المدينة" اإلسرائيلي"الحرب 

خطوة تصعيدية في دعم وحماية اعتداءات المستوطنين في "للقوى السياسية في الخليل إن قرار باراك 
وحذر محافظ ". حربهم المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومؤسساته األهلية والوطنية

 واعتبرها استفزازا لمشاعر أبناء الخليل حسين األعرج من مخاطر وآثار زيارة المستوطنين للمدينة
  .الخليل والفلسطينيين عامة

  19/5/2009الخليج، 
  

  48 فلسطينيين حاوال اجتياز الحدود المصرية باتجاه أراضي يعتقلاالحتالل  .39
أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية قيام قوة عسكرية باعتقال مواطنين فلسطينيين اثنين أثناء : الناصرة

  . عن طريق الحدود المصرية1948لى داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة محاولتهما التسلل إ
  18/5/2009قدس برس، 

  
   السياسييناألسرى إلى الكتب إدخال منع اإلسرائيليةالتماس ضد قرار مصلحة السجون  .40

ر االثنين التماسا للمحكمة المركزية في الناصرة ضد قرا       ) عدالة(قدم مركز   : زهير اندراوس  - الناصرة
وقد قدمت المحامية عبير    .  الذي يقضي بمنع ادخال الكتب كليا الى السجون        اإلسرائيليةمصلحة السجون   

هذا االلتماس باسم الجمعية من اجل السجناء السياسيين وباسـم العيـادة لحقـوق              ) عدالة(بكر من مركز    
 1986 السجن منذ عـام      وتأهيل السجناء في جامعة حيفا وباسم السجين السياسي وليد دقة الذي يقبع في            

 المحامية بكر في االلتماس ان للكتـب التـي يحـضرها         وأوضحت،  حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة     
فعلى سبيل المثال، الملتمس وليد دقة في المراحـل         . األكاديمي بالغة للتعليم    أهمية خالل الزيارات    األهل

 له هنالك المئات من     وباإلضافةلجامعة المفتوحة،   النهائية من دراسته للقب الثاني في العلوم السياسية في ا         
  . علياأكاديميةالسجناء السياسيين الذين يدرسون بالمراسلة في معاهد 

  19/5/2009القدس العربي،  
  

   حالة سرطان في غزة21تتسبب بـ " إسرائيل"مبيدات مهربة من  .41
 طفالً فلسطينياً 21ة كشفت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قطاع غزة النقاب عن إصاب :غزة

واتهمت ، يقطنون في محيط األراضي الزراعية بالسرطان منذ مطلع العام الحالي، جراء استخدام
بتسهيل دخول أنواع مبيدات زراعية وحشرية خطيرة ومنتهية الصالحية ومحرم " إسرائيل" "الضمير"

واد الغذائية التي تورد إلى القطاع استخدامها دولياً إلى غزة سواء عن طريق تهريبها أو إدخالها مع الم
أو عن طريق تهريبها من األنفاق، وذلك بهدف زيادة نسب تلوث البيئة ومكوناتها والتسبب بمكاره 

  .صحية وبيئية
  19/5/2009الخليج، 

  
   333حصار إلى ال ضحاياارتفاع  .42

را واحدا من سـكان     استُشهد اليوم الطفل الرضيع عدي سمير حسين أبو عزوم البالغ من العمر شه             :غزة
  محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد معاناة طويلة من مشكالت حادة في الرئتين؛ لينضم إلى قافلة شهداء                 
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  . شهيدا333ويرتفع بذلك العدد إلى ، الحصار؛ نتيجةَ منعه من السفر لتلقي العالج في الخارج

  18/5/2009إخوان أون الين، 
  

  اإلسالميالقدس مدرسة للفن المعماري :دس عاصمة الثقافة احتفاليات القضمنبدبي محاضرة  .43
 استضاف مركز جمعة الماجد في دبي 2009في إطار االحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية  :دبي

للدكتور شوقي شعث األكاديمي المتخصص في تراث القدس " تهويد القدس"صباح أمس محاضرة بعنوان 
  .ار الثقافي لقنصلية فلسطين في دبيوالدكتور رمضان عبدالهادي المستش

  19/5/2009الخليج، 
  

   بسبب قراراته الفرديةإقصاؤه تم أرشيدحماس تنظيم مستقل والشيخ بني : بةي الغراأرحيل .44
 والناطق الرسمي باسـمها     اإلسالميلم ينكر الرجل الثاني في حزب جبهة العمل          :  طارق الفايد  - عمان

اكثر من وجهة نظر واكثر من اتجاه نحو القضايا المختلفة والتـصويت            الدكتور ارحيل الغرايبة ان هناك      
واوضح  .عليها داخل الحركة االسالمية، ولكنه اكد في نفس الوقت التزام جميع افرادها بالعمل المؤسسي             

وال حـول   ) حمـاس (، ان الخالف ليس حول حركة       'القدس العربي 'الدكتور ارحيل في حديث خاص مع       
 هذا كالم مصطنع للفتنة بين الحركة االسالمية في االردن وحركة حماس التي انـشقت               تأييدها، مبينا ان  

  .في يوم من االيام عن الحركة االردنية
اما نقاط الخالف، بحسب القيادي االسالمي، فهي تأتي من تفرد بعض االعضاء بالحركة بآراء خاصـة                

وبين ان االمـين العـام       .سسة االسالمية بهم وابتعادهم عن رأي الجماعة التي هي في االساس رأي المؤ          
السابق الشيخ زكي بني ارشيد كان متفردا بالقرارات، ما جعل مجلس شورى الجماعة يتفق على اقصائه                

  .من منصبه
  19/5/2009القدس العربي، 

  
  مفاجئة على لبناناحرب ال يستبعد و العسكرية"إسرائيل"اهللا يحذر من مناورات نصر .45

أشاد األمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا بالشعب الفلسطيني وبمقاومته :  ثائر عباس- بيروت
المسلحة وثباته وصموده، مشددا على أن فلسطين مسؤولية األمة العربية واإلسالمية وجميع أحرار 

، )ويولي(وأشار إلى التدريب اإلسرائيلي الواسع وعشرات المناورات اإلسرائيلية بعد حرب تموز . العالم
الفتا إلى أن إسرائيل تعتبر أن أي حرب مع المقاومة وباألخص مع المقاومة في لبنان ستشمل كامل 

  . األراضي اإلسرائيلية
نفسيا «، متوقعا أن يكون الهدف من ورائها »3نقطة تحول «وتطرق إلى المناورة اإلسرائيلية المقبلة 

في الحكومات اإلسرائيلية، أو قد يكون القلق على ومعنويا بعد اهتزاز الثقة في الجيش الذي ال يقهر و
وجود إسرائيل وعلى أمنها القومي وتوجيه رسالة قوية إلى العالم وإلى المنطقة وإلى فلسطين ولبنان 

لكنه أوضح أن الهدف من المناورة اإلسرائيلية قد يكون أيضا . »وسورية وإيران واألنظمة العربية
، مؤكدا أن المقاومة ستتخذ إجراءات احترازية طوال فترة المقاومة »التحضير لحرب مفاجئة ضد لبنان«

. لتفويت أي فرصة على إسرائيل على الرغم من أنها ال تعتقد أن الدولة العبرية ستبادر إلى حرب مفاجئة
 .»عمل أمني«دون أن يسقط إمكانية قيامها بـ

 19/5/2009الشرق األوسط، 
  
 



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1439:         العدد       19/5/2009الثالثاء  :التاريخ

  "الموساد" يشتبه بتعاملهما مع "رائيلإس" إلى  لبنانيينفرار مواطنين .46
إلى داخل فلسطين المحتلة عبر بوابة )  عاما51ً(فر، أمس، المدعو إيلي توفيق حايك :  اللبنانيالجنوب

