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  "ن خالل التوافقر بالقوة أو الضغط إال مال يمكن أن يمّر"أي اتفاق للحل : حماس للمصريين .1

 الدكتور صالح البردويـل      مراسلها من غزة، أن    أشرف الهور  عن 28/5/2009القدس العربي،   ذكرت  
ان الرد الذي سلمته حماس     " القدس العربي "قال لـ    القيادي في حماس، وعضوها في البرلمان الفلسطيني      

ة، إلنهاء االنقسام، وألقى بالكرة في      شرح الجهد والمرونة العالية التي أبدتها الحرك      "للمسؤولين المصريين   
واتهم البردويل فتح بأنها ال تـزال متمـسكة بــ           ". لم تقدم أي مرونة   "، التي قال انها     "ملعب حركة فتح  

  ".شروط الرباعية الدولية، وإمالءات العدو الصهيوني، وأمريكا"
وأشـار  ". حـسم األمـور   تم إبالغ الجانب المصري بردنا النهائي، الذي ينتظر رد حركة فـتح ل            "وقال  

 ألف عنصر، في    15البردويل إلى أن رد حماس حمل رفضاً لمقترح فتح القاضي بتشكيل قوة أمنية من               
  ".دون زحزحة الوضع في الضفة الغربية"غزة 

 300، من فـتح مكونـة مـن         "قوة رمزية "وأوضح أن حماس أبلغت المصريين أنها ال تمانع بمشاركة          
  .بري الفاصل بين القطاع ومصر، حال تمت إعادة افتتاح هذا المعبرعنصر في إدارة معبر رفح ال

  .وأكد أن حماس ترفض إصالح األجهزة األمنية في غزة، دون الضفة الغربية
لذلك رفـضنا   "، وقال   "وصفة جديدة القتتال داخلي جديد    "ورأى أن تشكيل قوة أمنية جديدة في غزة يعتبر          

  ".في حماس هذا المقترح
أن حماس أبغلت المصريين أنها توافق على       " القدس العربي "نتخابات أكد البردويل لـ     وحول موضوع اال  

للـدوائر،  " 40للنسبي، و " 60على أن تكون تخصص     ) نسبي ودوائر (إجراء االنتخابات بالنظام المختلط،     
  .للدوائر" 25للنسبي، و" 75وأنها رفضت مقترحا ينص على تخصيص 

النتخابات، فباألصل كان يفترض أن تجرى االنتخابـات وفـق نظـام            قدمنا تنازال في موضوع ا    "وقال  
  ".دوائر" 50نسبي، و" 50المناصفة، 

وحول موضوع اللجنة الفصائلية، التي اقترحتها مصر، كبديل لحكومة التوافق التي تختلف فتح وحمـاس           
أن تكـون   " طعرفضها القا "على برنامجها السياسي، قال البردويل ان حماس أكدت في ردها للمصريين            

  .مرجعية هذه اللجنة حكومة الدكتور سالم فياض في الضفة، كما تصر فتح
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اقترحنا أن تكون هذه اللجنة مؤقتة، هدفها التنسيق بين غزة والضفة، لحين تشكيل حكومة توافـق،                "وقال  
كومـة  تسلب هذه اللجنة الشرعية عن الح     "، مشدداً على أن حماس ترفض أن        "أو لحين إجراء االنتخابات   

  ).يقصد المقالة التي تديرها حماس(الشرعية في غزة 
وعن طريقة الوصول إلى حل ينهي االنقسام بين فتح وحماس، خاصة بعد تأكيد اللواء عمر سليمان مدير                 
المخابرات المصرية لكال الحركتين في الجولة األخيرة أن اتفاق المصالحة يجب أن يتم خـالل الجولـة                 

ان حمـاس   " القدس العربي "القادم، قال الدكتور البردويل لـ      ) يوليو(شهر تموز   القادمة في الخامس من     
ال يمكن أن يمرر بـالقوة أو الـضغط إال مـن خـالل              "أكدت للمسؤولين المصريين أن أي اتفاق للحل        

  ".أي اتفاق يفرض بالقوة، سيصل إلى فشل ذريع، وسينعكس بالسلب"وقال ". التوافق
أ فوزي  ،  أن     وكاالت االنباء   وعن ،مراسلها من غزة  سمير حمتو   عن   28/5/2009 الدستور،   وأضافت

امس أن حركته سلمت تصورها للجانـب المـصري حـول القـضايا             أكد  برهوم المتحدث باسم حماس     
وقال برهوم إن مبدأ    . المطروحة عن القوة المشتركة وموضوع االنتخابات وعن اللجنة الفصائلية واألمن         

 مؤكدا أن بناء األجهزة األمنية يجب أن يكون على أسـس وطنيـة ومهنيـة                القوة المشتركة مرفوض ،   
وأوضح أنه ال مانع لدى حركة حماس من وجـود لجنـة             .وقانونية في الضفة الغربية وغزة وبالتزامن     

  .أمنية مشتركة على معبر رفح إلدارته من أجل مصلحة المواطن
ة ميدانية مشتركة من أجل فك العقد الميدانيـة         وأكد برهوم انه ليس لدى حماس أي مشكلة في تشكيل لجن          

  .بما فيها االعتقال السياسي وجوازات السفر والتحويالت للعالج بالخارج
  

  مستهدفاًعباس يضع السالم خياراً .2
أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكيد رغبته في التوصل إلى :  محمد المداح- واشنطن

نأمل أن يتفهم اإلسرائيليون أننا نبذل "، أمس ألوتاواقال عباس خالل زيارته و. "إسرائيل"اتفاق سالم مع 
وأضاف الرئيس الفلسطيني . "جهودا للتوصل إلى السالم وأننا سنقوم بكل ما في وسعنا لهذا الغرض

 نأمل أن يأتي اليوم الذي يمكننا فيه التوصل مع اإلسرائيليين إلى سالم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية"
ومن المقرر أن يلتقي عباس، الرئيس . "تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسرائيلية في سالم وأمن

األمريكي أوباما في واشنطن اليوم، وهو يعتزم أن يطلب من أوباما ممارسة الضغط على رئيس الوزراء 
 .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لكي يقبل األخير بالعودة عن رفضه وقف االستيطان

  28/5/2009لحياة، ا
  

  واشنطن تدعم حكومة فياضو" خريطة طريق للحل النهائي"سيعرض على أوباما عباس  .3
 محمود عباس  الفلسطيني الرئيساألربعاء - ءالثالثا واشنطن ليل  إلىوصل:  محمد يونس-واشنطن 

لجنة التسلح في في زيارة تستمر ثالثة أيام بدأها أمس بلقاء وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، ورئيس 
مجلس الشيوخ السناتور كارل ليفن، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك، ورئيس االستخبارات 

وسيتوج الرئيس الفلسطيني زيارته اليوم باجتماع، . المصرية الوزير عمر سليمان الموجود في واشنطن
   .مع الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض

 تمثل خريطة طريق عربية سيعرض على أوباما أفكاراً"ن عباس إ "الحياة"نيون لـوقال مسؤولون فلسطي
هذه األفكار جمعها عباس من الزعماء العرب في جولته األخيرة التي التقى "، وأن "للحل السياسي النهائي

 ملك عبداهللا الثاني، وخادم الحرمين الشريفين ال فيها الرئيس حسني مبارك، والعاهل األردني الملك عبد
على "وبحسب المسؤولين الفلسطينيين، تقوم هذه األفكار . "اهللا بن عبد العزيز، والرئيس بشار األسد

 حل عادل لقضية الالجئين ينبثق وإيجاد، 1967 من األراضي العربية المحتلة العام اإلسرائيلياالنسحاب 
  . "وإسرائيلل العربية من قرارات الشرعية الدولية في مقابل عالقات سالم دائمة بين الدو
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الفلسطينيين والعرب مستعدون لدعم " عباس سيبلغ أوباما بأن إن "الحياة"وقال مسؤول فلسطيني لـ
 مساعيه إلىمشروعه في المنطقة، وعلى استعداد لشراكة سياسية كاملة معه، وهم ينظرون بايجابية 

  . "ومقاربته لقضايا المنطقة
 اللقاء وسماع األفكار التي يحملها إلىتتطلع "دارة األميركية  أن اإل"اةالحي"بدوره، أكد مسؤول أميركي لـ

احتمال أخذ المبادرة العربية للسالم والبناء عليها للمساهمة بشكل "، وأنها تدرس بجدية "الرئيس الفلسطيني
بصيغة للخروج " أن واشنطن تنتظر انتهاء اجتماعات أوباما إلى، مشيرا "أكبر في الدفع بعملية السالم

وأكد المسؤول أن واشنطن ستنقل لعباس . "أوضح في شأن االتجاه المستقبلي والعملي لتحريك السالم
وقال . دعمها الكامل للسلطة والحكومة الجديدة برئاسة فياض المتوقع أن يشارك في اللقاءات غدا

، والتي "ابوليسأن" ومؤتمر "خريطة الطريق"المسؤول أن على األطراف كافة التزام واجباتها ضمن 
، ومنها "إسرائيل" االستيطان وعدم قيام الفلسطينيين بأعمال مسلحة ضد "إسرائيل"ترتكز على تجميد 

لدور أكبر من الدول العربية في التطبيع مع " عباس تطلعه إلىوأكد أن أوباما سينقل .  الصواريخإطالق
  . سالم شامل وحل الدولتينلىإ في مقابل قيام تل أبيب بواجباتها تمهيدا للوصول "إسرائيل

  28/5/2009الحياة، 
  

  واشنطن تقليدية وزيارته ل لن يقدم أي تنازالتعباس: األحمد .4
عزام األحمد في تصريحات خاصة الفلسطيني  نفى رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي :رام اهللا

ات المتحدة األمريكية تقديم أن يكون الهدف من زيارة الرئيس محمود عباس إلى الوالي، "قدس برس"لـ
أي تنازل يمس بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس، أو التفريط في حق العودة لالجئين، 
وأشار إلى أن الهدف الجوهري من هذه الزيارة هو عرض وجهة النظر الفلسطينية تجاه استئناف عملية 

   .السالم في المنطقة
 يستطيع أحد الخروج عنه، ولكن حماس غير صادقة في حديثها عن الحديث عن الثوابت ال: "وقال

الثوابت، وإال لماذا يقومون بكل األساليب من أجل التواصل مع اإلدارة األمريكية، والجميع يذكر رسالة 
، إذا كانت حماس متمسكة بالثوابت والحقوق الفلسطينية عليها أن تنهي ااألونروأحمد يوسف عبر 
 االنقسام هو السالح األقوى بيد إسرائيل لمنع تحقيق الحلم الفلسطيني، حتى اإلدارة االنقسام، ذلك أن

األمريكية الجديدة أبلغتنا رسميا، وسمعنا ذلك معا في فتح وحماس من أن اإلدارة األمريكية لن تتحرك إذا 
  !".بقيت حالة االنقسام، فأال يكفي وقف االستيطان أن يجعل حماس تتحرك لوقف االنقسام

  27/5/2009 قدس برس،
  

   تتبع ألجندات غامضةبأنها يتهم حكومة فياض األحمد .5
 إن أمس األربعاء" القدس العربي"قال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لـ : وليد عوض-رام اهللا 
في  هي اننا األساسيةالقضية "  هو أن كتلة فتح البرلمانية مقاطعتها لحكومة فياض الجديدةإعالن أسباب

حركة فتح نريد حكومة مرجعيتها البرنامج الوطني الفلسطيني وليست تابعة ألجندات سياسية تتصف 
الكل " األحمد السياسية التي تتبع لها الحكومة الجديدة قال األجنداتوعند سؤاله عما هي  ."بالغموض

ريد القول ان أبل . صيلمن السابق ألوانه الحديث في تلك التفا"، مضيفا "يعرف ماذا اقصد وانتم تحديدا
 مفاوضات مع عباس عقب إجرائهوحول  ."كل القوى السياسية الفلسطينية تعترض على تلك الحكومة

تشكيل الحكومة والمطالبة بضرورة حصول الحركة على العديد من الحقائب الوزارية في الحكومة 
  نحن ال نطالب بحقائب وزارية نحن . هذا ليس صحيحا" األحمدالجديدة حتى يتم التعامل معها فتحاويا قال 
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 حديثه األحمدواختتم  ."نريد تكبيل يدي الحكومة حتى ال تظل مفلوته كما حصل في السنتين الماضيتين
  ."نحن ال نريد تكبيل يدها لمصالحنا نحن نريدها حكومة فلسطينية" قائالً

  28/5/2009القدس العربي، 
  

  نقسام الفلسطيني يضر بمصالحها العليا االأن ى مصر تر:مصادر في منظمة التحرير .6
مصر تعتبر أن " أن "الحياة"كشفت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 

استمرار االنقسام الفلسطيني يضر بمصالحها العليا وأمنها القومي، عالوة على القضية الفلسطينية، وأنها 
ستدعو اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار لعقد اجتماعات "ة وقالت المصادر إن القاهر ،"لن تسمح بذلك

 يوليو المقبل إلجمال القضايا كافة في صيغة اتفاق نهائي، فيما سيكون التوقيع /لها في الخامس من تموز
في حال عدم االتفاق في قضية ما، ستقوم "وأكدت أنه . "على هذا االتفاق في السابع من الشهر نفسه

هناك اتفاقاً مبدئياً على تشكيل القوة "مصادر إن القالت و".  باعتباره الرأي النهائيمصر بطرح تصورها
األمنية الموحدة كخطوة على طريق إعادة بناء األجهزة األمنية في قطاع غزة، على أن تشكل بقرار من 

 ما تزال الخالفات"واستدركت أن . "الرئيس عباس بصفته رئيساً للدولة والمنظمة والسلطة الفلسطينية
 تطالب حماس باقتصارها على المعابر، إذقائمة في ما يتعلق بحجم هذه القوة، ومكان ممارسة مهماتها، 

اللجنة المقترحة من "مصادر إن القالت  و. لتشمل كل القطاع"في حين تطالب فتح بتوسيع عددها ومهماتها
حوار الشامل، ومرجعيتها عباس،  عضواً من الفصائل والمستقلين المشاركين في ال16مصر ستتشكل من 

، من )حتى االنتخابات(ما يعني بقاء األوضاع في غزة والضفة على ما هي عليه في المرحلة االنتقالية 
  ."تحديد وظيفتها وكيفية قيامها بها، خصوصا في حال وقوع خالفات

