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  ي الوطن والشتات يحيون ذكرى النكبة تأكيدا لحق العودة فنالفلسطينيو .1
عشرات اآلالف مـن    ، أن    وديع عواودة  ،كفركناعن مراسله من     16/5/2009موقع الجزيرة نت،    ذكر  

الذي نظمته الحركة   " العودة والبقاء " ليلة الجمعة بمهرجان     1948 ذكرى نكبة عام     يوافلسطينيي الداخل أح  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1436:         العدد       16/5/2009السبت  :التاريخ

حركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح على أن الحق الفلسطيني أقوى من دبابـات             وأكد رئيس ال    ،اإلسالمية
  .إسرائيل وطائراتها وأن عودة الالجئين هي حتمية تاريخية وقدر اهللا

وشدد على أن حق العودة أهم الثوابت الفلسطينية، وأكد أن االحتالل اإلسرائيلي نهايتـه الـزوال ودعـا               
  .خلف القيادة الموحدةلوحدة فلسطينيي الداخل والتالحم 

انتقد صالح استنكاف بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أثناء زيارتـه المنطقـة عـن               من جهته أخرى    
االعتذار للمسلمين على تصريحات سابقة أساءت لإلسالم، وأشار لعدم انتقاده إسرائيل علـى ارتكابهـا               

مح أسأل قداسته كيف يلتقي بعائلة جندي       من منطلق األخوة والتسا   "محرقة مستمرة في قطاع غزة، وتابع       
ـ       وأوضح رئيس الهيئة اإلسالمية خطيـب       ". ألف أسير فلسطيني   11محتل وأسير واحد دون أن يلتفت ل

لتـصفية  " المؤامرة الخبيثة الجديدة  "األقصى الشيخ عكرمة صبري أن مهرجان العودة والبقاء يتزامن مع           
  .حق العودة والقدس

آالف المتظاهرين ، أن ألفت حداد ورأفت الكيالني عن مراسليه 15/5/2009، 48موقع عربوجاء في 
 الجمعة الذكرى الحادية والستين للنكبة في مسيرة حاشدة من كافة أنحاء قطاع غزة، واالفلسطينيين أحي

وذلك في الذكرى السنوية الحادية والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، دعت لها حركتا حماس والجهاد 
فقد انطلقت عشرات المسيرات، واتجه المتظاهرون إلى منطقة محطة حمودة شمال القطاع،   .اإلسالمي

، مؤكدين على التمسك بحق الالجئين في العودة، باعتباره 1948والتي تطل على األراضي المحتلة عام 
  . حقا ال يمكن التنازل عنه، وأنه يتوارث من جيٍل إلى جيل

تظاهروا مؤكدين علـى    المئات من أبناء مدينة رام اهللا،       أن   15/5/2009موقع إخوان أون الين،     وأفاد  
حق العودة، وفي مسيرة بالقرب من مخيم بالطة القريب من مدينة نابلس في الضفة المحتلة شارك أكثر                 

   . للنكبة61 بمناسبة الذكرى الـمن ألفي فلسطيني في تظاهرة ضخمة
 لنكبة فلسطين 61 الذكرى الـوان في لبنان أحييلسطينين الفيالالجئأن  16/5/2009الحياة، وأضافت 

 مسيرة بنفس بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الجنوبيةكما شهدت بمسيرات واعتصامات في المخيمات 
   .المناسبة

 اتحـادات   أنوديـع عـواودة     عن مراسلها في حيفا      16/5/2009العرب، قطر،    في السياق ذاته ذكرت   
مل األهلي والشعبي الفلسطيني في الوطن والشتات حيت جماهير الشعب الفلسطيني           وشبكات وتحالفات الع  

هذا الشعب ورغـم    «وتابعت في بيان مشترك     . وبالذات الجئيه ومهجريه بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة      
مرور واحد وستين عاما من النكبة والتشريد وسلب الوطن فإن طريق الكفاح والنضال والمقاومـة هـي                 

  ". نحو العودة وال تراجع عن ذلكدالته
وشارك في توقيع البيان كل من هيئة تنسيق الجمعيات األهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان،                
واتحاد المرأة األردنية، والحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري واالستيطان ومبادرة            

سوريا ولبنان، واالئتالف األهلي للدفاع عن      -لتين ومجموعة عائدون    الدفاع عن فلسطين والجوالن المحت    
 األردن وفلسطين، والتجمع الـشعبي الفلـسطيني        -حقوق الفلسطينيين في القدس العربية لحماية الطبيعة      

  .للدفاع عن حق العودة، واتحاد الجمعيات األهلية داخل الخط األخضر
  

  دون تجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيلياالزدهار االقتصادي لن يتحقق من : عريقات .2
وجه كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب : أشرف الراعي ويوسف محمد ضمرة -البحر الميت 

عدم " للدول االقتصادية الكبرى لعدم محاولتها حل القضية الفلسطينية التي قال إن كبيراً" نقداً"عريقات، 
ن يحقق لهذه الدول التطور والتقدم الذي تنشده، واالستثمارات تجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيلي لحلها ل

، مضيفا أنه ال يمكن تحقيق االزدهار االقتصادي إذا لم يتم تجفيف "التي تسعى لها في المنطقة العربية
على هامش المنتدى االقتصادي العالمي الذي بدأ " الغد"وزاد، لـ .مستنقع االحتالل اإلسرائيلي المستمر
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من خالل هذه المؤتمرات والندوات نحاول كفلسطينيين "مس على ضفاف البحر الميت، أنه أعماله أ
هو البوابة لعدم االستقرار "وأكد أن االحتالل  ".إيصال صوتنا للعالم أجمع حول عدالة قضيتنا، ورسالتنا

تثمارات ال يمكن للمجتمع الدولي أن يبحث عن ازدهار واس"، معلقا "والتدهور الذي تعيشه المنطقة
الخطر "، مشددا على أن " يكون قادرا على تجفيف االحتاللأنومصالح في الشرق األوسط من دون 

آن األوان للمجتمع الدولي اآلن تحمل "وقال  ". أو غيرهاإيران وليس اإلسرائيليباستمرار يسببه االحتالل 
  ".مسؤولياته حتى إنهاء هذا االحتالل

تحويل " والروسي واألميركي إلى األوروبياراك أوباما، واالتحاد ودعا عريقات الرئيس األميركي، ب
 على أنها دولة إسرائيلالرؤية حول حل الدولتين من مسار مقترح إلى واقعي والكف عن التعامل مع 

 الكف عن ممارساتها غير القانونية وغير الشرعية ضد "إسرائيل"كما قال إن على  ".فوق القانون
ات لتنفيذ خارطة الطريق والقبول بمبادرة السالم العربية واألراضي الجوالنية الفلسطينيين ووضع آلي

ووجه  ".تشكل نقطة ارتكاز يجب التركيز عليها"ووصف عريقات مبادرة السالم العربية بأنها  .واللبنانية
همون لم يتحدثوا مع الغرب أبدا بلغة المصالح التي ال يف"عريقات نقدا ذاتيا للعرب الذين قال إنهم 

  ".يجب أن يكون لدينا صدقية مع الدول الغربية نحن نتأثر بالحدث من دون أن نؤثر فيه"، مضيفا "سواها
وعن الواقع الفلسطيني، توقع عريقات أن يتم إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة 

ة من المفاوضات في القاهرة مع وأكد أنه سيتم عقد جولة جديد .وحدة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي
ال يوجد ما "قال  و. الفلسطيني-  نهاية االنقسام الفلسطينيإلى اتفاق يفضي إلىحماس بهدف الوصول 

واعتبر أن االنقسام الذي طال  ".يبرر استمرار االنقسام الفلسطيني وإذا لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا أحد
أخطر ما طال الشعب الفلسطيني منذ "ين حركتي فتح وحماس ب" المتأججة"الشعب الفلسطيني والخالفات 

ودعا عريقات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى برنامج من أجل إعادة  ". وحتى اآلن1967عام 
، مؤكدا أهمية إجراء "من المخجل أننا كفلسطينيين لم نضع حجرا واحدا لتنفيذه"إعمار غزة، الذي قال إنه 

  .ورئاسية قبل نهاية العام الحالي لمعالجة هذه المشكالتانتخابات تشريعية 
  16/5/2009الغد، األردن، 

  
   بالعودةإال حق العودة مقدس ال يسقط بالتقادم وشعبنا يرفض التعويض ولن يرضى :بحر .3

 الجمعة مسيرات حاشدة في شمال قطاع اإلسالمينظمت حركتا حماس والجهاد :  اشرف الهور-غزة 
، ول لرئيس المجلس التشريعيحمد بحر النائب األأ .كد دأ، و61نكبة فلسطين الـ  لذكرى إحياءغزة 

ن حق العودة لالجئين الفلسطينيين أ على ،نصار الحركتينأخالل المسيرات التي شارك فيها آالف من 
عل ذلك  من يفأن، وشدد على " التصرفأو التوقيع أو وال يسقط بالتقادم  وجماعياً فردياً مقدساًحقاً"يعتبر 

 التعويض أو يرفض التوطين والتدوين أطيافهشعبنا بكل " أنكد بحر على أو ."يعد مرتكبا جريمة الخيانة"
  ."حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية" المقاومة أن، مؤكدا " بحق العودةإالولم يرض 
عطائها إعاناة الشعب الفلسطيني من خالل  عن م"المسؤولية التاريخية"ل بحر في كلمته بريطانيا كذلك حم

يغمض عينية عن المجزرة "ال أوباما أمريكي باراك  الرئيس األ في وعد بلفور، مطالباً قومياًاليهود وطنياً
وحث بحر الجامعة العربية ومنظمة  ." ماليين فلسطيني خارج فلسطين6سرائيلية في غزة وتشريد اإل

 بعيدا اإلعمارالحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وان تتم عملية  على العمل لفك اإلسالميالمؤتمر 
هو الطريق الوحيد لوحدة الشعب " الحوار الفلسطيني الداخلي أن إلى بحر وأشار.  سياسيةأجندات أيعن 

  ."الفلسطيني في الضفة وغزة
  16/5/2009القدس العربي، 
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  المصالحة والحوار الداخلي استمرار المعاناة يجعلنا نتمسك بنهج: منظمة التحرير .4
إن استمرار ":  للنكبة، جاء فيه61بياناً في الذكرى ] في لبنان[أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية 

المعاناة على مدار السنين يجعلنا نتمسك بنهج المصالحة والحوار الفلسطيني الداخلي، ومع لبنان الشقيق 
 اإلنساندة الحقوق والواجبات وفق معايير حقوق  وعائالت روحية، على قاع وأحزاباًدولة وشعباً

 مخيم نهر البارد إعمارإن قضية  ...واالتفاقات الدولية والعربية والمحلية ذات الصلة برعاية الالجئين
  .تحتل أولوية ال جدال حولها

 16/5/2009السفير، 
  

  رفع درجة اليقظة والحذر في المخيمات ومضاعفة الجهد األمنيبلب اطُيزكي  .5
 زياد بارود، وعرض  اللبنانية عباس زكي وزير الداخلية والبلديات]ممثل منظمة التحرير في لبنان[ رزا

 لنكبة فلسطين وقيام الكيان 61في الذكرى الـ: وبعد اللقاء قال زكي. معه أوضاع شؤون الالجئين
.  الفلسطينيينالالجئين الفلسطينية، نبحث مع أصحاب القرار في تخفيف معاناة األرضالصهيوني على 

وفي هذا السياق ناقشنا مواضيع مختلفة أبرزها دائرة شؤون الالجئين والتسهيالت المطلوبة، وفاقدي 
 الفلسطيني مجهول القيد اإلنسان الثبوتية، وركزنا على ضرورة حسم هذا الموضوع كي ال يبقى األوراق

يمات وما يشاع من هنا وهناك حول  قضايا أمن المخوعرضنا أيضاً: ضافوأ. والهوية بعدما فقد الوطن
ويتطلب هذا رفع درجة اليقظة .  في ظل كشف شبكات تجسس صهيونيةبؤر للمتطرفين، خصوصاً

 الفلسطيني بما يضمن سالمة استقرار لبنان - اللبناني األمنيوالحذر في المخيمات ومضاعفة الجهد 
وأنا شخصيا أثمن . ية والبلديات في فلسطينبحثنا في قضايا تتعلق بوزارة الداخل: تابعو. وأمنه وسالمته

دور هذا الوزير المتميز الوزير زياد بارود الذي نجد فيه بعدا إنسانيا وأخالقيا في التعامل مع الموضوع 
ونأمل أن يكون لهذه الزيارة النتائج لتعبيد طرق السالم والمحبة بين الفلسطينيين واللبنانيين . الفلسطيني

 .ىكنموذج يحتذ
 16/5/2009ير، السف

  
  تنطلق اليوم بمشاركة فتح وحماس الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني .6

الدكتور ،أن أ. ش. أ، غزة،  القاهرة مراسلها من الهول أشرف أبو عن، 16/5/2009 األهرام، ذكرت
إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس صرح بأن الجلسة الخامسة من الحوار الوطني الفلسطيني 

ثم يعقبها في ، دأ اليوم في القاهرة بلقاءات ثنائية مباشرة بين حركتي فتح وحماس تستمر لمدة يومينستب
  .اليوم الثالث جلسة موسعة تشمل جميع الفصائل المشاركة في الحوار

وقال رضوان ـ في بيان وصلت األهرام نسخة منه ـ إن الملفات التي سيتم بحثها خالل الجولة 
وملف االنتخابات ، وملف األمن وبشكل خاص المرحلة االنتقالية،  هي ملف الحكومةالخامسة في الحوار

حيث تم اعتماد االنتخابات المختلطة لكن هناك حاجة الي المزيد من الحوار حول نسبة الدوائر ونسبة 
  .الحسم

 حوار ومن ناحيته أكد عزام األحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي وعضو وفد الحركة في
القاهرة ـ في تصريحات صحفية ـ صعوبة الموقف فيما يخص االتفاق علي موضوع الحكومة 

مشيرا الي ان الحل في ذلك يكمن في موافقة حركة ، وعلي البرنامج السياسي لها، الفلسطينية المقبلة
علي أال تتدخل حماس علي التزامات منظمة التحرير الفلسطينية باالضافة الي الحل البديل وهو أن توافق 