يارون الحدودية ترافقه عائلته المكونة من زوجته وثالثة صبيان كبيرهم في الرابعة عشرة، وصغيرهم 
  .هم في المنطقةفي الرابعة، تاركين وراءهم سيارت

 19/5/2009السفير، 
  

  مقابل وقف االستيطان" إسرائيل"ول عربية تبحث عرض حوافز لـد": الفايننشال تايمز" .47
البريطانية، أمس، أن محادثات تجرى حالياً بين عدد        " فايننشال تايمز "ذكرت صحيفة   :  وكاالت -عواصم  

ال التزم رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بتجميد       في ح " إسرائيل" "مكافأة"من الدول العربية بشأن ترتيبات      
مطّلعة على سير   "ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها       . توسيع المستعمرات، كجزء من خطة أمريكية     

مثـل  " إسرائيل"، إن دوالً عربية عدة تناقش خطة عمل يمكن أن تشمل تحفيز االتصاالت مع               "المحادثات
ت السلكية والالسلكية والسماح للخطوط الجوية اإلسرائيلية بالمرور        إقامة روابط معها في مجال االتصاال     

  . فوق أجوائها، في حال تمكنت واشنطن من تأمين التزام إسرائيلي بتجميد االستيطان
وقالت الصحيفة، إن مسؤولين من الدول العربية الحليفة للغرب يرون أن إدارة أوباما تقدم فرصة نـادرة                 

، وهـي   "إسـرائيل "  اإلسرائيلية، ويتعين دعمها في حال مارست ضغوطاً علـى            إلنهاء األزمة العربية  
. الرسالة التي يعتقد أن العاهل األردني عبداهللا الثاني نقلها إلى أوباما فـي واشـنطن الـشهر الماضـي                  

وأضافت أن أية تحركات يتخذها العالم العربي ستكون مقتصرة على بـضع دول ولـيس كـل الـدول                   
لجامعة، وذلك لتجنّب وقوع خالفات بينها، كما أن التنازالت لن تـشمل تعـديل المبـادرة                األعضاء في ا  

  . العربية
إن العالم العربي لن يدفع أي شيء       "إلى األمين العام للجامعة عمرو موسى قوله        " فايننشال تايمز "ونسبت  

عـوث األمريكـي جـورج      وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين عرباً أكدوا أن المب        ". إسرائيل"مقدماً إلى   
إذا ما ُأعيد إطالق المفاوضـات      " إسرائيل"ميتشل طلب من دول عربية اتخاذ إجراءات حيال التطبيع مع           

  .وعدم مكافأتها فقط عند إنجاز السالم
وأكـدت  . وأعلنت الجامعة العربية رفضها طرح نتنياهو بالعودة إلى نقطة الصفر على كـل المـسارات            

قف االستيطان كأساس لبـدء المفاوضـات وتحديـد سـقف زمنـي إلنهـاء               بو" إسرائيل"ضرورة قيام   
وقال السفير أحمد بن حلي، األمين العام المساعد بالجامعة، إن هذه السنة ستكون حاسمة في               . المفاوضات

  .وأعرب عن أمله في دور أمريكي جديد يتماشى مع المطالب العربية. حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي
  19/5/2009الخليج، 

  
  "اسرائيل"الجامعة العربية تطالب واشنطن بدور اكثر حزماً مع  .48

" إسـرائيل "طالبت الجامعة العربية، امس، الواليات المتحدة بأن تكون اكثر حسما مع            :  د ب أ   -القاهرة  
وقـال  . الحراز نتائج ايجابية على االرض لتغيير الواقع الفلسطيني وتحسين معيشتهم ووقف االستيطان           

 هشام يوسف، ان الجانب العربي يريد من الواليات المتحدة دوراً اكثر حسماً وحزماً الحراز نتائج                السفير
لتغيير الواقع الفلسطيني وتحسين معيشة المواطن الذي يعيش تحـت الحـصار وان ال يقتـصر الـدور                  

  .االميركي فقط على مواقف مساندة، مؤكدا انها غير كافية
  19/5/2009الدستور، 
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  عة العربية تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقديم تقرير حول مأساة غزة اإلنسانيةالجام .49
طالبت الجامعة العربية، أمس، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنـة دوليـة مـستقلة              :  د ب أ   -القاهرة  

ة اإلسرائيلي على غـز   " العدوان"لتقديم تقرير متكامل حول حجم المأساة اإلنسانية والصحية التي أفرزها           
، ولفتت إلى ان هذه الحروب أفرزت نمطاً جديداً في االسـتهتار            2006 ولبنان في العام     2008في العام   

وأكدت جامعة الدول العربية    . بالقواعد واألسس الصحية وتثبت انتهاكا لحقوق االنسان والتفاقيات جنيف        
الطبية المتخصـصة حتـى     ضرورة إعادة بناء المنشآت الصحية الفلسطينية ودعمها باألجهزة والكوادر          

  .يتمكن القطاع الصحي من مواجهة آثار العدوان االسرائيلي
  19/5/2009الدستور، 

  
   إسرائيلي لمواجهة خطر إيران–مصر تنفي أي تنسيق عربي  .50

قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية السفير محمد مـصطفى كمـال، أمـام               : القاهرة
 إسـرائيلي   -ال يوجد تنسيق عربي     "أمس،  ) البرلمان(ارجية في مجلس الشعب     اجتماع لجنة العالقات الخ   

وإيران في منطق الخطـر غيـر وارد وال         " إسرائيل"لمواجهة خطر إيران، والحديث عن المساواة بين        
  ".مساواة بينهما

  19/5/2009الحياة، 
  

  تكرس تهويد القدس"إسرائيل "المفاوضات مع : خبراء مصريون .51
دعا خبراء مصريون الدول العربية الى العمل من اجل انقاذ القـدس            :  الناصر عبد المنعم    عبد -القاهرة  

وحـذر  . مؤكدين ان المدينة المقدسة تتعرض لمخطط تهويد يقضى على هويتهـا العربيـة واالسـالمية        
ويـد  ال لته"الخبراء، من ضياع المدينة المقدسة مثلما ضاعت االندلس منذ مئات السنين وقالوا فى مؤتمر              

الذى عقد بنقابة األطباء المصريين ان القدس لن تعود الى العرب بالمفاوضات وانما البـد مـن                 " القدس
واشار الخبراء، الى ان القدس ستظل قـضية        . القتال لتحريرها واعادتها الى الحظيرة العربية االسالمية      

ود حمدى زقزوق وزير    محورية فى الصراع العربى الصهيونى معربين عن رفضهم لدعوة الدكتور محم          
وقالوا انهم لن يزوروا القدس فى ظل االحتالل الصهيوني         . االوقاف المصري المسلمين الى زيارة القدس     

  . البغيض
  19/5/2009الشرق، قطر، 

  
   سيارة طبية من اإلمارات إلى قطاع غزة14 .52

ـ              ا عـشرة سـيارات     أرسلت هيئة األعمال الخيرية في اإلمارات قافلة مكونة من أربعة عشر سيارة منه
إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية وأربع سيارات وحدات طبية، وقام سفير الدولة بالقاهرة بتـسليمها               
  .الى الهالل األحمر المصري الذي سلمها بدوره من نقطة الحدود مع رفح الى وزارة الصحة الفلسطينية

  19/5/2009الخليج، 
  

   سطيني تجاوز الوساطة إلى اقتراح المخارج الدور المصري في الحوار الفل: باحث مصري .53
أكد رئيس وحدة العالقات الدولية في مركز دراسات األهرام الدكتور جمال عبد الجـواد، فـي                : القاهرة

، أن دور القاهرة في الحوار الوطني الفلـسطيني تجـاوز مـستوى             "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
المخارج والضغط من أجل دفع حركتي فـتح وحمـاس   الوساطة إلى مستوى تقديم المقترحات والحلول و 