  28/5/2009الحياة، 
  

  لقانون العقوبات ةالمجلس التشريعي يقر ثالثة قوانين بالقراءة الثاني: غزة .7
أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، أمس، أن التشريعي أقر بالقراءة الثانية  .أعلن د: غزة

 خالل جلسة المجلس التشريعي خالل الدورة ]1936 [1036 لسنة 74قانوناً معدالً لقانون العقوبات رقم 
نسخة عنه، أمس، " فلسطين"يان وصل وأكد بحر في ب .14/5/2009-13غير العادية والتي افتتحت في 

أن إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقد تم إجراء العديد من النقاشات مع 
  .المختصين والقانونيين

،  2001 لسنة 3وأعلن بحر كذلك إقرار المجلس التشريعي لقانون معدل لقانون اإلجراءات الجزائية رقم 
  .م، بالقراءة الثانية1998لسنة ) 6(دل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم وكذلك قانون مع

 أن القوانين الثالثة ستنتشر في الجريدة الرسمية حسب األصول، وأن إقرار تلك القوانين بحروأوضح 
سارية المفعول في فلسطين والتي صدرت زمن االنتداب البريطاني وتعاني من تصور تشريعي يساعد 

وبين بحر أن إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات،  .الفاحشة في المجتمع الفلسطينيعلى نشر 
جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم 

مدون إشاعة الفاحشة المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائالت والوجهاء، ورداً على الذين يتع
وأشار إلى أن القوانين  .ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الدولة العبرية ومن دار في فلكها

الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام األدوات االلكترونية الحديثة لغايات تهديد سالمة المجتمع، حيث 
 الحاسوب والجواالت وغير ذلك من رسائل فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة

  .االتصال الحديثة
  28/5/2009صحيفة فلسطين، 
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 فشل جديد لسياسة االحتالل ومحاوالت عزل غزة" األمل"وصول قافلة : حكومة هنية .8
األوروبية إلى قطاع غزة " األمل"أن وصول قافلة    أكدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة:غزة
فشل جديد لسياسة االحتالل ومحاوالته عزل القطاع وحكومته عن المحيط الخارجي وعن دليل "هو 

ودعا طاهر النونو  ".العالم، وتأكيد أن الشعب الفلسطيني ليس وحده في مواجهة آلة البطش الصهيونية
تكثيف وصول هذه القوافل "إلى : نسخة منه" قدس برس"الناطق باسم الحكومة في بيان مكتوب، وصل 

لتي تسهم في ضرب نظرية الحصار والعزل، وتمثل تحدياً حقيقياً لمشروع الظلم لصالح مفاهيم العدالة ا
وجدد دعوة الحكومة إلى إنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بأشكاله كافة، سياسياً  ".والحرية

ودعا السلطات  .ة كاملةواقتصادياً، وفتح المعابر المحيطة بالقطاع والسماح بدخول المواد واألفراد بحري
المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل كامل أمام عبور األفراد والبضائع والقوافل، كما دعا الجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى تسيير قوافل سياسية وإنسانية إلى القطاع، وعقد اجتماعات على مستويات 

  .لجامعة على أرض قطاع غزةمختلفة ولو على مستوى المندوبين الدائمين في ا
  27/5/2009 قدس برس،

  
  وزير األسرى يبحث مع مدير الصليب األحمر معاناة األسرى: غزة .9

) 27/5(التقى وزير شئون األسرى والمحررين في غزة المستشار محمد فرج الغول يوم األربعاء : غزة
ي قطاع غزة أنطوان جراند وعدد بوفد من الصليب األحمر الدولي يتقدمه مدير البعثة الدولية للصليب ف

 لمناقشة االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى داخل سجون االحتالل ودور الصليب  من أعضاء البعثة
ودعا وزير األسرى وفد الصليب إلى ضرورة الضغط على . األحمر في التخفيف من هذه المعاناة

واستشهد الغول بحالة األسير . ارات األسرىاالحتالل للتخفيف من معاناة األسرى، وإعادة فتح برنامج زي
 عاما دون تهمة 12المحرر محمود عزام الذي حضر اللقاء بأنها حالة فريدة في العالم حيث اعتقل لمدة 

أو محاكمة أو حتى اعتقال إداري إنما كان يعتقل بشكل مفتوح طوال هذه السنوات، ثم عندما يطلق 
  .سراحه يتم إبعاده عن أهله ومكان سكنه

 عاماً قضية األسرى في 40ومن جهته قال أنطوان جراند مدير الصليب األحمر إن الصليب يتابع منذ 
السجون، وانه مطلع على معاناة األسرى وما يتعرضون له من انتهاكات على يد السجان، ولكنه ال يملك 

ق األسرى، وكل ما وسائل ضغط على االحتالل إلجباره على تطبيق القانون الدولي ووقف اعتداءاته بح
  . يملكه هو اإلقناع فقط

  27/5/2009 قدس برس،
  

  للتوقيع على المصالحةمشعل في القاهرة قريباً": عكاظ" .10
ذكر مصدر في حركة حماس، إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، : القاهرة ـ أيمن جريس

 النهائي بين حماس وفتح في السابع سوف يزور القاهرة خالل شهر يوليو المقبل، للتوقيع على االتفاق
وأوضح المصدر، أن مصر ستوجه الدعوة لمشعل بعد انتهاء أعمال اللجان الخمس، . من الشهر نفسه

التي تشكل محاور الحوار الفلسطيني والتي ستبدأ األسبوع المقبل، وتوقع المصدر أيضا أن يحضر 
 . كون المصالحة الفلسطينية شاملةالرئيس محمود عباس إلى القاهرة في ذات التوقيت حتى ت

  28/5/2009عكاظ، 
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  فتح ال تمانع من استخدام أي دولة عربية للقوة إلنهاء االنقسام: عزام األحمد .11
المقبل، سيشكل محطة مهمة في تاريخ ) تموز( يوليو 7كشف األحمد النقاب عن أن موعد   :رام اهللا

" فتح"، وأشار إلى أن "السوداء"نقسام التي وصفها بـ العمل السياسي الفلسطيني المعاصر لطي صفحة اال
نحن أبلغنا المصريين أننا نريد أن يكون "ال تمانع من استخدام أي دولة عربية للقوة إلنهاء االنقسام، وقال 

 يوما تاريخيا إلنهاء االنقسام، وال أبالغ أن العرب إذا اتخذوا قرارا الستخدام القوة إلنهاء 7 ـ 7موعد 
وأي دولة . فهذا ما ال نقبله" حماس"سام سنؤيد ذلك، أما الحديث عن كيانين وحكومتين كما تحدثت االنق

عربية يمكنها أن تستخدم القوة إلنهاء االنقسام نحن معها إلغالق صفحة االنقسام التي ستبقى صفحة 
     .، على حد تعبيره"سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

 27/5/2009قدس برس، 
 

   عاما بتهمة تمويل حماس20 تقضي بسجن أخ غير شقيق لخالد مشعل أمريكية محكمة .12
 من رؤسـاء اكبـر      5قضت محكمة امريكية في مدينة داالس الليلة الماضية بسجن          : وكاالت - واشنطن

  .  مليون دوالر الى حركة حماس12جمعية اسالمية خيرية لمدد طويلة بعد ادانتهم بتحويل 
ما على أخ غير شقيق لخالد مشعل بتهمة دعم حماس التي تعتبرها الواليات             وقضت المحكمة بعشرين عا   

، فيما قضت بعشرات السنوات على أربعة آخرين من بينهم قريب لنائبه موسـى              "إرهابية"المتحدة منظمة   
  .أبو مروزق

والخمسة من بينهم مفيد عبدالقادر األخ غير الشقيق لمشعل رئيس المكتب الـسياسي لحمـاس، ومحمـد                 
التي كانت تعتبر اكبر منظمة خيريـة       " مؤسسة االرض المقدسة  "المزين قريب أبو مرزوق، هم مسؤولو       

شكري ابو بكر وغسان العشي بالـسجن       : وقد حكم على اثنين آخرين هما      .اسالمية في الواليات المتحدة   
  . عاما65لمدة 

مة اتحادية في داالس حينما     قال لمحك )  عاما 50(وقالت صحيفة داالس مورننج نيوز ان شكري ابو بكر          
 65بالسجن  )  عاما 55(حكم عليه قاضي المحكمة الجزئية االمريكية خورجي سوليس هو وغسان العشي            

وقالت الصحيفة ان القاضي رد بقوله       ."فعلت ذلك النني كنت مهتما ال بناء على اوامر من حماس          "عاما  
  ."لكن هذا ال يبرر مساندة حماسلم تحك القصة كلها، فالفلسطينيون كانوا في وضع بائس "

  28/5/2009 ،وكالة سما
  

  فتح يؤكد ان اللجنة المركزية هي من سيحدد مكان المؤتمر العام لاألحمدعزام  .13
 عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة التحـضيرية للمـؤتمر    أكد:رام اهللا ـ وليد عوض 

ـ   ء بان اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا موسعا لها في االيـام           امس االربعا " القدس العربي "العام للحركة ل
االولى من الشهر القادم في عمان لبحث مكان وزمان عقد المؤتمر العام السادس للحركة، الـذي سـبق                  

القادم في داخل االراضي    ) يوليو(واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عقده في االول من تموز            
  . اثار حالة من االنقسام داخل الحركة ما بين مؤيد ورافضالفلسطينية االمر الذي

ـ                القـدس  "وفي ظل تضارب االنباء حول زمان ومكان عقد المؤتمر العام لحركة فتح قال عزام االحمد ل
لن يعقد المؤتمر اال بعد عقد اللجنة المركزية اجتماعا لها التخاذ قـرار بتحديـد               "امس االربعاء   " العربي

، نافيا ما اعلنه التيار المقرب من الرئيس عباس بان المؤتمر سيعقد في االول              "لمؤتمرموعد ومكان عقد ا   
من تموز داخل االراضي الفلسطينية االمر الذي يرفضه معظم اعضاء اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح                 

  .ومنهم فاروق القدومي وابو ماهر غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة
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 اعالن الرئيس عباس قبل اسابيع امام المئات من كوادر الحركة بان المؤتمر سيعقد في االول من                 وحول
صاحب العالقة في تحديد مكان وزمـان المـؤتمر العـام           "تموز داخل االراضي الفلسطينية قال االحمد       
  .في اشارة الى ان ما اعلنه عباس مرفوض" للحركة هو اللجنة المركزية بكامل اعضائها

البت في تحديد مكان وزمـان المـؤتمر للمجلـس          ) أمر(اذا فشلت اللجنة المركزية سينقل      "ال االحمد   وق
  ".الثوري للحركة

وفي ظل جهود الوساطة الجراء مصالحة ما بين عباس واعضاء اللجنة المركزية خصوصا الموجـودين          
ـ     عقب عودتـه مـن جولتـه       اعتقد ان الرئيس سيلتقي     "بان  " القدس العربي "في الخارج اوضح االحمد ل

الذي يـرأس   " الخارجية عددا من اعضاء اللجنة المركزية الموجودين في الخارج وخاصة ابو ماهر غنيم            
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس الذي اعلن عضو اللجنة المركزية حكم بلعاوي مؤخرا بانه تـم                

  .حلها وانها باتت غير شرعية
جنة التحضيرية في بيان صحافي موقع باسـمه كـأمين سـر اللجنـة              وحول اعالن بلعاوي عن حل الل     

ـ      حكم بلعاوي ليس امينا لسر اللجنة المركزية لحركة        ": "القدس العربي "المركزية لحركة فتح قال االحمد ل
واشار االحمد الى انه ليس مـن صـالحيات   ". فتح، وامين سر اللجنة المركزية هو االخ فاروق القدومي     

حكم بلعاوي هو النائب الثاني المين سر اللجنة        "انات باسم اللجنة المركزية للحركة قائال       بلعاوي اصدار بي  
  ".المركزية وليس من صالحياته اعالن اي شيء باسم اللجنة المركزية

  28/5/2009القدس العربي، 
  

  ال نضع اإلعمار قبل المقاومة:  على تصريحات أشكنازي بمنعها الصواريخ رداًحماس .14
وقال مشير . »تعيش في وهم أنها حققت األمن واالستقرار«اعتبرت حركة حماس أن إسرائيل : رام اهللا

إن إسرائيل لن تنعم باألمن واالستقرار ما لم ينعم به أبناء شعبنا «: المصري أحد قياديي الحركة
  .»الفلسطيني

ان المصري يرد ونفى المصري أن الحركة تضع إعادة إعمار القطاع كأولوية على حساب المقاومة، وك
على تصريحات لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي، حين أبلغ لجنة الخارجية واألمن في 

قوة أكثر انضباطا وانخفض إطالق «تحولت حماس إلى » الرصاص المصبوب«الكنيست أنه منذ عملية 
إسرائيل، وأصبحت وهي ال تقوم بأي عملية ضد . الصواريخ على تجمعات جنوب إسرائيل بشكل كبير

إن المقاومة خيار حركتنا االستراتيجي ضد كل ما «:  وعقب المصري بقوله...".جهة كابحة للجماح
يمارس من عدوان وحشي بحق شعبنا الفلسطيني، وال ينبغي أن يفهم العدو اإلسرائيلي أن هناك تهدئة، 

 المواجهة حسب تقديراتها ومصلحة ألن التهدئة لها شروطها واستحقاقاتها، وفصائل المقاومة تتخذ قرار
  . »شعبنا الوطنية

  28/5/2009الشرق األوسط، 
  

  نرفض أن يكون شطب حق العودة هو الثمن إلقامة الدولة: ركةعلي ب .15
المركـز  "علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سورية في تصريح خاص أدلى به إلـى                قال  : دمشق

نرفض رفضا قاطعا أن يكون شطب      " حماس"نحن في   ): "5-27(ظهر اليوم األربعاء    " الفلسطيني لإلعالم 
حق العودة هو الثمن إلقامة الدولة الفلسطينية المقبلة، ونعتبر أن تطبيق حق العودة أهم من إقامة دولـة                  

  ".فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
اليته ليس مفوضا من الشعب     كما أكد بركة تعليقًا على زيارة عباس لواشنطن أن رئيس السلطة المنتهية و            

الفلسطيني وال من الفصائل الفلسطينية لتقديم تنازالت جديدة من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ حيـث               
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إنه رئيس سلطة منتهية واليته، وال يحظى بثقة المجلس التـشريعي الفلـسطيني وال المجلـس الـوطني          
  .له أن يتفاوض باسمه أو أن يتنازل عن حقوقه الثابتةالفلسطيني وال أبناء الشعب الفلسطيني، وال يحق 

