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  استراتيجيا" إسرائيل"ن في مصلحة حل الدولتي: أوباما .1

تصريحات أن  ،.)ب.ف.أ(و رويترز ونقالً عن وكالتيندن ل وواشنطن من 30/5/2009الحياة،  ذكرت
الرئيس األميركي باراك أوباما لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من أمس، 

 على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، ما أعطت مؤشراً واضحاً إلى استمرار ضغوط الواليات المتحدة
وعقد أوباما محادثات مع عباس في البيت  .قد يصعد األزمة المكتومة في العالقات بين الحليفين التقليديين

وجاء ذلك بعد أن قوبل أحدث نداء وجهته واشنطن لوقف بناء المستوطنات بالرفض من جانب ، األبيض
  .إسرائيل

 في الضغط على نتانياهو لفرض تجميد كامل على بناء المستوطنات في وأوضح أوباما أنه سيستمر
ال يمكن ": وقال للصحافيين وعباس إلى جانبه. الضفة الغربية المحتلة وتأييد هدف إقامة دولة فلسطينية

وشدد على أن التزامات . "يجب أن نعيد هذا األمر إلى مساره... أن نستمر في السير على غير هدى
وقف بناء المستوطنات وضمان قيام دولة فلسطينية لها "جب خطة خريطة الطريق تتضمن إسرائيل بمو
لكنه قال أيضاً إنه يجب على الفلسطينيين تحقيق مزيد من التقدم نحو تعزيز قواتهم . "مقومات البقاء

  . المعادي إلسرائيل الذي قال إنه ينتشر في المدارس والمساجد"التحريض"األمنية والحد من 
ار أوباما إلى أنه سيتحدث عن أفكاره في شأن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين في كلمته من القاهرة وأش

إنها عامل ": وقال. الخميس المقبل، لكنه نحى جانباً التكهنات بأنه سيكشف النقاب عن مبادرة سالم جديدة
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أضاف أنه يأمل في أن يعمل و. "حاسم في عقول كثير من العرب في شتى أنحاء المنطقة وخارج المنطقة
  .من أجل سالم أوسع بين إسرائيل وجيرانها العرب

واضحاً جداً في ما يخص ضرورة "وذكر أنه كان . "بقوة حالً يقوم على دولتين"وأكد للصحافيين أنه يؤيد 
 دث عن الحراكإال أن أوباما تح . مايو الجاري/ أيار18 لدى استقباله نتنياهو في "وقف االستيطان

 في جهود "أعتقد بأننا ال نستطيع إضاعة أي لحظة": وقال. خالفلداخلي اإلسرائيلي لخفض حدة الا
لكنني ال أتخذ قراراتي باالستناد إلى محادثات أجريناها األسبوع الماضي فقط ألن على "تسوية النزاع، 

  . "نتانياهو بالتأكيد تسوية هذه المسائل داخل حكومته وداخل تحالفه
لتـسوية  " بجدول زمني مصطنع  "رفض االلتزام    أن أوباما     من واشنطن  30/5/2009ستور،   الد وأضافت

. النزاع ، مشددا على ثقته بأن الحكومة اإلسرائيلية ستدرك في القريب العاجل أهمية قيام دولة فلسطينية               
ـ             "وأوضح أوباما  ى المـدى   إنني واثق من أنه إذا نظرت إسرائيل ، فيما يتعلق بمصالحها االستراتيجية عل

". الطويل ، فإنها ستدرك أن حل قيام دولتين هو في مصلحة إسرائيل كما هو الحال بالنسبة للفلـسطينيين                 
أنا أشاطر الرئيس عباس مشاعره وأعتقد أن الكثير من اإلسرائيليين يشاطرون هذا الرأي بـأن               "وأضاف  

 هذه العملية حتى تتحرك مـن       لضمان بدء انطالق  .. سأبذل كل ما في استطاعتي    . الوقت هو لب المسألة   
  ".جديد

مـصادر أميركيـة   ، أن   منال لطفي  ،لندن نقال عن مراسلتها في    30/5/2009الشرق األوسط،    وأضافت
ـ  مطلعة  إن أوباما يريد من شركاء واشنطن في منطقة الشرق األوسـط القيـام              "الشرق األوسط "قالت ل

النطـالق عمليـة الـسالم بـين الجـانبين           "وضع شروط " و "تمهيد األرضية "بخطوات إيجابية من أجل     
نريـد  ": وتابعت. "الفلسطيني واإلسرائيلي، وهذا يتطلب أن تقوم دول المنطقة باتخاذ خطوات من ناحيتها           

. جهودا إقليمية تسير جنبا إلى جنب مع المساعي األميركية لبناء الثقة بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين               
ـ  وأوضحت المصادر أن واشنطن من جانب       محايد ونزيه للسالم وستعمل على إزالة       "وسيط"ها ستتحرك ك

   .الشكوك في نزاهة ذلك الدور
 للـسالم فـي الـشرق       "خارطة الطريق "بموجب خطة   "  إسرائيل"وكرر أوباما تأكيده على أن التزامات       

. "قاءوقف بناء المستوطنات وضمان أن توجد دولة فلسطينية لها مقومات الب          " تتضمن   2003األوسط لعام   
غير أنه في المقابل قال إنه يجب على الفلسطينيين تحقيق مزيد من التقدم نحو تعزيـز قـواتهم األمنيـة                    

 .الذي قال إنه ينتشر في المدارس والمساجد"  إسرائيل" المعادي لـ"التحريض"والحد من 
أن  ،خـالق  توفيق وعاصم عبـد ال     ، هدى واشنطن نقال عن مراسليها في    30/5/2009األهرام،   وأوردت

 وكـذلك دعـم     ،"سرائيلإ"اقترح علي الدول العربية الدخول في محادثات بناءة مع          قد  الرئيس األمريكي   
  . الرئيس الفلسطيني سياسيا واقتصاديا

  
  يجب توقف الحديث عن شروط مسبقة لبدء المفاوضات: عباس .2

 أكد في مقابلة مع باس محمود عالرئيس الفلسطيني أن واشنطنمن  29/5/2009نت، .العربيةنشر موقع 
ينبغي التوقف عن الحديث عن شروط مسبقة "أوباما، أنه الرئيس األمريكي باراك تلت لقاءه ب" العربية"

طلبات والتزامات يجب الوفاء بها من قبل الطرفين "، معتبرا أنه توجد "يينسرائيللبدء المفاوضات مع اإل
ية سرائيل إلحياء عملية السالم اإلثيقة تتضمن أفكاراًوقال إنه سلّم أوباما و ".يسرائيلالفلسطيني واإل

ال تخرج عن إطار خريطة الطريق، وال عن مبادرة السالم العربية، وتحوي "وهذه الوثيقة . الفلسطينية
  ". حول آليات لتنفيذ هاتين الخطتينأفكاراً

  أنوجويس كرم محمد يونس ،نيويوركوواشنطن  نقالً عن مراسلها في 30/5/2009الحياة، وأضافت 
، وأن مضيفه أكد له "جدياً وصريحاً"واشنطن أمس، أن لقاءه وأوباما كان  عباس أكد قبل مغادرته

 بعد انتهاء اجتماعاته "الحياة" إلىوأشار عباس، في تصريحات . تصميمه على التوصل إلى حل الدولتين
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ت المقبل إلى المنطقة في في البيت األبيض، إلى أن المبعوث األميركي جورج ميتشل سيتوجه السب
تهدف إلى مساعدته " أوباما إلىن الوثيقة السياسية التي قدمها أ وأوضح. جولته الرابعة منذ بداية السنة

تغييرات أو "، مشدداً على رفضه أي "على إيجاد آلية لتنفيذ مبادرة السالم العربية وال تخرج عنها
ئيس األميركي مصمم على تنفيذ خريطة الطريق يبدو أن الر": وقال. "تعديالت على نص المبادرة

) ي بنيامينسرائيللرئيس الوزراء اإل(والتزاماتها المطلوبة من الطرفين، هذا ما قاله لنا وما قاله أيضاً 
هذه ليست شروطاً، "وعن اشتراطه وقف االستيطان قبل استئناف المفاوضات، قال عباس إن . "نتنياهو
بموجب البند األول في خريطة الطريق الذي ينص على وقف كامل  إسرائيل التزامات على وإنما

  . "يين أن يقوموا بالتزاماتهمسرائيلنحن قمنا بالتزاماتنا، وعلى اإل": وأضاف. "لالستيطان
 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون  أنوكاالتنقالً عن ال 30/5/2009الغد، األردن، وأوردت 

هناك تفاؤل لدى القيادة الفلسطينية من االلتزام الذي  يان أمسالمفاوضات في منظمة التحرير قال في ب
 - حل الصراع الفلسطيني"وقال إن . أبداه الرئيس أوباما وإدارته نحو السالم في الشرق األوسط