لقبولها، وأرجع ذلك إلى شعور مصري بدأ في التعاظم من أن اخفاق جهود إنهاء االنقـسام الفلـسطيني                  
وأكد عبـد الجـواد، أن اتفاقـا        . ستؤثر سلبا على األمن القومي المصري أوال والعربي بوجه عام ثانياً          
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بالتأكيـد دمـشق   : "مالً مساعداً على إنجاز التوافق الفلسطيني، وقال سورياً، يمكن أن يكون عا –مصرياً  
  ".عامل مهم في التوافق الفلسطيني

  18/5/2009قدس برس، 
  

  "إسرائيل" مصريين كانوا سجناء في 8نجاح جهود ديبلوماسية مصرية في اإلفراج عن  .54
لديبلوماسية المـصرية فـي     كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عن نجاح الجهود ا         : القاهرة

/  تشرين الثاني  4 سجيناً خالل الفترة من      63من بين   " إسرائيل" مصريين كانوا سجناء في      8اإلفراج عن   
  . آخرين خالل األيام القليلة المقبلة4أبريل الماضيين، وأنه سيتم اإلفراج عن /  نيسان30نوفمبر إلى 

  19/5/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"ات من تركيا تنوي الغاء صفقة طائر .55
المتالك عشر طائرات   " إسرائيل"، أمس، أن تركيا تنوي إلغاء اتفاق مع         "هآرتس"أفادت صحيفة   : الناصرة

 مليون دوالر بداعي أن الصناعات الجوية اإلسرائيلية لم تف بالتزامها تزويد أنقـرة           185بال طيار بقيمة    
  .بالطائرات قبل عام

  19/5/2009الحياة، 
  

  لفتح معابر غزة" إسرائيل"بية لرفع الحصار تطالب بريطانيا بالضغط على الحملة األورو .56
طالبت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة : عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات: رام اهللا، غزة

الحكومة البريطانية باستخدام نفوذها وممارسة الضغط على السلطات اإلسرائيلية من أجل فتح المعابر 
اعدات اإلنسانية ومواد إعادة إعمار قطاع غزة، منتقدة تباطؤ االتحاد األوروبي تجاه معاناة أمام المس

مليون ونصف المليون فلسطيني، واعتبرت أن استمرار الصمت الدولي على ما يجري في غزة من 
  .حصار مشاركة فعلية في جريمة الحصار

19/5/2009الوطن، السعودية،   
  

  أوباما للتصديق على التحقيق في محرقة غزةتدعو ": هيومن رايتس ووتش" .57
الحقوقية الدولية الرئيس األمريكي باراك " هيومن رايتس ووتش"دعت منظمة : آي.بي. يو-القاهرة 

أوباما إلى المصادقة على إجراء األمم المتحدة فتح تحقيق شامل يرأسه القاضي ريتشارد جولدستون في 
وذكرت المنظمة في . في غزة، ومطالبتها بالتعاون مع التحقيق" إسرائيل"جرائم الحرب التي ارتكبتها 

لم تُعلق علناً على تحقيق جولدستون، لكن المسؤولين األمريكيين "بيان، أمس، أن إدارة أوباما وحتى اآلن 
  "".إسرائيل"مستمرون في اإلصرار وبشكل غير علني على أن التحقيق سيكون متحيزاً ضد 

19/5/2009الخليج،   
  

  االستيطان يشكل أحد أبرز العقبات أمام السالم: ق باسم الخارجية الفرنسيةالناط .58
أن هذا «قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه، في باريس، .: ب.ف. أ-رام اهللا 

قرب مدينة اريحا في االغوار الى مستوطنة سكنية، مناقض للتعهدات » مسكيوت«القرار، تحويل معسكر 
ان االستيطان يشكل احد ابرز العقبات امام . ، خصوصا في خريطة الطريق"إسرائيل" اتخذتها التي

  أن فرنسا كباقي المجتمع الدولي، تدعو السلطات اإلسرائيلية الى تجميد تام وفوري «: وأضاف. »السالم
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لنهائي لكل نشاط استيطاني، وإلى االمتناع عن اي عمل احادي الجانب من شأنه استباق الوضع ا
  .»ان فرنسا تدعو الى إدانة قرار توسيع مستوطنة مسكيوت«وأوضح . »لألراضي الفلسطينية

19/5/2009الحياة،   
 

  آن األوان إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة:  لدى فلسطين جنوب أفريقياسفير .59
 وزارة الشؤون خالل استقبال وكيل" تيد بيكاني" شدد سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين الدكتور :غزة

على ) 5-18(الخارجية في حكومة إسماعيل هنية الدكتور أحمد يوسف الوفد الجنوب أفريقي اإلثنين 
عدالة القضية الفلسطينية، وأنه آن األوان إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى مساعي بالده من 

  . بالشعب الفلسطينيأجل تعزيز الوحدة في فلسطين، وإلى عالقة بالده المتينة
18/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
  آن االوان لتحقيق تقدم ملموس لحل الصراع:  نتانياهو-برلين تتابع باهتمام لقاء أوباما  .60

أعلنت الحكومة األلمانية أمس أنها تنظر باهتمام كبير إلى اجتماع الرئيس باراك :  اسكندر الديك-برلين 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو للبحث في كيفية الوصول إلى حل أوباما في واشنطن مع 

إن » الحياة«وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية ينس بلوتنر لـ . سريع ألزمة الشرق األوسط
حكومته توافق الرئيس األميركي على اعتبار أن الوقت حان للتوقف عن الكالم وتحقيق تقدم ملموس لحل 

وأعرب عن أمل ". إسرائيل" اإلسرائيلي على قاعدة اقامة دولة فلسطينية إلى جانب -الصراع الفلسطيني 
  .برلين في صدور إشارة في هذا الصدد عن اجتماع واشنطن بين الزعيمين

19/5/2009الحياة،   
  

 "  إسرائيل"متظاهرون في األرجنتين يتصدون الحتفال بإنشاء  .61
لنشاط للجالية اليهودية في األرجنتين، في بوينوس ايرس لالحتفال بالذكرى تصدى متظاهرون أرجنتنيون 

 .واعلن متحدث باسم الشرطة اصابة شرطي بجروح واعتقال خمسة اشخاص". إسرائيل"الستين إلقامة 
 دانيال غازيت الى "سرائيلإ"وقال احد المشاركين ان عناصر من الشرطة اضطروا الى ادخال سفير 

وأضاف في ". تهديد للديموقراطية"دانيال غازيت أن ما حصل " إسرائيل" وقال سفير  .مبنى البلدية
هؤالء االشخاص يسعون إلى العنف ويستفيدون من كل المناسبات لمنعنا "تصريحات نقلها التلفزيون أن 
 ".من االحتفال بهذه األعياد بهدوء

18/5/2009، 48عرب  
   

   الدوالر؟"غطاء"ما  .62
ال تصريحاً، بأنه ال يوجد » تلميحاً« سبق أن جاء في هذا الحيز مرات عدة، :*علي بن طالل الجهني

والغرض من . للدوالر األميركي وال لغيره من العمالت العالمية غطاء من الذهب أوالفضة أو غيرهما
  . العمالت من ضبابية وتشويش» غطاء«يضاح ما قد يكتنف موضوع هذا المقال هو إ

، أنه حتى »المعادن النفيسة«وقد يكون من بين أهم أسباب غموض العالقة بين العمالت وما يسمى بـ 
ال تصدر إال بعد أن يتوفر لدى مصدرها من معادن » الصعبة«أوائل القرن الماضي، كانت العمالت 

من كليهما، ما يكفي لمن يطالب من حاملي العملة بتعويضه عنها من الذهب أو الذهب أو الفضة أو 
  .الفضة

غير أن هذه العالقة بين العمالت وغطائها من المعادن انتهت تماماً منذ أزمة التضخم الذي صاحبه 
ومع . التراجع في الواليات المتحدة بعد كارثة الحرب في فيتنام في أوائل السبعينيات من القرن الماضي
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ذلك فإن جميع العمالت القابلة للتحويل بسهولة وبصورة روتينية ومن دون تدخل السلطات الحكومية، 
، ال تصدر اعتباطاً وإنما إلصدارها ضوابط وخطوات ال بد من »الصعبة«وهي العمالت المسماة بـ 