تؤكد أن عباس سوف يطرح حال للقضية الفلسطينية يـشمل          " حماس"لدى  " معطيات"كما كشف بركة عن     
توطين معظم الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وبالتالي التنازل عن حق العـودة مقابـل                

ضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك أيضا حديثًا عن تنازالت عـن              إقامة دولة فلسطينية في ال    
أجزاء من مدينة القدس، إضافةً إلى بقاء بعض المغتصبات اليهودية في الضفة الغربية، في إطـار مـا                  

 .يسمى تبادل األراضي بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
  27/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس لم تتلقَّ دعوة رسمية لحضور اجتماع لجنة لمصالحة الداخلية في غزة: رضوان .16

عقد أعضاء لجنة المصالحة الداخلية المتواجدون في قطاع غزة اجتماعاً لهم ليـل             : أشرف الهور  - غزة
وقـف الممارسـات    "الثالثاء، وجهوا عقب انتهائه مذكرتين لحركتي فتح وحماس، طالبوا خاللهـا بــ              

  ".قرارات التي تمس الحريات العامةوال
وعلم أن من بين المجتمعين كان الدكتور أحمد يوسف، وهو مسئول رفيع في الحكومة المقالـة بغـزة،                  
والنائب أشرف جمعة وعبد اهللا أبو سمهدانة عن حركة فتح، والشيخ خالد البطش عـن حركـة الجهـاد                   

ياسر الوادية وهو شخصية مستقلة، إلى جانب عدد        اإلسالمي، ورباح مهنا عن الجبهة الشعبية، والدكتور        
  .آخر من ممثلي الفصائل

 أعضاء لجنة المصالحة     اجتماع قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، في تعقيبه على          
، موضحاً أن ما جرى هـو       "دعوة رسمية " ان حركته لم تتلق      ،]أول من أمس الثالثاء   [ في غزة،    الداخلية

 منتصف ليل الثالثاء على الهاتف المحمول للحضور، وأضاف أن عـدم حـضوره جـاء                دعوة وصلته 
  ".انشغاله بمواعيد أخرى"لـ

وجاء اجتهاداً من قبل العديد من الشخصيات، ألجـل         " غير رسمي "وألن وقت االجتماع الذي جرى كان       
كتور أحمـد يوسـف   وأشار رضوان إلى أن حضور الد .اإللتقاء بمن كانوا مشاركين في لجنة المصالحة      
  .اللقاء، كان شخصياً، وأنه لم يكن يمثل حماس

  28/5/2009القدس العربي، 
  

  لجان الحوار الوطني الخمس تبدأ اجتماعاتها في القاهرة مطلع الشهر المقبل : الواديةياسر  .17
 قال الدكتور ياسر الوادية رجل األعمال وأحد الشخصيات الـمستقلة إن لجان الحـوار             :كتب حسن جبر  

  .الوطني الخمس ستبدأ اجتماعاتها في القاهرة مطلع الشهر الـمقبل
وأكد الوادية الذي يشارك في أعمال لجان الحوار أن اللجان ستعقد اجتماعات منفصلة في القاهرة إلقرار                

  .كل ما تم التوافق عليه داخل اللجان من قبل
بل سيشهد التوقيع على االتفاقية النهائيـة،       إلى أن يوم السابع من تموز الـمق      " األيام"وأشار في حديث لـ     

منوهاً إلى أنه سيتم في الخامس من تموز القادم دعوة األمناء العامين للفصائل والشخـصيات الوطنيـة                 
  .الـمستقلة للتوقيع على االتفاق الذي سيعلنه الجانب الـمصري

 إلى أن الشخـصيات الـمـستقلة   وأكد الوادية أنه تم إقرار هذه التواريخ لدى الجانب الـمصري، مشيراً        
قدمت مقترحاتها النهائية إلى القيادة الـمصرية وفيها دعوة إلى إنهاء القضايا العالقة في الـملف األمني               

  .واالنتخابات والحكومة
  28/5/2009األيام، فلسطين، 
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  الجبهة الديمقراطية تدعو للتصدي لمشاريع الدولتين على ضفتي نهر األردن .18
هة الديمقراطية الدول العربية أن يكون لها موقف عربي موحد من القوانين اإلسرائيلية دعت الجب: غزة

وإعالن موقف عربي موحد في جولة الرئيس . األخيرة لردع خطط وأعمال اليمين اإلسرائيلي المتطرف
 5دوان القادم، مع ذكرى ع) يونيو(األمريكي أوباما للرياض والقاهرة بين الثالث والخامس من حزيران 

 على العرب واحتالل إسرائيل للضفة الفلسطينية، والجوالن السورية؛ مزارع شبعا 1967حزيران 
  .اللبنانية، وسيناء المصرية

 27/5/2009قدس برس، 
  

  حماس لن تساوم على قضية األسرى وتتمسك بصفقة تبادل مشرفة: رضوان .19
سك بصفقة تبادل مشرفة ولن تخضع أكدت حركة حماس أنها لن تساوم على قضية األسرى وستتم: غزة

جاء ذلك على لسان القيادي في .  التهديدات اإلسرائيلية لها ولغزة ال تخيفها لالبتزاز، مشيرة إلى أن
في جنوب مدينة غزة " حماس"الحركة الدكتور إسماعيل رضوان خالل كلمة ألقاها في احتفال أقامته 

وقال . وذلك في مقر في جمعية واعد لألسرى والمحررينالستقبال األسير المبعد إلى غزة محمود عزام، 
رضوان لن يخرج الجندي األسير لدى المقاومة جلعاد شاليط إال إذا خرج األسرى الفلسطينيين من 

  .سجون االحتالل
 27/5/2009قدس برس، 

 
 فتح تتهم أجهزة األمن في غزة باعتقال اثنين من كوادرها .20

 الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في قطاع غزة، باعتقال وزارة" فتح"اتهمت حركة  :رام اهللا
  ).جنوب قطاع غزة(اثنين من كوادرها في خان يونس 

 27/5/2009قدس برس، 
  

 أجهزة السلطة باعتقال خمسة من أنصارها بينهم أسيران محرران حماس تتهم .21
، اعتقلت )جناح الضفة الغربية(لفلسطينية قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة ا: رام اهللا

، بينهم أسيران محرران من )26/5(خمسة من أنصار الحركة في الضفة المحتلة، يوم أمس الثالثاء 
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي

 27/5/2009قدس برس، 
  

  شمال قطاع غزة "مهمة جهادية" في القسام من عنصر استشهاد .22
أثنـاء  " شمال قطاع غـزة  عناصرهالقسام أمس األربعاء مقتل أحد أعلنت كتائب ا:غزة ـ أشرف الهور 

)  عامـاً  25( في صفوفها محمد عبد الكريم المدهون        لمقاوموقالت القسام في بيان لها ان ا      ". مهمة جهادية 
  .ولم يشر البيان إلى طبيعة المهمة".مهمة جهادية خاصة شمال قطاع غزة"قضى في 

  28/5/2009القدس العربي، 
    

  االتفاقات الموقعة سابقا مع الفلسطينيين" احترام"هو يتعهد بـنتنيا .23
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو أمـس ان          :  برهوم جرايسي  -الناصرة-القدس المحتلة 

حكومته ستحترم االتفاقات الموقعة بين الحكومات اإلسرائيلية السابقة والفلسطينيين، وذلك ضمن مداخلـة             
وقال امام النواب في الكنيست الـذين اجتمعـوا للتـصويت علـى الخطـة                .البرلمان) تالكنيس(له في   
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الحكومة التي اترأسها تلتزم احترام االتفاقات الموقعة بين الحكومات         "االقتصادية التي عرضها نتنياهو ان      
ـ         "واضاف   ".السابقة والفلسطينيين  (...) اتهم  بالطريقة نفسها نتوقع من اآلخرين ان يحترموا ايضا التزام

وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايـضا ان حكومتـه سـتقوم            ".نريد انهاء النزاع ونريد المعاملة بالمثل     
وتـم التـصويت علـى الخطـة         .حيال الفلسطينيين بدون اعطاء مزيد من التفاصيل      " ببادرات ملموسة "

  .35 صوتا مقابل 63االقتصادية للحكومة بغالبية 
  28/5/2009الغد، األردن، 

  
  قابلة للحياة"اإلسرائيلي يستبعد قيام دولة فلسطينية " اإلستراتيجية"وزير  .24

قال النائب األول لرئيس الحكومة وزير الشؤون االستراتيجية موشي يعالون إنه :  أسعد تلحمي-الناصرة 
لى جانب ال يوجد احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على العيش من الناحية االقتصادية إ"

الذي "والكيان الفلسطيني " كدولة عالم أول"، معتبراً الفجوة االقتصادية الكبيرة بين إسرائيل "إسرائيل
واستبعد في كلمة أمام . وصفة النعدام االستقرار تعزز احتمال نشوء كيان معاد" ينتمي إلى العالم الثالث

في "، أي حل للصراع "ل لفكرة الدولتينبدائ"الحاكم تحت عنوان " ليكود"مؤتمر نظمه أعضاء في حزب 
وتمهيد األرضية " إدارة أزمة"ورأى أن االستراتيجية الصحيحة يجب أن تقوم على ". المستقبل المنظور

  ". مواجهة طويلة األمد"الستقرار الوضع في المستقبل البعيد، أو 
  28/5/2009الحياة، 

  
  "يهودية إسرائيل"يعارض  بالقراءة التمهيدية قانوناً بسجن من قّريالكنيست  .25

شرعت الكنيست اإلسرائيلية أمس في ترجمة وعيد األحزاب اليمينية المتشددة للمواطنين  -الناصرة 
ولم يعلنوا الوالء لها، فصادق بالقراءة " يهودية الدولة"العرب في إسرائيل باالقتصاص منهم إذا ما نفوا 

اليميني المتدين " البيت اليهودي"ورليف من حزب التمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب زفولون ا
يهودية "، أو ينشر ما يعارض وجود إسرائيل كدولة "اليهودية الديموقراطية"يجرم كل من يعارض الدولة 

  ". وديموقراطية
الذين انسحب معظمهم من القاعة " العمل"وأيد القانون نواب االئتالف الحكومي، باستثناء نواب حزب 

أي "وينص القانون على أن ". ميرتس"واألحزاب العربية و " كديما"يت، بينما عارضه نواب أثناء التصو
تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي إلى كراهية أو تحقير أو حنث الوالء للدولة 

  ". ومؤسساتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة
جم أورليف النائب السابق الدكتور عزمي بشارة بداعي أن مواقفه المناهضة وخالل تقديمه القانون، ها

وشهدت جلسة إقرار القانون نقاشاً ساخناً بين نواب عرب ". أدت إلى المس بأمن الدولة"للدولة اليهودية 
ن وقال رئيس كتلة التجمع العربية في الكنيست النائب الدكتور جمال زحالقة إ. ومقدم القانون ومؤيديه

معنى هذا القانون العنصري سجن كل من يطالب بالديموقراطية الحقيقية في إطار دولة لكل المواطنين، 
وتطبيقه يعني سجن عشرات المحاضرين الجامعيين والمفكرين والسياسيين من العرب واليهود الذي "

ورأى أن هذا ". وميةيطرحون مشاريع بديلة للدولة اليهودية مثل دولة لكل المواطنين ودولة ثنائية الق
يتطلب تشكيل شرطة لمالحقة الفكر ولتحليل ما يكتبه الناس في الصحف والكتب لمعاقبتهم إذا لم "القانون 

  ". تكن أفكارهم مالئمة لفكر الدولة اليهودية
وأمر رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين بإخراج زحالقة من القاعة بعد أن وصف مقدم االقتراح ومؤيديه 

إن " الجبهة الديموقراطية"وقال النائب عفو أغبارية من ". اإلرهابي"ن رداً على وصفهم له بـ بالعنصريي
" كديما"وقال حزب ". لن تتسع الستقبال المعتقلين في حال اعتمد مشروع هذا القانون"السجون اإلسرائيلية 
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ود غالة إن االئتالف الحاكم أصبح يضحي بأسس النظام الديموقراطي لمجرد كسب "المعارض 
  ".المهلوسين اليمينيين

  28/5/2009الحياة، 
  

  مشروع قانون األردن دولة فلسطين الكنيست يصوت على .26
صوت الكنيست اإلسرائيلي على مشروع قانون : عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات -القدس المحتلة

األردنية، مما يعني يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى األردن ومنحهم الجنسية 
  .ضرباً القتراح الدولة الفلسطينية المستقلة، ومشروع حرب بين الفلسطينيين واألردنيين

صوتوا ثالثة من وزراء حزب العمل هم إيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتزوج إلى و
رائيلية على الكتل ويقضي االقتراح أيضاً بإبقاء السيطرة اإلس . من أعضاء الكنيست53جانبه مع 

  .االستيطانية في الضفة، واعتبار األردن دولة فلسطين
وافق الكنيست اإلسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون تقدم به نائب عن حزب الليكود اليميني و

ال بدي، الحاكم باقتراح تسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى األردن ومنحهم الجنسية األردنية
فيما سارع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إلى رفض هذا ، عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  .االقتراح ووصفه بأنه جنوني وال قيمة له
حيث ، وتمكن عضو الكنيست من حزب الليكود آرييه ألداد من تمرير مشرع القانون في القراءة األولى

ن حزب العمل هم إيهود باراك وبنيامين بن اليعازر  وزراء م3 عضوا بمن فيهم 53حظي بدعم 
وتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية من أجل . ويتسحاق هرتسوج

  .النظر فيه
  28/5/2009الوطن، السعودية، 

  
  هلوسة وضجيج بال معنى" وطنا بديال"اقتراح االردن : بيريز .27

 االقتراح الذي تقدم به النائـب       بيريزرفض الرئيس اإلسرائيلي شمعون     : مواسي حسن   -القدس المحتلة   
اليميني المتشدد أريه الداد اعتبار األردن أنها الدولة الفلسطينية ، في وقت يتسابق فيه عناصـر وغـالة                  

  .اليمين اإلسرائيلي فيما بينهم حول اعتبار المملكة جزءا من ارض إسرائيل الكبرى
 االقتراح بهلوسة ال طائل تحتها ، مؤكدا ان هنـاك عالقـات سـالم بـين االردن                  ووصف بيريز امس  