  .بالحكومة المقبلة وأن تبقي الحكومة الحالية وصوال الي االنتخابات المقبلة علي ان يلتزم الجميع بنتائجها
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وقال األحمد إن االتفاق مطلوب حول المرحلة االنتقالية بالنسبة لألجهزة األمنية بغزة وهناك مقترح ألن 
ة حاليا وعناصر األجهزة السابقة الموجودة بغزة أيضا يكون هناك قوة أمنية مشتركة من األجهزة القائم

  .وهذه نقطة تحتاج الي اجابة خالل الحوارات المقبلة ـ علي حد تعبيره
القيادي في حركة الجهاد االسالمي أن الحركة وبقية ) أبوعبداهللا( أكد محمد الحرازين، وفي الوقت نفسه

  .ل حدوث اتفاق بين فتح وحماس علي النقاط العالقةالفصائل مستعدة للتوجه الي القاهرة بعد غد في حا
إن األجواء التي سبقت الجولة الجديدة من الحوار تدعو للتفاؤل بشكل ) األهرام( وقال الحرازين لمندوب

مغاير تماما لما كان سائدا قبل الجولة السابقة التي استضافتها القاهرة في األول والثاني من الشهر 
  .عدادا من فتح وحماس النهاء االنقسام الداخليوأنه لمس است، الحالي

 المقرر ان تبدأ اليوم وفـود       عن أشرف الهور من غزة، أنه من      ،  16/5/2009القدس العربي،   وأضافت  
فتح وحماس برئاسة كل من احمد قريع عن فتح، والدكتور موسى ابو مرزوق عن حماس جلسات ثنائية                 

  . الفصائللمدة يومين، تتلوها اجتماع موسع يضم باقي
ويوم امس غادر وفد حماس من قطاع غزة والذي يضم كال من الدكتور محمود الزهار وخليـل الحيـة                   

  .ونزار عوض اهللا اعضاء المكتب السياسي للحركة الى مصر للمشاركة في الحوار
وتوقع المسؤول الفتحاوي ان يصار الى تشكيل هده اللجنة في جولة حـوار اخـرى، بـسبب الحاجـة                   

  .ا ومعرفة طبيعة عملها، والمشاركين فيها بشكل واسعلدراسته
واكد ان الجولة السابقة لم تحدث اي اختراق او تقدم حقيقي، وقال ان الوسطاء المصريين اكدوا انـه ال                   

  .حل لموضوع الحكومة اال بتشكيل اللجنة الفصائلية
شروطا معينة لبدء الجولة    ال تضع   "في السياق، اكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ان حركته            

، موضحا ان حماس تطالب بتهيئة االجواء بما فيها انهاء ملف االعتقـال الـسياسي               "الجديدة من الحوار  
  .والتحريض االعالمي وازاحة العراقيل التي تشمل محاوالت تشكيل حكومة جديدة في الضفة

الحوار مـسيرة،   "ون االخيرة، وقال    واشار المتحدث باسم حماس الى ان جولة الحوار الجديدة ربما ال تك           
من "، واضاف   "والمسيرة تحتاج الى جوالت حوار، خاصة ان الملفات المطروحة ما زالت عالقة وشائكة            

  ".المبكر الحديث عن نتائج نهائية للحوار اآلن
قال   أمني مصري في شمال سيناء مسؤوالً أن وعن وكاالت،، 16/5/2009، اإلمارات، جاء في البيان

أيمن طه القيادي في حركة حماس وزكريا االغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد وصال " ان امس
 ". ظهر أمس الى معبر رفح وغادرا المعبر في طريقهما للقاهرة

جلسات " وذكر ان". من المنتظر وصول بقية أعضاء وفدي الحركتين في وقت الحق "وأضاف انه 
وكانت الحركتان ".  حيث ينتظر عودة الوفود المشاركة يوم االثنينالحوار بين الحركتين ستستمر يومين

 من الشهر 17 و16قد أرجأتا في الثامن والعشرين من شهر ابريل الماضي اجتماعهما الى يومي 
 . الجاري

  
   "امالءات خارجية" تخضع لـ وأنهابأنها هي من تضع االشتراطات عزام األحمد يتهم حماس  .7

 رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها للحوار حركة حماس األحمدتهم عزام ا: اشرف الهور غزة ـ  
" القدس العربـي  " لـ   األحمدوقال   ".امالءات خارجية "بأنها هي من تضع االشتراطات، وانها تخضع لـ         

واشار الى ان هـذه      ".االشتراطات الخارجية التي تتحدث عنها حماس غير موجودة اال على حماس فقط           "
، وتابع االحمد   "الكيان العالمي لالخوان المسلمين، ومن تحالفاته الدولية مع ايران        "ات جاءت من    االشتراط

  ".في اليوم الذي تتخلي فيه ايران عن موقفها ستغير حماس موقفها على الفور"بقوله 
 مـع   ورأى االحمد ان تشكيل حكومة ال يعيق التوصل التفاق، وقال لو شكلت الحكومة اليوم، واتفقنا ليال               

  ".ستتم اقالة الحكومة، وتشكيل اخرى بدال منها"حماس 
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دخلت التـشريعي   ) حماس(هي  "ورفض االحمد موقف حماس المعارض لاللتزام ببرنامج المنظمة، وقال          
، الفتا الى ان حماس وافقت من قبل على وثيقة االتفاق الوطني التي تنص علـى ان                 "احد اتفاقات اوسلو  

  .رئيس والمنظمةالمفاوضات من صالحيات ال
وزاد االحمد من هجومه على حماس وقال انها هي من تعيق فرص الوصول الى اقامة دولة مستقلة، من                  

  .خالل االنقسام ورفضها لمبدأ حل الدولتين، الذي ترفضه اسرائيل
بل انه طرح فلسطيني جرى تبنيه في المجلـس الـوطني   "وقال ان مبدأ حل الدولتين ليس طرحا امريكيا        

باعتقادي هناك تحالف غير معلن بين حماس واسرائيل يعمل علـى تخريـب سـير               "، وقال   "سطينيالفل
  ".المفاوضات التي من شأنها ان تؤدي الى قيام دولة

ا، وال تخادع نفـسها، مـن       ئموقفا جري "ان تأخذ   " القدس العربي " خالل حديثه مع     ]حماس [وطالب االحمد 
الحمد ان جولة الحوار الحالية ستناقش ملفات االمن واالنتخابات         وقال ا ". اجل انهاء ملف الخالف الداخلي    

  .والحكومة، مشيرا الى انه لغاية اللحظة لم يتم ابالغ باقي الفصائل الفلسطينية للمشاركة
ان فرص التوصل لحلول تنهي الخالف فـي الجولـة          " القدس العربي "الى ذلك قال مسؤول فتحاوي لـ       

ان الجولة الخامسة ستقتصر على تبادل وجهات النظر، والتطرق بشكل اوسع           ، الفتا الى    "ضعيفة"الحالية  
لطريقة تشكيل اللجنة التي ستعمل في غزة، والتي اقترحها المصريون عوضـا عـن حكومـة توافـق                  

  .فلسطينية بسبب الخالف على برنامجها السياسي
  16/5/2009القدس العربي، 

  
  ي حكومة وفاق وطني البردويل يرفض تأكيد أو نفي مشاركة حماس ف .8

تتجه إلى الموافقة علـى  " حماس"رفض النائب صالح البردويل نفي أو تأكيد ما ورد من أن حركة          :غزة
قانونياً دون أن تُعرض علـى      " المنتهية واليته "حكومة وفاق وطني يرأسها رئيس السلطة محمود عباس         

المصرية في عـددها    " األهرام"دته صحيفة   المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، وهو الخبر الذي أور        
  . الصادر أمس

وأكد البردويل في تصريحات صحافية أمس، أن وفد الحركة الذي توجه إلى القاهرة أمـس، السـتئناف                 
  .يحمل إرادةً جادةً إلنجاح الحوار وإنهاء االنقسام" فتح"جولة جديدة من الحوار مع حركة 

على حكومة وفاق وطني ال تُعرض على       " حماس"عن موافقة   " هراماأل"بالنسبة لما أوردته صحيفة     : "وقال
المجلس التشريعي الفلسطيني، هذا أمر ال أستطيع تأكيده وال نفيه، لكننا ذاهبون إلى القاهرة ولدينا الرغبة                

  ". ذات اإلرادة" فتح"الكاملة في إنجاح الحوار وإنهاء االنقسام، ونأمل أن تكون لدى حركة 
  16/5/2009سطين، صحيفة فل

  
   ويستقوي بالسلطة على الحركةعباس يقرر منفرداً:  من قادة فتح82 .9

بمحاولة االنقالب على الحركة    "اتهم العشرات من قادة حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس           : لندن
" الفرديـة قراراتـه   "، من خالل    "مستشاري السوء "، وأخذاً برأي من سموهم      "مستقوياً بالسلطة الفلسطينية  

  .محذرين من أن الحركة تتعرض لعملية مبرمجة للقضاء عليها" بعقد المؤتمر السادس للحركة في الداخل
ـ    82وجاء في مذكرة موجهة من       اآلن وقد فاض بنا    "نسخة منها   " القدس العربي " قيادياً فتحاوياً وصلت ل

ود عباس، حيث نـرفض اتخـاذه       الفيض، نرفع صوتنا عالياً احتجاجاً على عضو اللجنة المركزية محم         
  ".قرارات منفردة نيابة عن الحركة فيما يتعلق بالشأن الفتحاوي وبانعقاد المؤتمر السادس للحركة بالداخل

يمثل تجاوزاً فاضحاً للنظام الداخلي للحركة، وشططا عن منهجها النضالي،          "وحذرت المذكرة من أن ذلك      
 واستفراد بتقرير مصيرها من خالل فرض سـطوته علـى           وهو بمثابة إعالن انقالب على قيادة الحركة      

  .، على حد تعبير المذكرة"الحركة مستقوياً عليها بالسلطة بإرشادات مستشاري السوء، ممن بدلوا جلودهم
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يعتبر تعدياً صارخاً على الحركة، واستهتاراً بإرادتهـا، بمـا          "واعتبر قادة فتح في مذكرتهم أن ما يحدث         
بنائها وكوادرها الذين ال زالوا مؤمنين بطريق المقاومة ومحاربة الفساد، ويرفضون           يهدد طموح وآمال أ   

هذا االنقالب ومصادرة حركة فتح، ورهنها وفرض شروط مذله النعقاد المـؤتمر، ممـا دفعنـا إلـى                  
  ".االعتراض على انعقاد المؤتمر تحت حراب االحتالل وبشروطه المذلة

، وقالت متسائلة   "االحتالل وجواسيسه "س الراحل ياسر عرفات من قبل       الرئي" باغتيال"واستشهدت المذكرة   
هل يعقل أن يحضر الثوار والمناضلون في حركة فـتح مـؤتمرهم الـوطني بتـصاريح إسـرائيلية؟                  "

  ".وإخضاعهم لرحمة االحتالل اإلسرائيلي وهنالك العديد منهم من يطاردهم االحتالل وموساده
، مـشددين   "ا يطرح اآلن هو وضعنا أمام الممر الواحد بطرق تعجيزية         أن م "وأضاف القادة في مذكرتهم     

لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني، وجميع االتفاقيات لن تحمي ظهور مناضـلينا مـن              "على أن الحركة    
دموية ومكائد ودسائس االحتالل، وال يعقل أن نقول بتحرير فلسطين ونتحدث عن الكفاح المسلح تحـت                

  ".ففتح لم تنجز مهامها بعد، والثورة ال زالت مستمرةحراسة إسرائيلية، 
طالما االحتالل باق على أراضينا، سنبقى على نهج المقاومـة ورفـض نهـج              "وختمت المذكرة بالقول    

التفاوض القائم على االستجداء، ولن نتعب من الكفاح والنضال طالما القواعد الشعبية مع المقاومة، فنحن               
  . حسب المذكرة،"لسنا في عجلة من أمرنا

  16/5/2009القدس العربي، 
  

  ال أمن وال استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية: فتح .10
 أن منطقة الشرق األوسط لن تنعم باألمن واالستقرار مـا           أمس  في بيان  أكدت حركة فتح  :  د ب ا   -غزة  

وقالت الحركة، في بيان صحفي      .لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حق إقامة دولته المستقلة          
، سيظل القلق وفقدان األمل وعدم االستقرار مـستمر فـي هـذه المنطقـة     61 ـبمناسبة ذكرى النكبة ال  

الحساسة من العالم وسيظل السلم واألمن الدوليان بعيدي المنال ما لم يحصل الشعب الفلـسطيني علـى                 
  .حقوقه

  16/5/2009الرأي، األردن، 
  

   شبر منهاأيولن نتنازل عن ..فلسطين هي للفلسطينيين:  للنكبة61الـالجهاد في الذكرى  .11
نظمت حركتا حماس والجهاد االسالمي الجمعة مسيرات حاشدة في شمال قطـاع  : غزة ـ اشرف الهور 

اعلن خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد االسالمي رفض         و. 61غزة احياء لذكرى نكبة فلسطين الـ       
نبتة غريبة سـيتم قلعهـا علـى ايـدي          "، معتبرا االحتالل    " شبر من فلسطين   ألي تنازل عن اي   "حركته  

، مـشددا   "فلسطين هي للفلسطينيين وانها ال تقبل القسمة ولن نتنازل عن اي شبر منها            "وقال   ".المجاهدين
يكمن بالعمل بكل الوسائل وباسرع ما يمكن لتجسيد الوحـدة الوطنيـة            "على ان السبيل الستعادة فلسطين      

ودعا حبيب حركتا فـتح      ".دة ترتيب البيت الفلسطيني واعداد الصفوف للتصدي للهجمة االسرائيلية        واعا
  ".بأال تضيعا الجزء المتبقي من فلسطين"وحماس 

  16/5/2009القدس العربي، 
  

   للنكبة61لمناسبة الذكرى الـ" البص"الديمقراطية تنفذ اعتصاماً في مخيم  .12
والقى كلمة . اما جماهيريا في مخيم البص لمناسبة ذكرى النكبةاعتص" الجبهة الديموقراطية"نظمت 