وحذر عريقات من أن عملية السالم في  ".ي أمر رئيسي لتحقيق االستقرار والسالم في المنطقةسرائيلاإل
.. الوقت يضيق بحل الدولتين" إن وأضافحمل جولة أخرى من المفاوضات الفاشلة، الشرق األوسط ال تت

 التزاماتها الواردة في االتفاقيات الموقعة أدى إلى تالشي مصداقية عملية السالم، إسرائيلإن عدم تطبيق 
  ".وكما تعمل نشاطاتها االستيطانية المتواصلة على تقويض قابلية الحياة لحل الدولتين

  
   أمن الضفة يعتقل نائب رئيس بلدية نابلس بعد إطالقه من سجون االحتالل":ينفلسط" .3

اعتقلت األجهزة األمنية في الضفة الغربية المهندس مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس، وذلك  :نابلس
  . ساعة فقط من اإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد اعتقال إداري دام سنتين24بعد أقل من 

صلت األجهزة حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، حيث اعتقلت كما وا
  . منهم خالل األربع والعشرين ساعة الماضية، كما استولت على ناد رياضي في الخليل5

من جهة أخرى، قامت مديرية تربية جنوب الخليل بفصل المدرس داود كايد يوسف من عمله على خلفية 
  .سياسية

  30/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   الخارجيةلإلمالءاتعباس لم يعد أمينًا على مصالح الشعب وما زال مرتهنًا : حماس .4
الرئيس  اعتبرت أن لقاء حماسحركة ، أن غزة  من29/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 

 حماسالناطق باسم رأى و". مخيباً لألمال"أوباما لم يقدم أي جديد، بل جاء والرئيس باراك عباس محمود 
تمنيات أوباما غير كافية، ولم تعد مجدية، ال سيما في ظل التصعيد الصهيوني "فوزي برهوم في بيان أن 

ال نعول على مثل : "وأضاف".  وإحكام الحصاراألراضيالمتواصل عبر االغتياالت واالعتقاالت ونهب 
الصهيوني لفك الحصار وإنهاء االستيطان ووقف هذه اللقاءات التي لم ينتج منها أي ضغط على العدو 

  ".العدوان
كل االلتزامات األمنية من قبل أبو مازن مع االحتالل بما فيها خارطة " أن حماسوأوضح المتحدث باسم 

  ".الطريق يعني إنتاج سلطة بوليسية لحفظ أمن االحتالل على حساب أمن المواطن الفلسطيني وحقوقه
م به أبو مازن من اعتقاٍل سياسي وعرقلة للحوار وتشكيٍل لحكومة غير شرعية وأضاف برهوم أن ما يقو

في الضفة الغربية، يؤكد أنه ليس لديه ما يقدمه إلنجاح الحوار، ولم يعد أمينًا على مصالح الشعب 
  .الفلسطيني، وما زال مرتهنًا بالكامل لإلمالءات األمريكية والصهيونية

 النائب مشير المصري ، أنغزة مراسلها من اشرف الهور  عن 30/5/2009 القدس العربي، وأضافت
فريق التفاوض الفلسطيني راهن من قبل على وعد الدولة 'ان ' القدس العربي' لـ  قالالقيادي في حماس
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واشار الى  .'انتهت واليتان متتاليتان من حكم بوش، ولم نشهد اقامة الدولة'، واضاف 'الذي قطعه بوش
  .'سرائيلالحليف االستراتيجي إل'، كونها ال تزال تعتبر 'خاسر'ى االدارة االمريكية ان الرهان عل

  
  حماس تطالب السلطة بالكف عن مالحقة المقاومين..  يشيعون قائد القسام في الخليلاآلالف .5

شيع آالف الفلسطينيين ظهر أمس جثمان الشهيد عبدالمجيد دودين قائد كتائب القسام في الخليـل               : الخليل
في محافظة الخليل بعد أن قـام       )  كيلو مترا جنوب مدينة دورا     20على بعد   (في مسقط رأسه قرية البرج      

  .ي بتسليمه إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليلسرائيلاالحتالل اإل
وشارك في الموكب آالف الفلسطينيين الذي احتشدوا وهم يرددون شعارات مؤكدة على المقاومة، وطالبوا            

  .باالنتقام لدماء الشهيد، رافعين الرايات والشعارات المنددة باالحتالل" قسامكتائب ال"
وألقى القيادي في حركة حماس مشير المصري عضو المجلس التشريعي كلمة عبر الهاتف في الجماهير               
المحتشدة أثناء تشييع الجثمان، أكد فيها على حق المقاومة في مواجهة االحتالل، مشددا علـى أن الـرد                  

الكف عـن   "وطالب المصري السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية         .كون بالطريقة والوقت المناسبين   سي
ضـرورة  "، مؤكدا علـى     "مالحقة المقاومين، وإطالق سراح األسرى السياسيين الموجودين في سجونها        

  ".حماية المقاومين وعدم المشاركة في تصفيتهم
 30/5/2009السبيل، األردن، 

  
   يوليو/  تموز7 توقيع اتفاق في إمكانية إلىالفات بين فتح وحماس ال يشير  حجم الخ:عوض .6

ـ            : اشرف الهور  -غزة   القـدس  "قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلـسطيني لـ
 ان المعطيات وحجم الخالفات القائم بين حركتي فتح وحماس، ال تشير الى امكانية توقيع اتفـاق                 "العربي

 يوليو المقبل، كما يتوقع الجميع، نافيا       /االنقسام السياسي الفلسطيني في السابع من شهر تموز       ينهي حقبة   
في الوقت ذاته تلقي الفصائل الفلسطينية دعوات لعقد جلسات للجان الحل الخمس فـي القـاهرة الـشهر                  

  .المقبل
فلسطينية التي تشارك   انه لغاية اللحظة لم يرسل المسؤولون المصريون دعوات للفصائل ال          وقال العوض 

  . في حوارات القاهرة، لحضور اجتماعات اللجان الخمس التي تبحث في ملفات الخالف المعقدة
، حيث لم يـتم     'لم يحدث اختراقا  'ولفت العوض الى ان اجتماع اعضاء لجنة المصالحة في غزة قبل ايام             

لتـين تطالبـان بتهيئـة األجـواء        األخذ بالمذكرات التي رفعها المجتمعون للحركتين المتخاصمتين، وال       
  .للمصالحة، ووقف االعتقاالت السياسية

  30/5/2009القدس العربي، 
  

  "الرصاص المصبوب" خالل عملية "جرائم حرب"حماس ترحب ببعثة دولية لتقصي وقوع  .7
 بقرار االمم المتحدة القاضي بارسال فريق تحقيق دولي         أمسرحبت حركة حماس     : اشرف الهور  -غزة  
 االخيرة  إسرائيل وغزة االسبوع المقبل لتقصي ادعاءات بارتكاب جرائم حرب، خالل حرب            ائيلإسرالى  

  .'الرصاص المصبوب'على القطاع 
ان حمـاس   ' القـدس العربـي   ' النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي مشير المصري لـ            أكدو

، وقـال   'الـضحية والجـالد    'لكن المصري طالب بأن ال تساوي هذه اللجنة بـين         . ستتعاون مع اللجنة  
المطلوب احقاق الحق، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي تعرض لهولوكوست حقيقي، خـالل              '

على اللجنة تحمل مسؤولياتها األخالقية واالنسانية، للوقوف بجانب من تعرضوا لمحرقـة            'وقال   .'الحرب
  .'حقيقية، استخدم خاللها العدو اقوى اسلحته الفتاكة

  30/5/2009دس العربي، الق
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  يةسرائيلاإلهي السبيل الوحيد للوقوف في وجه الحكومة المسلحة المقاومة : كتائب األقصى .8
فـي فلـسطين والمنطقـة      ' توحيد جهود المقاومة  ' لـ   أمس األقصىدعت كتائب    : اشرف الهور  - غزة

ـ  نـسخة منـه ان     ' عربـي القدس ال 'ورأت في بيان لها تلقت       .'صد الفكر الصهيوني المتطرف   'العربية ل
واكـدت   .'هو السبيل الوحيد في وجه حكومة االرهابي نتنياهو والمتطرف ليبرمان         'الثبات على المقاومة    

من خالل صمود الشعب في صد العـدوان االخيـر علـى            ' اثبتت نجاعتها 'ان المقاومة المسلحة    الكتائب  
  . قطاع غزة

  30/5/2009القدس العربي، 
  

   تصريحات عباس بشأن حق العودة تستهجن" ألوية الناصر" .9
محمـود عبـاس    ) المنتهية واليته (استهجنت ألوية الناصر صالح الدين، أمس تصريحات الرئيس         : غزة

  ". ال يمثل إال نفسه وال يحق له أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني"المتعلقة بحق العودة، مؤكدة أنه 
نسخة عنه، أن تأتي تـصريحات      " فلسطين"، تلقت   واستغربت األلوية في بيان صادر عن مكتبها السياسي       