  . واسرائيل فال يعقل ان يحاول احد التدخل في شؤون االردن الداخلية
ان االردن دولة هاشمية مستقلة ذات جذور عريقـة         " وقال بيريز في سياق مقابلة مع االذاعة االسرائيلية       

واكد بيريز مجددا ان موقف     ".  وضجيج ال معنى له مثل الطبل األجوف       فال يجوز إحداث فرقعة إعالمية    
اما القـضية   "اسرائيل واضح ال لبس فيه ويقضي بان االردن دولة مستقلة يحترم الكل استقاللها ، مضيفا              
  ".الفلسطينية فيجب حلها مع الفلسطينيين على االرض الفلسطينية وليس على حساب جهة أخرى

ئيلي عن استغرابه الكبير من تقديم االقتراح ، حيث اعتبر أن ال طائـل منـه وال                 وأعرب الرئيس االسرا  
  .داعي لتقديمه وينم عن نوايا غير جدية ومن شأنه أن يلحق ضررا

وكانت وزارة الخارجية االسرائيلية قد اصدرت بيانا أكدت فيه ان اقوال النائب الداد ال تعكـس موقـف                  
  . صيحكومة اسرائيل بل تعكس رأيه الشخ

  28/5/2009الدستور، 
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  ال يستطيع أحد أقناعي بأن األردن ليس للفلسطينيين: النائب اليهودي الداد .28
المتطرف، تمسكه بموقفه " االتحاد الوطني"أكد النائب اليهودي اليميني، أريه ألداد من حزب  -الناصرة 

ردنية على تصريحاته، والتي رغم االحتجاجات األ، الداعي إليجاد وطن بديل للفلسطينيين في األردن
  .بدأت تشير إلى بوادر أزمة دبلوماسية

ال يستطيع أحد أن يقنعني بأن األردن "عن الداد قوله ) 27/5( العبرية، األربعاء "معاريف "ونقلت صحيفة
هذا ليس شيئا جديدا فقد أكد على ذلك بن "وأضاف  ".ليست للفلسطينيين وأرفض بشدة االنتقادات األردنية

  .وجميعهم من كبار قادة اليمين اإلسرائيلي المتطرف" يون وأرئيل شارون ورحبعام زئيفيغور
 27/5/2009 قدس برس

  
  مسؤولون كبار يؤيدون كونفدرالية مع األردن لمنع حماس من السيطرة: غيورا ايالند .29

را ايالنـد   قال رئيس مجلس األمن القومي السابق الجنرال في االحتياط غيو          : زهير اندراوس  -الناصرة  
إن الدولتين للشعبين ليس حالً مثالياً حتى بالنسبة للفلسطينيين، وزاد قائالً إن الكثيرين مـن المـسؤولين                 
                الفلسطينيين الكبار كانوا يؤيدون فكرة إقامة كونفدرالية فلسطينية تحت حكم األردن، وهم يفهمـون بـأن

م يفضلون أن يكونوا تحت حكم المملكة األردنيـة         الدولة الفلسطينية ستسيطر عليها حماس، وبالتالي فإنّه      
أما نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب شاس، اليميني الديني المتطرف فقـال            . الهاشمية، على حد تعبيره   

بحسب الصحيفة اإلسرائيلية، إنّه حان الوقت للكف عن محاولة إعجاب العالم، والبدء في شرح الحقيقـة                
وا مستعدين لالعتراف حتى بدولة الشعب اليهودي، إذ أنّهـم يريـدون            لهم، وأضاف أن الفلسطينيين ليس    

 .تصفية الشعب اليهودي، على حد قوله
  28/5/2009القدس العربي، 

  
  "لتعزيز مكانتها كمركز لليهود"مخطط هيكلي إسرائيلي جديد لمدينة القدس المحتلة  .30

 المخطط الهيكلـي الجديـد      - 2020أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية ، أنها انتهت من تحضير مخطط           
  .لمدينة القدس المحتلة ، والذي يشمل أيضاً القدس الشرقية

 ، إيـداع المخطـط   2009 ـ  5 ـ  5وحسب الوزارة ، فإن لجنة التنظيم اللوائية قررت في جلستها يوم 
  .وذلك بعد أن بحثته وقررت تعديله نهائياً قبل إيداعه العتراضات الجمهور

خيرة ، بحثت اللجنة اللوائية أيضاً المالحظات التي قدمها رئيس بلدية القدس االحتاللية             وخالل جلستها األ  
إن القدس مدينة مميزة ما يستلزم تخطيطا مميزا يختلف عـن أي مدينـة فـي    "نير بركات للجنة ، وقال   

ية التاريخيـة   العالم ، وان على المخطط المقترح أن يحافظ على خصوصية البلدة القديمة وعلى القيم الدين              
كما طالب أن يكون المخطط وسيلة في تحقيق هدف بلدية القدس تعزيز الـسياحة فـي                ". والتربوية فيها 

  .القدس
لكن حتى  .  يوما للجمهور حتى يعترض على المخطط من يوم إيداعه         90وقررت اللجنة اللوائية أن تمنح      

 أنها لم تنشر إلى اليوم مستندات المخطـط         اليوم لم تودع اللجنة اللوائية في القدس المخطط المقترح كما         
  .كخريطة المخطط ونظامه المكتوب

  28/5/2009الدستور، 
  

  "إسرائيل"النقاط االستيطانية العشوائية وصمة عار على جبين : هيرتسوغ .31
قال وزير الرفاه االجتماعي اإلسرائيلي اتسحاق هيرتسوغ ، إن النقاط االستيطانية العشوائية تشكل 

نقل راديو إسرائيل عن الوزير  . لى جبين إسرائيل وتحولت إلى قضية دولية كبيرةوصمة عار ع
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يجب إخالء هذه النقاط بعد التوصل إلى اتفاق ألننا ال نريد أن تؤدي هذه القضية إلى شرخ في "قوله
  ".صفوف الشعب في إسرائيل

 توطئة لبلورة االتفاق حـول      ان الجدل حول قضية النقاط االستيطانية يضر بالمواقف اإلسرائيلية        "وأضاف
  ".الوضع الدائم ولذا يجب حسم الموضوع في أسرع وقت

  28/5/2009الدستور،  
  

  "حماس" ترفض المشاركة في مؤتمر موسكو إذا دعيت "إسرائيل" .32
أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان عدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر الـسالم فـي الـشرق          

قده في العاصمة الروسية موسكو ، فيما إذا تمت دعوة حركة المقاومـة اإلسـالمية               األوسط ، المنوي ع   
  .للمشاركة فيه ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة" حماس"

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن ليبرمان إعالنه رفض إسرائيل المشاركة في المؤتمر الـذي هـو                
اية الرئيس األميركي السابق جورج بوش فـي شـهر          الذي عقد تحت رع   " انابوليس"استمرارية لمؤتمر   

  2007،تشرين الثاني 
وادعى ليبرمان إننا لسنا مستعدين للجلوس على طاولة واحدة مع اإلرهابيين ، وإذا كانت نية لدى روسيا                 

إال انه أشار استعداد إسـرائيل      ". دعوتهم ، فليكن واضحا إننا لن نشارك ولن نحضر المؤتمر بدون شك           
  . المبدئية في المؤتمر ، وانه سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا األسبوع المقبلالمشاركة

  28/5/2009الدستور، 
  

   مليون قرص إكستازي20 طن حشيش و100 تستهلك سنوياً "إسرائيل" .33
كشف في الكنيست أمس عن استهالك تسعة أطنان من المخدرات الخطيرة إضافة            :  وديع عواودة    -حيفا  
  .30%كستازي في إسرائيل وتصل نسبة المتعاطين الجامعيين إلى  مليون قرص إ20لـ 

وخالل اجتماع لجنة برلمانية فرعية لمكافحة السموم يرأسها النائب محمد بركة استعرض ممثلو الـدوائر         
لظـاهرة وسـبل لجمهـا    الحكومية المعنية كل من ناحيته، الميزانيات المخصصة لعمله في إطار كشف ا     

ومواجهتها، خاصة سبل الوقاية منها، وبشكل خاص فيما يتعلق بوزارة التعليم، التي تشرف على انتشار               
  .الظاهرة بين طالب المدارس

 ألف قاصر يتعاطون المخدرات في مدارس إسـرائيل،         58وبحسب معطيات اللجنة البرلمانية فإن حوالي       
  . عاما18 وحتى 12من عمر 

 ألـف   15 ألفا إلـى     12 إلفا، من بينهم ما بين       320أن عدد متعاطي المخدرات في البالد بلغ        كما كشف   
 ألف قاصر، ويتضح أيضا أن أعلى نـسبة النتـشار ظـاهرة تعـاطي               58مدمن، ومن بين المتعاطين     

 من طالب الجامعات يتعـاطون      30%المخدرات نجدها في الجامعات، إذ دّل أحد االستطالعات على أن           
  .ات بأنواعها المختلفة، ولكن الغالبية الساحقة جدا تتعاطى أقراص الهلوسة والتخديرالمخدر

 3 أطنان من الهيروين، ومـا بـين   5 إلى   4في البالد ما بين     » يستهلك«وتبين من المعطيات، أنه سنويا      
 مليـون   20 طن من الحـشيش، وحـوالي        100 إلى   80 أطنان من الكوكايين، إضافة إلى ما بين         4إلى  
  .رص إكستازي وما شابهق

وفي كلمته، قال رئيس اللجنة محمد بركة، إنه من الضروري التقاء كافة األطراف المختـصة بمكافحـة                 
المخدرات واإلدمان على الكحول، ومتابعة العمل، وتعزيز الروابط بينها، ولكن لألسف فإنه رغـم كـل                

ها، إضافة إلى أن المعطيات بين القاصرين       الجهود التي تبذل، فإنه لم يتم حتى لجم هذه الظاهرة وتخفيض          
مقلقة للغاية، وما من شك أن األوضاع االجتماعية واالقتصادية تساهم فـي انتـشار ظـاهرة تعـاطي                  

  .المخدرات والكحول
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وقال بركة، إن الوضع الناشئ يحتاج إلعادة النظر في الكثير من اآلليـات، وبـشكل خـاص المـوارد                   
يجب التركيز على مسألة الوقاية بشكل خاص، إضـافة إلـى مـساعدة             المخصصة لهذه الظاهرة، كذلك     

 .المدمنين على التخلص مما ابتلوا فيه
 28/5/2009العرب، قطر، 

  
  ال عالقة بين إزالة البؤر االستيطانية ومعالجة ملف إيران النووي: باراك .34

رك الربط بين إزالـة     رفض وزير الدفاع االسرائيلي ايهود با     : وكاالت - رامي منصور  -القدس المحتلة   
  .البؤر االستيطانية ووقف مشروع إيران النووي

عن براك قوله انه ال توجد أي عالقة بين إزالة البـؤر االسـتيطانية              " يديعوت احرنوت "ونقلت صحيفة   
اإلسرائيلية العشوائية ومعالجة ملف إيران النووي ، مشيرا إلى أن إيران لن تقوم بالتخلي عن برنامجهـا                 

  .مجرد إزالة جميع البؤر االستيطانية في الضفة الغربيةالنووي ل
أن باراك قال في تصريحات للمراسلين السياسيين في الصحف اإلسـرائيلية           " يديعوت احرنوت "وأشارت  

أن ال مجال الن تقوم إسرائيل بفرض شروطها على اإلدارة األميركية بشان إجراء حوار مع إيـران أو                  
  . عدمه

نا لن نسقط أي خيار ونحن جادون فيما نقول ، ونقترح على اآلخرين التـصرف               نحن من جانب  :"وأضاف  
وتحالفه في االنتخابات اللبنانية الوشيكة سيتفتح المجال أمام إسرائيل القيـام           " اهللا"مثلثنا ، وان فوز حزب      

  ". بتوجيه ضربه للبنان مجددا
  28/5/2009الدستور، 

  
  يبرمان للمحاكمة بسلسلة تهم فساد واحتيالتميل إلى تقديم ل :"اإلسرائيلية"الشرطة  .35

، بأن )28/5(العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس " هآرتس"أفادت صحيفة  -الناصرة 
يسرائيل "الشرطة اإلسرائيلية تميل إلى التوصية بتقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 

ي الرشوة واساءة االئتمان وغسل االموال وتلقي شيئ عن اليميني المتطرف للمحاكمة بتهم تلق" بيتنا
  ".عرقلة سير العدالة"طريق االحتيال وتسجيل كاذب في وثائق شركة و

وبحسب الصحيفة؛ فإن هذه هي المرة األولى منذ اإلعالن عن إنشاء الدولة العبرية، التي قد تقـدم فيهـا                   
  ".عرقلة سير العدالة"الئحة اتهام ضد وزير بتهمة 

وكانت ". توجد قاعدة أدلة تسمح بتقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان        "قلت عن مصادر في الشرطة قولها إنه        ون
  .الشرطة قد حققت أمس األربعاء مع ليبرمان لمدة خمس ساعات ونصف الساعة حول الشبهات ذاتها

  28/5/2009 قدس برس
  

  ق وضع غير قابل للتغييرلخلقدس القديمة تهدف المستوطنات داخل أحياء ال: "السالم اآلن" .36
كشفت حركة السالم اآلن اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان اإلسرائيلي وجدار الفصل العنصري ، النقاب             

وقالـت فـي     . عن وجود ألفي مستوطن يهودي يعيشون في قلب األحياء الفلسطينية في القدس القديمـة             
ة من قبل الحكومة اإلسرائيلية لتعزيـز       تقرير نشرته، إن هؤالء المستوطنين يعيشون ضمن خطة مدعوم        

  .سيطرتها على المدينة
وتضمن التقرير تفاصيل عن أعداد المستوطنين في القدس القديمة وأماكن تواجـدهم ، مـشيرا إلـى أن                  

 900النسبة األكبر منهم يستوطنون في الحيين اإلسالمي والمسيحي من البلدة القديمة ، ويبلـغ عـددهم                 
  .مستوطن
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ر أن المستوطنات اليهودية داخل أحياء القدس القديمة تهدف إلى خلق وضع غير قابل للتغيير               وبين التقري 
، سيمنع أي إمكانية تسوية لموضوع القدس في إطار حل الدولتين ، ومن الصعب التكهن المسبق بخطط                 

  . المستوطنين لشراء أو وضع اليد على ممتلكات جديدة في األحياء الفلسطينية
  28/5/2009الدستور، 