الدولة اللبنانية الى االسراع في بناء مخيم نهر "عضو قيادتها في لبنان عبد كنعان الذي دعا " الجبهة"
مسيرة " الجبهة الديموقراطية"، نظمت "حق العودة عنوان للنضال الفلسطيني"وتحت شعار ".البارد

عند بوابة فاطمة بمشاركة عدد كبير من ابناء مخيمات الجنوب والبقاع تقدمها حملة جماهيرية حاشدة 
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الرايات واالعالم الفلسطينية واللبنانية والفتات تؤكد على التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين 
ثقافي المركز ال"كما نظمت الجبهة اعتصاماً جماهيرياً أمام . والتهجير وانهاء االنقسام الفلسطيني

دعى فيه عضو اللجنة المركزية في الجبهة عبد اهللا كامل إلى ترتيب البيت "  سعدنايل–الفلسطيني 
 . الفلسطيني والعودة إلى الحوار الجماعي بعيداً عن الحوارات الثنائية

 16/5/2009السفير،     
  

 العامل اإلقليمي يضعف الفرص : حوار فتح وحماس اليوم .13
استئناف الحوار الفلسطيني في القاهرة بين حركتي حماس وفتح تبدو اآلمـال             على خلفية    :حلمي موسى 

فهناك اقتناع لدى العديد من المشاركين في المـداوالت التـي           . بتحقيق اختراق على هذا الصعيد ضئيلة     
ويبدو هذا االقتنـاع أقـوى    . ستبدأ اليوم بأن قوى إقليمية ودولية تمنع التوصل إلى اتفاق داخلي فلسطيني           

ند حركة حماس التي ال تخفي موقفها من أن إسرائيل والواليات المتحدة تمنعان السلطة الفلسطينية من                ع
غير أن المتحدثين باسم السلطة يرفضون ذلك ويصرون على استقاللية القـرار            . التوصل الى حل وسط   

وقد خفـت   . سورياالفلسطيني من جانبهم ويشددون على أن القرار في الجهة المقابلة مصادر من إيران و             
  . حدة هذا الموقف في األيام األخيرة جراء استقبال دمشق للرئيس الفلسطيني محمود عباس

أن وفد حماس توجه إلى القاهرة بروحية الساعي للتوصل إلى اتفاق يسهم في حل مشكلة " السفير"علمت  
اح المصري الذي طرح في ولذلك تسعى حماس لتعديل االقتر. إعادة إعمار غزة ويخفف من معاناة أهلها

وترى حماس أن . الجولة السابقة والقاضي بتشكيل لجنة فصائلية للتنسيق بين حكومتي غزة ورام اهللا
بالوسع القبول بلجنة فصائلية تتعامل مع حكومتي غزة ورام اهللا وأن تكون مرجعية اللجنة الرئيس عباس 

وتشدد حماس على أن .  رئيس السلطة الفلسطينيةسواء بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو
 . الغاية من القبول بالفكرة تسهيل أمور المواطنين الفلسطينيين في مناطق السلطة والتحضير لالنتخابات

وتعترف قوى فلسطينية بأن اللجنة الفصائلية ليست حال ألي شيء خاصة أنه تم التعامل معها في البداية 
كما تشير هذه القوى إلى أن الحوار في القاهرة لن يسفر عن تحقيق . نقسامعلى أنها فكرة لتكريس اال

اختراق ألن حماس ال تزال تصر على رفض القبول باالشتراطات التي وضعتها الرباعية الدولية ولم 
 . بها كما يطلب منها" االلتزام"االتفاقيات المبرمة وليس " احترام"تفلح في إقناع نفسها بأكثر من 

صائل فلسطينية أن الواقع الفلسطيني المعقد ال يدع مجاال كبيرا لحدوث تغييرات سياسية عبر وترى ف
ويقول البعض بأن حماس التي رسخت نفسها في قطاع غزة كقوة . السبل التي يجري الحديث عنها

اك غير أن هن. مسيطرة ليست في وارد التخلي عن ذلك قريبا وألي سبب سواء كان انتخابيا أو توافقيا
من يقول أن الوضع القائم في غزة يشكل عبئا على حماس تحاول التخلص منه ولذلك فإنها تسعى إليجاد 

ويشدد القائلون بذلك على أن حماس اليوم تحاول أن تضمن في أي . مخارج تضمن لها بعض المكتسبات
 . حصة من كعكة السلطة واالحترام: اتفاق لها مع سلطة رام اهللا أمران أساسيان

يشاع أنه يوجد في داخل حماس رأي آخر يحاول بلورة بديل النسداد أفق التوافق مع فتح بالصيغة و
ويرى هذا الرأي أن بوسع حماس الطلب من أبو مازن تشكيل حكومة جديدة بأي . المعروضة أعاله

كما . برنامج يريد شرط أن تشارك فيها شخصيات معينة محسوبة عليها وليست ضمن هياكلها التنظيمية
يرى هذا الرأي أن هذه الحكومة ال ينبغي لها أن تعرض على المجلس التشريعي حتى ال تضطر حماس 

وتتكفل هذه الحكومة تسيير أعمال الناس والتحضير لالنتخابات وفتح أفق إعادة . الرسمية إلبداء رأيها بها
  .حماس في ترسيخ التهدئة في قطاع غزة" استماتة"ويلحظ هؤالء . إعمار غزة

والواقع أن حماس ترى ما يجري في داخل حركة فتح من انقسامات وتشرذم فيتعزز لديها اإلحساس 
فحركة فتح الممزقة تنال تعاطفا إقليميا رغم ضعف قيادتها في مواجهة ليس فقط إسرائيل وإنما . بالمفارقة

غير أن . ال يكيد عدواوالنموذج الذي رسخته فتح في السلطة ال يسر صديقا و. كذلك التدابير السلطوية
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ومؤخرا فرضت حماس قيودا على . أداء سلطة حماس في غزة ليس كذلك نموذجا يمكن التفاخر به
وبررت هذا السلوك القمعي بأنه . نشاطات هيئة العمل الوطني بدعوى أنها ستار لنشاط حركة فتح

  . فة الغربيةورد على سلوكيات حكومة رام اهللا ضد نشطاء حماس في الض" معاملة بالمثل"
 16/5/2009السفير، 

  
  بديال لحل الدولتين" النموذج القبرصي"ليبرمان يطرح  .14

اليميني العنصري، " إسرائيل بيتنا"تحدث وزير الخارجية اإلسرائيلي زعيم حزب : علي الصالح: لندن
لس خالل زيارته للعاصمة البريطانية لندن، التي استقبل فيها بمظاهرات قادها عدد من أعضاء مج

 عن تصوره لحل الصراع ،العموم، تعبيرا عن معارضتهم لمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين
وجاءت تصريحات ليبرمان في حفل استقبال عشية لقائه . الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وفق النمط القبرصي

 .وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند
عية الناطقة باسم غالبية يهود بريطانيا، فإن ليبرمان على ما األسبو" ذي جويش كرونيكل"وحسب صحيفة 

يبدو، أقنع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بتصوره المرتكز على النموذج القبرصي، كبديل لحل الدولتين 
الذي تشدد عليه اإلدارة األميركية الحالية ومن قبلها إدارة الرئيس جورج بوش الذي وعد بتحقيق هذا 

 .ية العام الماضيالحل مع نها
، فإن نتنياهو سيبلغ أوباما بموافقته على حل الدولتين، ولكن "ذي جويش كرونيكل"ولكن وحسب صحيفة 

 .ليس حسب المفهوم األميركي، بل وفق مفهوم ليبرمان
وقال ليبرمان إن الحكومة اإلسرائيلية تعتمد في تصورها هذا على الوضع الذي انتهت إليه المشكلة في 

وحسب تصوره، فإنه بعد عملية تبادل . إن هذا هو الحل األفضل إلنهاء أزمة الشرق األوسطقبرص، و
سكاني بين الشطرين، أصبح القبارصة اليونانيون يعيشون في شطر من الجزيرة والقبارصة األتراك في 

ي من فالشطر اليونان. وأصبح الطرفان قادرين على التعايش بعد اتفاق سالم أمر واقع. الشطر اآلخر
) إسرائيل بالطبع ستكون هي الشطر القبرصي اليوناني(الجزيرة هو المعترف به دوليا كدولة قبرص 

 .بينما الجزء التركي يتمتع بالحكم الذاتي وال يعترف به سوى تركيا ويعتمد اعتمادا كليا عليها
ك ويؤيدهم في األول عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة معترف بها دوليا كما يطالبون بذل

مطلبهم الشرعي هذا غالبية دول العالم إن لم يكن جميعها، إذ سيقتصر االعتراف بها على الدول العربية 
واألخطر من ذلك هو تخلص إسرائيل . من وجهة نظره كما هو حاصل بالنسبة للجزء التركي من قبرص

ليبرمان تحقيق الحلم الصهيوني من مواطنيها العرب وترحيلهم إلى األراضي الفلسطينية، وبذلك يضمن 
وأضاف ليبرمان أن التجربة القبرصية بينت كيف يمكن استبدال التوتر والعنف . بإقامة دولة يهودية نقية

يشار إلى أن ليبرمان من الرواد في إسرائيل الداعين عالنية . وسفك الدماء باألمن واالستقرار والرفاهية
 .على مدى سنواته كسياسي على المسرح اإلسرائيليإلى ترحيل العرب، عبر طروحات مختلفة 

القصد من كالم ليبرمان هو تحقيق حلمه بطرد  " وقال:، أحمد الطيبي عضو الكنيست العربي ورد
ووصف الطيبي في ". الفلسطينيين إلى الكيان الفلسطيني وخلق إسرائيل يهودية خالصة نقية من العرب

طرح فاشي لمهاجر عنصري ضد أهالي البالد "أنه هذا الطرح ب" الشرق األوسط"تصريحات لـ
وهذه فكرة دفعته أيضا إلى أن يقترح خالل المعركة االنتخابية األخيرة شعار : "وتابع القول". األصليين

 ".وذلك لتسهيل سحب المواطنة من المواطنين العرب وتسهيل طردهم" ال مواطنة بال والء إلسرائيل"
 من 48اشي هو الذي تقدم باألمس بمشروع قانون يمنع فلسطينيي حزب هذا الف"وأضاف الطيبي أن 

  واستطرد ". إحياء ذكرى النكبة، واقتصار الفعاليات على التعبير عن الفرح والسعادة باستقالل إسرائيل
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أنا ال أحب أن يصادر أحد مشاعري وأحاسيسي، وإذا أصر ليبرمان على ذلك، فلتكن : "الطيبي قائال
 ".وليفرح ليبرمان آنذاك كيفما يشاء.. له، والحرية واالستقالل للشعب الفلسطينيالنكبة مستقبال 

 16/5/2009الشرق األوسط، 
 

   بسبب األزمة المالية العالمية"إسرائيل" خمسة مليارات دوالر خسائر ":معاريف" .15
 دوالر وفقا خسرت إسرائيل منذ اندالع األزمة المالية العالمية ما ال يقل عن خمسة مليارات -تل ابيب
 اإلسرائيلية التي أشارت إلى الخالفات الحادة التي سبقت تصديق الحكومة على "معاريف" لصحيفة

 .ميزانيتي العامين الماليين الحالي والمقبل
وقالت يومية معاريف إن االنخفاض في حجم الصادرات منذ اندالع األزمة في الربع الثالث من العام 

 مليار شيكل 20(ار الماضي هو السبب في خسارة الخمسة مليارات دوالر آذ/الماضي وحتى نهاية مارس
 ).إسرائيلي

  15/5/2009القدس، فلسطين، 
 

  من اإلسرائيليين يؤيدون حل الدولتين% 57 ... تنياهو سيئ مثل أولمرتن: استطالع .16
ائيلية اإلسـر " هـآرتس "أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة      :  كاالتالو و ،برهوم جرايسي  -الناصرة  

من الجمهور في إسرائيل غير راضين عن اداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،            % 52أن   أمس الجمعة،   
برأيهم في هذا السؤال، ورد على سؤال آخر، يقارن بين          % 20اعتبروا أداءه جيدا، ولم يدل      % 28مقابل  

ء نتنياهو أسـوأ مـن أداء       من المستطلعين أن ادا   % 31نتنياهو وسلفه في المنصب إيهود أولمرت، فقال        
لم تكن  % 14إن أداءه أفضل من أداء أولمرت و      % 27إن كالمهما سيان، بينما قال      % 28أولمرت وقال   
  .لديهم اجابة

من الجمهور في إسرائيل يؤيدون الحل الدائم مع الفلسطينيين، المبني علـى            % 57وأظهر االستطالع أن    
  .لم يدلوا برأيهم% 8، ويعارضون هذا الحل% 35اساس الدولتين، مقابل 

غيـر  % 27من الجمهـور، مقابـل      % 60أما وزير الحرب فقد حصل على أكبر نسبة تأييد ألدائه، مع            
  .لم يدل بردهم% 13راضين عنه، و

من الذين شملهم االستطالع إنهم غير راضين عن اداء وزير الخارجية اإلسرائيلي العنصري             % 45وقال  
  .لم يجيبوا على السؤال% 24راضين عنه، و% 31ل المتطرف أفيغدور ليبرمان، مقاب

  16/5/2009الغد، األردن، 
  

  نسيناريو مفصل لهجوم إسرائيلي على إيرا: بواشنطن" مركز الدراسات االستراتيجية"رير تق .17
في واشنطن، تصورا نظريا إلمكانية توجيه      ' اإلستراتيجيةمركز الدراسات   'نشر  :  أماني سعيد  -رام اهللا   

  .ة إلى إيران، وكيفية تنفيذ هذا الهجوم وتوقيته واحتماالت الرد اإليرانيإسرائيل ضرب
في واشنطن، سيناريو كامال للهجوم اإلسـرائيلي المفتـرض علـى           ' مركز الدراسات االستراتيجية  'رسم  

  .إيران، متوقعا أال يتجاوز موعد الهجوم نهاية العام الحالي
تسعين طائرة مقاتلـة إسـرائيلية      'اإلسرائيلية أمس، إن    ' هآرتس'وقال المركز في تقرير نشرته صحيفة       