عباس فيما يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى الواحد والستين للنكبة إيماناً منه بأن العـودة حـق مقـدس،                  
، "تبجح الغطرسة الصهيونية عبر المطالبة باالعتراف بيهودية دولـة الكيـان المـسخ            "مشيرة أيضاً إلى    

  .، حسب تعبيرها"اقة السياسية في التخاطب الدوليقمة الحم"واصفة تصريح عباس بأنه 
إن محمود عباس هو رئيس سابق للسلطة الوطنية الفلسطينية وهو ال يمثل إال نفسه              : وتابعت األلوية قائلة  

الشرفاء في حركة فتح وفصائل العمل الـوطني        "، داعية   "وال يحق له أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني       
 من هذه التصريحات الالمسئولة لمحمود عبـاس، وإال فـإن التـاريخ لـن               واإلسالمي إلى اتخاذ موقف   

  .، حسب البيان"يرحمهم
  30/5/2009صحيفة فلسطين،  

  
  ترفض التعاون مع التحقيق الدولي في محرقة غزة" إسرائيل" .10

، أمس، أنها لن تتعاون مع فريق األمم المتحدة المكلف بالتحقيق في جرائم "إسرائيل"أعلنت : أ.ب.د
وأعلنت األمم المتحدة في جنيف، أمس، ان فريقا مكونا من أربعة . حرب التي ارتكبتها في قطاع غزةال

أفراد يرأسه المدعي في مجال جرائم الحرب الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون، سيتوجه إلى المنطقة 
ق إن التحقيق وقال جولدستون في وقت ساب. في غضون يومين ويعتزم بدء عمله بحلول االثنين المقبل

وألمح أيضا انه سيحاول دخول غزة عبر مصر إذا لم . أو من دونه" إسرائيل"سيمضي قدما بالتعاون مع 
  ".إسرائيل"يتم السماح له بالقيام بذلك عبر 

لقد صدرت تعليمات لهذه اللجنة بأن تبين " "يةسرائيلاإل"وقال يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية 
مذنبة بغض النظر عن أي شيء آخر وليس هناك أي فائدة من التعاون مع مثل هذه " إسرائيلأن 

، مشيرا "متحيز بشكل قوي"وزعم أن القرار الذي منح فريق األمم المتحدة التفويض ". المسرحية التنكرية
  .حماسبينما تجاهل حركة " يةسرائيلاإل"إلى أنه أمر بالتحقيق فقط في االنتهاكات 

  30/5/2009الخليج، 
  

  ال تنازالت في ضمان أمننا القومي: "إسرائيل" .11
ية الون بار الذي وصل إلـى       سرائيلأكد نائب المدير العام لوزارة الخارجية اإل      :  هالل الحارثي  -موسكو

ي افيغدور ليبرمان الذي سيـصل إلـى        سرائيلموسكو مؤخرا بمناسبة الزيارة المقبلة لوزير الخارجية اإل       
 لن تقدم على حلول وسط ال مع موسكو وال مع واشنطن في مسائل              إسرائيل أن   روسيا في األسبوع القادم   

ية سرائيل تقع على كاهل الحكومة اإل     إسرائيلوحسب أقواله فإن المسؤولية عن ضمان أمن        . ضمان أمنها 
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في هذه المسألة ال يمكن أن نقبل       : وأكد قائال . بغض النظر عما إذا دار الحديث عن فلسطين أو عن إيران          
وإذا رأينا أن إيران ستغدو الخطر النووي الـذي          . م روسيا وفهم أوروبا وحتى فهم الواليات المتحدة       فه

 في األشهر أو السنوات القريبة القادمة فتقع على كاهلنا المسؤولية عن إيجاد حل في               إسرائيليهدد وجود   
  .الظروف التي ال تعمل الدبلوماسية فيها

  30/5/209الشرق، قطر، 
  

   يقمع مسيرات ضد الجدار في الضفةاالحتالل .12
 مواطنين برضوض خالل مواجهـات عنيفـة،        4ُأصيب  : فادي العاروري  - حسن عبد الجواد   -الضفة

أمس، بين قوات االحتالل وعشرات المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري، والتوسع االستيطاني فـي              
  . قرية الـمعصرة، جنوب بيت لحم

ين، إلى جانب وزيرة الشؤون االجتماعية، ماجدة المـصري، أمـس،            متظاهرين وصحافي  4أصيب  كما  
جراء اعتداء قوات االحتالل على الـمشاركين في مسيرتين نظمتا في قريتي بلعين ونعلين، غرب مدينة               

  .رام اهللا، احتجاجاً على بناء جدار الفصل العنصري
  30/5/2009األيام فلسطين، 

  
  الفلسطينيون أحوج إلى الُمناصرة من اليهود: دسهيئة العلماء والدعاة في بيت المق .13

أكدت هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس بفلسطين أن الفلسطينيين وليس اليهود هم بأمس : القدس
الحاجة إلى المناصرة، فهم يشعرون بالخوف الحقيقي وال صحة ألي من المزاعم واالدعاءات 

  .الصهيونية
الصور التي لم يرها العالم وماليين القصص التي لم يسمعها العالم، ولدينا لدينا ماليين : "وتابع البيان

صحافة وإعالم وكتاب وأدباء وفنانون يمكنهم أن يسوقوا قضيتنا وأن ينشروا هذه المعلومات على العالم 
يمتلكون الذي يجهل الحقيقة، وما زال مقتنعاً بأننا نحن الذين نمتلك القوة والقدرة، مع أن العرب كلهم ال 

) قارة(من األسلحة، باإلضافة إلى ترسانتها النووية القادرة على تدمير " إسرائيل"عشر معشار ما تمتلكه 
  ".بأسرها كما يعلم الكثيرون

  29/5/2009قدس برس، 
  

  ستهدف مراكب الصيادين في غزة ياالحتالل  .14
اكب الصيادين قبالـة سـواحل      ية، أمس، قصفها لمر   سرائيلاستأنفت الزوارق الحربية اإل    : وكاالت -غزة  

ـ    .مدينة غزة  ا المراكب   أضراراً ماديةً في بعض    تأن زوارق االحتالل ألحق   " فلسطين"وأفاد مصدر أمني ل
  .دون أن يبلغ عن إصابات

  30/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   "اللجنة الوطنية العليا لإلسعاف والطوارئ"تشكيل  وزير الصحة في غزة يعلن .15
 في حكومة غزة باسم نعيم أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإلسعاف كشف وزير الصحة: غزة

والطوارئ من وزارة الصحة والدفاع المدني والهالل األحمر الفلسطيني والصليب األحمر الدولي وعدد 
وقال إنه جاري اآلن إعداد خطة وطنية شاملة لتنظيم عمل اإلسعاف  .من مؤسسات المجتمع المدني

  .اع غزة من أجل تقديم خدمة متميزة لإلسعاف وضمن ضوابط مهنية واضحة ومحددةوالطوارئ بقط
  30/5/2009قدس برس، 
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   النووي في الخليل بسبب مفاعل ديمونااإلشعاعي ازدياد النشاط :مؤتمر صحي في بيت لحم .16
ي منطقـة    أكد الدكتور محمود سعادة، زيادة نسبة التلوث اإلشعاعي النووي، ف          : العيسة أسامة  -بيت لحم 

 .، بنقل مواد سماها بالقاتلة إلـى األراضـي الفلـسطينية          إسرائيل واتهم   ،الخليل، ومصدره مفاعل ديمونا   
وكشف سعادة، الذي أسس الفرع الفلسطيني للجنة األطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية، في ورقة               

ت لحم، عن خطورة هذا التلوث، على       بحثية قدمها في مؤتمر نقابة األطباء الذي أنهى أعماله امس في بي           
  .صحة المواطنين

وكان سعادة قاد حملة إعالمية للتعريف بمخاطر مفاعل ديمونا ودفن النفايات، على المناطق الفلـسطينية،    
 ضعف  100الظاهرية بلغت أكثر من     -وكشف على أن نسبة اليورانيوم المنضب على طريق الرماضين          

  .  ضعف المعدل الطبيعي265 معدل غاز الردون إلى الحد الطبيعي، إضافة إلى ارتفاع
  30/5/2009الحياة الجديدة، 

  
 غلق مهرجانا أدبيا في القدسي االحتالل .17

ية مسرحا فلسطينيا في القدس الشرقية أول من أمس سرائيلأغلقت الشرطة اإل:  لندن- القدس المحتلة
قال إلى مكان آخر للمرة الثانية خالل وأجبرت كتابا أجانب مشاركين في مهرجان أدبي دولي على االنت

  .أسبوع
  30/5/2009الشرق األوسط، 

  
  من عمان اإلسرائيلي بطرد السفير تطالب"  الديمقراطيةالوطنيةالكتلة " .18

عبرت الكتلة الوطنية الديمقراطية في البرلمان االردنـي بدقـة    :د ب أ، عمان ـ بسام البدارين ذكرت 
ولة االردنية تجاه تبني الكنيست االسرائيلي لمشروع اقتـراح مثيـر           متناهية امس الخميس عن مزاج الد     