  .اتباعها
. »الصعبة«دار العمالت ولعل إيجاز ضوابط وخطوات إصدار الدوالر األميركي يكفي لفهم جوهر إص

، أي العمالت التي تتدخل السلطات الحكومية في كمية وكيفية »العمالت الرخوة«أما ما يسمى بـ 
تحويلها إلى عمالت أخرى، كما كانت عليه الحال في عراق صدام حسين، وكما ال يزال في دول عربية 

م مستبد بأقل القليل من الضوابط وأفريقية وفي جنوب أميركا، فقد يتم إصدارها وفقاً لنزوات حاك
كأداة ضريبية مبطنة يدفعها كل من يحتاج إلى تحويلها » الرخوة«االقتصادية، أو أنه يتم توظيف العملة 

  .إلى عملة أجنبية أو لشراء سلعة مستوردة
كانت ) 1913في عام (» االحتياط الفيديرالي«وحتى قبل إنشاء البنك المركزي األميركي الذي يسمونه 

  .العملة األميركية ال تصدر اعتباطاً وإنما وفقاً إلجراءات محددة
. بليون دوالر) أو طبع(ولإليضاح لنفرض أن الحكومة األميركية أرادت، لسبب من األسباب، إصدار 

تقوم وزارة الخزانة األميركية بإصدار سندات ديون ال تختلف عن السندات التي تصدرها الشركات 
وهي صكوك مالية تعد حاملها بدفع المبلغ المكتوب . قتراض ممن لديه نقد يقرضهلتمويل نشاطاتها باال

وآجال سندات الخزينة األميركية، في الظروف المعتادة، . فيها حينما يحل أجلها وفقاً للتاريخ الموعود
ع السندات وتباع هذه السندات في األسواق المالية، كما تباع جمي. تتراوح ما بين ثالثة أشهر وثالثين سنة
بيع سندات الخزينة في األسواق المالية، » المركزي«ويتولى البنك . المالية األخرى من تجارية وحكومية

  .وفي غالب األحيان يقوم بذلك فرعه في مدينة نيويورك
يشتري سندات الخزينة بمجرد إصدارها، كما يحدث على أرض الواقع، » المركزي«وبعبارة أخرى فإن 
بيعها في األسواق المالية ويعطي مبلغ البيع للخزينة وقد يحتفظ بها في خزائنه وحرفياً وهو بدوره قد ي

  . يطبع قيمتها دوالرات ويسلمها للخزينة
لماذا هذا اللف والدوران، ولماذا اإلصرار على إصدار السندات قبل إمكانية طبع : وهنا يعترضنا سؤال

  طبع العملة بمجرد أن تطلبها الخزينة؟الدوالرات؟ أليس من األسهل أن يقوم المركزي ب
لو أن المركزي يطبع الدوالرات بمجرد أن تطلب منه دوالرات لوصلت نسبة التضخم إلى أرقام فلكية 

  .تولي حكمها» ربعه«كما حدث في ألمانيا بعد الحرب الكونية األولى مما يسر على هتلر و 
االستقاللية المطلوبة للمحافظة على القيمة الشرائية » االحتياط الفيديرالي«لقد ضمن القانون األميركي لـ 

األميركي يستطيع رفض شراء سندات الخزانة من دون عائد أعلى ألن » المركزي«أي أن . للدوالر
ومعنى هذا . مشتري صكوكها سيطلبون عائداً أكثر على ثمن الشراء لالحتفاظ بها حتى يحل أجلها

كومة على مبالغ أقل، وبذلك تتم للمركزي السيطرة على مستوى ارتفاع تكاليف االقتراض، فتحصل الح
  ).أو غيره من العمالت(ومستوى السيولة من أهم المؤثرات في قيمة الدوالر . السيولة

وفي واقع األمر أن لدى المركزي كميات هائلة من سندات الخزانة يستخدمها كأحد أهم وسائل التحكم في 
  . شرائها برفع تكاليف اقتنائها حتى يبقى لبائعها صافي مبلغ بيع أقلويستطيع مقاومة. مستوى السيولة

فإذا أراد المركزي، وفقاً لقراءته لألحوال االقتصادية، زيادة مستوى السيولة فإنه يشتري السندات من 
حامليها، أياً كان حاملها، سواء كانت مؤسسات أميركية أو دولية أو أفراداً أو حتى حكومات أجنبية، 

أما إذا كان المراد خفض . »يطبعها«وض حاملها بدالً منها بدوالرات في خزائنه أو دوالرات ويع
مستوى السيولة، فإن المركزي يبيع السندات ويأخذ مقابلها دوالرات سبق إصدارها في الماضي، وبذلك 

  .يسحب كميات من السيولة من األسواق
وفي . الحكومة من الضرائب لتغطية مبالغ السنداتونظرياً، فإن وزارة الخزانة تأمل أن تكفي عائدات 

  .السنوات السمان قد تكفي العائدات للوفاء بديون الحكومة خالل تلك السنوات
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أما في الحقيقة، فإن الدين العام األميركي، أي مجموع مبالغ ما صدر من سندات، تجاوز كثيراً عائدات 
نفاق الحكومي األميركي في وقتنا هذا بالدرجة األولى وأهم ممولي اإل. الحكومة، حتى قبل األزمة الحالية

  .فائض ميزان مدفوعات الصين، ثم اليابان وكل دولة أخرى لديها فائض في ميزان مدفوعاتها
وفي المملكة العربية السعودية مثالً، بل وفي بقية دول مجلس التعاون، فإن، وزارات المال تودع عائدات 

األجنبية كعائدات مبيعات النفط، أو بالعمالت الوطنية من مصادر داخلية الحكومة سواء كانت بالعمالت 
ووزارات المال تصدر بدورها شيكات بالعمالت الوطنية . كالجمارك، في حساباتها لدى البنوك المركزية

على حسابها لدى البنوك المركزية لتمويل اإلنفاق الحكومي، ثم تصرف البنوك المركزية الشيكات 
وال عالقة لألمر بما قد يكون أو ال . (غها بما يكفي لتغطيتها من إيداعات الحكومات لديهاوتخصم مبال

  ).يكون من ذهب وفضة في خزائن البنوك المركزية
أما إذا زادت احتياجات الحكومات عما لديها من ودائع بعمالت وطنية وأجنبية فإنها أيضاً تصدر 

ومصارف محلية ليتم تسديدها حينما تزيد العائدات عن يباع أغلبها لمؤسسات » صكوكاً«أو » سندات«
  .واهللا من وراء القصد .مجموع اإلنفاق الحكومي

  أكاديمي سعودي* 
  19/5/2009الحياة، 

 
  "اإلسرائيلية"إرهاصات الدخول في المرحلة  .63

  فهمي هويدي
لكبير صار عربياً اآلن، في العام الواحد بعد الستين للنكبة، نكتشف أكثر من أي وقت مضى أن مأزقنا ا

  .أكثر منه فلسطينياً، وأن الموقف العربي أصبح الحلقة األضعف والعنصر األخطر في تصفية القضية
)1(  

تلك نكبة أخرى لها تاريخ، عايش أحمد الشقيري السياسي الفلسطيني الذي كان أول رئيس لمنظمة 
اته التي صدرت في بيروت عام التحرير بعض وقائعها في ثالثينات القرن الماضي، وسجلها في مذكر

إذ تحدث عن أجواء الثورة التي اجتاحت ". أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية" تحت عنوان 69
 حين بدأت أفواج المهاجرين اليهود تتدفق تحت سمع وبصر سلطة 36 و،35األراضي الفلسطينية عامي 