  
   عائلة إلخراجها من منازلها400إخطار : ي جديد لتهويد يافاإسرائيلمخطط  .37

 مخططاً تهويدياً جديداً للسيطرة ما تبقى من معالم عربية وإسالمية في مدينة إسرائيلأصدرت : أبيبتل 
الذين  ألف مواطن عربي، بهدف اقتالع المواطنين العرب 30 ويقطنها ما يقارب 1948يافا المحتلة في 

 مساحات من أراضي حي إسرائيلدائرة أراضي "وبموجب المخطط، خصصت  .بقوا فيها بعد النكبة
أعلنت ان هدفها زيادة عدد اليهود في " إموناة"العجمي العربي في يافا لجمعية مستوطنين يمينية، اسمها 

 400" حالميش"ية لسرائيالمدينة، والقضاء على الوجود العربي فيها، كما أخطرت شركة اإلسكان اإل
 .عائلة بإخراجها من منازلها

رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير أحمد ) الكنيست(ي سرائيلوقال النائب العربي في البرلمان اإل
 بواسطة كبار رؤوس 48 تشن هجوماً الذعاً على فلسطيني إسرائيل"ان " اإلمارات اليوم"الطيبي لصحيفة 

زل وأراضٍ في األحياء العربية في يافا والمحاذية للبحر، مثل حي العجمي الذي األموال اليهود لشراء منا
يتعرض لحملة تهويد واسعة، بهدف بناء مبانٍ كبيرة وجمعيات مستوطنين بجانب، وعلى أنقاض، منازل 

  ". المواطنين العرب البسيطة
 27/5/2009القدس، فلسطين، 

  
 بالهدم إخطارات  في القدس المحتلةعائلة 17  االحتالل يسلم .38

قالت مصادر فلسطينية إن بلدية القدس االحتاللية سلمت خالل اليومين الماضيين المزيد : القدس المحتلة
وأضافت  .من إخطارات الهدم لمنازل فلسطينية في أنحاء مختلفة من المدينة بحجة البناء دون ترخيص

اً، شملت منازالً في أحياء األشقرية  إخطار17أن عدد اإلخطارات التي تسلمها المواطنون بلغت نحو 
وبيت حنينا وشعفاط والعيسوية وجبل المكبر، مشيرة إلى أن قانونيين مقدسيين شرعوا بالعمل على 

  .استصدار أوامر توقيف أو تجميد لقرارات الهدم
  27/5/2009قدس برس، 

  
  يا في الضفةإسرائيل عائقا 634: "أوتشا" .39

 عائقا في الضفة 634كشف تقرير لألمم المتحدة أن هناك : ؤوطالرؤوف أرنا  عبد– القدس المحتلة
فيما ، يإسرائيل بدون تواجد عسكري 541ي وسرائيل محروسة من قبل الجيش اإل93الغربية من بينها 
بينما ،  فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بدعوى أنهم مطلوبون11ي فجر أمس سرائيلاعتقل الجيش اإل

طاع غزة حتفهما أحدهما في انهيار نفق واآلخر في مهمة جهادية لكتائب القسام لقي فلسطينيان في ق
  .الجناح العسكري لحركة حماس

 في تقرير ،)أوتشا(وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية 
ن تدفق حركة المرور الفلسطينية كا،  ومارس من العام الحالي2008خالل الفترة ما بين سبتمبر  "،موسع

  في بعض المناطق ال يرقى إلى تحسن حقيقي في الحركة، وهذا ينعكس ليس فقط في عدم وجود تغيير 
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في العدد اإلجمالي لعوائق اإلغالق، ولكن أيضا في تنفيذ عدد من السياسات التقييدية والتدابير الموازية، 
  ".يةسرائيلبما في ذلك توسيع الجدار والمستوطنات اإل

  28/5/2009الوطن، السعودية، 
  

  المشروعتبحث " الحكومة المقالة"و.. مهندس مصري يبتكر فكرة منازل خشبية إلعمار غزة .40
ابتكر استشاري مصري في مجال الهندسة والعمارة تصميما لمنازل خشبية في            :وكاالت - غزة ،القاهرة

هشام جريشة  .م.وقام د .  الرمل واألقمشة العازلة   قطاع غزة تقوم عملية بناؤها على مواد الخشب وأكياس        
 2000بتصميم نموذج ألحد المنازل الخشبية يتكون من طابقين ويتسع إلى ست غرف وتصل تكلفته إلى                

ما هـو إال  " Gaza House"إن مشروع : "وقال االستشاري جريشة في تصريحات صحفية. دوالر فقط
ها جميع األعراف الدولية في حربها األخيرة علـى قطـاع           ، بعد انتهاك  )إسرائيل(فكرة تخمرت إثر منع     

  ".ومن هنا فكرت في تصميم بيت ال يعتمد على هاتين المادتين. غزة، إدخال مواد الحديد واألسمنت
ومع ذلك فهو بيت جميل بطابقين وحديقة أمامية وال         ، هو بيت بدون حديد وال خرسانة     : "وأضاف جريشة 

يقوم المنزل على عدة مكونات وهي الخشب كمادة أساسية وأكياس الرمـل            يتعدى تكلفته األلفي دوالر و    
  ". والخاص بالخيام) ال يسمح بمرور الماء(للعزل الحراري وقماش الوتربروف 

وأشار إلى أن مادة الخشب تعتبر مادة مستوردة لكن يمكن دخولها إلى القطاع عن طريق تجار األثـاث                  
ن من خاللها تصميم المساجد والجامعات والعمـارات الـسكنية          وتعطي مسطحات ذات أبعاد كبيرة فيمك     

وأوضح جريشة  . حتى أربع طوابق، مشيراً إلى أن الفكرة قابلة للتطوير لتشمل مباني إدارية ومستشفيات            
 كمـا يمكـن     ،أن مشروع المنازل الخشبية ال يوجد به عيوب البناء الطيني في محدودية أبعاد الفراغات             

  . إضافة إلى أن عمره االفتراضي يتجاوز عمر المنزل الطيني بمراحلتشكيله بطرز عصرية 
إن الحكومة وصلها نسخة من أفكـار المـشروع         : "من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو       

 ه وعرضـه علـى الخبـراء      الهندسي إلعادة بناء غزة بالمنازل الخشبية وإن الحكومة قامـت بدراسـت           
  ". ة تنفيذهوالمتخصصين لبحث إمكاني

  28/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حماس أفضل من فتح في مجالي المقاومة والشفافية: استطالع .41
 افضل من فتح أظهرت نتائج استطالع اعده مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت أن حركة :لندن

 في مجال الحريات العامة واالهتمام بتحسين أوضاع الناس وتطوير المجتمع حماسحركة 
وأظهر  . في مجاالت مقاومة االحتالل والنزاهة والشفافيةفتح افضل من حماسالديموقراطية، وان و

 تتمتع بأعلى فتح المحلية، ان "معا"االستطالع الذي نشرت نتائجه في مؤتمر صحافي امس ونقلته وكالة 
من  %41، في حين لم يؤيد حماس لحركة %12 في مقابل %27نسبة من التأييد السياسي بلغت 

، ابرزها محمود عباس %33 على فتحوحصلت شخصيات من . المستطلعين أيا من األحزاب القائمة
  .%16 على حماس، في مقابل حصول شخصيات )%14(، ومروان البرغوثي )16%(

 يدعمون %19 من المستطلعين يفضلون حكومة وحدة وطنية، في مقابل %58وأشارت النتائج الى أن 
 الجمع بين المفاوضات والمقاومة المسلحة، في حين يدعم %43، فيما يدعم تشكيل حكومة تكنوقراط

  . فقط استراتيجية التفاوض اساساً إلنجاز التحرر الوطني وإقامة الدولة19%
 من المستطلعين ال يشعرون باألمان على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم، رغم أن %31وأوضحت أن 

   ممن شملهم البحث سيقومون %33جزئي تجاه المستقبل، وأن  عبروا عن تفاؤلهم الكامل أو ال68%
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  .بالهجرة الى خارج األراضي الفلسطينية لو أتيحت لهم الفرصة لذلك

  28/5/2009الحياة، 
  

   في األردن مراكز تدريب وتأهيل في ستة مخيماتإلقامةاتفاقية  .42
جايكا امس اتفاقية لتنفيـذ      تعاون الدولي  وقعت دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة اليابانية لل       : بترا –عمان  

المرحلة الثانية من مشروع تحسين االوضاع المعيشية لالسر الفقيرة في مخيمات الالجئين عبر التدريب              
  .والتشغيل وتوفير فرص العمل

 زار السفير الياباني تتسو شيوجوشي امس األربعاء كلية تدريب عمان التابعـة لوكالـة               من جهة أخرى  
ل الالجئين الفلسطينيين األونروا وتفقد أقسام الكلية بما فيها قسم التمريض الذي تـم إنـشاؤه      غوث وتشغي 

  .  ألف دوالر اميركي250وتجهيزه بتبرع ياباني مقداره 
  28/5/2009الرأي، األردن، 

  
   على الطريقة النازية 1948 أقامت معسكرات اعتقال خالل حرب "إسرائيل: "قراقع .43

قع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلـسطيني عـن أن العـصابات              كشف النائب عيسى قرا   
 أقامت معسكرات اعتقال أو معسكرات تركيز للسكان المدنيين الذين ألقي           1948الصهيونية خالل حرب    

 وهذه المعسكرات أشبه بمعسكرات النازية األلمانية خالل        ،القبض عليهم بعد طردهم وتهجيرهم من قراهم      
لمية الثانية فلسفتها قائمة على أساس فرز األسرى ما بين الطرد إلـى خـارج فلـسطين أو                  الحرب العا 

وفـا   تقلت   1948وقال قراقع في دراسة متخصصة حول األسرى خالل حرب           .إعدامهم والتخلص منهم  
 إن هناك فترة غائبة ومجهولة في تاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية عندما يؤرخ البـاحثون               ،نسخة منها 

 حيث يتم تجاهل مرحلة هامة وخطيرة ارتكبتها العـصابات          ،1967ذا التاريخ منذ بداية االحتالل عام       ه
 وبالتالي إعفـاء  ،الصهيونية بحق المعتقلين خالل النكبة وما اقترف من جرائم حرب وإبادة ضد اإلنسانية            

   .والعرب خالل الحرب مما اقترفوه من أعمال ال إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين إسرائيلقادة 
وأضاف ان المصادر كشفت أن األسرى احتجزوا في خمسة معسكرات اعتقال من بينها صرفند وعتليت               

 وكثيراً ما أقيمت معـسكرات اعتقـال        ،ي عن االنتداب البريطاني   سرائيلوفي سجون ورثها االحتالل اإل    
ي موشي ديان   سرائيلعترف الجنرال اإل   وقد ا  ،ميدانية أو مؤقتة في القرى العربية التي طرد السكان منها         

 مرة عدد األسـرى     100 مرات أو    10في مذكراته أن عدد األسرى العرب كان يفوق بنسبة تتراوح بين            
 مع أن   ،إن األرقام المتداولة عن عدد األسرى خالل الحرب غير دقيقة         : وقال التقرير  .اليهود لدى العرب  

 1948ل فلسطيني وعربي احتجزوا خـالل حـرب          معتق 9000بن غوريون قد كشف في مذكراته عن        
  .واالعتقاد أن العدد أكبر من ذلك بكثير

 وأنه حسب شهود عيان فان المعاملة المهينة والقاسـية          ،ولفت إلى أن المعاملة لألسرى كانت وحشية جداً       
هي السائدة في هذه المعسكرات إلى درجة اغتصاب النساء وسرقة مصاغهن ومضايقتهن جـسدياً بعـد                

وذكر التقرير أن معاملة األسرى القاسية قد طمست من الرواية التاريخية وخاصـة الروايـة                .العتقالا
  .ية وذلك لطمس الجرائم التي حدثت بحق المعتقلين الفلسطينيين والعربسرائيلاإل

  28/5/2009الدستور، 
  

  تأسيس مكتب غزة للهيئة العربية الدولية إلعمار قطاع غزة .44
 الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة امس عن تأسيس مكتبها في قطاع غزة، مؤكدةً               أعلنت :د ب أ   - غزة

   ، في مؤتمر صحفي فـي غـزة       ،وقال زياد العالول نائب رئيس الهيئة      .ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة    
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عمل الهيئة لن يكون بديالً عن أي سلطة فلسطينية أو أجنبية في إعادة اإلعمار بل ستكون جهة مـساهمة   
  .يسرائيلفي واجب دعم جهود إعمار ما دمره االحتالل اإل

 . مؤسسة نقابية عربية ودولية أسست فـي آذار الماضـي          55وأضاف الهيئة مؤسسة غير حكومية تضم       
وذلك فـي اسـطنبول     / معاً إلعمار غزة  /وزاد بالقول تقرر عقد مؤتمر دولي إلعمار غزة تحت شعار           

دعى له أكبر عدد ممكن من المنظمات الهندسية وجمعيات رجال           الشهر المقبل وسي   24-23بتركيا يومي   
  .األعمال والمهندسين والمقاولين والشركات الراغبة في المشاركة بعملية االعمار

  28/5/2009الرأي، األردن، 
  

   مليون سائح وحاج العام الماضي1.5األراضي المحتلة استقبلت : وزيرة السياحة الفلسطينية .45
أعلنت وزيرة السياحة واآلثار في السلطة الوطنية الفلسطينية خلود دعيبس أبو : حمود إبراهيم م-صنعاء 

 مليون سائح وحاج، على رغم 1.5دية، أن األراضي الفلسطينية تمكّنت العام الماضي من استقطاب 
  .يةسرائيلالظروف العالمية واألزمة المالية واإلجراءات اإل

  28/5/2009الحياة، 
  

   في الضفة فلسطينيا11 االحتالل يعتقل .46
 وذلك إثر حمالت مداهمات ، فلسطينيا بدعوى أنهم مطلوبون11ي فجر أمس سرائيلاعتقل الجيش اإل

  . واسعة في الضفة الغربية
  28/5/2009الوطن، السعودية، 

  
  تنظم مسابقة في الرسم تأكيدا على حق العودة" ثابت: "لبنان .47

 مسابقة للرسوم، عبروا من خاللها عن التمسك بمطلب تنافس أطفال فلسطينيون في لبنان، في: بيروت
وأقيم حفل توزيع  .العودة إلى أرضهم وديارهم المحتلة في فلسطين، ومعايشتهم للقضية الفلسطينية