عندما اصدرت بيانا نعت فيه تقريبا اتفاقية وادي عربة داعية الى طرد السفير االسرائيلي فـي عمـان                  
  .كخطوة اولى وسريعة ردا على التحرش االسرائيلي

 طالبوا الحكومة الجمعة بقطع العالقات       نائبا على األقل   15 إن    لـ د ب أ،    قالت مصادر برلمانية أردنية   و
يصور األردن على   ) البرلمان( الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على مناقشات في الكنيست اإلسرائيلي          

  .للفلسطينيين ' وطن بديل' أنها 
تـصويت  ') أحد مجلسي البرلمـان   (وقالت الكتلة الوطنية الديقراطية المؤيدة للحكومة في مجلس النواب          

يست اإلسرائيلي على االقتراح يثبت أن العقلية الصهيونية للسياسيين الذين يحكمون إسرائيل ال تؤمن              الكن
  .'بالسالم وال تحترم اتفاقيات السالم وقرار األمم المتحدة

 نائبا المناقشات التي دارت في الكنيست اإلسرائيلي األسبوع الماضي          15واعتبرت المجموعة التي تضم     
 ، وقالت إن الخطوة يجـب  1994لمعاهدة السالم التي أبرمتها األردن مع إسرائيل عام   ' اخرق'بأنها تمثل   

  .من إسرائيل' أن تقابل بطرد السفير اإلسرائيلي وسحب السفير األردني
  30،29/5/2009القدس العربي، 

  
  "وادي عربة"معاهدة  بإلغاءتطالب في األردن  " المسلميناإلخوان .19

ام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سـعيد مـصادقة الكنيـست علـى              اعتبر المراقب الع  : عمان
مشروع قانون يعاقب من ينكر يهودية الكيان الصهيوني بالحبس لمدة سنة كاملة امعانـا فـي سياسـات                  

وطالب في تصريح له أمس نشره الموقـع االلكترونـي           .فرض الوقائع ويهدف بشكل جلي الى التهجير      
دة وادي عربة ودعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني كاجراءات من شانها حماية            للجماعة بالغاء معاه  
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 موضحا ان معنى إنزال العقوبات بمن يرفض هـذه الـصفة            ،القضية الفلسطينية وامن واستقرار االردن    
  .  وفرض الهجرة عليهم48إخراج البقية الباقية من عرب 

 من عمان، وسحب السفير االردني      يسرائيلاإلسفير  من جانبه طالب النائب المهندس خليل عطية بطرد ال        
 على اقتراح النائب الصهيوني المتطرف باعتبـار        يسرائيلاإلمن تل ابيب احتجاجا على موافقة الكنيست        

  . وطنا للفلسطينييناألردن
  30/5/2009الدستور، 

  
  1967رؤية مصر تتمثل في إنشاء دولة فلسطينية على حدود : أبو الغيط .20

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، عقب اجتماعه مع نظيره : ة عبد النعيم نجا-باريس 
، 1967الهدف النهائي لعملية السالم هو قيام دولة فلسطينية على خطوط الفرنسي برنار كوشنير، أن 

 مبدأ وعندما يتم االتفاق علي دولة فلسطينية بهذا الشكل، يمكن بعد ذلك التفاوض على التنفيذ وليس على
قيام الدولة، وأضاف أبو الغيط، أن االعتداء على دولة إسالمية إيران أمر مرفوض، ويجب التوصل إلى 

  . اإليرانيتسوية دبلوماسية وسياسية للملف النووي
  30/5/2009األهرام، 

  
  "إطار سالم"أن يطرح أوباما في القاهرة عمرو موسى يتوقّع  .21

، إنه يتوقع أن يطرح "الحياة" للجامعة العربية عمرو موسى لـقال األمين العام:  جويس كرم-نيويورك 
إطار سالم، إنما ليس خطة مفصلة، ألن الخطة ال تزال "أوباما في خطابه في القاهرة الخميس المقبل 

بطبيعة األمور، فإن الرئيس يتوجه إلى الرأي العام اإلسالمي : "وأضاف". رهن التشكيل والصياغة
اساً بالموضوع الفلسطيني، وال بد من أن يكون لهذه القضية نصيب كبير من والعربي الذي يهتم أس

أقرأ من توجهات الرئيس أوباما وما ُأعلن وما رشح عن لقاءاته مع مسؤولين : "وتابع". حديث الرئيس
، أن هناك توجهاً جديداً فاعالً يمكن أن يساعد على إقرار السالم، سالم "إسرائيل"عرب ورئيس وزراء 

التي أطلقت مسارات التفاوض " عملية مدريد"وأشار إلى أن العودة إلى ". ازن بالنسبة إلى الطرفينمتو
  ".هي فكرة تتردد أيضاً في الكالم" "إسرائيل"الفلسطينية والسورية واللبنانية المتوازية مع 

  30/5/2009الحياة، 
  

  يإسرائيلسوريا متمسكة بالسالم على أن يكون هناك شريك  .22
أعلنت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة : براهيم حميدي إ-دمشق 

أن سورية ، "دور سورية في المتغيرات اإلقليمية والدولية"شعبان، مساء أول من أمس في محاضرة عن 
على أن يكون هناك شريك في الطرف "متمسكة بالسالم الذي يضمن استعادة الحقوق واألراضي المحتلة 

  ".اآلخر يريد فعالً السالم
  30/5/2009الحياة، 

  
  فلسطين أهم قضية في العالم: "اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي"األمين العام لـ .23

اتحاد "الذي ينظمه " مؤتمر فلسطين العالمي"ول التركية، اليوم السبت، تستضيف مدينة إسطنب: إسطنبول
وقال نجم . ، ويشارك فيه حوالي أربعين متحدثاً من أنحاء العالم"المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي
، في مؤتمر صحفي "اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي"الدين صادق أوغلو، األمين العام لـ

، مؤكداً أن عدم حل هذه القضية "إن القضية الفلسطينية هي أهم قضية في العالم: "ده في إسطنبولعق
وأشار صادق أوغلو إلى أن االحتالل له تداعيات اقتصادية ". يشكل عائقاً كبيراً أمام السالم في المنطقة



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1450:         العدد       30/5/2009السبت  :التاريخ

 الغاشم على قطاع غزة لفت وثقافية وإنسانية، باإلضافة إلى تداعياته العسكرية، لكنه أوضح أن العدوان
ورداً على سؤال حول أسباب تكثيف الفعاليات الداعمة للقضية . األنظار على مستوى العالم إلى فلسطين

من ممارسات " إسرائيل"الفلسطينية في تركيا، أشار صادق أوغلو إلى أنه يأتي نتيجةً طبيعيةً لما تقوم به 
وذكر . ألهلية وأحرار العالم التضامن مع الشعب الفلسطينيعدوانية، األمر الذي يحتم على المنظمات ا

صادق أوغلو أن هذه الفعاليات التي يكمل بعضها بعضاً تُعتبر كلُّ واحدة منها خطوةً نحو انتصار القضية 
  .  الفلسطينية

  30/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "ائيلإسر" من أعضاء الكونجرس يطالبون أوباما بتحقيق السالم بين العرب و329 .24
 ثالثة أربـاع     أن أكثر من     حنان البدري،   ،واشنطن نقال عن مراسلتها في    30/5/2009الخليج،   ذكرت

لتقديمها الى  " اإلسرائيلي"كبرى منظمات اللوبي    " ايباك"على رسالة أعدتها    وا  مجلس النواب األمريكي وقع   
ائباً بالكونجرس إضافة لرسـالة      ن 329الرئيس باراك أوباما هذا األسبوع، وتضمنت الرسالة التي وقعها          

 سيناتور بمجلس الشيوخ، تتضمن مبادئ على إدارة أوباما التأكد من تنفيـذها وعلـى               76متطابقة وقعها   
يتفاوض "وأيضاً التأكد من أن     " إسرائيل"رأسها ضمان موقف أمريكي داعم للشريك الديمقراطي والحليف         

باالسـتفراد  " إسـرائيل "بمعنـى تكـريس لمطلـب       " على التفاصـيل  " اإلسرائيلي"الطرفان الفلسطيني و  
 .بالفلسطينيين في مفاوضات ثنائية في ما يتعلق بالقضايا الشائكة وعلى رأسها الحدود والقدس والالجئون             

وتضمنت الرسالة أو الوثيقة أيضاً التأكيد على ضرورة أن تعمل إدارة أوباما بتسريع التطبيع بين العرب                
وكانـت  . "للعنف واإلرهاب والتحـريض   "ضع حد   لو" المطلق"لتزام الفلسطينيين   والتأكد من ا  " إسرائيل"و