ذه الهجرة التي اقترنت بوصول شحنات للسالح االنتداب البريطاني، وحين أدرك الفلسطينيون خطورة ه
كان المستوطنون يخفونها في أماكن عدة، وقتذاك أعلنوا اإلضراب العام للتعبير عن االحتجاج والغضب، 
فسارعت وزارة المستعمرات البريطانية إلى إصدار بيان أعلنت فيه أنها تدرس بشكل جاد إجراء 

 وبيع أراضي الفلسطينيين، لكنها نكثت بوعدها تحت وطأة تغييرات دستورية لمعالجة مشكلتي الهجرة
نيسان عام /  ابريل15الضغوط الصهيونية، وهو ما أجج المشاعر الفلسطينية ودفع القوى الوطنية في 

 إلى إعالن إضراب مفتوح تطور إلى اشتباك بالسالح بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، 1936
ليا برئاسة الحاج أمين الحسيني أعلنت استمرار اإلضراب حتى تغير وشكلت القوى الوطنية قيادة ع

  .الحكومة البريطانية موقفها من مسألتي هجرة اليهود وبيع األراضي
ورغم اإلجراءات القمعية التي لجأت إليها سلطة االنتداب، فإن المقاومة الفلسطينية اتسع نطاقها، حتى 

وبعد ثالثة أشهر من الشلل الذي . يها من سوريا والعراقاستقطبت أعداداً من المجاهدين انضموا إل
أصاب الحياة في فلسطين، واالشتباكات التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى على الجانبين، أعلنت 
الحكومة البريطانية عزمها تأليف لجنة ملكية للتحقيق في أسباب الثورة والنظر في مطالب العرب 

ين خبروا أمثال تلك اللجان رفضوا إنهاء اإلضراب قبل أن تستجيب وظالماتهم، لكن الفلسطينيين الذ
  .سلطة االنتداب لمطالبهم
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حينذاك لجأت بريطانيا إلى باب آخر لفض اإلضراب، وكان الضغط العربي سبيلها إلى ذلك، وأوكلت 
لعراق، عبداهللا الذي قدم من شرق األردن وإلى نوري السعيد رئيس وزراء ا" الملك"األمر إلى األمير 

اللذين تتابع وصولهما إلى فلسطين لهذا الغرض، واجتمعا مع القيادات الوطنية التي كان بعضها رهن 
  .االعتقال، ولكن مهمتهما لم تنجح بسبب تمسك الفلسطينيين بموقفهم

لم ييأس البريطانيون وواصلوا ضغوطهم على دول الجوار العربية كي تستخدم نفوذها إلجهاض الثورة 
نت تزداد اشتعاالً يوماً بعد يوم، ومن ثم تجددت المساعي التي انضمت فيها الرياض إلى بغداد التي كا

وعمان، وأشيع وقتذاك أن بريطانيا قدمت وعوداً قاطعة لالستجابة التدريجية للمطالب الفلسطينية، وأن 
لجنة العربية العليا، الهدوء مطلوب لكي تقوم اللجنة الملكية الموعودة بمهمتها، وهو ما ضعفت أمامه ال

تشرين األول من ذلك العام دعا إلى إنهاء اإلضراب استجابة لرسالة /  أكتوبر11التي أصدرت بياناً في 
" السعودية"الملك عبدالعزيز : وجهت إلى رئيسها الحاج أمين الحسيني من أربعة من القادة العرب هم

وذكر البيان أن أولئك القادة دعوا ". األردن"عبداهللا واألمير " اليمن"واإلمام يحيى " العراق"والملك غازي 
واعتماداً على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها "إلى اتخاذ تلك الخطوة حقناً للدماء 

  ".المعلنة لتحقيق العدل
توقف إعصار الغضب، وبدأ المجاهدون العرب في العودة إلى )  أكتوبر12(في اليوم التالي مباشرة 

بالدهم، ومن ثم نجحت سلطة االنتداب في إجهاض الثورة، ورحب خطاب العرش البريطاني في وقت 
تسوية عادلة "الحق بهذا التطور، وأعلن أن اللجنة الملكية ستتوجه إلى فلسطين خالل أيام كي تبحث عن 

لنا حتى هذه  وماز1936كان ذلك في عام ،. لمختلف المشكالت الصعبة التي تعتمل في فلسطين" ودائمة
، التي لم يخل منها بيان سياسي صدر بخصوص األزمة "التسوية العادلة والدائمة"اللحظة ننتظر تلك 

  .طوال األعوام السبعين الماضية
)2(  

إذا شئنا أن نكون أكثر دقة فربما جاز لنا أن نقول إن الدور العربي لم يكن سلبياً دائماً في مراحل تطور 
نه ظل مؤثراً وحاسماً في حاالت المد والجزر التي مرت بها القضية، إذ ظلت تلك القضية الفلسطينية، لك

وهذا السياق العربي يتعين االنتباه . الحاالت دائماً صدى وانعكاساً للموقف العربي في نهوضه وتراجعه
اق إليه في تقييم محطات الصراع، ألن كثيرين منا أصبحوا يقيمون المشهد الفلسطيني بمعزل عن السي

المشار إليه، فنحن ال نستطيع مثالً أن نفصل بين مرحلة المد القومي التي شهدتها مصر واألمة العربية 
في العهد الناصري وبين الصعود المشهود للمقاومة الفلسطينية في تلك الفترة، حيث ال يجادل أحد في أن 

ننا ال نستطيع أن نفصل بين منعطف  كذلك فإ. ذلك المد كان بمثابة الرافعة السياسية األساسية للمقاومة
 وبين األجواء السلبية 1993في عام " أوسلو"الهلكة  الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية منذ توقيع اتفاق 
 ذلك بأنه لوال 1979في عام ،" كامب ديفيد"التي خيمت على العالم العربي في أعقاب توقيع اتفاقية 

  .أن يحدث" أوسلو"األخيرة ما كان لالنكسار الذي أوقعه اتفاق الشرخ العميق الذي أحدثته االتفاقية 
ولكنه منسوب إلى الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية " الهلكة"وللعلم فلست صاحب مصطلح 

في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، الذي يتحدث في كتاباته عن ثالثة مفارق مفصلية في مسار الصراع 
 التي خسر فيها العرب أربعة 1948عام ،" النكبة"خالل القرن األخير، األول هو " يلياإلسرائ"العربي  

الثاني هو النكسة . ، وتم خاللها طرد ثلثي الفلسطينيين من بالدهم"إسرائيل"أخماس فلسطين لتتحول إلى 
أصبح ، و"اإلسرائيلي" التي خسر فيها العرب الخمس األخير من فلسطين لصالح االحتالل 1967عام ،

الثالث هو ". اإلسرائيلي"بعدها الفلسطينيون جميعاً إما مشردين في شتات األرض، أو خاضعين لالحتالل 
 وبمقتضاها تم التوقيع على اتفاق 1991 التي تمت بعد انطالق احتفالية مدريد عام ،1993عام " الهلكة"

على شرعية الوجود والتمتع باألمن الموافقة الفلسطينية الرسمية " إسرائيل"الذي أعطى ل" أوسلو"مبادئ 
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من دون مقابل، سوى اعترافها بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً للشعب الفلسطيني ومفاوضاً رسمياً عنه، 
  .1967ومن دون اعتراف منها بأنها تحتل أرضهم بعد حرب عام 

)3(  
بأنه بعد " إلسرائيليا"صرح بنيامين نتنياهو للتلفزيون ) 15/5(في ذكرى النكبة التي حلت قبل أيام 

المحادثات التي أجراها مع الرئيس مبارك في القاهرة ومع العاهل األردني الملك عبداهللا أدرك أنه ألول 
في . (مرة في تاريخ الصهيونية حدث اتفاق واسع مع العرب حول الخطر االستراتيجي الذي يهدد الجميع

ن بيريز أن صرح بأنها تمثل خطراً مشتركاً يهدد شمعو" اإلسرائيلي"إشارة إلى إيران التي سبق للرئيس 
  ).والعرب" إسرائيل"