السورية، يرافقها جميع طائرات التزود بـالوقود التـي تمتلكهـا           -ستعبر األجواء باتجاه الحدود التركية    
 طن، واخـرى    2إسرائيل لتواصل طريقها باتجاه شمال العراق، ومن هناك إلى إيران لتسقط قنابل زنة              

 صـاروخا مـن طـراز يريحـو         42 النووية اإليرانية، مدعومة بحوالي       كغم على المنشآت   2250تزن  
  .'تُطلق من األراضي اإلسرائيلية، لتصيب أهدافها في إيران بدقة كبيرة) أرض-أرض(
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 صفحة، والذي يعتبر االول من نوعه في التاريخ، حـسب مـا وصـفته               114وتناول التقرير الواقع في     
إسرائيل وقدراتها العسكرية والقـدرات النوويـة اإليرانيـة         من حيث تناوله لخيارات     ' هآرتس'صحيفة  

وقدرات الدفاع الجوي اإليراني، إضافة الى مخزون الصواريخ لـدى الـدولتين واحتمـاالت الهجـوم                
اإلسرائيلية وتوقيته واالدوات والوسائل المتبعة جنباً إلى جنب مع ردود االفعال اإليرانية المتوقعة علـى               

  .هجوم مثل هذا
الهجـوم  ' معدو التقرير بعد تحليل كل الخيارات الهجومية المتوافرة لدى إسرائيل الى نتيجة بأن               وتوصل

الجوي اإلسرائيلي على منشآت ايرانية أمر متوقع وممكن، لكنه سيكون معقدا ويحمل في طياته مخـاطر                
  .'كبيرة على الصعيد التنفيذي دون أن يضمن مستويات نجاح كبيرة

ويعتقـد معـدو التقريـر أن       .  أشار اليها التقرير هي غياب المعلومات االستخبارية       وأولى المشاكل التي  
إسرائيل لن تهاجم إيران اال اذا اقتنعت بأن هجومها سيؤدي الى تصفية المشروع النـووي اإليرانـي أو                  

  .على األقل وقفه عدة سنوات
ة البالد، وبسبب غياب إمكانية     وبسبب وجود عشرات المواقع النووية اإليرانية المنتشرة على مدى مساح         

تدميرها جميعا، بحث معدو التقرير احتماالت وخيارات الهجوم على ثالثة مواقع إيرانية فقط تشكل نواة               
التي تحتاج إليها إيران النتاج المواد الالزمة لألسلحة النووية، اذ سـيؤدي            ' دورة الوقود النووي  'مشروع  

' مركز البحوث النوويـة   'وهذه المواقع هي    . يراني سنوات عدة  تدميرها الى تعطيل المشروع النووي اإل     
في اصفهان، منشأة تخصيب اليورانيوم في ناتانز، مفاعل المياه الثقيلـة الـذي سـينتج مـستقبال مـادة       

  .البلوتونيوم والواقع في اراك
االتـصاالت  وسيلجأ سالح الجو اإلسرائيلي الى استخدام تكنولوجيا متقدمة جدا تمكن اختراق منظومات             

. واجهزة الرادار التابع للدول التي ستحلق فوقها طائراتها، لمنع اكتشافها وهي في طريقها الـى الهـدف                
ووفقا للخبراء جرى استخدام مثل هذه التكنولوجيا خالل الغارة اإلسرائيلية على األراضي السورية عـام               

ابتاعتها إسرائيل خالل   ' G550'، حيث جرى تركيب أجهزة التشويش هذه على طائرتين من نوع            2007
  .األعوام الماضية

وحتى يتغلب سالح الجو اإلسرائيلي على التحصينات اإليرانية سيستخدم نوعان من القنابل مـن إنتـاج                
  . قذيفه منها600أميركي، ترجح مصادر أجنبية ابتياع إسرائيل 

الطـالق  ' حماس'و' حزب اهللا 'ى تفعيل   سيعمد اإليرانيون ال  ': وفي ما يتعلق بالرد االيراني، يقول التقرير      
قدرة المنظمتين المذكورتين علـى     '، إضافة الى    'موجة من االستشهاديين الى المدن واألهداف اإلسرائيلية      

  .'إطالق وابل من الصواريخ كما اثبتت تجربة حرب لبنان الثانية وحرب غزة
  16/5/2009الجريدة، الكويت، 

    
   في اللقاء المرتقب بين أوباما ونتنياهو تستبعد صداماً علنياً"إسرائيل" .18

استبعد كبار المعلقين السياسيين في إسرائيل أن ينتهي االجتماع المرتقب بين :  أسعد تلحمي-الناصرة 
الرئيس باراك اوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو االثنين المقبل في البيت األبيض، وهو 

 انتخابهما لمنصبيهما، إلى فشل أو صدام علني إزاء الخالفات في وجهات االجتماع األول بينهما منذ
واقتبس هؤالء عن مصادر . النظر في كل ما يتعلق بدفع العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين

رفيعة في اإلدارة األميركية أن الرئيس األميركي لن يمارس في هذا االجتماع ضغوطاً على نتنياهو على 
 رفض األخير حل الدولتين، لكنه سيحمله رسائل واضحة بالتصورات األميركية ويمنحه أسابيع خلفية

عدة ليعطي الرد عليها، وبناء لهذا الرد ستقرر اإلدارة األميركية كيفية التعاطي مع أركان الحكومة 
  .اإلسرائيلية الجديدة
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 تنشأ بين اوباما ونتنياهو، مشيرين إلى أن التي ستنشأ أو ال" الكيمياء"وأكثر المعلقون الحديث عن أهمية 
ورأوا أن األمر مرهون ليس في شخص نتنياهو ومهاراته . طبيعتها ستقرر مستقبل التعاون بين الزعيمين

  .البالغية، إنما بموقفه من المطالب التي سيطرحها اوباما
في الضفة الغربية وتعزيز قوى وتوقع المعلقون أن يكرر نتنياهو االدعاء بأن تدعيم االقتصاد الفلسطيني 

األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وبناء مؤسسات السلطة هي شروط يجب أن تتحقق قبل الدخول في 
مفاوضات الحل الدائم، باإلضافة إلى الشرط المتفق عليه إسرائيلياً، حكومة ومعارضة، باعتراف 

 سيبرر الوباما رفضه حل الدولتين بالقول إنه ان نتنياهو" معاريف"وكتبت . الفلسطينيين بيهودية إسرائيل
طالما بقيت إسرائيل مسيطرة على الضفة الغربية، فسيكون بمقدورها معالجة القضايا األمنية، بينما في 
حال قيام دولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستفقد السيطرة الميدانية على غرار ما حصل في غزة، وعليه 

  ".من أسفل إلى أعلى"ولة الفلسطينية بل بدء بنائها سيطلب عدم التسرع في إنشاء الد
أن نتنياهو سيشدد على مسامع الرئيس األميركي أن حكومته ترى " هآرتس"وكتب المعلق السياسي في 

في الملف االيراني، وليس الفلسطيني، لب المشكلة في المنطقة، وسيبلغه أيضاً أنه بعد لقاءيه الرئيس 
ي الملك عبداهللا الثاني، لمس توافقا في الرأي في شأن خطورة التهديد حسني مبارك والعاهل األردن
هذا التوافق يوفر فرصة نادرة لدفع العملية السلمية مع الفلسطينيين من "االيراني على المنطقة، وأن 

وسيلمح نتنياهو إلى أن إسرائيل ستقبل التفاوض على مبادرة السالم ". خالل اندماج العالم العربي فيها
  . عربية في حال انتزع منها البند المتعلق بعودة الالجئينال

  16/5/2009الحياة، 
  

   منزال في حي السلوان 60مخطط استيطاني جديد على أنقاض أكثر من : عبد القادرحاتم  .19
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر، اليوم، عن مخطـط             :  وفا - المحتلة القدس

االستيطانية تمريره بالتواطؤ مع بلدية االحـتالل فـي         " عطيرات كوهانيم "اول جمعية   استيطاني جديد تح  
في سلوان جنوب البلدة    ) حارة اليمن (  منزال في حي بطن الهوى       60القدس للبناء على أنقاض أكثر من       

نـه تـم    وقال عبد القادر، الذي زار الحي والتقى السكان المحليين بناء على طلبهم، إ             .القديمة من القدس  
إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلديـة        " عطيرات كوهانيم "الكشف عن مخطط تنظيم هيكلي قدمته       

وأضاف  . متر في منطقة بطن الهوى     800تطلب فيه إعطائها خط بناء على ما مساحته خمسة دونمات و          
يـات الفلـسطينية    أن المخطط يتضمن خارطة مساحة وإحداثيات على أراض مقام عليها عـشرات البنا            

  . 1948معظمها شيد قبل عام 
وحذر عبد القادر من أن هذا المخطط ينطوي على خطورة بالغة، وهو امتداد للحملة المسعورة ضد بلدة                 

  . سلوان، وتصعيد خطير في وسائل االستيالء على العقارات الفلسطينية
  15/5/2009 وفا،وكالة 

  
   في الضفةاالحتالل يقمع مسيرات ضد الجدار العنصري .20

، في مواجهات بين محتجين على جدار أمس فلسطينياً، 11أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة  :رام اهللا
الفصل العنصري واالستيطان، وجنود االحتالل في بلدتي بلعين غرب رام اهللا والمعصرة جنوب بيت 

، يستمر حتى منتصف لحم، في حين فرضت قوات االحتالل طوقا عسكرياً شامال على الضفة الغربية
  .اليوم، تحت ذريعة المخاوف األمنية بسبب فعاليات النكبة

  16/5/2009الخليج، 
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   مخيما 25زادت الحياة سوءا في " األونروا": " لخدمة الالجئين بالضفةاللجان الشعبية" .21
د أبو سمبل   قال الناطق باسم اللجان الشعبية لخدمات الالجئين بالضفة الغربية عما         :  عاطف دغلس  -نابلس

 مخيما تسوء بدل    25جعلت حياة الفلسطينيين في     ) أونروا(إن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
 مع الوكالة التي تتنصل     "معركة "وأضاف للجزيرة نت أن لجان الالجئين الفلسطينيين تخوض        .أن تتحسن 

. ، وبدأت تفرغ ذاتها من مـضمونها      "فبدال من إغاثتهم تحرمهم من الخدمات األساسية      "من كافة مهامها،    
ولخص الخالفات في سياسة التقليصات التدريجية التي تتبعها الوكالة في التعليم والصحة وبرنامج خلـق               

  .فرص العمل الذي يشمل إنشاء وظائف مؤقتة في مجاالت الصحة والتعليم والنظافة والمواد الغذائية
 15/5/2009الجزيرة نت،  

  
   عدد فلسطينيي الداخل تضاعف ليصبح مليون وثالثمائة ألف نسمة:النائب طلب الصانع .22

أوضح النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي طلب الصانع أن عـدد الفلـسطينيين فـي                :القدس المحتلة 
 ألف نسمة 150الداخل تضاعف عشر مرات ليصبح نحو مليون وثالثمائة ألف نسمة بعد أن كان أقل من                

ريح صحفي إن الجانب الديمغرافي جزء من تعزيـز النـضال الـسياسي             وأضاف في تص   .1948عام  
الفلسطيني، ألن صاحب الحقوق الوطنية هو األقوى على األرض، مشيرا إلى المعنى السياسي لهذا العدد               

  .ودوره في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
تهويده ألن الوجود العربي    تسعى إلى   ) إسرائيل(ويؤكد الصانع أنه نظرا للحضور العربي في النقب فإن          

 الحفـاظ   -رغم السياسة العنصرية   –ال ينسجم مع التوجهات السياسية، مضيفا أن الفلسطينيين استطاعوا          
  .على وجودهم بل وتعزيزه فحققوا االنتصار في المعادلة الديمغرافية

  16/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

 ة اإلعمار للمطالبة بتسريع عملي" البارد"مخيم اعتصام في : لبنان .23
 لتحرير فلسطين واتحاد لجان حق العودة اعتصاماً أمام مكتب مدير الديمقراطيةنفذت الجبهة : البارد

، "إعمار البارد عودة على طريق العودة"األونروا في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد، تحت شعار 
 . بمشاركة قيادات الفصائل وأعضاء اللجنة الشعبية

أن قرارات الحكومة خطوة « لتحرير فلسطين في المخيم مروان وأكد الديمقراطيةهة واعتبر عضو الجب
باالتجاه الصحيح، ودعا الى تكثيف الجهود الفلسطينية واللبنانية والدولية من أجل توفير األموال الالزمة 

 . »إلعادة اإلعمار، كما طالب بإنهاء الحالة العسكرية وتسليم البرايمات والغاء التصاريح
  16/5/2009السفير، 

  
   من غزة تفوز بجائزة دولية صحفية .24

، على تغطيتهـا  "new media award"بجائزة "  عاما21ً"فازت المصورة الصحفية إيمان محمد  :غزة
" " Next cenury foundation"وأعلنت المؤسسة البريطانية  .الميدانية للحرب األخيرة على قطاع غزة

بجامعة " التدوين واإلعالم الجديد بالشرق األوسط    "ذلك بعد مؤتمر عقدته حول      نتائج الفائزين بالمسابقة، و   
وإلى جانب إيمان، فـاز      .المدينة، تلته مراسم حفل تسليم جوائز اإلعالم الدولي تحت رعاية لورد ستون           

كل من الصحفي عادل الزعنون مراسل الوكالة الفرنسية بغزة، والصحفي معين الحلـو مراسـل القنـاة                 
التي تعمل بها إيمان قد رشحتها عن فئة التـصوير          " Demotix"وكانت وكالة   . رة اإلسرائيلية بغزة  العاش

والمراسلة الصحفية المكتوبة لتغطيتها أحداث الحرب األخيرة على قطاع غزة وتبعاتها في حقبة مصورة              
"War on Gaza & the aftermath " ل السـتالم  ولم يتمكن كل من الفائزين الثالثة من حضور الحف
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على قطاع غزة منـذ ثـالث       ) إسرائيل(جوائزهم، نتيجة إغالق المعابر والحصار المشدد الذي تفرضه         
  .سنوات