وهي توصي بمساندة الحكومة األمريكية لها بأنها الحليف الديمقراطي         " إسرائيل"الرسالة ذاتها قد وصفت     
  .يتم التوصل إليه" اتفاق سالم"الذي سيكون على عاتقه المخاطرة األكبر في أي 

 أن علـي     إلـى  أشـارت  الرسـالة أن   ،واشنطن نقال عن مراسلتها في    30/5/2009األهرام،   وأضافت
كما شددت علي ضـرورة     ، "سرائيلإ"ـالواليات المتحدة أن تكون موضع ثقة كوسيط وصديق مخلص ل         

وضمان مشاركة الدول العربية    ، وجود التزامات فلسطينية مسبقة بإنهاء العنف والتحريض علي اإلرهاب        
وتعد هذه الرسالة ـ التي وقعها أيضا زعيم   ."سرائيلإ"قامة عالقات طبيعية مع عن طريق التحرك نحو إ

األغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيفن هوبر وزعيم األقلية الجمهورية إريك كانتور ـ هي الثانية في  
 .تي تمارسها إيباك داخل الكونجرسإطار الضغوط ال

 
 تقويها عسكريا لكي تصبح قادرة على صنع السالمأن تفهم أن أميركا " إسرائيل"على : أنديك .25

 ، قال أحد مستشاري الـرئيس األميركـي،         "سرائيلإ"في رسالة سياسية من البيت األبيض إلى         :تل أبيب 
مارتن أنديك، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يصغي جيدا لما يقوله له الرئيس أوباما، وهـو                  

فالصراع اإلسـرائيلي العربـي بـات       ".  مصلحة عليا للواليات المتحدة    أن السالم في الشرق األوسط هو     
ومحاوالت كسب الوقت ال تجدي، حيـث إن        . سالحا بأيدي األعداء، من إيران إلى حزب اهللا إلى حماس         

ورفض أنديك الحجج التي يتذرع بها الكثيـر مـن          . "  أو لصالح السالم    "سرائيلإ"الوقت ال يعمل لصالح     
قول إن األميركيين يتفرجون من بعيد بينما اإلسرائيليون يذوقون على جلودهم األخطـار             اإلسرائيليين بال 

 فالفلسطينيون ال يهددون بإبادة    ،المحدقة بأمنهم، ولذلك عليهم أن يقرروا مصيرهم وحدهم حتى لو أخطأوا          
.  الفلسطينيين بل إن الخطر الحقيقي على وجودكم يكون قائما إذا لم تنجحوا في االنفصال عن             . "سرائيلإ"

 ."ونحن نقويكم حتى تصبحوا قادرين على الجنوح إلى السالم
30/5/2009الشرق األوسط،   
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  "نهاية الطريق" يونيو وأوباما يعد خريطة 7ميتشل عائد في  .26
الرئيس األمريكي باراك أوباما في واشنطن أن مبعوث السالم األمريكي           أعلن:  حنان البدري  -واشنطن  

حزيران مباشرة عقب خطاب أوباما     / تشل بصدد العودة للمنطقة في السابع من يونيو       السيناتور جورج مي  
وبدا واضحاً أن إدارة أوباما التي تعكـف بـصمت           .المزمع من القاهرة إلى العالمين العربي واإلسالمي      

على مشروع للسالم في المنطقة، دخلت إلى مرحلة الصياغة النهائية لرؤيتها لحل هذا الصراع، وهـي                
وعلمت  ."نهاية الطريق "صياغة خريطة   "  يجالخل"لصياغة التي ستضمن  حسب مسؤول عربي كبير ل          ا
حقيقـي مـع مطالـب      " إسرائيلي"ان خطوات إدارة أوباما المقبلة ستتضمن حال ظهور تجاوب          " الخليج"

المسارات أوباما بشأن وقف االستيطان، وإلعداد مؤتمر دولي كبير يجمع فيه المعنيين بالتحرك على كل               
  .الفلسطيني واللبناني والسوري، وأن نتيجة االنتخابات اللبنانية لهذا السبب تنتظرها واشنطن باهتمام كبير

30/5/2009الخليج،   
  

  التضامن الفرنسية تطالب بوقف التمييز العنصري وبناء المستوطنات في فلسطين .27
فـي    الفرنسية ـــ الفلـسطينية،    طالب ايرك الوال، رئيس مؤسسة التضامن       :  كتب حسن عبد الجواد   

 ،ضد جدار الفصل العنصري، والتوسع االستيطاني في قرية الـمعصرة، جنـوب بيـت لحـم              تظاهرة  
 بوقف سياسة التمييز العنصري في االراضي الفلسطينية، وبهدم الجدار العنصري، ووقف بناء             "سرائيلإ"

 استقبال نتنياهو حتى يتوقف عن بنـاء        المستوطنات، كما طالب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بعدم       
  . الـمستوطنات في محيط القدس واألراضي الفلسطينية

30/5/2009األيام، فلسطين،   
  

  إذا لم تحل القضية الفلسطينية فال حل ألية مشكلة: توتواألسقف  .28
وصل الـى  حذر األسقف ديزموند توتو الحائز جائزة نوبل للسالم من أنه إذا لم يتم الت            :  عمر حنين  -لندن

فإنه يتعين علينا أن نتخلى عن أي أمـل فـي تـسوية المـشكالت            " اإلسرائيلي"تسوية للنزاع الفلسطيني    
  ".األخرى بما في ذلك نزع السالح النووي وكذلك تحقيق النصر في الحرب ضد اإلرهاب

30/5/2009الخليج،   
  

  حصار غزة يعرقل جهود األمم المتحدة لإلغاثة : األمم المتحدة .29
حذّر ماكسويل غيالرد، مسؤول األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة،             :نواشنط

في تصريحات للصحفيين في نيويورك مساء الخميس من أن الحصار اإلسرائيلي المستمر لقطاع غـزة،               
 المنظمة الدولية   وقال ، إن  في مساعدة غزة بعد الحرب األخيرة،       يعيق من جهود األمم المتحدة وشركائها       

مستعدة للمضي قدماً في جهود إعادة اإلعمار وغيرها حالما تُرفَع القيود عن دخول المواد األساسية إلـى                
  .غزة

29/5/2009قدس برس،   
  

  الجامعات البريطانية تصوت لمقاطعة نظيراتها اإلسرائيلية  .30
يطانية صوتوا بأغلبية كبيرة،    قالت مصادر صحفية مطلعة، إن محاضري الجامعات البر        : وكاالت - لندن

وأوضحت هذه المـصادر أن المحاضـرين        .على قرار يقضي بمقاطعة الجامعات والكليات اإلسرائيلية      
اتهموا األكاديميين اإلسرائيليين بالضلوع في ممارسات الحكومة اإلسرائيلية الال مقبولـة ضـد الـشعب               

 .ببورنمـاوث ) UCU(كليات البريطانيـة      وجرى التصويت في مؤتمر اتحاد الجامعات وال      . الفلسطيني
وبينت المصادر الصحفية، أن محامين حذروا اتحاد الجامعات البريطانية بإجراءات قانونية ضده في حال              
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جرت مقاطعته بالفعل للجامعات والكليات اإلسرائيلية، وعلى إثرها أعلن زعماء االتحاد بإلغـاء النتيجـة           
العامة لالتحاد سالي هانت، بصفتها الشخصية الرسمية لفتح نقـاش          ودعت األمينة   . بعد التصويت مباشرة  

  .بشأن هذا القرار
30/5/2009صحيفة فلسطين،    

  
 المشكلة الحقيقية هي العقبات المصرية   ": قافلة األمل"رئيس  .31

أكد السيناتور فرناندو روسي عضو مجلس الشيوخ اإليطالي ورئيس وفد قافلـة األمـل األوروبيـة، أن                 
 هـو رفـض     ، الحقيقية التي اعترضت سبل وصول القافلة إلى قطاع غزة في موعدها المحـدد             المشكلة

السلطات المصرية إفراغ الشاحنات التي تحمل المساعدات اإلنسانية في ميناء اإلسـكندرية وإصـرارهم              
  .على شحنها على متن سفينة أخرى وإفراغها في ميناء بورسعيد

29/5/2009الجزيرة نت،   
  

  بح والخسارة في انتخابات األونروا في لبنانحسابات الر .32
 جرت انتخابات العاملين في األونروا في لبنـان لجميـع           8/4/2009بتاريخ  : المحرر التربوي / "البراق"

، وقـد   ) شـخص  500(والعمال  )  شخصاً 850(والخدمات  )  شخص 1900(القطاعات العاملة، المعلمين    
الئحة المشاركة والتغيير التابعـة لرابطـة المعلمـين         : يشارك في هذه االنتخابات ثالث كتل نقابية، ه       

ـ   . الفلسطينيين في لبنان   . ، والئحة العمـل النقـابي المـستقل       )ف.ت.م( والئحة الوفاء والكرامة التابعةل
 20حصلت رابطة المعلمين الفلسطينيين على       %.95وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جداً بلغت أكثر من         