في اليوم ذاته نشرت الصحف العربية أن السفير جيفري فيلتمان القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية 
األمريكية قال كالماً مشابهاً في جلسة استماع عقدتها لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إذ ذكر أن 

مسؤولين األمريكيين الحظوا في لقاءاتهم مع زعماء المنطقة العربية أن تركيزهم األساسي أصبح ال
منصباً على التعبير عن القلق إزاء سياسة إيران في المنطقة، خالفاً لما كان عليه الوضع في السنوات 

  .السابقة
سياسية للمقاومة الفلسطينية ضد الدور العربي الذي كان رافعة . ال يخلو المشهد من مفارقة مرة وصادمة

في " اإلسرائيليين"في الخمسينات والستينات، يوظف اآلن ليكون رافعة إسناد ل" اإلسرائيلي"االحتالل 
  .مواجهة التحدي اإليراني لها وفي تصفية القضية الفلسطينية

لدراسات بالشارقة في ل" الخليج"هذه الفكرة أثيرت في ندوة حول مستقبل القضية الفلسطينية، عقدها مركز 
أيار الحالي، ومن المالحظات المهمة التي أبداها في صددها الباحث الفلسطيني حلمي / التاسع من مايو

خصوصاً تركيا وإيران (منذ الخمسينات عملت على مد جسورها مع دول المحيط " إسرائيل"موسى أن 
ها مصر، ولكن التحول الحاصل في لكي تواجه دول الطوق وتضغط عليها، وفي المقدمة من) وإثيوبيا

أصبحت أكثر اطمئناناً إلى دول الطوق التي " إسرائيل"الرؤية االستراتيجية قلَب الوضع تماماً، ذلك بأن 
باتت جزءاً من محور االعتدال، وأكثر قلقاً على دول المحيط، ذلك بأن إيران وضعها معروف، وتركيا 

وبيا هي الوحيدة الباقية، وال تستطيع وحدها أن تخدم لم تعد مضمونة كما كانت في الماضي، وإثي
  .المخطط المرسوم

ذلك كله لم يكن يخطر على بال أحد، لكنه صار حاصالً اآلن على نحو يوحي بأن دخول المنطقة إلى 
" اإلسرائيلي"إن لم يكن قد تحقق بالفعل، فهو على األقل قد بدأ، وأن كالم الصحافي " اإلسرائيلية"المرحلة 

  . خطط نتنياهو المثيرة لالهتمام التي تسعى لتغيير وجه الشرق األوسط ليس محض ادعاءعن
ليس ذلك قدراً بطبيعة الحال، لكنه خطر بات يمشي على األرض، وألن النظام العربي لم يعد ممكناً 
التعويل عليه لدرئه، كما رأيت، فلم يعد أمامنا سوى أن نراهن على مقاومة الجماهير العربية 

وذلك موضوع يحتاج إلى . اإلسالمية، التي باتت تمثل خط الدفاع األخير عن كرامة األمة ومستقبلهاو
  .بحث مستقل

  19/5/2009الخليج، 
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  أيمن أبو ناهية . د

الفلسطيني -الحوار الفلسطيني . مال داعي للمقدمات، لقد سأمنا الحوارات وكفرنا باللقاءات العبثية وقمم النق          
ما زال في مراحله البدائية ولم نلمس أي تقدم على اإلطالق، فالشعب الفلسطيني، الذي نفد صبره، يدرك                 

  .نتائج حوار المصالحة المغيم عليها بأجواء اإلمالءات الخارجية خاصة من قبل الواليات المتحدة
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 حوارهم المنعقد اآلن في القاهرة إلـى طريـق مـسدود            ما هو الحل في حال توصل األشقاء الفرقاء في        
يبدو أن المتحاورين لـم يـدركوا خطـورة         ". وضع خلفها عزيزي القارئ ألف عالمة استفهام وتعجب       "

الوضع على مستقبل القضية الفلسطينية، لذلك أريد وضعهم في الصورة لما قد يترتب عليه الحـال بعـد                  
العكس ما نرجوه دائماً وأبداً كما قلت إنجاح المصالحة وإرجـاع            ليس من باب التهويل ب     -فشل حوارهم   

 وسأطرح ثالثة سيناريوهات كارثية فـي       -الوحدة الوطنية  لربوع هذا الوطن الغالي على قلوب الجميع           
  :تقديري قد تحل بالشعب الفلسطيني في حالة عدم تحقيق المصالحة وهي

منـذ زمـن    ) إسـرائيل (ي الفلسطينية المحتلة تروج لها      السيناريو األول؛ اندالع حرب أهلية في األراض      
  . طويل

ففي الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي بمزج العقوبات القاسية لحماس، بدعم غير فعـال السـتمرار                 
بين المواجهة العسكرية والخنق البطيء،     ) إسرائيل(بعض المؤسسات الفلسطينية على قيد الحياة، تتأرجح        

والمـسألة تبـدو    . دعوات الدولية إلى تخفيف الحصار ومراعاة السلطة الفلسطينية       وتقبل على مضض ال   
ال تملك في الوقت الحاضر طريقة عملية للتعامل مع الوضع الفلسطيني، لكنهـا تتركـه            ) إسرائيل(وكأن  

، "حماس"يتهرأ يوماً بعد يوم ليصبح فريسة ضعيفة يسهل االنقضاض عليها بدون أي جهد، القتناعها بأن                
التي تراجعـت   " فتح"التي ترسمت في الواقع الفلسطيني، ال تستطيع أن تقدم لها شيئاً إال المواجهة، وأن               

أي مسار سياسـي أو عـسكري واضـح         ) إسرائيل(أكثر مما كان متوقعاً ال تشكل بديالً، وليس أمامها          
لتفاوض معهم، ومن أجل  ومطروح على أجندتها الدموية تعتمده، من أجل إلحاق الهزيمة بالفلسطينيين أو ا           

لكن هذا اإلرجاء لن يمتد إلى ما ال نهاية، فبعضهم يتحدث           . ذلك فهي ترجئ كل شيء في الوقت الراهن       
  ".نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية"منذ اآلن عن 
إلنهاء الموقف الدولي المحرج لها وهو فكرة حل الدولتين، والشاهد على ذلك أن             ) إسرائيل(وهذه فرصة   

منظمـة التحريـر، الـسلطة      (سسات الفلسطينية كافة أصبحت في حالة استحضار وموت سـريري           المؤ
الفلسطينية، األجهزة األمنية، حركة فتح، التنظيمات، االتحادات، المنظمـات غيـر الحكوميـة، وحتـى               

باإلضافة لالنقسام بين شـقي الـوطن       ) المؤسسات األخرى في حقول الصحة والتعليم واإلعالم وغيرها       
وعندما يكون هذا التدهور شامالً على المستوى الوطني، فإنـه          . لعل الجميع يدرك ذلك   ) لضفة والقطاع ا(

" دولة قوية مفترضـة   "والهوية الفلسطينية التي أصبحت بمعزل عن مؤسسات        . لن يستمر من دون حدود    
 بـسبب  أظهرت كل مؤشرات االستمرار في خضم الفوضى الحالية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة،       

  . تراجع روح الوحدة الوطنية التي أصبحت تترنح يوماً بعد يوم في النزول
ثم إن استمرار الشعور القومي الفلسطيني، في ظل عجز أي مؤسسة عن إدارة النضال الوطني، يقود في                 

  .وقتالنهاية إلى التشرذم، فإلى الفوضى، فإلى ما يشبه الحرب األهلية الكامنة المرشحة لالنفجار في أي 
السيناريو الثاني؛ إعادة عقارب الساعة أربعين سنة إلى الوراء، بمعنى تقسيم فلسطين التاريخية إلى ثالثة               

  :أجزاء كما حدث بعد النكبة
ومن هذه الزاوية بالذات يبحث العارفون عن مخارج بديلة، وحلول يمكن أن تعـوض غيـاب الـسلطة                  