  16/5/2009صحيفة فلسطين، 
   

  العاهل األردني يلمح إلى توسيع المبادرة العربية لتصبح إسالمية .25
مبادرة السالم العربية ليست «ن أاني اعتبر العاهل األردني الملك عبد اهللا الث: محمد الدعمة: البحر الميت

سوى أحد التعبيرات عن تصميم منطقتنا على صياغة مستقبلها اإليجابي، ونفس هذا اإلحساس بالغاية 
التزمنا نحن بالسالم، «: وأضاف. »والوحدة يجب أن يحكم معالجة قضايا االقتصاد واألنشطة األخرى

 .»ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالسالم أيضا
قدمت «: مح الملك عبد اهللا إلى احتمال توسيع المبادرة العربية لتصبح مبادرة إسالمية، وذلك بقولهول

 دولة، هي ثلث أعضاء 57مبادرة السالم العربية إلسرائيل مكانا في الجوار، وأكثر من ذلك، القبول من 
 األمن الذي ال تستطيع أن األمم المتحدة، ال يعترف بإسرائيل حتى اآلن، وهذا ما يوفر األمن الحقيقي،

لكن الوقت لتحقيق ذلك ينفد، فقد جلب كل تأخير في «: وأضاف. »تحققه الحواجز وال الجيوش المسلحة
تحقيق السالم مزيدا من المخاطر، على الفرقاء والمنطقة والعالم أجمع، وينبغي أن ال يكون هناك المزيد 

 نتائج، فالمطلوب هو فعل يقود إلى نتائج ملموسة، من الفرص الضائعة، وال المزيد من عملية سالم بال
 .»وخطة واضحة لمفاوضات شاملة، والتزام بالعمل للتوصل إلى حل نهائي

 16/5/2009الشرق األوسط، 
 

   بمناسبة ذكرى النكبة  في األردنمهرجان للحركة اإلسالمية .26
في اربد، مهرجانـاً حاشـداً      نظمت الحركة اإلسالمية أمس في مخيم الحصن        :  سيف الدين باكير   -إربد  

 عاماً على نكبة فلسطين، بحضور المراقب العام للجماعة همـام سـعيد             61وذلك بمناسبة ذكرى مرور     
  .ورئيس كتلة نواب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور

 16/5/2009السبيل، األردن، 
  

  آخر فصول النكبة إسقاط حق العودة وتحويل غزة إلى مخيم كبير محاصر: بري .27
أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، خالل استقباله وفودا شعبية ورؤساء مجالس بلدية : لمصيلحا

أن تشكل الذكرى الحادية والستين لنكبة فلسطين محطة يعيد «واختيارية من قرى وبلدات في الجنوب، 
معركة فيها الجميع، أنظمة وشعوبا على المستويين اللبناني والعربي، تصويب الوجهة الحقيقية لل

وللصراع، واالنتباه وعدم الوقوع في الفخ االسرائيلي الرامي الى خلق أعداء جدد لألمة، للتمويه 
والتغطية على ما تمثله اسرائيل من عنصرية وعدوانية تتخطى بأهدافها ومشاريعها دول الطوق مع 

 . »فلسطين المحتلة، الى االمن القومي العربي من المحيط الى الخليج
أن المخطط االسرائيلي يحمل في طياته بنكاً من االهداف يأتي في مقدمها هدف استكمال آخر  «ونبه الى

فصول نكبة فلسطين، وهو تهويد القدس وتحقيق ترانسفير جديدة لما تبقى من الشعب الفلسطيني في 
، وتحويل قطاع غزة الى مخيم كبير لالجئين محاصر بحق الحياة 1948االراضي الفلسطينية عام 

 . »واسقاط حق العودة لفلسطينيي الشتات وتوطينهم في أماكن وجودهم
  16/5/2009السفير، 
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  شجع الحوار الفلسطينيوت سورية متمسكة بالسالم: األسد .28
متمسكة بالسالم بمقدار تمـسكها بعـودة       "قال الرئيس بشار االسد، ان سورية       :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

، والفتا الى انه    "السالم الشامل على المسارات كافة    "ن، مؤكدا اهمية    ، اي الجوال  "االرض السورية المحتلة  
اسرائيلي لتحقيق السالم بسبب الثقة التي      " ال يمكن االستنغناء عن الدور التركي عندما يكون هناك شريك         "

  ".عندما يأتي الشريك يمكن ان نتحدث عن موعد الستئناف المفاوضات: "وزاد. يحظى بها دور انقرة
مـن  " اسـرائيل "نبه، قال الرئيس عبداهللا غل، ان دمشق مستعدة الستنئاف مفاوضات السالم مـع              من جا 

النقطة التي توقفت عندها لدى قرار سورية وقفها بسبب العدوان االسرائيلي علـى غـزة نهايـة العـام                   
نـت فـي    واضاف انه يتوقع ان تغير حكومة بنيامين نتانياهو المواقف التي اعلنتها عنـدما كا             . الماضي

المعارضة، مقترحاً اعطاءها بعض الوقت، مع التأكيد على وجوب ان تلتـزم بـشكل واضـح بالـسالم         
  . واالتفاقات وخريطة الطريق وعملية انابوليس

، فيما  "الوحدة الفلسطينية امر ال بد منه     : "وقال غل . وكان هناك تأكيد على اهمية وحدة الصف الفلسطيني       
رئيس المكتب الـسياسي    (وجود  "شق تشجع دائما حماس على الحوار وان        اشار الرئيس االسد الى ان دم     

نحن ال نتبنى   . مشعل ال يعني اننا نحل محل طرف فلسطيني في المصالحة او نضغط على طرف             ) خالد
. ، مؤكدا ان سورية تشجع الحوار الفلسطيني      "سياسة الضغط، بل سياسة الحوار اذا اقتنع الطرف المعني        

واذا لم يتحقق الـسالم     " د الفلسطيينيين ووحدة الموقف، ال يمكن ان يكون هناك سالم         من دون توح  : "وقال
على المسار الفلسطيني، ستبقى المسارات االخرى ناقصة حتى لو تم توقيع اتفاقات سالم، مؤكـدا علـى                 

ولى نحو  ، وان اتفاق السالم هو الخطوة اال      "السالم الشامل او تالزم المسارات او التنسيق بين المسارات        "
  .السالم، وليس االخيرة

  16/5/2009الحياة، 
  

   "بشرط االلتزام بها"دمشق ترحب بالتنسيق مع عباس بشأن التسوية  .29
رحب مدير مكتب الجوالن في الحكومة الـسورية مـدحت صـالح بالتنـسيق              :  محمد الخضر  -دمشق  

زيرة نت، إن تنسيق المواقـف      وقال في حديث للج   ". بشرط االلتزام بها  "والتشاور مع السلطة الفلسطينية     
مهم جدا للحقوق الفلسطينية بالدرجة األولى داعيا السلطة إلى االنفتاح علـى فـصائل المقاومـة دعمـا                  

وأعرب صالح عن أمله في أن تحافظ السلطة علـى التـشاور            . للموقف الفلسطيني والحفاظ على الحقوق    
وأشار إلى أن اشـتداد الهجمـة       .  ما يجري  وإطالع سورية والدول العربية المعنية عموما على تفاصيل       

كل ذلك يفرض آليـات     "اإلسرائيلية على الحقوق العربية والخطر المحدق باألقصى وتواصل االستيطان          
وحذر مدير مكتب الجوالن في الحكومة السورية، من أن غياب التنسيق في السنوات             ". جديدة من التشاور  

في إشارة إلى االتفـاق     " النتيجة اتفاق أوسلو ونتائجه الكارثية    "م و الماضية أفقد الفلسطينيين كثيرا من قوته     
  .1993عام " إسرائيل"الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع 

  15/5/2009الجزيرة نت، 
  

  "إسرائيل"صادر أسلحة ومتفجرات في منطقة الحدود مع السلطات المصرية ت .30
ة األمن صادرت أسلحة ومتفجرات مخبأة فـي        أعلن مصدر أمني مصري، أن أجهز     :  وكاالت -العريش  

، مرجحاً أن تكون األسلحة معدة للتهريـب إلـى قطـاع    "إسرائيل"منطقة قريبة من الحدود المصرية مع      
وادعى أن األجهزة األمنية عثرت على مخبأ لألسلحة والمتفجرات في منطقـة الـصابحة التابعـة               . غزة

 لغماً أرضياً مضاداً لألفراد     43 صاروخا و  266 تفجير و   كبسولة 2050لمحافظة شمال سيناء، وفيه نحو      
 صـواريخ مـضادة     3 صـواريخ أرضـية و     3 طلقة رشاش و   178 قنبلة يدوية و   21 قذيفة مدفع و   51و
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وأضاف المصدر األمني، أن األسلحة والمتفجرات المضبوطة من مخلفات الحروب، مؤكـدا            . للطائرات
  .ء اقتحامها للمخبأأن أجهزة األمن لم تعثر على مشتبه بهم أثنا

من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمني مصري أن مهاجراً إفريقياً قُتل بنيران قوة لحرس الحدود المصري                
هذا ولم تُعرف بعـد جنـسية القتيـل، إال أن األمـن             . عند محاولة اجتياز الحدود اإلسرائيلية في سيناء      

  .إطالق العيارات النارية في الهواءالمصري أوضح أنه لم يستهدف إال بعد أن تم تحذيره من خالل 
  16/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
 المجتمع الدولي يتحمل نتائج تهويد القدس": سواسية" .31

طالب مركز سواسية لحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز المجتمـع الـدولي بمنـع الكيـان               : خالد عفيفي 
لها، باإلضـافة إلـى عمليـات    الصهيوني الغاصب من المضي قدماً في عمليات تهويد القدس وتهجير أه     

 لنكبـة   61وشدد، في بيانٍ له اليوم فـي الـذكرى          . الحفر غير القانونية أسفل المسجد األقصى المبارك      
فلسطين، على أهمية إسراع الدول العربية في المساهمة الفعالة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة الذي                

لى الكيان حتى ال يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني         دمره العدوان الصهيوني األخير، وتفويت الفرصة ع      
ودعا النظام المصري بفتح معبر رفح الحدودي الذي يمثل رئة الفلسطينيين ومتنفسهم الوحيد             . المحاصر

للتواصل مع العالم الخارجي، خاصةً في ظل إغالق حكومة الكيان الصهيوني للمعابر واالستمرار فـي                
ان الصهيوني ال يعرف السالم وال يؤمن به، مطالبـا المجتمـع الـدولي              فرض الحصار، مؤكدا أن الكي    

  .ومنظماته بالضغط على حكومة الكيان من أجل حفظ كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني األسير
  15/5/2009إخوان أون الين، 

  
 السلطات المصرية تمنع قافلة األمل من تفريغ حمولتها باإلسكندرية .32

 المصرية، اليوم، السماح لسفينة شحن تابعة لقافلة األمل المتجهـة لقطـاع            رفضت السلطات : اإلسكندرية
وكان من المقـرر    . غزة، والمحملة بمعدات طبية وسيارات إسعاف بتفريغ حمولتها في ميناء اإلسكندرية          

 متضامناً مع الشعب الفلسطيني، من بينهم أعـضاء  150أن تنطلق القافلة التي تضم أربعين شاحنةً ونحو   
رلمانات أوروبية مختلفة يوم غد من ميناء اإلسكندرية في طريقها إلى غزة؛ لتقديم التبرعات التـي                في ب 

  .جمعت من أفراد ومؤسسات أوروبية للمرضى وذوي االحتياجات الخاصة في غزة
  15/5/2009إخوان أون الين، 

  
  "شهر الغضب الفلسطيني"القوى السياسية في مصر تعلن مايو  .33

القوى الوطنية بكافة اتجاهاتها السياسية والفكرية أن شهر مايو الحالي سوف يشهد            أعلنت  : هبة مصطفى 
ـ           الغتصاب أرضه ونكبته؛ بتنظيم    61غضبةً مصريةً ودوليةً تضامناً مع الشعب الفلسطيني في الذكرى ال

 وتحول المؤتمر، الذي دعت إليه كل من لجنـة الحريـات ولجنـة            . ودعم عدد من الفعاليات التضامنية    
الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكـرى النكبـة، إلـى                
احتفالية حاشدة، احتفل فيها ممثلو القوى السياسية والشعبية بأبطال المقاومـة بكافـة البلـدان العربيـة،                 

  .وصمود الشعوب أمام العدوان على مر األعوام
  15/5/2009إخوان أون الين، 

  
  الحكومة تعتزم حظر عودة السودانيين المنتمين للجيش اإلسرائيلي: صدر سودانيم .34

كشف مصدر إعالمي سوداني النقاب عن أن الخرطوم تعتزم حظر عودة السودانيين المنتمين             : الخرطوم
المتـسللين   دولة مغتصبة وأنها سـتعمل علـى اسـتيعاب        " إسرائيل"للجيش اإلسرائيلي، على خلفية أن      
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السودانية في عـددها    " االنتباهة"ونقلت صحيفة   . ين لخلق جواسيس لها تستخدمهم عند الضرورة      السوداني
ان : "عن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الـصادق قولـه           ) 12/5(الثالثاء الماضي   

  لكـن تلـك   تهدف للظهور بمظهر الدولة الحادبة على مصالح شعوب المنطقة بفهم انساني، و           " إسرائيل"
 120لــ  " إسرائيل"وأكد الصادق تعليقاً على التقارير التي كشفت عن تجنيد ". أحد الحيل لن تنطلي على

ـ       ، وأوضح ان الخرطـوم تـستقي معلوماتهـا مـن           "اسرائيل"سودانياً، عدم وجود اية عالقة للسودان ب
تنسيق مع االخيـرة الجـل      المفوضية العليا لشؤون الالجئين والسلطات المصرية، واضاف انها بصدد ال         

  . واكد عزم الدولة لحظر عودة المنتمين للجيش الصهيوني. تسهيل عودة الالجئين الراغبين في العودة
  15/5/2009قدس برس، 

  
   المؤامرة اإلسرائيلية لن تنجح في التفريق بين العرب وإيران : القربي لالريجاني .35

س مجلس الشورى االيراني علي الريجاني، في صـنعاء         أكد وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربي لرئي       
بأن يقف العرب معها ضد ايران مستحيلة ولن تتحقق، مؤكداً ان الدول العربية             " اسرائيل"امس، ان أمنية    