مـن مقاعـد قطـاع المعلمـين        % 36 أي ما نسبته     " مقاعد عن الدورة السابقة    4ة  بزياد"مقعداً للمعلمين   
 31مجتمعة على   . ف.ت. مقاعد في حين حصلت فصائل م      4وحصلت الئحة العمل النقابي المستقل على       

  :مقعد موزعة على الشكل التالي
  . مقعدا18ً: حركة فتح

  . مقاعد7: الجبهة الشعبية
  . مقاعد5: الجبهة الديموقراطية

  .مقعد واحد: جبهة التحرير الفلسطينية
  األعلى أصواتاً 

تجدر اإلشارة إلى أن الئحة المشاركة والتغيير حصلت في معظم المناطق على أعلى نسبة من األصوات                
 1430في هذه االنتخابات، وهذا ما تبينه النتائج الرسمية حيث حصلت الالئحة في منطقة صـور علـى                  

 نقطـة  265 نقطـة والـشعبية   835فـتح  (  نقطـة  1370 علـى  ".ف.ت.م"نقطة بينما حصلت الئحة     
هذه النتائج تشير من حيث التصويت حصول الئحة المشاركة والتغيير على           )..  نقطة 270والديمقراطية  

أعلى االصوات، وخصوصاً أن من بين الخمسة األوائل أربعة لالئحة المشاركة والتغييـر فـي منطقـة                 
ن لم يحالفهم الحظ وجاؤوا بعد الفائز األخير تباعاً هم من الئحـة المـشاركة               كما أن األربعة الذي   . صور

  .والتغيير، تخلف بعضهم بفارق صوتين وأربعة أصوات فقط
  فتح تستبعد أكبر كتلة عن المجلس

ـ  "الوفاء والكرامة "قبل االنتخابات كانت كتلة       تتحدث من خالل برنامجهـا االنتخـابي        "ف.ت.م" التابعة ل
ة الجميع وعدم استبعاد أحد في أسلوب يضمن لهم مقاعد انتخابية فحصل ما كـان الجميـع                 على مشارك 

يخشاه، وهو استبعاد أكبر الكتل من المشاركة عن المجلس التنفيذي، فبقرار من أحد مسؤولي فـتح فـي                  
أكبر كتلـة   وثاني  ) مقعدا20ً(لبنان تم استبعاد أكبر كتلة في قطاع المعلمين وهي كتلة المشاركة والتغيير             
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، هذه السياسة اإلقصائية التي يتبعها      ) مقاعد 10(في قطاع الخدمات المتمثلة بالئحة العمل النقابي المستقل         
هؤالء حتى في العمل النقابي تشير إلى النفسية االنعزالية التي ال تقبل باآلخر، فبهذا األسلوب الذي تتبعه                 

قابي للمنظمة حيث أبدى في البدايـة بعـض فـصائل           فتح التي بدورها صادرت كما هو معتاد القرار الن        
قبولهم بمشاركة الجميع، لكنهم انصاعوا أخيراً لقرار فتح الذي ألـزمهم  ) الشعبية والديموقراطية(المنظمة  

بعدم مشاركة اآلخرين، وهذا ال يعني أنهم ال يتحملون مسؤولية ما جرى، فهـم بقبـولهم ورضـوخهم                  
 مسؤولوهم في القيادات السياسية ويكرسون      "يحاربها" بالمحاصصة التي    إلمالءات فتح وقرار فتح يقبلون    

المحاصصة والتقاسم وسياسة استبعاد اآلخر، فكيف تتمثل الجبهة الديمقراطية بمقعـدين فـي المجلـس               
 مقعداً في كل    12حصلت على   (وتمثل الجبهة الشعبية بمقعدين     )  مقاعد في كل القطاعات    7حصلت على   (

  . مقعداً في كل القطاعات37 يتم استبعاد اللوائح األخرى التي حصلت على بينما) القطاعات
تعديل دستور اتحاد العاملين من خالل      "هنا نذكّر الئحة الوفاء والكرامة بما جاء في برنامجها لهذه الدورة            

 فـي   إننـا " 20/4/2009 ونذكرهم أيضاً بما جاء في رسالة الشكر الموزعة بتاريخ           "اعتماد مبدأ النسبية  
الئحة الوفاء والكرامة قد وضعنا تصوراً للمرحلة النقابية المقبلة يرتكز هذا التصور على اعتماد اعـادة                
اللحمة بين مختلف األطراف على أساس مشاركة الجميع بدون وضع اشتراطات مسبقة بعيدة عن واقـع                

بات وقبل تـشكيل المجلـس؟ أم       أين هم اليوم بعد تشكيل المجلس مما قالوه قبل االنتخا         . "التمثيل الحقيقي 
  يقولون ما ال يفعلون؟

 2009، أيارالبراق، 
  

  "مبادرة جنيف"إحياء  .33
  نقوال ناصر 

ي هي كما أوردها رئيس     سرائيلإذا كانت الشروط الفلسطينية الستئناف المفاوضات مع دولة االحتالل اإل         
 مع صحيفة هآرتس يوم الثالثـاء        في مقابلته  ، أحمد قريع  ،الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي     

 وإذا كان هذا هو الموقف الفلسطيني الذي حمله محمـود          ،مايو/  في السادس والعشرين من أيار     ،الماضي
 فإن المفـاوض  ، األميركية بواشنطن يوم الخميس الماضي –عباس إلى باراك أوباما في القمة الفلسطينية        

 في تنازل جديد عن مرجعياته المعلنة       ،جعية للتفاوض كمر" مبادرة جنيف "الفلسطيني يكون قد نكص إلى      
ـ    وفي تطويع للمرجعية الفلسطينية المعلنة لكي تعترف بالحقائق الماديـة           ،"حل الدولتين "السابقة للقبول ب

 والتي تعتبر مكاسب إقليمية غير شـرعية حازهـا          1967التي خلقها االحتالل فوق األرض المحتلة عام        
 في غفلة من الرأي العام الفلـسطيني والمؤسـسات          ،ة خالفاً لميثاق األمم المتحدة    االحتالل بالقوة المسلح  

 سواء تلك التابعة لمنظمة التحرير أم لسلطة الحكم الذاتي، أم للمؤسـسات التمثيليـة               ،التمثيلية الفلسطينية 
   .الفصائلية وبخاصة التابعة لحركة فتح

ـ       تقـر بـضم    " المبـادرة "بين مبادرة جنيف هـو أن       و" هآرتس"والفارق بين الموقف الذي أبلغه قريع ل
غوش عتصيون ومعاليه أدوميم    (المستعمرات االستيطانية اليهودية الكبرى وبخاصة في القدس ومحيطها         

" الـسيادة "إلى دولة االحتالل بينما رفض قريع هذا الضم لكنه اقترح بديال له ضمها إلى               ) وجفعات زئيف 
   .يةسرائيلع مستوطنوها بازدواجية الجنسية الفلسطينية واإلالفلسطينية المأمولة على أن يتمت

ويبدو أن االستيطان االستعماري الذي قام المشروع الصهيوني في فلسطين على أساسه قد ترسخ حتـى                
غزا عقل المفاوض الفلسطيني فاستوطن فيه أيضاً، بحيث بات االستعمار االستيطاني بالنسبة إليه قـدراً               

 وذلك أمر متوقع ممـن اختـار        .اوض رادا له إال قبوله واالعتراف به والتعايش معه        محتماً ال يجد المف   
 إلى مـواطن    1967 بحيث يتحول مستوطن األرض المحتلة عام        ،التفاوض خيارا أوحدا للنضال الوطني    

 وهذه نتيجة متوقعـة     ،يعرض المفاوض الفلسطيني عليه اليوم جنسية دولته التي يتسولها منه         " يإسرائيل"
 ،"شريك في الـسالم   " وحوله إلى    1948عن المحتل الذي غزا فلسطين عام       " المستوطن" أسقط صفة    ممن
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 لقـد أصـبح المفـاوض       .ينبغي اجتثاثه " إرهابا"وممن بات يعتبر مقاومة المستوطن القديم والجديد معاً         
في سـاحة   الفلسطيني مهزوماً في عقله منذ وافق على أن يخوض الصراع ضد القوة المحتلة بشروطها و              

 في تنازل استراتيجي مجاني حتى اآلن عـن  ،الصراع التي اختارتها وحسب قواعد الصراع التي حددتها     
   .الثوابت الفلسطينية التي فرضت على قوة االحتالل أن تعترف به مفاوضاً في المقام األول

تئناف التفـاوض    ورفضه اس  ،إن رفض قريع لضم المستعمرات اليهودية االستيطانية إلى دولة االحتالل         
 التـي   ، وقبل إخالء البؤر االستيطانية    ،"النمو الطبيعي "قبل الوقف الكامل للتوسع االستيطاني بما في ذلك         