للجوائز على واحد وعشرين تلميذاً مدرسياً فلسطنياً في لبنان، فازوا بمسابقة أفضل رسوم المرحلة 
ونظمت هذه  .في منطقة صور" األونروا" لوكالة غوث وتشغيل الالجئين المتوسطة في سبع مدارس تابعة

، في الذكرى الواحدة والستين للنكبة "األونروا"الفلسطينية لحق العودة، ووكالة " ثابت"الفعالية منظمة 
  .الفلسطينية، في حفل كبير أقيم في مدينة صور اللبنانية مساء الثالثاء

  27/5/2009قدس برس، 
  

  "الهاجاناه"باسم ضابط في " دوار ساعة"ا يستنكرون تسمية أهالي ياف .48
أعرب العديد من أهالي يافا العرب والنشطاء في الفعاليات السياسية والحزبية، عن سخطهم واسـتنكارهم               

وعلم أنه   . على دوار الساعة  " الهاجاناه" يافا باطالق اسم ضابط في       -الشديدين لقيام إدارة بلدية تل أبيب       
ـ  عشية ذكرى  ، نظمت البلدية حفال خاصا بمشاركة رئيس البلدية، رون خولـدائي، وعائلـة             61 النكبة ال

الذي يدعى يوسي كرميل، التي قدمت خصيصا من كندا، لتدشين دوار الساعة على اسم             " الهاجاناه"ضابط  
  . الف دوالر100ابنها، وذلك بعد ان تبرعت بمبلغ مالي يقدر بقرابة 

  28/5/2009الدستور، 
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   مليون دوالر للسلطة للسنة الجديدة55تبرع بـ البنك الدولي : صندوق االستثمار الفلسطيني .49
 أن البنك "الحياة"كشف رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لـ : محمد يونس-واشنطن 
 تجنيد  مليون دوالر للسلطة للسنة الجديدة، وأن هذه المؤسسة تلعب دورا مهما في55تبرع بـ "الدولي 

  . " مليون دوالر350الدعم للفلسطينيين، وكانت جندت العام الماضي ما حصيلته 
  28/5/2009الحياة، 

  
  مستشفيات القطاع تعاني نقصا حادا في األدوية: وفد كندي في غزة .50

 أكد وفد كندي يزور قطاع غزة أن مستشفيات القطاع تعاني نقصا حـادا فـي األدويـة                  :د ب أ   -غزة  
 في مؤتمر صـحفي عقـد       ،وقالت ساندرا روتش الناطقة باسم الوفد الكندي       .كوادر الطبية والمعدات وال 

  جئنا إلى هنا لهدفين أساسين األول التضامن مع أهالي غزة والتعبير عـن تعاطفنـا                 ،بمدينة غزة امس  
عـدوان  العميق معهم والثاني هو لفت انتباه العالم للمعاناة التي يعيشها أهالي القطـاع ولنـرى آثـار ال                 

وأضافت الحظنا من خالل زيارتنا أن هناك نقصا كبيرا فـي األدويـة والمعـدات الطبيـة                  .يسرائيلاإل
  .واألجهزة وكذلك هناك نقص في الكوادر الطبية واليزال القطاع الطبي ينتظر الدعم والمساعدات

 "إسـرائيل "من جهتها، أكدت كاتي جولكن وهي إحدى المشاركات في الوفد الكندي ضـرورة أن تفـتح                 
 ال تتحدث   "إسرائيل"وقالت جولكن أنا يهودية ولكن       .المعابر مع قطاع غزة وتوقف إجراءاتها   العدوانية        

 هي فلسطين ويجب أن تعيدها للفلسطينيين وأن تنـسحب مـن األراضـي              "إسرائيل"ـباسمي كيهودية ف  
 بزيارة للجان العمل الصحي      وقام األول وكان الوفد الكندي وصل إلى قطاع غزة مساء أمس        . الفلسطينية

ومستشفى العودة في شمال القطاع وعدة مناطق تم خاللها توزيع بعض المـساعدات واأللعـاب علـى                 
  . األطفال

  28/5/2009الرأي، األردن، 
  

   مياه الضفةأخماس أربعة يستهلكون يونسرائيلاإل: البنك الدولي .51
رير صادر عن البنك الـدولي يـشير الـى ان           نشرت جريدة الجارديان قراءة لتق    :  القديحي أنيس - لندن
وتشير الجريـدة ان    . يين يحصلون على اربعة اخماس المياه الشحيحة اصال في الضفة الغربية          سرائيلاإل

ونقلت الجريدة  . ازمة شح المياه المتزايدة رفعت حدة النزاع على موارد المياه في منطقة الشرق االوسط             
ستحوذ على اربع اضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون مـن الميـاه             ت إسرائيلعن البنك الدولي قوله ان      

وتواجه هذه المنطقة موجة جفاف مـستمرة لموسـم           . المخزونة في جوف االرض في الضفة الغربية      
الصيف الخامس على التوالي اال ان تقرير حديث اصدره البنك الدولي اشار الى تفاوت كبير في استخدام                 

 مترا  240ي يستهلك في المتوسط     سرائيلوذكر التقرير ان الفرد اإل     .  والفلسطينيين يينسرائيلالمياه بين اإل  
 متـرا مكعبـا، ويـستهلك       75مكعبا من المياه سنويا فيما يستهلك الفلسطيني المقيم في الضفة الغربيـة             

 ان  ويقول البنـك الـدولي    .  مترا مكعبا من المياه سنويا     125الفلسطيني المقيم في قطاع غزة في المعدل        
 وتنتجها شـركة    إسرائيلالفلسطينيين يلزم عليهم ان يعتمدوا بشكل متزايد على المياه التي تجلب لهم من              

 لتـر   15 الى   10ويشير التقرير الى الفلسطينيين في بعض المناطق يحصلون على ما بين             . ميكوروت
 .  توفره الى جفـاف    للشخص في اليوم، وهو يوازي او يقل عن المعدل الموصى به والذي قد يؤدي عدم              

 التي بدورها شككت باالحصاءات وحجم      إسرائيلوانتقد التقرير الصادر عن البنك الدولي الشهر الماضي         
  . المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون

  28/5/2009بي بي سي، 
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  "2009لثقافة العربية االقدس عاصمة احتفالية "أمسية شعرية في الدوحة ضمن  .52
أحيا مساء أمس الشعراء الفلسطينيون سليمان دغش سفير فلـسطين فـي            : بوضرةعبد الغني    - الدوحة

حركة شعراء العالم، وعبد الناصر صالح، ومعين شلبية، أعضاء الحركة، ضمن فعاليات القدس عاصمة              
 أمسية شعرية في قاعة الصالون الثقافي بحديقة الرميلة، وذلك بـدعوة مـن وزارة       2009الثقافة العربية   

  .والفنون والتراثالثقافة 
  28/5/2009العرب، قطر، 

  
  االستيطان ضد القانون الدولي: الغيط أبو .53

 من واشنطن عبر مراسليها هدي توفيق، عاصم عبدالخالق، أن الـرئيس            ،28/5/2009األهرام،  ذكرت  
 األمريكي باراك أوباما تلقى رسالة من الرئيس حسني مبارك تعرض الرؤية المصرية المتكاملة لعمليـة              

السالم في الشرق األوسط، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، والوقف الفوري والكامـل لالسـتيطان               
ي في األراضي الفلسطينية، وحل كل المشكالت العالقة بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا الوضـع               سرائيلاإل

  . مدةالحدود، والقدس، والالجئين، والمياه في ظل جدول زمني محدد ال: النهائي
من واشنطن عبر مراسلتها حنان البدري، أن وزير الخارجية المصري          ،  28/5/2009الخليج،  وأضافت  

ـ       ال يوجد شيء اسمه مستوطنات شرعية وبؤر غيـر         "، انه   "الخليج"أحمد أبوالغيط، قال رداً على سؤال ل
يط مـع المـسؤولين     وركزت لقاءات أبـوالغ   ". االستيطان بمجمله ضد القانون الدولي    "، وأردف   "شرعية

تبادل "األمريكيين على شرح الموقف المصري الداعي للوقف الفوري لالستيطان والحاجة للتفاوض حول             
  . بشكل متكافئ" األراضي

وكشف أبوالغيط عن نقاط أخرى أكدت عليها القاهرة وهي ضرورة وضع خطة أمريكية متكاملة تتضمن               
وحول مطلب التطبيع مع العرب، أشار      . طار زمني محكوم  الشكل النهائي للتسوية ووقف االستيطان في إ      

أبوالغيط الى أن وقف االستيطان أمر مطلوب وحيوي، وأنه إذا ما نجحت الواليـات المتحـدة واللجنـة                  
ية بتنفيذ االلتزامات السابقة، فإن الدول العربيـة أو         سرائيلالرباعية والمجتمع الدولي في إقناع الحكومة اإل      

بخطوات أساسية تؤكد للعرب جديتها فإن العـرب أو         " إسرائيل"ؤيته، وإذا ما قامت     بعضها ستكون له ر   
وأضاف أبوالغيط ان الحـديث عـن فـتح         . البعض منهم سوف يتجاوب وفق رؤية كل طرف على حدة         

  . خطوط طيران أو مكاتب سابق ألوانه
  

  "زلة لسان"ية سرائيلدعوتي لحرق الكتب اإل: وزير الثقافة المصري .54
اعتبرت أوساط سياسية مصرية قول وزير الثقافـة المـصري،          :  طه علي، علي جمال الدين     - القاهرة

، اعتذارا من الوزير، لكي يتجنـب       "زلة لسان "ية، كانت   سرائيلفاروق حسني، إن دعوته لحرق الكتب اإل      
زير له في مساعيه للفوز بموقع مدير عام اليونسكو، وقال سياسيون، إن تراجع الـو             " إسرائيل"معارضة  

. للفـوز بالمنـصب  " صفقة معدة سلفاً"عن تصريحاته التي أدلى بها في البرلمان المصري العام الماضي       
تسببت ) تصريحاته(أسفه كونها   "الفرنسية، أمس، عن    " لوموند"وعبر الوزير، في رسالة نشرتها صحيفة       

 مقـاالً موقعـاً مـن    ، وذلك بعد نحو أسبوع من نشر الصحيفة نفسها"في جرح مشاعر البعض في العالم   
غيـر  "ية بأنها   سرائيلمجموعة من المفكرين العالميين اتهموا فيه حسني بمعاداة السامية لوصفه الثقافة اإل           

 ".إنسانية وعدوانية وتحترف سرقة ما ال ينتمي إليها لالدعاء بأنه يخصها
ـ   ضي بشأن حـرق    ، أمس، جدد حسني تأكيده بأن تصريحه العام الما        "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

، وأوضح أن ما سـبق أن صـدر   "ليس له مضمون حقيقي "، و "ما هو إال قول مجازي    "ية  سرائيلالكتب اإل 
ية في حال وجودها بالمكتبات المـصرية، جـاء ردا          سرائيلمنه في البرلمان حول قيامه بحرق الكتب اإل       
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 كان ينتقد ترويج وزارة الثقافة      ،)من الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين     (على أحد نواب المجلس     
 .أيار من العام الفائت/ لمثل هذه الكتب خالل استجواب في مايو

  28/5/2009الشرق األوسط، 
  

  يام أ3 رفح منذ أنفاق فأغلقتمخابرات مصر استبدلت حرس حدودها ": معا" .55
هاز المخابرات المصرية   ي تقريراً مصوراً ادعى فيه ان ج      سرائيلبثّ التلفزيون اإل  :  تقرير معا  -بيت لحم   

تولّى مسؤولية حدود رفح بدالً من قوات حرس الحدود المصرية التي كانت حتى االن هي التي تتـولى                  
ي القنـاة   سرائيلوافاد التقرير الذي أعده الصحافي سليمان الشافعي وهو مراسل التلفزيون اإل          . هذه المهمة 

المخابرات المصرية وامن الدولة انتشرت على طـول        الثانية في غزة، افاد ان قوات باللباس المدني من          
 معظم االنفاق بشكل كامل طوال االيـام الثالثـة          إغالق الى   أدىالحدود تفتش الحموالت وتصادرها ما      

كما اظهر التقرير جنودا مصريين فوق اسطح المنازل بالسالح وهم يرقبون كل شاردة وواردة              . الماضية
 في رفح اغلقوها تماماً وعادوا الى منازلهم وهـم          األنفاقان اصحاب   على طرفي الحدود، وقال التقرير      

  ".عاطلون عن العمل"
  28/5/2009وكالة معاً، 

  
  شاحنات أدوية لقطاع غزة10نقابة األطباء المصرية تدخل  .56

ـ           : محمد يوسف  إخوان أون  "قال الدكتور عبد القادر حجازي، أمين لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة األطباء ل
 شاحنات تحتـوي    10، إن النقابة أجرت اتصاالت مكثفة مع السلطات المصرية، واستطاعت إدخال            "ينال

 ماكينة طب أسنان، ومعمل مركزي متكامل، ومركز تأهيل عالج طبيعي حسب طلـب وزارة               19على  
  .الصحة الفلسطينية

  27/5/2009إخوان أون الين، 
  

  ون استثناءوباما يريد وقفا لبناء المستوطنات دأ: كلينتون .57
أكدت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في مؤتمر صحافي عقدته :  حنان البدري-واشنطن 

مع وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط عقب مباحثاتهما، أن الرئيس أوباما كان واضحاً فيما يتعلق 
التي نبذلها اآلن أن يتم نحن نرى أنه من مصلحة الجهود "بوقف المستوطنات وليس بعضها، وأضافت 

وجددت حرص أوباما على ". استثناءات بسبب النمو الطبيعي"وقف التوسع في المستوطنات من دون 
هذا هو موقفنا، وهذا ما قلناه بشكل "وأوضحت هيالري أن . الدفع نحو إحالل السالم وإقامة الدولتين

ونحن نعتزم التشديد على هذه .  وغيرهم، بل كذلك للفلسطينيين"اإلسرائيليين"واضح جداً ليس فقط ل 
  ".النقطة

28/5/2009الخليج،   
  

 حتى لو نشبت خالفات سياسية.. بقوة العالقات" إسرائيل"إدارة أوباما توجه رسالة طمأنة لـ .58
وجهت إدارة الرئيس األميركي رسالة إلى الحكومة اإلسرائيلية تطمئنها فيها بأن الصداقة : تل أبيب

يلية ستبقى متينة كما هي، حتى لو نشبت بين الطرفين خالفات سياسية، وأن الرئيس األميركية اإلسرائ
وال يريد تفجير أزمات معها، وكل ما يسعى إليه هو تحقيق "  إسرائيل"باراك أوباما يعتبر نفسه صديقا لـ