وقال القربـي، خـالل لقائـه       .  ستتجاوز االختالفات في وجهات النظر مع طهران وسنكون يدا واحدة         
ل بالرئيس علي عبد اهللا صالح، ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين            الريجاني، الذي اجتمع امس األو    

كما فشل الكيان الصهيوني في الحرب علـى        "وأضاف  ". متطرف ولديه أمنيات مستحيل تحقيقها    "نتنياهو  
لبنان، والحرب على غزة، فمن المؤكد ان هذه المؤامرة لبث الفرقة بين الـدول العربيـة والجمهوريـة                  

االيرانية شبه الرسـمية، انـه      " مهر"وأضاف القربي، بحسب وكالة     ".  يرانية ستفشل ايضا  االسالمية اال 
رغم وجود بعض الخالفات في وجهات النظر، اال اننا من المؤكد سنتجاوز هذه الخالفات ونكـون يـداً                  "

ن وحـل   اليمن لديه دوماً عالقات أخوية مـع ايـرا        "، مشدداً على ان     "أمنيتها" اسرائيل"واحدة ولن تحقق    
  ". الخالفات بين اإلخوة أمر بسيط جدا

  16/5/2009السفير، 
  

   طفل في غزة1200اإلماراتية تمول تعليم " ابراج كابيتال"مجموعة  .36
اإلماراتية المتخصصة باالستثمار في قطاع الملكية الخاصة،       " ابراج كابيتال "أعلنت مجموعة   : آي.بي.يو

ـ     طفل وشاب فلـسطينيين     1200ق ائتماني لتعليم اكثر من       ماليين دوالر لصندو   10امس، انها تبرعت ب
وذكرت المجموعة، في بيـان وزعتـه       . فقدوا ذويهم خالل الحرب االسرائيلية األخيرة على قطاع غزة        

خالل اعمال المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت، ان مؤسسة التعاون الفلسطينية ستتولى              
  . عاما22ًل إدارة مدفوعات الصندوق خال

  16/5/2009الخليج، 
  

    وعلينا أن نهيئ الشارع للسالم.. نافذة فرصة حل الدولتين بدأت تنغلق: كيري .37
شدد رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي جون :  مينا العريبي - البحر الميت

فرصة حل الدولتين بدأت «كيري أمس على التزام اإلدارة األميركية بعملية السالم، محذرا من أن 
وقال كيري في جلسة حول األمن في المنطقة في منتدى . ، مما يدفع باتجاه العمل السريع للسالم»تنغلق

التحدي «: ي في البحر الميت باألردن أمس، تركزت على الصراع العربي ـ اإلسرائيلياالقتصاد العالم
وحرص كيري على . »أوباما ملتزمة بذلك) األميركي باراك(وإدارة الرئيس .. األكبر لنا وعلينا معالجته

: القضية االستعداد الشعبي للسالم والتخلي عن التصريحات المثيرة التي تقف في مجال السالم، قائ
، ووجه كيري كالمه »علينا أن نهيئ الشارع للسالم«: ، مضيفا»علينا أن نعترف بالتصورات السائدة«

ورغم . »نحن ملتزمون بالسالم، ولكن نحن بحاجة إلى التزام الجميع«: إلى الجميع في المنطقة قائال
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ومة إسرائيلية ينظر تقوية حماس وحزب اهللا، وانتخاب حك«الصعوبات التي تواجه فرص السالم، منها 
وكان . »إليها البعض على أنها تشكل صعوبات أكثر من فرص، فهذه لحظة فرص علينا أن نتمسك بها

، منتقدا »أن تتحسن حياة الفلسطينيين«السياسي األميركي المخضرم كيري واضحا حول ضرورة 
واعتبر كيري أن . هاالتقاعس في االستثمار في الضفة الغربية وفي غزة أيضا قبل سيطرة حماس علي

من الواضح أن التصورات في هذه المنطقة «: التغييرات في العالم العربي تجاه السالم ملموسة، قائال
وأكد كيري أن التعامل مع إيران وحل . »تغيرت، هناك وعي بأن تهديد إسرائيل أقل من التهديد اإليراني

منطقة، مشيرا إلى أن هذا ملف ضروري في الملف اإليراني له دور في التوصل إلى سالم شامل في ال
وأكد كيري أن رسالة واشنطن إلسرائيل ترتكز على أهمية وقف النشاط . »األمن اإلسرائيلي«

 .االستيطاني
16/5/2009الشرق األوسط،   

  
  "اًيجب أن يصبح حل الدولتين واقعاً، وأن ال يبقى حلم: "البابا يختتم زيارته للمنطقة .38

عاد البابا بنديكتوس السادس عشر أمس إلى إيطاليا بعد : ب، رويترز. ف.  أ– القدس المحتلة، روما
واألراضي الفلسطينية، اختتمها بتكرار دعوته إلى " إسرائيل"رحلة حج استمرت ثمانية أيام في األردن و

  .إقامة دولة فلسطينية، وإدانة المحرقة النازية لليهود
رغبة كبيرة في السالم «ودة، قال البابا للصحافيين إنه لمس وعلى متن الطائرة التي أقلته في طريق الع

  . »نرى صعوبات، وعلينا أن ال نطمسها، لكن الرغبة في السالم واضحة أيضاً... من جانب كل طرف
يجب أن يصبح حل «: وقال. وقبيل مغادرته تل أبيب، جدد الحبر األعظم دعوته إلى قيام دولة فلسطينية

، نداء »انطباعات قوية«ووجه في ختام زيارته التي قال إنها تركت . »ال يبقى حلماًالدولتين واقعاً، وأن 
حتى يمكن لكليهما العيش داخل دولته كجارين موضع «من أجل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

  .»ثقة
، شدد »حق إسرائيل في الوجود، والتمتع بالسالم واألمن ضمن حدود معترف بها دولياً«وفي وقت أكد 

الشعب الفلسطيني له الحق في وطن سيد ومستقل حتى يعيش بكرامة ويتنقل «في المقابل على أن 
أود أن أسجل أنني جئت إلى هذا البلد كصديق لإلسرائيليين مثلما أنا صديق للشعب «: وقال. »بحرية

اسمحوا لي أن أناشد . وال يوجد صديق ال يشعر بالحزن نتيجة للتوتر المستمر بين الشعبين... الفلسطيني
  .»كفى إراقة للدماء، كفى معارك، كفى إرهاباً، كفى حرباً: شعوب هذه األراضي

من أكثر المشاهد المحزنة لي «بين القدس وبيت لحم " إسرائيل"واعتبر أن الجدار العازل الذي أقامته 
  . »خالل زيارتي لهذه األراضي

التي تعرض لها اليهود على يد النظام النازي » بادة الوحشيةاإل«وندد بالمحرقة، وتعهد لإلسرائيليين بأن 
  . لن تُنسى أو تُنكر على اإلطالق» الملحد«

16/5/2009الحياة،   
  

  وترى حماس قوة سياسية ال يمكن االلتفاف عليها... أوروبا تالحظ تباعداً بين غزة والضفة .39
تحاد االوروبي ال يزال يسعى الى قالت مصادر ديبلوماسية في باريس ان اال:  سمير تويني–باريس 

 الذي دعا 1860التوصل الى حل سلمي لقطاع غزة، بعدما اضطلع بدور فعال في التوصل الى القرار 
واضافت أن الدول االعضاء في االتحاد االوروبي تقول انها تشعر بقلق متزايد على . الى وقف النار

 الفلسطينية –ولفتت الى ان المصالحة الفلسطينية . نيةغزة سواء من الناحية االقتصادية او الناحية االنسا
. باتت حقيقة سياسية ال يمكن االلتفاف عليها" حماس"تبدو متعثرة حالياً، وان حركة المقاومة االسالمية 

والحظت ان غزة دخلت في مأزق سياسي واقتصادي وان الهوة بين القطاع والضفة الغربية آخذة في 
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صادياً وانسانياً وامنياً، وان هذا الواقع سيشكل خطراً أساسياً على تقدم أي مشروع االتساع اكثر فأكثر اقت
ورأت ان الواقع الفلسطيني الجديد ال يبشر بأي مصالحة قريبة بين السلطة الفلسطينية . للسالم في المنطقة

تعامل معه وحماس التي تفرض سيطرتها اكثر فأكثر على القطاع وتقيم موقعاً سياسياً ال مفر من ال
  . للتوصل الى صيغة حل سلمي

وشددت على اهمية استمرار المفاوضات التي ترعاها مصر للمصالحة الفلسطينية، على رغم انها لن 
تؤدي الى نتيجة ايجابية في المدى القريب، نظراً الى رفض حماس وحركة فتح تقديم تنازالت الن 

وأوضحت أن . ي ترفض رفع الحصار عن القطاعالت" إسرائيل"الوضع الراهن يالئمهما، كما يالئم 
حماس استطاعت ادارة هذا الواقع الجديد، غير ان العنف الذي يسببه الحصار قد يتحول عنفاً داخلياً او 

يمكن ان يؤدي الى عدوان اسرائيلي جديد على القطاع، او الى حرب االفرقاء " إسرائيل"عنفاً ضد 
اً لالنزالق نحو هذا الواقع الجديد، تبحث االسرة الدولية عن آلية يمكن واشارت الى انه تفادي. الفلسطينيين

مانع في الوقت " إسرائيل"ان تستخدمها سريعاً للمساعدة على اعادة االعمار في غزة، وانه ليس لدى 
  . الحاضر من تخفيف الحظر على القطاع الن ليس من مصلحتها الوصول الى ازمة انسانية كبيرة

ق، ربما فتح مكتب تنسيق للجنة الرباعية الدولية من اجل تقويم حاجات القطاع، فضالً عن وفي هذا السيا
ان ذلك قد يشكل رسالة سياسية توجهها االسرة الدولية الى الشعب في غزة لتقول له انها لن تتركه تحت 

  .رحمة الحصار االقتصادي اإلسرائيلي، او الحصار العقائدي الذي تفرضه حماس
16/5/2009النهار،   

  
  وإغالقه1391الكشف عن المعتقل السري " إسرائيل"لجنة األمم المتحدة ضد التعذيب تطالب  .40

بالكشف عن كافة المعتقالت " إسرائيل"طالبت لجنة األمم المتحدة ضد التعذيب، ظهر اليوم الجمعة، 
لمعتقل السري الذي تم واإلشارة هنا إلى ا". 1391"السرية الموجودة لديها وإغالقها ، وبضمنها المعتقل 

، وتؤكد منظمات حقوق إنسان أنه يتم احتجاز معتقلين فلسطينيين بداخله في 2003الكشف عنه في العام 
  . عزلة تامة، وذلك للتحقيق معهم، األمر الذي يتناقض مع القانون الدولي

ت غير الئقة وجاء في بيان اللجنة أنه يجب التحقيق في الشبهات بحصول تعذيب، وأن هناك ممارسا
، باإلضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صالحية إقامة هذا 1391تجري في المعتقل السري 

بالرغم من المعلومات التي حصلنا عليها، فإننا نعبر عن القلق من "وأضاف بيان اللجنة أنه . المعتقل
بهدف التحقيق فيما يجري " إسرائيل"حقيقة أنه تم رفض االلتماسات التي قدمت إلى المحكمة العليا في 

  ". داخل المعتقل
بإتاحة المجال لمندوبي " إسرائيل" خبراء مستقلين، يطالب 10كما جاء أن التقرير الذي تم إعداده من قبل 

وعالوة على ذلك، طالبت . الصليب األحمر الدولي والمحامين وعائالت المعتقلين للوصول إلى المعتقل
بتزويدها بمعلومات مفصلة حول عدد األسرى الفلسطينيين الذين تم التحقيق " إسرائيل"لجنة األمم المتحدة 
وبحسب اللجنة فإن هذا التعريف قد أتاح المجال . 2002منذ العام " قنابل موقوتة"معهم بزعم أنهم 

  . الستخدام طرق تحقيق قاسية جدا ضد المعتقلين
لشرطة اإلسرائيلية بالتحقيق فيها حول استخدام غير  شكوى قامت ا1185وأشارت اللجنة إلى أنه من بين 

وبحسب األمم المتحدة فإن .  حالة فقط82، فإنه تم فتح ملفات جنائية في 2007مشروع للقوة خالل العام 
إسرائيل ادعت أن هناك صعوبة في إجراء تحقيق في شكاوى من هذا النوع، وذلك بسبب حقيقة أنه 

  . في حال اقتضت الضرورة ذلك" حد معقول"قوة إلى يوجد للشرطة صالحية استخدام ال
 شكوى تم تقديمها ضد 600وأشار تقرير لجنة األمم المتحدة إلى القلق من حقيقة أن هناك أكثر من 
، وأنها لم تؤد 2008 – 2001عناصر األجهزة األمنية اإلسرائيلية بشبهة التعذيب، وذلك خالل السنوات 

بنشر معلومات حول اإلجراءات القضائية " إسرائيل"وطالبت اللجنة . واحدبالنتيجة إلى أي تحقيق جنائي 
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كما طالبت اللجنة بزيادة . التي تم اتخاذها ضد مشتبهين بالتعذيب، والعقوبات التي تم فرضها عليهم
استخدام تصوير الفيديو خالل التحقيق، من أجل منع حصول وضع يتم فيه استخدام وسائل تعذيب غير 

كما طالبت إسرائيل مرة أخرى بتبني الميثاق ضد التعذيب الخاص باألمم المتحدة . المعتقلينمقبولة ضد 
 ودمجه ضمن قوانينها

15/5/2009، 48عرب  
  

 بدفع تعويضات عن عدوان غزة " إسرائيل"األمم المتحدة تنفي مطالبة  .41
ألمين العام بان كي  نفت األمم المتحدة أمس، تقديم أي طلبات رسمية حتى اآلن من قبل ا:  نيويورك

مون، الى الحكومة االسرائيلية، لدفع تعويضات عن سقوط الضحايا المدنيين والخسائر الجسيمة التي 
، أن »السفير«وأكدت المتحدثة باسم األمين العام ميشال مونتاس لـ. أسفر عنها العدوان االخير على غزة