ـ    وقبل إزالة الحواجز العسكرية     ،2001 والتي أقامها المستوطنون منذ عام       ،"العشوائية"توصف تضليال ب
ـ   ورفضه كذلك االعتراف بدول    ،لالحتالل في الضفة الغربية     إنما هو رفـض     ،"دولة يهودية "ة االحتالل ك

ـ                بـضم  " الترحيـب "فشل في أن يتحول إلى ساتر دخاني قادر على التغطية على القنبلة التي فجرها بـ
 لكي يحتفظ العنصري المعادي للعرب الذي يشغل حالياً منصب وزير           ،المستعمرات إلى الدولة الفلسطينية   

ـ ،ن أفيغدور ليبرما  ،خارجية دولة االحتالل    الذين عقد   ،"المقيمون في معاليه أدوميم وآرييل    "ومثله  " بيته" ب
يين الذين يعيشون بـين  سرائيلتماماً مثل العرب اإل"قريع مقارنة ظالمة لشعبه وقضيته عندما شبههم بأنهم     

ـ                ،"ظهرانيكم ة  في سابقة ليس من المتوقع أن تغري المحتلين بالجنوح أكثر نحو السالم لكنها بالتأكيد قمين
بإثارة سخط وطني فلسطيني ينبغي أن يكون كافياً إلحالة الفريق التفاوضي المسئول عن تـوفير غطـاء                 

   . إن لم يكن إلى المساءلة الوطنية،فلسطيني للوضع الذي آلت إليه القضية الوطنية حالياً إلى التقاعد
 الفلسطيني المفاوض، الذي    وال يجد المراقب أي تفسير سياسي يسوغ هذه الواقعية المفرطة لرئيس الوفد           

تدفعه للتبرع طوعاً بمثل هذه الجائزة الكبرى لالحتالل سوى إصراره على وضع كل البيض الفلسطيني               
في سلة الرهان الوحيد المغامر على الوسيط األميركي غير النزيه الذي سبق له أن قدم الجـائزة نفـسها                   

ئيس األميركي السابق جورج بوش االبن إلـى رئـيس    لدولة االحتالل في الرسالة الشهيرة التي بعثها الر       
 وهي الرسالة   ،2004وزراء دولة االحتالل األسبق آرييل شارون في الرابع عشر من الشهر الرابع عام              

 فهل المفاوض الفلسطيني على وشك      ."وعد بلفور الثاني  "التي أدانها الشعب الفلسطيني في حينه باعتبارها        
 مع وعد بلفور الثاني كما تعاطى مع وعد بلفور األول لكي يدشن اليوم مرحلة               التعاطي بواقعيته المعهودة  
   ! 1948 مثلما وافق على تقاسم األرض المحتلة عام 1967تقاسم األرض المحتلة عام 

وال يمكن إال االستنتاج هنا بأن إدارة أوباما الجديدة التي تستعد إلطالق ملهاة تفاوضية فلسطينية جديـدة                 
 مرجعيات الملهاة التي تبنتها إدارة بوش السابقة خالل ثماني سنوات من واليتيها قد تبنـت                أساسها نفس 

 بحيث لم يعد أمام المفاوض الفلسطيني سوى خيار التعاطي مع           ،أيضا مضمون رسالة بوش إلى شارون     
ية إسـرائيل طنات   عنوانها دولة فلسطينية بمستو    ، مما يعني االستعداد لتقديم تنازالت جديدة      ،الملهاة الجديدة 
 أي منح عنوان فلسطيني للمكاسب اإلقليمية التي حققها االحتالل تحـت مظلـة              ،يينإسرائيلومستوطنين  

   .الجارية منذ عشرين عاماً" عملية السالم"
 فـي   ، الذي توفي يوم اإلثنين الماضي     ،ي أموس إيلون  سرائيل كتب المؤرخ والصحفي اإل    2002في سنة   

.. .1993تتضاعف تقريبا منذ اتفاق أوسلو عام       "ه سمح ألعداد المستوطنين بأن      النيويورك تايمز يقول إن   
 تصوروا األثر في عملية السالم في إيرلندا الشمالية لـو           .ويستمر مشروع االستيطان في النمو حتى اآلن      

  علـى  ،استمرت الحكومة البريطانية في نقل آالف البروتستانت من سكوتالندا إلى ألستر وتوطينهم فيها            
   ." وفوق أرض مصادرة من الكاثوليك اإليرلنديين،حسابها

إن المصير الفاشل الذي توقعه إيلون لعملية السالم اإليرلندية لو اسـتمر االسـتيطان البريطـاني يبـدو                  
 حيث مازال   ، إال الحالة الفلسطينية كما يبدو     ،منسجماً مع المنطق السليم الذي ينطبق على كل حالة مماثلة         

 خالفـاً   ،سطيني يلهث وراء نفخ الحياة في عملية سالم وأدها االحتالل نفسه وهي في المهد             المفاوض الفل 
  ! لكل منطق سليم أو غير سليم 
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المـستعمرات اليهوديـة    " تجنـيس "والغريب حد االستهجان أن يلجأ المفاوض الفلسطيني بدعوته إلـى           
وشرعية األمم المتحدة التي يبني عليهـا       ومستوطنيها بالجنسية الفلسطينية إلى هدم أساس القانون الدولي         

 ليتحول رئيس التفاوض الفلسطيني إلى ثاني مـسئول فلـسطيني بعـد             ،قضيته العادلة في عملية السالم    
 يعترف بالمكاسب اإلقليمية التي حققها االحتالل على األرض منذ          ، ياسر عبد ربه   ،صاحب مبادرة جنيف  

وافق اآلن على ضمها إلى الدولة الفلسطينية الموعودة بينما          والفارق بين الرجلين أن األول ي      ،1967عام  
 وإذا كان كالهما متفقين على مبدأ تبادل األراضي مع دولـة            ،وافق الثاني على ضمها إلى دولة االحتالل      

االحتالل فإن اليوم الذي قد يوافقان فيه على مبدأ التبادل الديموغرافي قد ال يكون بعيـداً، كمـا تـشير                    
 يقف على أرضية مشتركة مع      ، ليجد المفاوض الفلسطيني نفسه عملياً، طائعا أم مكرها        ،يعتصريحات قر 

  ! أفيغدور ليبرمان الذي يدعو علنا إلى كال المبدأين
 ميغويـل   ،وفي هذا السياق تعود بي الذاكرة إلى صحفي إسباني كان مرافقـاً لـوزير خارجيـة بـالده                 

بل بضع سنوات عندما سأل وزير خارجية سلطة الحكم الـذاتي            أثناء زيارة له إلى رام اهللا ق       ،موراتينوس
 ليرد شعث بأنهـا     ،الفلسطيني آنذاك نبيل شعث عما إذا كانت القيادة الفلسطينية موافقة على مبادرة جنيف            

 ،ية على المبادرة  إسرائيلكانت موافقة عليها من حيث المبدأ، وأن موافقتها الرسمية كانت بانتظار موافقة             
 تصريحات قريع لهآرتس إلى أنها تتحول تدريجياً اآلن إلى مرجعية للمفاوض الفلسطيني فـي               التي تشير 

 ألنها أصـبحت المـسوغ الوحيـد        ،عملية سالم يسعى جاهدا في الوقت الحاضر إلى استئنافها بأي ثمن          
   .لوجوده

  30/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ومستقبل الحل"إسرائيليهودية "عن  .34
  لياس حرفوشإ

يون على قنبلة قادرة سرائيلي حول قضية المستوطنات، عثر اإلسرائيل اإل-ن الخالف األميركي بعيداً م
من الخطأ االستخفاف بإصرار حكومة . على تفجير التسوية التي تندفع ادارة باراك اوباما لتحقيقها

دولة " كـ سرائيلإ ليبرمان على ربط أي تقدم في عملية السالم بموافقة الفلسطينيين على هوية -نتانياهو 
ي ال يلقى ممانعة واسعة بين الحكومات سرائيلهناك أوالً معلومات ديبلوماسية ان هذا الشرط اإل. "يهودية

ي على سرائيل لهذا الشرط اإل"تفهماً"بل على العكس، يبدو ان هناك . األوروبية وحتى داخل إدارة اوباما
، من الرئيس "زالت لسان"صفت بأنها كما أن هناك تصريحات، و. انه من باب تحصيل الحاصل

دولة " باعتبارها إسرائيلاالميركي نفسه ومن مبعوثه الى المنطقة السناتور جورج ميتشل تشير الى 
ولالطالع على موقف اكثر تفصيالً ألوباما من هذا الموضوع، يمكن العودة الى خطاب ألقاه في . "يهودية

اعتقد بأن كل شخص يدرك ما يجب ان ": قال فيه) 24/12/2007في (والية ايوا خالل الحملة االنتخابية 
على الفلسطينيين أن يفهموا حق العودة بشكل يحافظ .  والفلسطينيينإسرائيلتكون عليه أسس الحل بين 