ل الرسالة ونق. ولسائر شعوب المنطقة األمن والهدوء والحياة الطبيعية"  إسرائيل"السالم الذي يضمن لـ
وفد من أعضاء لجنة الشرق األوسط المنبثقة عن لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، بقيادة رئيس اللجنة، 
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وقال مصدر مقرب من بيريس إن الوفد طلب أن يعرف ما هي األمور التي يعتقد . روبرت كيسي
  . لعالقاتاإلسرائيليون أن على واشنطن فعلها في سبيل التقدم في مسيرة السالم وتعزيز ا

28/5/2009الشرق األوسط،   
  

  " إسرائيل"كندا تشدد على أهمية مفاوضات السالم بين فلسطين و .59
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خالل لقائه رئيس السلطة الفلسطينية : واشنطن

وأضاف . المشدد على أهمية مفاوضات الس«محمود عباس  في أوتاوا أن رئيس الوزراء الكندي 
كندا تعتبر أن إيجاد حلول أمر يعود للطرفين، ولكنها تبقى مستعدة لتقديم دعمها لعملية «المتحدث أن 

السالم بالشكل الذي تكون فيه أكثر جدوى للطرفين وهي ستواصل تقديم دعمها للقضايا المرتبطة باألمن 
ئيلي في األراضي الفلسطينية ولم يأت المتحدث على ذكر موضوع االستيطان اإلسرا. »والالجئين

المحتلة، غير أن وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أكد في مقابلة صحافية أن توسعة المستوطنات 
 .يضر بعملية السالم» غير شرعي«اإلسرائيلية في الضفة الغربية أمر 

28/5/2009الشرق األوسط،   
  

   كارثة إنسانيةالهجوم اإلسرائيلي وضع غزة على شفير": العفو الدولية" .60
أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن الهجوم اإلسرائيلي على :  أ ف ب-القدس المحتلة 

، منتقدة في شدة أيضاً الفصائل الفلسطينية النتهاكها حقوق »على شفير كارثة إنسانية«غزة جعل القطاع 
على غزة » حماس« بعدما سيطرت حركة ودانت المنظمة الحصار اإلسرائيلي الذي تم تشديده. اإلنسان

فاقم وضعاً إنسانياً هو صعب أصالً، والمشاكل «وأكدت أن الحصار . 2007) يونيو(في حزيران 
وأشارت إلى أنه قبل . هم سكان القطاع» الصحية والفقر وسوء التغذية لدى مليون ونصف المليون

 فلسطينياً 450الماضي، قُتل نحو ) ايرين( يوماً حتى منتصف كانون الثاني 22الحرب التي استمرت 
وفي . 2008وجرح آالف على يد القوات اإلسرائيلية، معظمهم خالل الشهور الستة االولى من العام 

 قاصر 300، بينهم " إسرائيل"نهاية العام نفسه، كان هناك نحو ثمانية آالف فلسطيني داخل السجون في 
ت، في إطار نظام االعتقال اإلداري، علماً أن بعض هؤالء  معتقالً من دون اتهامات وال محاكما550و

  . معتقل منذ أكثر من عشرة أعوام
» حماس«من جهة أخرى، دانت المنظمة انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب قوات األمن الفلسطينية و 

  .روالسلطة، متهمة إياها بتنفيذ اعتقاالت تعسفية والقيام بأعمال تعذيب والمساس بحرية التعبي
28/5/2009الحياة،   

  
 لفتح المعابر" إسرائيل"لدى أميركا الكثير من وسائل الترهيب للضغط على ": إسرائيل" .61

أفصحت مصادر دبلوماسية، وسياسية إسرائيلية، أن لدى اإلدارة األمريكية، :  عبد القادر فارس-  غزة 
ابر مع قطاع غزة، بغية تخفيف لفتح المع" إسرائيل"الكثير من وسائل الترغيب والترهيب للضغط على 

وقالت المصادر إنه من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري . معاناة المواطنين في القطاع المحاصر
للشؤون األمنية والسياسية، إلقرار السياسة اإلسرائيلية تجاه المعابر مع قطاع » الكابينيت « المصغر 

  .  من قبل اإلدارة األمريكيةغزة، وذلك بعد الضغوطات التي مورست على نتنياهو
28/5/2009عكاظ،   
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  باريس تنفي أن يكون وراء تأجيل زيارة نتنياهو إلى فرنسا أي سبب سياسي .62
نفت باريس ان يكون هناك أي سبب سياسي وراء تأجيل زيارة رئيس الحكومة :  مراد مراد-باريس 

اتا بالموقف الفرنسي المتشدد حيال ضرورة االسرائيلية بنيامين نتنياهو الى فرنسا، وأن ال عالقة له بت
وصرح . وجود دولة فلسطينية وتجميد كامل لعمليات االستيطان االسرائيلية في االراضي الفلسطينية

تضارب في "الناطق باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديزانيو، ان التأخير الذي حصل كان لمجرد 
  ".جداول المواعيد

28/5/2009المستقبل،   
  

  تتعهد بتسيير المزيد من القوافل حتى كسر الحصار كلياً عن غزة" حملة األوروبيةال" .63
بتسيير المزيد من القوافل لنجدة الفلسطينيين " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"تعهدت : بروكسيل

الحصار المحاصرين في القطاع، مشدد على أنها ستواصل تفعيل الحراك والعمل الجاد إلى أن يتم رفع 
نسخة " قدس برس"وقال الدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة، في تصريحٍ صحفي، وصل . الظالم كلياً

إن القافلة جاءت إليصال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني بأننا لن ): "27/5(منه اليوم األربعاء 
إلنسانية التي تهدد حياة صمت العالم عن المعاناة ا" الحملة األوروبية"وانتقد رئيس ". نترك غزة وحدها

  ".مشاركين فيها"مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، معتبرا الصامتين عن هذه الجريمة 
27/5/2009قدس برس،   

  
  الممكن من وعود أوباما .64

 نبيل عمرو
الجديد المنتظر من هذا اللقاء ليس في .يجتمع الرئيس محمود عباس بالرئيس األمريكي باراك أوباما 

لرئيس الفلسطيني، فكل ما لدى مهندس أوسلو، قاله ألوباما ولمن سبقوه من سلسلة الرؤساء جعبة ا
 .األمريكيين، الذين لم يقصر أي منهم في منح الوعود للفلسطينيين

ولقد اتحدت اإلدارات األمريكية المتعاقبة، على معادلة عمل تتصل بالشأن الفلسطيني، وهي الوعود 
 .ي رئيس، ثم االعتذار الالمبالي في نهاية العهدالمتحمسة في مطلع عهد أ

وللتذكير ليس إالّ، ولكي ال نغوص عميقا في بحر الزمن، فلنأخذ مثال بوش االبن، الذي سبق كل 
الرؤساء األمريكيين في حماسه لحل المسألة الشرق أوسطية، فهو صاحب مؤتمري شرم الشيخ والعقبة 

، وبين شرم الشيخ وأنابوليس واالعتذار، حيث )تقريبا)نهاية العهد في أول عهده، ثم مؤتمر أنابوليس في 
المدى الزمني لذلك هو ثماني سنوات بالتمام والكمال، استعان بوش االبن باهللا سبحانه وتعالى، وأعلن أنه 

 .أمره بحل قضية الشرق األوسط، بما في ذلك مساعدة الفلسطينيين في الحصول على دولة حقيقية
من الوعود، واليقين المتسرع بالنجاح واالعتذار األخير، ال بد وأن يكون بين يدي الرئيس هذا التراث 

أوباما، الذي جاء إلى البيت األبيض، وأمامه خالصة حرب عالمية مالية، وحرب عالمية أخرى على 
لى أدنى اإلرهاب، وحرب عالمية ثالثة أشد خطرا من األولى والثانية، وهي تراجع الصورة األمريكية إ

المستويات السياسية واألخالقية، مع تراجع ملحوظ في النفوذ األمريكي، حيث كان ينبغي أن يحدث 
العكس بعد استقالة االتحاد السوفياتي من منصبه كدولة عظمى، أو كقطب كوني، قاد بالصراع والوفاق 

وق الكرة األرضية، والتواطؤ مع الواليات المتحدة حقبة الحرب الباردة، والصراع على كل شيء ف
 .وحتى الفضاء

الحروب العالمية الثالث، التي وجدت الواليات المتحدة نفسها غارقة فيها، ووجد أوباما نفسه في موقع 
من تصدى لكسبها، هي ليست حروبا منفصلة، بل هي شديدة الترابط، وإذا كان هنالك من مستشارين 
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على حدة، فهذه هي أضمن وصفة للفشل، وسقوط ألوباما، يشجعونه على البحث عن حلول لكل واحدة 
 .الرهانات

إن جذر المصالح األمريكية، ونسغ الحياة الذي يمد شجرة أمريكا التي هي بحجم الكون، هو النفوذ 
 .الفعلي، وإدارة سياسة توازن المصالح، بعد أن ذهبت حكاية توازن القوى إلى ما وراء التاريخ

ؤشر النفوذ األمريكي، وكيف واصل الهبوط منذ األيام األولى الستقالة ودعونا نر، وبكل الموضوعية، م
 .االتحاد السوفياتي وحتى يومنا هذا

ولنضع الضوء الكاشف على منطقتنا التي أضحت خالل السنوات العشرين الماضية مسرح حروب تبدأ 
 .وال تنتهي

خروج، أما حروب إسرائيل، حرب الخليج األولى والثانية، وخالصتهما غرق في وحل، وعجز عن ال
التي أيدتها أمريكا ـ أو لم تعارضها في أفضل الحاالت ـ فقد أودت بعملية السالم وأعادت المنطقة إلى 
حالة من الفوضى وغموض المستقبل، حتى إن الملك عبد اهللا الثاني ـ ملك األردن ـ حذّر من 

يء يشبه اليقين، بأن زمن الحروب ولّى إلى احتماالت حرب جديدة، بعد أن داعبنا ولفترة ال بأس بها بش
 .غير رجعة، منذ وضع السادات وبيغن أول سطر في عملية السالم

وحين يتراجع النفوذ األمريكي إلى حد عدم القدرة على الخروج من المأزق، ناهيك عن استحالة الحسم، 
مريكي في أمر التعامل مع فلذلك تداعيات اقتصادية ونفسية واستراتيجية، تتجلى اآلن في التخبط األ

إيران، والتخبط األشد خطورة في تعامل أمريكا مع حلفائها، وعدم وضوح خطوات إنهاء هذا التخبط 
 .واستبدال سياسة قابلة للتطبيق به، وليس مجرد توجهات ومواقف

: ةالجنرال زيني، الذي أوفده بوش في مهمة عمل إلى فلسطين وإسرائيل، قال كلمة في منتهى الخطور
وألن الذي قال ذلك، واحد من قلب . »إن حرب الخليج الثانية جاءت تلبية لرغبات ومصالح إسرائيل«

المؤسسة األمريكية الرسمية ـ حتى لو كان متقاعدا ـ فيجدر بالرئيس األمريكي أوباما، وهو بصدد 
 يحددون رؤيتهم وضع سياسة شرق أوسطية جديدة، أن يدقّق في هذا القول، ذلك أن العرب والمسلمين،

وموقفهم من أمريكا وإداراتها، على إيقاع السياسة األمريكية حيال القضية الفلسطينية أوال، وتحديدا حيال 
 .سياسات اإلدارات المتعاقبة تجاه إسرائيل

العرب والمسلمون ال يطلبون المستحيل، بمعنى فصم عرى العالقات الخاصة بين الواليات المتحدة 
 مسألة تتنافى مع أبسط قواعد الواقعية السياسية، غير أنهم يريدون قدرا أعلى من التوازن وإسرائيل، فهذه

بين المصالح األمريكية في العالمين العربي واإلسالمي من جهة، والمصالح األمريكية مع إسرائيل من 
 .جهة أخرى

وازن على األرض، ولذلك والتوازن المطلوب، ليس في المواقف والتوجهات المعلنة، وإنما في تنفيذ الت
سيناريو حتمي يتطلب أوال التخلي عن بعض المسلَّمات األمريكية في التعامل مع إسرائيل، وأوالها 
استبعاد الضغط المباشر لمصلحة اإلقناع األبوي؛ هذه الطريقة جعلت إسرائيل صاحبة الكلمة العليا في 

 وهي الفشل اإلسرائيلي واألمريكي في ذات السياسة األمريكية الشرق أوسطية، وأفرزت نتيجة واحدة،
 .الوقت

وثانية المسلَّمات التي تحتاج إلى تغيير من صاحب شعار التغيير، العناية باألصدقاء األقربين، وال أريد 
، إنهم ببساطة وصدق جميع العرب وجميع المسلمين، الذين »من هؤالء األصدقاء؟«استخدام كلمة الحلفاء 
إن أكثر . ة أمريكا فبوسعهم االتحاد على محبتها إذا ما أقدمت على سياسة متوازنةإن اتحدوا على كراهي

المسلمين تطرفا في معاداة أمريكا هو الرئيس اإليراني أحمدي نجاد، ورغم ذلك دعونا ندقّق في أدبيات 
م تحرم نجاد تجاه أمريكا، إن الرجل يطلب احتراما متبادال، وال يأتي على ذكر آيات من القرآن الكري

العالقة مع أمريكا، ومع أن نجاد ال يصلح كناطق باسم العرب والمسلمين في أمر العالقة مع أمريكا، فإن 
 .فهم مواقفه ودوافعه ومطالبه، يسهل على أمريكا فهم المواقف السعودية والمصرية واألردنية
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، أي إذا كان »ليوم لصيغة نهائيةا«وثالثة المسلمات، أن يتخلى أوباما عن نظرته إلى األمور كما لو أنها 
العرب اليوم غير فاعلين بما فيه الكفاية في السياسة الدولية، بمعنى المبادرات البناءة، فهم فاعلون حتما 
في إغالق المساحات على أمريكا، وفاعلون في إنتاج ظواهر مدمرة، ما دامت أمريكا تسير في سياساتها 

ادل في مسؤولية الواليات المتحدة وإسرائيل عن تنامي التطرف في إن أحدا ال يج. السلبية في المنطقة
المنطقة، وال أحد يجادل في أن نمو نفوذ الحركات اإلسالمية في فلسطين ولبنان، وتحت الرماد في العديد 