. م بعد بأي طلب رسمي بهذا الخصوصمناقشات تجري مع الجانب اإلسرائيلي، لكنه لم يتم التقد
  . وأضافت ان بان يفضل انتظار ما ستسفر عنه هذه االتصاالت

وفي ما يتعلق بمطالبة المجموعة العربية لألمين العام بضرورة التقدم رسميا بطلب لدفع هذه 
 التعويضات، أوضحت مونتاس أن بان كي مون استمع إلى مندوبي المجموعة العربية خالل اليومين

  . الماضيين، وأكد لهم تفهمه الكامل لوجهة النظر العربية إزاء مسألة التعويضات
16/5/2009السفير،   

  
  "إسرائيل"كبرى النقابات النروجية مستعدة للدعوة إلى مقاطعة دولية لـ .42

في " إسرائيل"أبدت كبرى النقابات النروجية، أمس، استعدادها للدعوة الى مقاطعة : ب. ف.  أ–أوسلو 
وقالت النقابة في بيان صدر على هامش . ل لم تنه الدولة العبرية احتاللها لألراضي الفلسطينيةحا

ما دام يحق لإلسرائيليين والفلسطينيين ان يعيشوا في سالم وامن، على الحكومة «: مؤتمرها السنوي
ان تؤدي دورا على االمم المتحدة «: واضاف البيان. »االسرائيلية ان تتحمل مسؤولية عدم توافر ذلك

وفي حال اخفقت مساعي االمم المتحدة، على (...) رئيسيا في جهود السالم الديبلوماسية في المنطقة، 
وخلصت النقابة إلى القول . االراضي الفلسطينية» حملة دولية ضد احتالل) أن تطلق(الحكومة النروجية 

االحتالل غير «الب البيان بإنهاء كذلك، ط. »ال بد من التفكير في الدعوة الى مقاطعة دولية«انه 
 ووقف االستيطان وازالة جدار الفصل وتشكيل لجنة تحقيق تابعة 1967واحترام حدود عام » القانوني

  .لألمم المتحدة لكشف حقيقة اي انتهاكات محتملة للقانون الدولي
16/5/2009الحياة،   

  
  و لبنان عبر تركيا" إسرائيل"روسيا تنقل الغاز إلى  .43

الروسية أن روسيا اتخذت قرارا بالعمل المشترك « جازبروم»كسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة  أكد أل
ولبنان عبر " إسرائيل"لنقل الغاز الطبيعى الروسي إلى  « ٢التيار األزرق ـ "مع تركيا فى مشروع 

مشروع نقل لوضع " إسرائيل"وأكد الحاجة إلى توقيع اتفاقية بين كل من تركيا وروسيا و. أراضى تركيا
  . الغاز إلى إسرائيل ولبنان بحيز التنفيذ

16/5/2009الوفد، مصر،   
    

  "نيويورك تايمز"قراءة صهيونية لمقابلة مشعل مع صحيفة  .44
تصريحات خالد مشعل التي وردت في مقابلة مـع         : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     
اقتراحـه بوقـف    . ن أن تفسر على أنّها براجماتيـة      صحيفة نيويورك تايمز ال تطرح مواقف جديدة يمك       
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إطالق النار بشكل مؤقت ال يختلف في جوهره وفي تفاصيله عن اقتراح أحمد ياسين فـي حينـه وهـو                    
  .بمثابة الطريق األقصر واألسهل للقضاء المبرم على إسرائيل

اليات المتحدة، ممثلون   حركة حماس تحاول في اآلونة األخيرة اختراق الطريق السياسي نحو أوروبا والو           
عن الحركة يجرون منذ فترة اتصاالت مع أعضاء في البرلمان البريطاني، وزعيم حركة حماس خالـد                

  .مشعل  ألقى خطابا متلفزا أمام أعضاء البرلمان البريطاني
 أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع مشعل مـن أجـل التوجـه              2009في الخامس من شهر أيار      

إلدارة األمريكية وواضعي السياسة في الواليات المتحدة، عدة رسائل رئيـسية وردت فـي              مباشرة إلى ا  
  :أقوال مشعل وهي

حاول مشعل خلق انطباع مفاده أن حركة حماس على استعداد لقبول حل الـدولتين              : البراجماتية السياسية 
 تـستند إلـى     1967في حدود   نحن نؤيد إقامة دولة     : "للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، يقول في هذا الصدد      

وهذا يشمل القدس وتفكيك المستوطنات وعودة      ) حسب قوله عشرة أعوام   (وقف إطالق النار طويل األمد      
  "الالجئين

يبدو أن خالد مشعل حاول أن يصور ميثاق حركة حماس بوثيقة تاريخية ال تؤثر بالضرورة على صياغة                 
 وأن حركـة  1988 سنة ونشر في آب   20يثاق قائم منذ    سياسة الحركة، وفي هذا السياق أشار إلى أن الم        

  .حماس تبلور مواقفها وفقا لتجربتها
مشعل عرض سياسة استخدام القوة الفلسطينية على أنّها منطقية ونتأسس على اعتبارات            : سياسة مسؤولة 

خالـد  سياسية وعلى الشرعية الدولية للنضال من أجل التحرر من االحتالل، وكدليل على إدعائـه قـال                 
مشعل أن عدم إطالق صواريخ في الوقت الحاضر هو نتيجة لتقدير الوضع من جانب حركـة حمـاس                  

  .والذي يخدم المصالح الفلسطينية
المقاومة هي حق شرعي لكن وضع هذا الحق        . في كل األحوال إطالق الصواريخ هو وسيلة وليس هدف        

  .كة حماسموضع التطبيق يتم على أساس تقدير الموقف من جانب قادة حر
أن هناك عدو واحد فقط في المنطقة هو إسرائيل أي أن حركـة حمـاس ليـست                 : "وأردف قائال ومؤكدا  

  ".معنية بإلحاق الضرر بالمصالح الغربية في الشرق األوسط أو العمل ضد األنظمة الموالية للغرب
: ى التهديد أيضا يقول   موجهة من قبل خالد مشعل تنطوي عل      ) ظاهريا فقط (في رسالة إيجابية    : قوة كابحة 

  ".أعد اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي أننا سنكون جزءا من الحل"
هذا يعني أن أية محاولة للتوصل إلى حل سياسي مع السلطة الفلسطينية برئاسة أبـو مـازن سـترفض                   

  .وتحبط من طرف حركة حماس
 أجل أن يتفهم اآلخـرون حركـة        وأوضح مشعل أنّه قرر أن يجري لقاءا مع صحيقة نيويورك تايمز من           

وأضاف أن حماس تكون مرتاحة عندما ترى أناسا        . حماس وضرورة االستماع إلى رؤيتها بشكل مباشر      
  .يرغبون في االستماع عنها بشكل مباشر من زعمائها وليس بوسائل أخرى

  .السير وفقا لنصيحة مشعل يشير إلى ما يكمن خلف هجوم السالم من جانب حركة حماس
 بضعة أيام فقط من نشر المقابلة سارع مشعل إلى نفي التصريحات التي عزيت إليه موضحا بأنّه لـم    بعد

يقل أمام أية جهة إعالمية أمريكية أي شيء عن أن حركة حماس مستعدة لقبول حل الدولتين، ففي مقابلة                  
عتـراف  أي اال " (إن حماس رفضت وستستمر في رفض شروط الرباعية       : "صحفية في دمشق قال مشعل    

نحن لم نعلن عن قبولنا حّل الدولتين وإنما قلنا بأننا سنقبل مع            : "وأضاف) بإسرائيل والتنصل من اإلرهاب   
مجموعة من القوى الفلسطينية عن طريق وثيقة الوفاق الوطني دولة فلسطينية ذات سـيادة فـي حـدود                  

  ". وعاصمتها القدس وذات سيادة كاملة على حدودها1967
المبادرة السياسية لحركة حماس    . جاال ألي تفسير أو تعليق يمكن أن يفسر على وجهين         مشعل ال يترك م   

 10حركة حماس على استعداد لقبول التسوية السلمية مع إسرائيل لمدة           . بسيطة في مراميها كل البساطة    
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 ومـن ضـمن ذلـك القـدس الـشرقية، وتفكيـك             1967أعوام شريطة أن تنسحب إسرائيل إلى حدود        
، وفي مقابـل ذلـك      )خالية من اليهود  ( في الضفة الغربية، وتقبل بدولة عنصرية فلسطينية         المستوطنات

تسمح لماليين الفلسطينيين الالجئين وأنسالهم باستيعابهم داخل أراضيها عن طريـق ترحيـل جمـاعي               
  .يتضمن إخالء السكان اليهود من مئات المستوطنات من أجل إحالل السكان الفلسطينيين محلهم

  .و السالم العادل الذي يبدي مشعل استعدادا لوقف إطالق النار نظيره لمدة عشرة أعوام فقطهذا ه
بكلمات أخرى مشعل على استعداد في نطاق سخائه وكرمه عدم التشويش على إسرائيل إذا مـا قـررت                  

  .بعملية انتحار سياسي وجسماني
  ".س عن طريق الوسطاءمن المصدر األول ولي" يجب االستماع إلى حماس: "وكما قال مشعل

 بمناسبة يـوم األرض أوضـحت الحركـة         30/03/2009وفي بيان رسمي أصدرته حركة حماس في        
شعبنا الفلسطيني يؤكد أن طريق المقاومة المسلحة هو الطريق إلفشال المـؤتمرات الـصهيونية              : موقفها

  .والوسيلة النتزاع حقوقنا وأرضنا المحتلة بالقوة
الفلسطيني على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والتضحية بالنفس يقبـع          التصميم القوي للشعب      -

في المبادئ األساسية وحقوقه الوطنية حتى تحرير كل أرض فلسطين من رجس االحـتالل الـصهيوني                
  .المغتصب

نؤكد أن ذكرى يوم العودة ستظل ترسخ وتعزز من تمسكنا بمبادئنا الوطنية وحقوقنا المـشروعة                 -
  .عن شبر واحد من أرضنا المباركةوعدم التنازل 

نؤكد أن فلسطين هي حق للفلسطينيين وهي أرض وقف إسالمية ال يمكن التنازل عن شبر واحد                  -
  .منها وأن استرداد حقوقنا المغتصبة وتطهير أرضنا من رجس المحتلين ليس إال مسألة وقت

ميثاق حركة حمـاس الـذي      . تيةخالصة القول مشعل ال يطرح مواقف جديدة قد تفسر على أنها براجما           
يعرضه مشعل كوثيقة تاريخية مفعوله ما زال ساريا حتى اآلن وهو يمثل مصدر وإلهام لـزعيم حركـة                  
حماس، أما دعوته إلى وقف مؤقت للنار فهي ال تختلف في جوهرها وتفاصيلها عن عرض ألحمد ياسين                 

ى إسـرائيل ككيـان سياسـي وخلـق         في حينه وليس سوى طريق مختزل وسهل للغاية للقضاء التام عل          
  .الظروف للسيطرة الفلسطينية على كل أراضي بالد إسرائيل

  .حماس تعرض إذن النزاع كلعبة عبثية نظرا ألنّها ال تترك مجاال للمهادنة أو للتنازالت
وعلى هذا األساس، يتوجب على إسرائيل والواليات المتحدة بلورة سياستهما حيال حركة حمـاس التـي                

الحصول على دعم غربي من أجل لحصول في نهاية المطاف على اعتراف بسلطتها في قطـاع                تحاول  
غزة واالستمرار أيضا في مناطق السلطة كجزء من سعيها إقامة دولة إسالمية معادية للغرب وفقا لعقيدة                

  .اإلخوان المسلمين وكجزء من خطة للقضاء على دولة إسرائيل
  15/5/2009 )عبري(س للشؤون العامة والدولة معهد القد/ نهوناتان دحواح هليفي

  
  عن المؤلفات والموسوعة الفلسطينيةأنيس الصايغ . حوار مع د .45

  
في حياتك أكثر من موسوعة وأكثر من عشرين كتاباً ونحو خمس مجالت : »قدس برس«: بيروت

  ا هي؟ ولماذا؟ودوريات، بالتأكيد هناك منشورات محددة، تعتبرها محطات وتميزها أنت عن غيرها، فم
، أنا شخصياً أحب مذكراتي »األب يحب كل أبنائه بالتساوي«الفنانين » كالشيه«لن أستعمل : أنيس صايغ

الذي أعتبره مهماً »  أيلول13«التي القت اهتماماً إعالمياً واسعاً، ولكن ما يزعجني هو أنني كتبت كتاب 
ذي يليق بدوره، لكْن لم تكتب عنه جريدة واحدة، ويخدم القضية والوطن، وظننت أنه سيحظى باالهتمام ال

هل هو إهمال مني ألني لم أتصل بأحد أو أروج له؟ ولكني لم أتصل بأحد أيضاً لدى صدور مذكراتي، 
  .وقد كُتب عنها أكثر من سبعين مقالة في الصحف والمجالت والدوريات
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لم أتجاوز الخامسة والعشرين من عمري، ، وكنت »لبنان الطائفي«كتاب » ابني البكر«وأحب جداً أيضاً 
، الذي بذلت فيه جهداً كبيراً، وقد ذكره الرئيس عبد »الفكرة العربية في مصر«هناك كتاب أعتز به وهو 

حسنين هيكل في أكثر من عشرين مقاالً من ) محمد(وذكره أيضاً . الناصر، وكان يستشهد به في أحاديثه
، ألنهما أثارا خضة وحراكاً ما دفع إحدى »الهاشميون«عن األردن ثم كتاباي . »األهرام«مقاالته في 

  . الحكومات العربية ألخذ موقف مني، ما يعني أن لهذين الكتابين تأثيراً على الوضع القائم
الذي لم يكن له رد فعل إعالمي، لكنه على المستوى السياسي أدى في النهاية »  أيلول13«ثم يأتي بعدها 

، ألن هذا الكتاب حرك 1998) ديسمبر(في كانون األول » المؤتمر الوطني الفلسطيني«إلى انعقاد 
األمر الذي بقيت أدعو إليه . »المؤتمر الوطني«ضمائر قيادات المعارضة الفلسطينية إلى أن قبلوا بفكرة 

 على مكافأة) في المؤتمر(وهم قالوا إنهم اختاروني نائب الرئيس .. 1998 وتحقق في 1993من سنة 
  .كوني صاحب الفكرة