يين وتقديم تنازالت سرائيلويمكن أن يشمل هذا دفع تعويضات من قبل اإل.  كدولة يهوديةإسرائيلعلى 
هل تراجع اوباما عن ... " يجب ان تتخلى في النهاية عن هويتها كدولة يهودية الإسرائيلاخرى، لكن 

  هذا الموقف ام ان حق العودة لم يعد عقبة امام التسوية؟
 ليس فقط شرطاً ال يستطيع اي فريق فلسطيني، مهما بلغ "دولة يهودية" االعتراف بكونها إسرائيلاشتراط 

 نهاية هذا 1948عيد كتابة تاريخ الصراع، بحيث يصبح عام  ان يقبل به، بل من شأنه ان ي"اعتداله"
وبحسب .  األرض المستحقة لليهودإسرائيل فيه "استعادت"الصراع ال بدايته، بمعنى انه يكون العام الذي 

، كما كتب الباحث "قد تحولوا الى صهاينة"1948ية يكون الفلسطينيون عام سرائيلهذه الرؤية اإل
كما يكونون قد .  البريطانية"الغارديان"لخالدي في مقال قبل ايام في صحيفة الفلسطيني احمد سميح ا
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اعترفوا كذلك بأن األرض الفلسطينية كانت دائماً ارضاً لليهود، وان ما حصل في ذلك العام األليم كان 
  . للتشتت اليهودي حول العالم"تصحيح"بمثابة 

، وأيهما المتشدد وايهما إسرائيل من التسوية مع حماس او فتحلم تعد المسألة اذن تتعلق بموقف حركتي 
 الى غسلها عن إسرائيلالمسألة اآلن ان عقدة الذنب اليهودية، وهي فعالً كذلك، يسعى قادة . المعتدل

 باتت تعترف، وإن حماسذلك انه حتى حركة . طريق مطالبة الفلسطينيين بالموافقة على محو تاريخهم
 دولة قابلة لالعتراف بها، إذا 1948 في حدود عام إسرائيلياسية، بأن ضمناً وبشكل يخضع لالثمان الس

 من إسرائيل تدرك ان شعار زوال حماسفـ . وافقت على شروط السالم التي يطالب بها المجتمع الدولي
 تجاوزه الواقع، كما أن الحركة االسالمية ليست من انصار الحل اآلخر الذي كان يرتفع 1948حدود 

  .عو الى قيام دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في اطار المساواة في المواطنةذات يوم، ويد
يين في هذا الوقت، بينما تبدو نوايا جدية من كل االطراف مع سرائيل من قبل اإل"يهودية الدولة"طرح 

الطرح يعني فالقبول بهذا . االدارة االميركية الجديدة للوصول الى حل، سيكون أهم عقبة امام هذا الحل
مباشرة شطب حق عودة الالجئين، ومن الذي سيستطيع من العرب او الفلسطينيين الموافقة على ذلك؟ لقد 

المطالب الدولية . اختارت حكومة نتانياهو شرطاً لتعطيل السالم هو األكثر قبوالً على الصعيد الدولي
 االعتداءات على الفلسطينيين، األخرى، مثل تجميد االستيطان واالنسحاب من األرض المحتلة ووقف

لذلك وضعت الشرط األكثر .  الوقوف في وجهها امام الضغوط الدوليةإسرائيلكلها مطالب ال تستطيع 
قدرة على تعطيل الحل، أي المطالبة باالعتراف بهويتها اليهودية، من دون أن تكون هناك قدرة او رغبة 

كس هناك موقف دولي يتراوح بين التفهم والقبول، وهو بل على الع. دولية حقيقية في مواجهة هذا الشرط
إال اذا كان ... ما يجب على الفلسطينيين والعرب أخذه في االعتبار في مفاوضاتهم مع الجانب االميركي

  .هذا تنازالً آخر ينوون تقديمه
  30/5/2009الحياة، 
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   عريب الرنتاوي
ة األولى التي يعلن فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه التخلي عن حق خمسة ماليين               ليست المر 

" عدم تـدمير  "وليست المرة األولى التي يؤكد فيها أبو مازن نيته          .. الجئ فلسطيني في العودة إلى ديارهم     
رة واحدة للكشف عما    م" خاطره"على أنه لم يكلف     .. من هذا النوع  " اتهاما" لكأن أحدا وجه إليه      إسرائيل،
ـ   ، بهؤالء الالجئين  ، وهو الممثل الشرعي الوحيد    ،سيفعله على حـد وصـف     " دولة البقايا " هل سيعيدهم ل

 ، قبل أن يصبح وزيرا في حكومة فياض األخيـرة         ،الدكتور علي الجرباوي األكثر حماسا للدولة الواحدة      
لهم عن منافْ جديدة من كردستان حتـى        هل سيبحث   .. هل سيطلب توطينهم في الدول التي يقيمون فيها       

 ناهيك عن فلسطينيي    ،تشيلي؟ الرئيس عباس الذي لم يعرف عنه تواصله مع فلسطينيي رام اهللا حيث يقيم             
 ، وبالنيابة عـنهم  ، ومن دون تشاور مع الالجئين     ، يقرر من جانب واحد    ،الشتات والمنافي القريبة والبعيدة   

 وبـدل أن يخبـرهم      ،عن حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم       بأنه سيتخلى    ،ومن دون أن يفوضه أحد    
 فهـؤالء   ،إياها بأفكاره هذه  " جماعات الضغط "و" معهد واشنطن " نراه يفضل مفاتحة ممثلي      ،مباشرة بذلك 

  . أما ماليين الالجئين فإلى الجحيم،"الجمهور الذي يستحق المخاطبة واإلقناع"هم 
 كيف يتدبرون أمـر معيـشتهم       ، ما الذي يحصل لهم اآلن     ،ائمةما الذي سيحصل لالجئين في منافيهم الد      

 كيف يتدبرون حقوقهم المدنية     ،وصحتهم وتعليم أبنائهم وحصولهم على العمل ولقمة العيش الكريم الالئق         
 أية قوى تفعل    ، ما صلتهم بمنظمة التحرير وما هو موقفهم منها        ، أية أطر ومؤسسات تخدمهم    ،والسياسية

 أو ترغب في معرفـة      ، أشك أن الرئيس وقيادة المنظمة تشغل بالها بمثل هذه األسئلة          ،فعلها في أوساطهم  
  .شيء عنها
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هل فكر الرئيس وطواقمه من المستشارين في المصائر والمآالت التي سينتهي إليها أزيـد مـن نـصف                  
ـ              ،الشعب الفلسطيني  د أن   هل فاتحوا الدول واألطراف ذات الصلة بأي مستقبل سيواجه أبناء شـعبهم بع

  .يحرمونهم من حقهم في العودة إلى وطنهم واحتفاظهم بهويتهم؟
كبيـرة  " ال" أن يقولـوا    ، ولم يستشرهم أحـد    ، ماليين الالجئين الذي لم يتصل بهم أحد       ،من حق الالجئين  

 ولكل االنتهازيين الـذين     ،لمحمود عباس وبقايا لجنته التنفيذية ولكل الهياكل المتيسبة في منظمة التحرير          
ـ        سيبق من حق الالجئـين أن يستمـسكوا       ".. VIP"لون بأي حل يبقيهم في دائرة الضوء واالمتيازات وال

 سـواء   ، وأن يضمنوا مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة في أية تسوية قادمة          ،بحقوقهم الفردية والجماعية  
  .عادوا إلى بالدهم أو استقروا في أماكن تواجدهم أو انتقلوا للعيش في دولة ثالثة

 خصوصا في ظل    ، وال يمتلك أحد   ،ال يحق ألحد أن يتعامل مع الالجئين كفائض بشري أو كحمولة زائدة           
 أن يدعي تمثيل التجمعات الفلسطينية التي لم يزرها أحد          ،من تحت أقدام الجميع   " الشرعية"انسحاب بساط   

 أو الـضفة    ، وحـدها   ال يحق ألحد أن يختصر الشعب الفلسطيني بأبناء الـضفة          ،منهم منذ سنين وعقود   
  .والقطاع على أبعد تقدير

وعلى الدول المضيفة لالجئين أن يكون لها رأيها فيما يجري تحضيره وتداوله من سـيناريوهات لحـل                 
 إن لم يكن من باب احترام حقـوق هـؤالء           ،أو المقيمين على أرضها   ) األردن(مشكلة قسم من مواطنيها     

 ستكون له ارتداداتـه     ، فأي حل مجحف الالجئين    ،قرارها فمن باب الحرص على أمنها واست      ،ومصالحهم
 ،"إسـرائيل ال يريدون تـدمير     " وإذا كان أمر كهذا آخر ما يشغل اهتمام الذين           ،ومفاعيله على هذه الدول   

  . خصوصا األردن الذي يستضيف القسم األكبر منهم،فمن الواجب أن يشغل اهتمام الدول المضيفة
  30/5/2009الدستور، 
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30/5/2009الشرق األوسط،    