، أي نقل مسئولية حكم الفلـسطينيين، فلـسطينيي الـضفة           "الحل األردني "وبين هذه الحلول    . الفلسطينية
إلى األردن، بعدما تعذر البحث في تشكيل قوة عربية تدخل الضفة، وقوة رديفـة              ) إسرائيل(تحديداً، من   
أي " الكونفدرالية األردنية الفلسطينية  "وقد تغنى به نتنياهو منذ عشرة سنين وهو يكرره اآلن،           . تدخل غزة 

  .بية إلى المملكة األردنية الهاشمية، وإرجاع قطاع غزة إلى اإلدارة المصريةإرجاع الضفة الغر
  : السيناريو الثالث؛ إلغاء اتفاقية أوسلو وإرجاع الوضع إلى ما قبلها

واسـتطراد الحـل المـصري      " (الحل األردني "وبين استمرار الوضع على حاله من التأزم، والعودة إلى          
يار ولد من اليأس ال من األمل، وهو يقول بحل السلطة الفلسطينية، أي             هذا الخ . ، هناك خيار ثالث   )لغزة

لتثبت للعالم أن الفلسطينيين ال يـستحقون دولـة، وإعـادة           ) إسرائيل(إلغاء اتفاق أوسلو، وهنا جاء دور       
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قليلون هم الذين أخذوا هذا االحتمال على محمل        . مسؤولية الضفة وغزة إليها كما كان قبل اتفاقية أوسلو        
لجد، لكن عدداً متزايداً من الفلسطينيين الذين ال يحتلون مواقع قيادية، قدموا الفكرة القائلة إن السلطة، في              ا
، لم تظهر إشارات جدية إلى قدراتها القيادية، وهي اليوم ـ بعد غياب عرفات ـ في طور   "أحسن أيامها"

  .التداعي تلعب دور االستجداء ال دوراً قيادياً واضحاً
 الفراغ الرئاسي التي من المحتمل أن ينشأ بعد فشل المصالحة، ونشوب حرب أهليـة فلـسطينية               إن حالة 

الخيـار  "التي يمكن أن تتسع رقعتها في ظل هذا الفراغ، كليهما يعزز احتمال العودة إلـى مثـل هـذا                    
ـ      "القسري  حجة تحمل مسؤولية حفظ النظام والهـدوء فـي        ) إسرائيل(، ألن غياب السلطة سوف يترك ل

وسوف يكشف االحتالل   ". سلطة بوليسية "محيطها وتشغيل المؤسسات المدنية التابعة للسلطة على أساس         
في هذه الحالة، أمام العالم أجمع، حقائق الحياة الفلسطينية، والفساد الذي يتفشى في المؤسسات القائمـة،                

طينية، وبـذلك يـتم تـصفية       بصورة تسهل معها عودته، كما كان سابقاً، إلى إدارة هذه المؤسسات الفلس           
القضية الفلسطينية وعندها ستسقط ورقة التوت عن الحلم الفلسطيني وخياراته الوطنيـة بقيـام الدولـة                

  . الفلسطينية المستقلة
  19/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  ياسر الزعاترة 
قاد المؤتمر السادس لحركة فتح ، ال سيما بعد         حتى اللحظة ال يزال الجدل محتدما حول موعد ومكان انع         

رفض معظم أعضاء اللجنة المركزية قرار الرئيس الفلسطيني عقده في األراضي المحتلة مطلـع تمـوز                
  .المقبل ، فضال عن عدم حسم عدد وهوية األعضاء المشاركين في المؤتمر

 ظل اسـتفراد الـشهيد ياسـر         في 88)عقد الخامس عام    (والحال أن تطاول العمر على مؤتمر الحركة        
عرفات بها وبمنظمة التحرير قد جعل تفاصيل دورته الجديدة مسألة تخضع لموازين القوى في الحركـة                
أكثر من خضوعها ألية لوائح أو قوانين واضحة تحدد عدد األعضاء ومسمياتهم وأدوارهم ، بينما يعلـم                 

دخالت قوى كثيرة في اللعبة ، بعضها عربـي         الجميع أن ميزان القوى الداخلي في الحركة هو انعكاس لت         
  .وبعضها إسرائيلي وأمريكي ، بل وغربي من كل لون أيضا

ليست هذه مبالغة ، فنحن إزاء حركة ينتمي أكثر أعضائها إلى قطاع الموظفين المتفرغين الذين يتأثرون                
 على حراكها الـداخلي ،      بحركة المال والسلطة ، ما يعني أن األقوى على هذا الصعيد هو األكثر تأثيرا             
  .بدليل تأثير سالم فياض عليها خالل األعوام األخيرة رغم أنه ليس عضوا فيها

يحدث ذلك في وقت يعلم الجميع عناوين من يملكون عشرات الماليين ، بل ومئات الماليين ، أكانوا ممن                  
ات من الجهات الخارجيـة  استثمروا في أموال الثورة وسرقوها ، أم كانوا من الذين تخصص لهم الموازن  

، األمريكية على وجه الخصوص ، أما الشرفاء فال يملكون غير مخصصاتهم ، إضـافة إلـى بعـض                   
المساعدات التي تصرف بتوقيع القيادة ، وهذه األخيرة ، بل حتى األولى في بعض األحيـان ال تحظـى                   

ت يتدخل حتى في رواتب الذين      لم يكن عرفا  (بالتوقيع إال في حال الرضا عن التوجهات والخط السياسي          
  ).ينشقون عليه ، بل يكتفي بوقف المساعدات األخرى حتى يعود الطائر إلى سربه،،

هو الذي يمنح بطاقـات     : ليس من الصعب القول إن االحتالل هو أحد األطراف المؤثرة في اللعبة أيضا            
ها ، وبالطبع في ظل إقامة أكثر       ، وبيده قرارات الدخول إلى األراضي المحتلة والخروج من        " الفي آي بي  "

كوادر الحركة الفاعلة في الداخل بعد أوسلو ، أكانوا من العسكريين أم من السياسيين ، األمر الذي يجعل                  
الثورية موقفا مكلفا إلى حد كبير ، وما جرى لحسام خضر ، النائب عن فتح وآخرين من أمثالـه دليـل                     

  .اويعلى أن لالحتالل سقف احتمال لثورية الفتح
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لقد بات واضحا أن المعركة الدائرة منذ عامين لم تحسم لصالح طرف بعينه ، بينما يشكل قـرار عقـد                    
المؤتمر في الداخل محاولة للسيطرة على مجرياته ، ألن الجميع يعلم أن قطاعا من المعارضين إن جاز                 

  .التعبير ال يدخلون إلى رام اهللا ، حتى لو لم يشكلوا ثقال من زاوية العدد
المعركة الدائرة ليست هامشية بحال ، والسبب أنها معركة على هوية الحركة ، ومن ثـم علـى مـسار                    
القضية الفلسطينية برمتها ، وإذا ما قدر للطرف الذي يمسك بتالبيب السلطة أن يسيطر عليها ، فـسيعني           

تحولها إلـى حـزب     ذلك نهاية فتح كحركة تحرر وطني وتأكيدا للواقع الذي أسفر عنه أوسلو ممثال في               
سلطة ، مع العلم أن سنوات انتفاضة األقصى الثالث األولى كانت فاصلة بين مرحلتين حاول من خاللها                 
عرفات الجمع بين الحالتين ، أي البقاء كحزب سلطة مع ممارسة ما تيسر من المقاومة للضغط من أجل                  

  .تحسين شروط التفاوض ، وهي المعادلة التي دفعت شارون إلى قتله
خريطـة  (والوفاء لبرنامج السلطة بطبعتهـا األخيـرة        ) المقاومة(نعم ، إذا سيطر فريق رفض العسكرة        