في غزة انسحب شارون بطريقة خطرة، ولم يسجل انسحابه . من األقطار، سببه إسرائيل في المقام األول
لية السالم كي ال تستفيد السلطة من تحرير غزة بواسطة المفاوضات، وفي لبنان هرب في سجل عم

باراك من أجل أن يمنح حزب اهللا حق القول، وبطريقة ال نقاش فيها، إنه طرد إسرائيل، وإنها ولّت 
هاربة تحت جحيم المقاومة، ومنذ ذلك اليوم وحتى اآلن، وإسرائيل تتخبط، فال هي ناجحة في 

 .ات، وال هي كذلك في الحربالمفاوض
إن على السيد أوباما أن يدرك، أن كل تأخير في إنجاز عملية سالم متوازنة، هو منح شخص مثل 
ليبرمان كلمة عليا في تقرير السياسة األمريكية الشرق أوسطية، ولربما فتح أمامه فرصة إظهار نتنياهو 

 . كرئيس للوزراءكرجٍل غير مناسب، واحتل مكانة في االنتخابات القادمة
على أي أحد أن ال يرى في هذا القول أي قدر من المبالغة، ولننظر إلى مؤشر نفوذ القوى السياسية 
واأليديولوجية في إسرائيل منذ اليوم األول لبدء المشروع السياسي المسمى بمشروع أوسلو، وحتى اليوم، 

 .  ما استمر الحال على هذا المنواللنرى أن فرص من هو أكثر سوءا من ليبرمان ستكون مضمونة إذا
أخيرا، إن امتحان أوباما في الشرق األوسط ستظهر نتائجه خالل أسابيع، وال أقول أشهر، وإذا ما كانت 

 !حتى أنت يا أوباما.. النتيجة فشال، فعندئذ ال بد من القول
 28/5/2009الشرق األوسط، 

  
  ي دولة حماس؟؟ ما هي الضمانات حتى ال تكون الدولة الفلسطينية ه .65

  محمد خليل مصلح 
بهذا السؤال تسلح نتنياهو أمام الرئيس أوباما للهروب إلى األمام وعدم البحث عن إجابات مناسبة لمطالب                
الرئيس األمريكي، في سعي منه لتشويش وبلبلة الرؤية األمريكية لفرض نظرية حل الدولتين على أساس               

غير مقبولة إسرائيلياً خاصة فيما يتعلق بحق عـودة الالجئـين           المبادرة العربية لما تتضمنه من عناصر       
. م1967/ حزيـران    / 5الفلسطينيين والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأساس االنسحاب إلى ما قبـل            

وإن المبادرة العربية مكون حيوي في الجهود الدولية المبذولة للتقدم بخطة سالم شـاملة علـى جميـع                  
 اإلسرائيلي ،لذلك الحديث الذي جرى بـين        – اإلسرائيلي واللبناني  -ساران السوري المسارات بما فيها الم   

الرئيس ورئيس الوزراء جرى على طريقة العرض والسماع لما عند اآلخر من أفكار دون الدخول فـي                 
جدال أو نقاش ، لكن لم يخلو هذا االستعراض من بعض التساؤالت أو تفنيد لبعض وجهات النظر ومـا                   

ا من مخاطر أو محاذير، مع الحرص على عدم الدخول في جدل يفضي إلى تصادم أو يعمق                 يترب عليه 
  .االنطباع السابق عن مشاكسة وعجرفة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

نتنياهو سيراهن على الوقت وعلى مواقف األطراف األخرى كإيران والمقاومة والدول العربيـة ، هـذه                
نا إلى حنكة ودراية في إدارة الصراع دون تقديم هدايا لإلسرائيليين ،            المعادلة المركبة هي بحاجة من قبل     

إذا ما أدركنا أن نتنياهو يخطط  لخلط كل األوراق وبعثرتها أمام كل الالعبين بمـا فـيهم األمريكيـون                    
واإلسرائيليون المؤيدون للتوجهات األمريكية الجديدة ، فمالحظات نتنياهو على عرض الـرئيس أوبامـا              

فككت المستوطنات في قطاع    ) إسرائيل(لغمة ، تفكر في المستقبل البعيد، توظف الماضي لذلك إذاً           كانت م 
، فماذا كان الوضع ؟ نيران حماس       67غزة، كما حدث في الماضي كجزء من خطة االنسحاب إلى حدود            

حماس في الـضفة  وعليه ماذا سنتلقى في الضفة إذا انسحبنا بهذه الطريقة ؟ دولة  " بنية تحتية لإلرهاب    " 
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المسافة قريبة للصواريخ والتهديد مباشر وقاتل ، تعليقات نتنياهو تحمل هذه الرسالة مما يعني أنـه يـا                  
سيادة الرئيس أوباما عليك أن تعيد ترتيب أولويات الخطة ترتيبا آخر يحول دون وقوع تلـك المحـاذير                  

الترتيب يا سيادة الرئيس يجـب أن يكـون         الذي تكفلتم بالمحافظة عليه ،      ) إسرائيل(واألخطار على أمن    
  :  كالتالي

الخطر يأتي أوال من إيران الدولة النووية وما سينتج عن ذلك من متغيرات في المنطقة حتى لو افترضنا                  
سيادة الرئيس أننا غير موجودين في المنطقة فالتهديد قائم، الدول الصديقة لكم منزعجة وقلقة من التهديد                

لمباشر في تهديد استقرار هذه الدول أو غير المباشر للعالقة القائمة بينها وبين المقاومة              النووي اإليراني ا  
،أليست هذه إرهاصات انقالب على الوضع الراهن على الهيمنـة          ) حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة      (

 فيهـا مـن     األمريكية على الشرق األوسط بما فيه من أهمية استراتيجية سياسية وعسكرية واقتصاديا لما            
  .مخزون نفطي عالمي ، الوقت ال يلعب لمصلحتكم

يا سيادة الرئيس المنطق يقول القضاء على النووي اإليراني يعني إضعاف تيـار الـرفض والممانعـة،                 
القضاء على العناصر المسببة لالنقالب والتغيير يعني استقرار الوضع لصالح الدول الصديقة والمعتدلة،             

اس في الضفة يجب أالّ نسير على خطتكم بل بما نراه وهو أن من الخطأ ربـط                 وحتى ال تكون دولة لحم    
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بالملف اإليراني وان المفاوضات يجب أن تبدأ مـن نقطـة الـصفر                 
وبالتدرج وليس من أعلى يجب أن نصعد إلى األعلى وهي الطريقة التي ستجيب على كل االعتراضـات                 

تلقي عبء االلتزامات األمنية عليهم وهذا يعني صراعاً بين حماس والسلطة فـي رام              والمحاذير وهي س  
اهللا ستقوض الجهتان ومن ثم لن نجد شريكاً إلقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح بل سنكون بحاجة فقط                 

يلحـق  إلدارة حكم ذاتي للسكان فقط مع احتفاظنا بحقنا في األرض ، أو إذا استعد الملـك عبـد اهللا أن                     
رعايته على فلسطينيي الضفة والرئيس مبارك على غزة نكون قد انتهينا مـن مـشكلتنا األبديـة مـع                   
الفلسطينيين ، وإال كيف تضمن لي أال تسيطر حماس على الضفة الجهات األمنية عندي تقـول إنـه إذا                   

اوض تحت تهديد   ، لن أف  )إسرائيل(أجريت انتخابات فلسطينية في الضفة حماس ستفوز ، لن أخاطر بأمن            
، لن يكون أي اتفاق بيننا إال       )إسرائيل(وفرض سيطرتها وعدم تخليها عن مواقفها ومطالبها بالقضاء على          

ال تملك  ) إسرائيل(إذا زال خطر حماس من غزة وحزب اهللا من لبنان وقضيتم على الخطر اإليراني الن                
رض إذا أحسنّا الظن بالتوجه األمريكي      أن تختبر أو تجرب وهي ال تحتمل أي خطأ استراتيجي، هذا الع           

واالستراتيجية الجديدة بما يتعلق بجوهر الدولة المطلوبة لنا، أما إذا كانت المبادرة بحسب مـا عرضـته                 
صحيفة معاريف ضياع حق الالجئين وتوطينهم في البلدان القاطنين فيها مؤقتا وتـدويل البلـدة القديمـة                 

 الخطر، والهدية التي ينتظرها نتنياهو الرفض الفلسطيني خاصـة          وتبادل األراضي مع السكان هنا يكمن     
ونقل المشكلة للجانب اآلخر مما يترتب عليه ضغط أمريكي على الدول العربيـة             " حماس  " من المقاومة   

  .للعمل على إزالة هذه العقبة
مح لهـا   سؤال البد منه كيف ستواجه حماس خطر التصفية ؟ وهل تملك حماس هامشاً من المناورة يـس                

بالتعامل مع هذا الوضع والعرض المستقبلي المتوقع؟ وماذا وقعت حماس في خطأ اسـتراتيجي؟ أسـئلة                
كثيرة ستواجهها المقاومة وحركة حماس في محاولة الجمع بين المقاومة والحكم تحت عنـوان أخطـأت                

  .قريب بإذن اهللالجواب يحمله المستقبل ال!! حماس أم أصابت بالمشاركة السياسية في االنتخابات 
  28/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  "إسرائيل"نتنياهو يكذب على العالم ضماناً ألمن  .66
  أمير أورون

أكبر حلفاء الواليات المتحدة فـي الـشرق        «وزارة الدفاع األميركية قررت قبل أسبوع أن إسرائيل هي          
 ذاته هذا الـشعار فـي قناتهـا         وبدورها أبرزت وزارة الدفاع األميركية البنتاغون في الوقت       . »األوسط

  .التلفزيونية وعلى موقع اإلنترنت الخاص بها
والواقع هنا وعند متابعة سير العالقات التاريخية بيننا وبين األميركيين سنجد أن هناك بالفعل حاالت مـد      

  .وحاالت جذر إال أنها في النهاية تتميز بالحميمية
كية منذ تولي باراك أوباما الرئاسة في البيت األبيض وهو          غير أن هناك تغيرا واضحا في السياسة األمير       

التغير الذي يعني التنازل وبقدر كبير عن هذه الحميمية، خاصة أن اإلدارة األميركيـة الجديـدة باتـت                  
تستخدم مصطلحات استفزازية لليمين اإلسرائيلي مثل مصطلح الدولة الفلسطينية الذي يتردد بقـوة فـي               

  .اإلعالم األميركي
غم معارضة نتنياهو الشديدة إلقامة هذه الدولة فإن هناك إشارات تؤكد أن إقامتها أصـبحت قريبـة،                 ور

خاصة مع اقتناع أوباما بها واألزمات التي تتعرض له العملية السليمة بسبب المماطلة في اإلعالن عـن                 
ن إلقامتها جعلهـا فـي       إلى التصدي ومن اآل    -الرافض لهذه الدولة  –هذه الدولة، األمر الذي دفع نتنياهو       

النهاية كيانا مشوها ال مالمح له، خاصة على الصعيد العسكري؛ حيث يخطط إلى نزع الـسالح عنهـا                  
واالحتفاظ بمناطق استراتيجية تحمي إسرائيل من حولها وإخضاع المجال الجوي والبحري واإلقليمي من             

سطينيين في النهاية يرفـضون هـذه       هذه المخططات ستجعل الفل   . حولها لسيطرة إسرائيل ضمانا ألمنها    
  .الدولة الوليدة ويصبحون هم الرافضين لها وليس إسرائيل

الالفت وعند الحديث عن نقطة المناطق االستراتيجية بالتحديد بخالف نقطة السالح سنجد أن العديد مـن                
، وعلـى سـبيل   المناطق العربية الموجودة بين إسرائيل والدول العربية تمثل بالفعل أزمة بين الطـرفين      

المثال سنجد أن نظام الهدنة بين إسرائيل من جهة وبين مصر وسوريا واألردن من جهة أخرى تـضمن                  
إقامة مناطق منزوعة السالح بمنطقتي النقب وسيناء وشمالي غور األردن وفي صيغة أخرى في جبـل                

  .المشاهد في القدس، أي أن المجاالت اإلقليمية والصحراوية من حولنا
 وفي غياب السالم فإن هذه المناطق تكون بمثابة برميل من البارود مرشـح لالنفجـار فـي أي                   غير أنه 

وقت، وهو االنفجار الواضح على سبيل المثال في لبنان التي ال ترتبط بسالم مع إسرائيل، وكذلك منطقة                 
غرافية بينها  هضبة الجوالن في سوريا، بل وحتى مصر التي نرتبط بسالم معها وتعتبر منطقة الحدود الج              

  .وبين إسرائيل نقطة أزمة فعلية بين الطرفين
ومن هنا فإن الواضح أن نتنياهو سيسعى إلى طرح هاتين النقطتين كشرطين أساسيين عند الحديث عـن                 

منع السالح عن هذه الدولة الفلسطينية الوليدة من جهة ثم إقامة مناطق استراتيجية بهـا               : هذه الدولة، أي  
  .ية إسرائيلتخنقها بدعوى حما

وبالتالي ستكون هذه الدولة الفلسطينية مجردة من الجيش الهجومي وسيحظر عليها إدخال جيش أجنبـي،               
وجزئيا في غـزة     (67خاصة أن هذا ما كان الوضع عليه في الضفة الغربية تحت الحكم األردني حتى               

  .ن األحوالوهو ما سيمنع إقامة هذه الدولة بأية حال م). تحت الحكم العسكري المصري
ومن هنا يجب أن نعلم أن نزع السالح من جهة وإقامة هذه المناطق الخانقة للدولة الوليدة من جهة أخرى                   
هما مجرد ذريعتين فقط؛ حيث ال يريد نتنياهو دفع ثمن السالم وإقامة هذه الدولة بدعوى الحفـاظ علـى                   

خرى مثل المستوطنات على سـبيل      أمن إسرائيل، خاصة إن وضعنا في الحسبان الكثير من المشاكل األ          
  .المثال وكيف ستتم إقامة الدولة الفلسطينية وهي مقامة عليها

  األخطر من كل هذا أننا نعرف أن نتنياهو تربى عائليا على كراهية الفلسطينيين وعدم السماح بإقامة دولة               
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لسطينية حتى إن كانت منزوعة     لهم، وهذا ما يقوله صراحة والده بنتسيون نتنياهو الذي يعارض الدولة الف           
السالح، األمر الذي سيجعل نتنياهو يماطل فقط من أجل الحيلولة في وجه إقامة هذه الدولـة وتفـضيل                  

  .سالمة بيته الداخلية على السالم بين الدول
  "إسرائيل اليوم"
 28/5/2009العرب، قطر، 
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