، فستنتهي فتح حزب سلطة ال صلة له بحركات التحرر ، وبالطبع في سـياق               ) الطريق وبرنامج دايتون  
  .اعتراف بأن الدولة قائمة وأن الخالف مع المحتلين يتعلق ببعض تفاصيلها ال أكثر

 هنا ، فنحن إزاء معركة بالغة األهمية للشعب الفلسطيني ولسائر المعنيين بالصراع مـع المـشروع                 من
الصهيوني ، مع أن حسمها من قبل الطرف المشار إليه لن يعني حسما لمسيرة الصراع الذي سيبقى قائما               

  .بوجود شعب عظيم وقوى تصر على برنامج المقاومة حتى التحرير الحقيقي
ال يقل أهمية يتعلق بالرافضين للخط المشار إليه في حال سيطر على الحركة ، هل سـيبقون                 يبقى سؤال   

فيها أم سيكون لها شأن آخر؟ هذا ما ستجيب عليه المرحلة المقبلة إذا عقد المؤتمر بالفعل ولم يبق الحال                   
  .على ما هو عليه

  19/5/2009الدستور، 
  

  المبادرة العربية هي الحّل الوحيد الممكن .66
  *ارينا أوتاوايم

 اإلسرائيلي وينقذ اإلمكانية - إذا كان من حّل كفيل بأن يزيل العقبات التي تعيق عملية السالم الفلسطيني 
فوحدها إمكانية التوصل إلى سالم شامل . الضئيلة في التوصل إلى حّل الدولتين، فهو المبادرة العربية

ة سياسياً والمشكّكة بحل الدولتين حافزاً إلعادة إطالق كفيلة بأن تعطي الحكومة اإلسرائيلية الحالية الهش
ويجب أال نتوهم بأنه يمكن إعادة إطالق مفاوضات السالم والتوصل إلى نتيجة . عملية السالم المجمدة

جيدة إذا تمت العودة إلى عملية أنابوليس أو إلى خريطة الطريق أو إلى أي من المقاربات التي فشلت في 
 ضخّ عنصر جديد في العملية يقوم على فكرة التوصل إلى سالم شامل وهو ما ذُكر في فيجب. الماضي

ولسوء الحظ، لم تقم البلدان العربية بعد اقتراح هذه المبادرة والتمسك بها مراراً، . نص المبادرة العربية
تمضي البلدان وحان الوقت كي . وبقيت عملية السالم بالتالي بعيدة المنال. بخطوات مناسبة لتطبيقها

  .العربية قدماً نحو تطبيق المبادرة من خالل فتح المفاوضات مع إسرائيل
غير أن ذلك ال يفرض أن تجري الدول العربية محادثات مباشرة مع إسرائيل، التي يمكن أن تعني 

ذلك بعد فهذا االعتراف ال يمكن أن يحصل اال في نهاية العملية وليس في بدايتها، و. االعتراف بها مسبقاً
وثمة طرق متعددة في . أن يتم حّل المسائل كافة، علماً أن المبادرة العربية تبدو واضحةً في هذا الشأن

العملية الديبلوماسية تسمح لألعداء بأن يتحادثوا مع بعضهم من دون أن يعترفوا أو أن يعطوا شرعيةً 
  .ي مراحل معينةوقد تم اللجوء إليها جميعاً في الشرق األوسط ف. لبعضهم البعض

. ومهما تكن الطريقة التي سيتم اعتمادها، تُعتبر عملية إطالق المحادثات مع إسرائيل أساسية ألسباب عدة
ثانياً، ال وجود . أوالً، بدأ الوقت ينقضي على حّل الدولتين كما أشار بعض المحللين في األشهر األخيرة

وهو الحل الذي تطرق إليه بعض العرب، كفيل بأن ، »قيام دولة واحدة«فـ . لبديل حيوي لهذا الحل



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1439:         العدد       19/5/2009الثالثاء  :التاريخ

وصحيح أن الفلسطينيين سيشكلون على المدى . يسبب إراقة المزيد من الدماء ومعاناة طويلة للفلسطينيين
الطويل أكثرية الناس الذين يعيشون بين نهر األردن والبحر المتوسط، لكنهم لن يعرفوا على المدى 

الذي اقترحه بعض اإلسرائيليين المتشددين، » حّل إقامة ثالث دول«أما . القصير والمتوسط سوى المعاناة
ومن وجهة نظر إسرائيل، يعتبر قيام ثالث دول محاولة إلقناع المجتمع الدولي . فال يقبله كل العرب

ومصر باالهتمام بإدارة أمور قطاع غزة الذي سيتم توسيع حدوده على حساب حدود مصر، على أن 
ولن يقبل . بالجزء المتبقي من قطاع غزة الذي ال يرغب اإلسرائيليون في االحتفاظ بهتحظى األردن 

بالتالي يجب العمل على التوصل إلى حّل . الفلسطينيون أو مصر أو األردن والمجتمع الدولي بذلك
  .الدولتين

. دة الدول العربيةويبدو الرئيس باراك أوباما ملتزماً بهذا الحّل غير أنه ال يستطيع بلوغه من دون مساع
فهما بحاجة إلى . كما ال يسع الدول العربية أن تطبق المبادرة العربية من دون مساعدة الواليات المتحدة

ويجب على الطرفين بالتالي . بعضهما البعض ال سيما في ما يتعلق بطبيعة الحكومة اإلسرائيلية الحالية
  .أن يقدما على خطوات شجاعة

فيترتب عليه أن يعلن أوالً بأن . ا أن يقوم فوراً بخطوتين صعبتين ومكلفتين سياسياًًكما ينبغي على أوبام
الواليات المتحدة ستعارض كل توسع لالستيطان وبأنها مستعدة من أجل ذلك لفرض العقوبات عبر 

ولن يكفي أن يشدد على معارضة الواليات المتحدة لتوسع االستيطان . تقليص مساعدتها السرائيل
بحسب ما قالت وزيرة الخارجية األميركية » غير مجد«بار إصدار رخص جديدة لبناء المستوطنات واعت

يجب أال تقبل الواليات المتحدة بأن تفرض إسرائيل التمييز بين المستوطنات . هيالري كلينتون أخيرا
الدولي، وينبغي الشرعية ونقاط االستيطان غير الشرعية التي تعتبر جميعها غير شرعية في نظر القانون 

  .على غرار األطفال» نمو طبيعي«أن ترفض المفهوم القائل بأن المستوطنات تخضع لعملية 
» حماس«و » فتح«يترتّب على الرئيس أوباما أن يشير إلى أن إدارته تفضل المصالحة بين حركتي 

تتعامل مباشرةً مع كما يجب أن يلفت بوضوح إلى أن الواليات المتحدة لن . وتشكيل حكومة وحدة وطنية
إال إذا قبلت شروط اللجنة الرباعية، وستتعامل مع سلطة فلسطينية تتمثل فيها حركة » حماس«حركة 

ولمحت إدارة أوباما إلى أنها مستعدة لتقديم مساعدة اقتصادية إلى . ، اذا التزمت بهذه الشروط»حماس«
إعطاء الطرفين حافزاً ليتصالحا أو أقله ويجب أن تقوم بخطوة إضافية وتعلن ذلك، بهدف . هذه السلطة

  . حتى ال يكون لديهما أي عذر يمنعهما من القيام بذلك
لكنه لن يكون من السهل على أوباما أن يقدم على خطوات مماثلة، كما لن يكون من السهل على الدول 

درة العربية كفيلة إال أن المبا. العربية أن تفتح محادثات مع إسرائيل حتى لو كانت سرية وغير مباشرة
ولهذا يجب أن تتحرك إدارة أوباما والدول . بأن تقود إلى السالم الذي استنفد الجهود على مدى عقود

  .العربية سريعاً
  للسالم» كارنيغي«مديرة برنامج الشرق األوسط في مؤسسة * 

  19/5/2009الحياة، 
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  :كاريكاتير .67
  

  
  19/5/2009الوطن، السعودية،   