  . »أنيس صايغ عن أنيس صايغ«ثم يأتي كتابي المذكرات 
   
الموسوعة الفلسطينية مشروع مهم وإنجاز مرجعي ضخم وجبار، كيف خدمت : »قدس برس«

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

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

  .القضية من قضية مشاعر وعواطف فقط، إلى قضية علمية
اللغة العربية متخصصة بقضية ما أو لبلد ما، هناك موسوعات من القرن الثامن هي أول موسوعة ب: ثانياً

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

ي بالتحضير والتصميم والتكليف واختيار الكتّاب والموضوعات ومراجعة ما يأتي من ومؤسس
  . موضوعات ومناقشتها مع كتّابها، والتصنيف والتصحيح، كعمل جماعي بكل معنى الكلمة

وقبل أن أبدأ العمل في الموسوعة بسنوات، ذهبت إلى الواليات المتحدة وزرتُ مقر الموسوعة 
اشتروها من البريطانيين، ودرستُ كيفية عمل الموسوعة، .. ريكية وليست بريطانية البريطانية، وهي أم

فهذا العمل الجماعي خدم القضية . ومع هذا عندما بدأتُ الموسوعة، بدأتُ من الصفر، مع بعض االطالع
الفلسطينية، حيث تُعود القارئ والكاتب على العمل حيث يكون معك مجموعة تعمل قبلك وبعدك 

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

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

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

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

وبعد صدور القسم األول بسنة أو سنتين، صدرت الموسوعة األردنية بنفس المنهجية والطباعة 
  .لغالف وصورة الصفحة األولىوالديباجة، حتى لون ا
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لو قُيض لك أن تصحح بالموسوعة، ما الذي ستغيره فيها لو أعدتَّ اآلن إصدارها؟ : »قدس برس«
  بغض النظر عن مالحظات اآلخرين فيها؟

ُأعيد قراءتها من جديد، فقد أجد مواد توسْعنا فيها أكثر من الالزم، أو اختصرنا فيها، : أوالً: أنيس صايغ
فالموسوعة كُتبت في الثمانينيات، وبالتأكيد كنتُ أعدتُ طباعة طبعة مزيدة ومنقّحة، لكني في التفاصيل ال 

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

صادر في الموسوعة، خاصة ظهور أبحاث تاريخية علمية، من تكلّم عن اعتماد التوراة مصدراً من م
إلى أن مصدر » توصل«وليست دينية، تنفي حقيقة التوراة الموجودة في أيدينا، فالباحث كمال الصليبي 

فلسطين الُمتخيلة ـ أرض (التوراة هو جزيرة العرب وليست فلسطين، والكتاب األخير لفاضل الربيعي 
يؤكد بدراسة تاريخية واآلثار أن اليهود ُوجدوا في اليمن تاريخياً وليس في ) مالتوارة في اليمن القدي

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

  . نظر، وال أحد يستطيع أن ينسف اآلخر
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .هذا أو ذلك؟ هذا ما أردت دراسته
صحهم أساتذة الجامعة اللبنانية بمراجعتي، فأقوم أما األنشطة، فمعظم من يقومون بأبحاث جامعية، ين

العمل الثاني، هو مراجعة بعض الكتب . بنصحهم بهذا المجال، فأفيد بعضهم وأستفيد من بعضهم
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. المختصة بالقضية الفلسطينية، وأسدي النصح للكتّاب وأكتب لبعضهم مقدمات أحرص أن تكون مفيدة
  . أكتب إالّ بعد قراءة الكتاب كامالً، بل ال »رفعاً للعتب«وال أكتب مقدمة 

   
  اللقاء الثقافي الفلسطيني

فريدة ومميزة لدى الفلسطينيين في الساحة » اللقاء الثقافي الفلسطيني«تجربة : »قدس برس«
ماذا مثّلت التجربة لكم؟ . اللبنانية، وشكّلت بيئة مهمة في تعارف النُّخب الثقافية والفكرية والناشطين

  ذا اللقاء مجدداً؟وهل سيعود ه
اللقاء الثقافي الفلسطيني، مثّل تجربة فلسطينية مهمة، حيث يتعطش الفلسطيني في لبنان : أنيس صايغ

كنت أواجه مشكلة مع الجمهور حيث لم تتشكل نواة صلبة لهذا اللقاء . لمناقشة الباحثين وأصحاب القرار
اص وبعضها يزيد الحضور عن مائة، وفية لكافة المحاضرات، بعض المحاضرات يحضرها عشرة أشخ

وكنت آمل أن يكون هناك ثبات وانتماء لهذا اللقاء، لقد فشلنا، بصراحة، في إعداد هذه المجموعة، اللقاء 
  .لم يمت، وليس ألسباب مادية، علينا أن نجد طريقة لتجديد شكل هذا اللقاء بحيث تحقق ما نطمح إليه فيه

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

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

  . تهاعلينا نحن الذين نعتبر أنفسنا أبناء القضية الملتزمين بها أن نكون في مستوى تحمل مسؤوليا
  )نهاية الجزء الجزء الرابع واألخير( 

 16/5/2009قدس برس، 
  

  خواطر في ذكرى النكبة .46
  المهندس إبراهيم غوشة

  
بعد بضعة أيام ستحّل ذكرى النكبة الحادية والستون، وأنا من جيل الفتيان الذين عاصـرا هـذا الحـدث                   

  ·المصيري في تاريخ ومستقبل الشعب الفلسطيني
ك القدس التي خاضها المجاهدون، وكذلك رأيت بعض جنود البالد العربية مثـل             وقد شاهدت بعض معار   

الجيش االردني والجيش العراقي، وعايشت مرحلة التهجير والتطهير العرقي وحاالت الفقر والعوز التي             
رافقت ذلك، وانتشيت ببطوالت المقاتلين العرب الذين واجهوا جيش الهاجانا واآلرغون وشتيرن، ولكـن              

 حتى كانت معظم المدن الفلسطينية قد سقطت بدعم بريطاني مباشر وغطاء            1948 أيار   15ن وصلنا   ما أ 
  ·وانتشرت بعدها مخيمات الالجئين في معظم البالد العربية·· امريكي وسوييتي واوروبي واضح

نه تعالى بعد   وها قد أصبحنا شيوخاً بعد أن كنا فتياناً، ولكن الشعب الفلسطيني لم يستسلم، ولن يستسلم بإذ               
وحتى في هذه األيام فإن األغلبية الساحقة من هـذا الـشعب            · أن مر على جهاده قرابة القرن من السنين       

المرابط سواء في الضفة والقدس والقطاع وداخل الخط األخضر وفي الشتات مازالت متمسكة بفلـسطين               
  ·كل القدس·· التاريخية وبالقدس

 من الغرب وعدد من الدول العربية مازالت تتحرك فـوق المنـابر             صحيح أن هناك أقلية متنفذة مدعومة     
السياسية واالعالمية، ومستعدة للتخلي عن أرض اآلباء واألجداد بعـد أن راهنـت علـى المفاوضـات                 

  · التي يصدرها االحتالل البغيضV.I.Pالالنهائية وبتمويل مشبوه وببطاقات الـ 
ماري، فهي قد تخلت عن المقاومة وعن القدس وعن فلـسطين           هذه األقلية ال وزن لها لوال الدعم االستع       

ولكن أي دولتين ؟؟    ·· وفي هذه األثناء نسمع اسطوانة حل الدولتين      · وعن حق العودة لالجئين الفلسطينيين    
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! لم يعد في فلسطين إال دولة الكيان الصهيوني ودولة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الـشرقية                 
ل عدد اليهود هناك حوالي نصف مليون، والعرب الفلسطينيون يعيشون في معازل             وص 1967ومنذ عام   

  ·بسبب الجدار العنصري والمستوطنات ومئات الحواجز وغيرها
مليون روسي ومليون مغربـي ومئـات األلـوف مـن           ·· اليهود جاءوا من كل أنحاء العالم إلى فلسطين       

  ·راقيين واليمنيين وغيرهمالبولنديين وااللمان والفرنسيين واالمريكيين والع
والنشاط اليهودي لم يتوقف تجاه األقصى والقدس القديمة وسلوان والشيخ جـراح وغيرهـا، وآخرهـا                

 ألف دونـم  12 ألف دونم، وغرباً حتى القدس بـ   12مخططات محمومة لتوسيع معاليه أدوميم شرقاً بـ        
أي لتصبح  ··  ألف نسمة  100كانها إلى   أيضاً، لفصل الضفة إلى قسمين، وتسمين هذه المستوطنة ليصل س         

هذه هي حالة الوضع العربـي      ·· مدينة كاملة تواجه أية محاولة عربية أو اسالمية ربما تأتي من الشرق           
  !الحاضر والدول العربية مازالت تعرض بضاعتها الفاسدة المسجاة بالمبادرات العربية 

  ·نغصات أيضاًولكن على الرغم من ذلك فهناك مبشرات، كما وأن هناك م
  :أما المبشرات فيمكن تلخيصها فيما يلي

 معركة الفرقان في قطاع غزة التي أعطت رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني ال يمكن قهره بعد اآلن،                  -
ولن يتخلى عن أرضه أو يهاجر إلى بلد آخر، فهو يقيم الخيام ويبني بالطّين وال يرضـخ إلرادة اليهـود                    

  ·وبيين ومن يقف معهمواالمريكيين واالور
 انتشار الوعي المبارك في الشتات بالتمسك بحق العودة وآخرها مؤتمر ميالنو أوائـل هـذا الـشهر                  -

  ·2008ومؤتمر دمشق أواخر عام 
  · انتشار ظاهرة المقاومة الفردية في الضفة والقدس، التي تعلن للعالم بأن المحتل لن يهنأ باحتالله-
لشعبية كل أسبوع في عدة بلدات فلسطينية وبمشاركة أجنبية رغم اإلصـابات             انتشار ظاهرة المقاومة ا    -

  ·والجراح وخاصة في بلعين ونعلين وغيرها
  :وأما المنغصات فمنها

والعالقات الحميمة مع اليهود، ومنها     ·  استمرار حصار النظام المصري لقطاع غزة بإغالق معبر رفح         -
  ·الستقالل، أي بالنكبة الفلسطينيةدعوة نتنياهو لمصر وتهنئة اليهود بعيد ا

 قمع سلطة عباس للمقاومة في الضفة الغربية وخاصة ضد حمـاس والجهـاد باالسـتغاثة بـالجنرال                  -
  ·االمريكي دايتون وإعداد ثالث كتائب جديدة لفرض الخناق على المقاومة

دو الصهيوني وبعض    التحريض ضد المقاومة االسالمية في فلسطين ولبنان والتنسيق المكشوف بين الع           -
  · الدول العربية

  15/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لماذا؟.. حل الدولتين حل تصفوي .47
 منير شفيق

سوف يسجل التاريخ أن تبني برنامج النقاط العشر لم يكن برنامجا للحد األدنى، كما أعلن، وسوغ، 
ر كامل التراب الفلسطيني وإنما كان تمهيدا ومرر، بمعنى أن ثمة برنامجا معه للحد األعلى، وهو تحري

، أو في األدق إقامة 1967حزيران /إلقامة دولة فلسطينية على األراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو
 .دولة للفلسطينيين على أي جزء من األراضي

 الفلسطينية ، بإعالن الدولة1988فقرار المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر عام 
، أكد أن برنامج النقاط العشر لم 1967 أي على األراضي التي احتلت عام 242وفقا لقرار مجلس األمن 

 .يكن برنامج الحد األدنى وإنما التمهيد إلقامة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية
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 في واقع األمر توصف بالحلم الفلسطيني ثم أصبحت هذه الدولة الفلسطينية التي هي الدويلة الفلسطينية
 .واألمل الفلسطيني تماما كما لو أنها الهدف األعلى أو برنامج الحد األعلى

وكان هذا بدوره تمهيدا ليتطور إلى ما يسمى اآلن حل الدولتين أي حل القضية الفلسطينية حال نهائيا 
مج النقاط العشر سينتهي إلى مشروع  إن برنا1973/1974على أساس قيام الدولتين، لو قيل في عام 

حل الدولتين لما رأى النور ولقوبل بالرفض بإجماع فلسطيني حتى من قبل الذين وافقوا عليه وكانوا قلة 
في ذلك الحين، وبالمناسبة لم توافق حركة فتح التي كانت قيادتها وراء طرح مشروع النقاط العشر على 

ؤتمرها الرابع ألن االنتقال من برنامج التحرير الكامل إلى برنامج هذا البرنامج إال بعد سبع سنوات في م
 .النقاط العشر كان يتطلب قرارا من المؤتمر

عندما يقال مشروع حل الدولتين لم نعد أمام موضوع مجرد إقامة دولة فلسطينية على األرض التي 
من % 80ني التنازل عن  بعد تحريرها، وإنما أصبح الحل النهائي للقضية بما يع1967احتلت عام 

فلسطين هذا إذا لم تبتلع المفاوضات التي ستصل إلى اتفاق الدولتين أغلب القدس وجزءا مقدرا من 
 .العتيدة% 20الـ

وعندما قدم الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش مشروع حل الدولتين باالتفاق المسبق مع أرييل 
، أي أن حل الدولتين "إيجاد آلية دولية للتعويض لالجئين"س بـشارون في حينه أردفه بعد مؤتمر أنا بولي

من وجهة نظر أميركا وشارون وليفني وأولمرت يعني التنازل عن حق العودة ليحل محله التعويض 
 .والتوطين والوطن البديل، ومن ثم يكذب من يذهب إلى المفاوضات حين يقول إنه متمسك بحق العودة

تين الذي يطرح اليوم باعتباره الحل النهائي ال يتضمن إلغاء حق العودة، أو إن كل من يظن أن حل الدول
التنازل الفلسطيني والعربي عن حق العودة يكون واهما ويحاول ذر الرماد في العيون من أجل تمرير 
حل الدولتين كم مرر من قبل مشروع النقاط العشر باعتباره مرحلة على طريق التحرير الكامل أو كما 

 باعتباره الهدف الفلسطيني الذي يقوم على األراضي المحتلة 1988ر مشروع الدولة الفلسطينية عام مر
 ومن ثم ال يعني التخلي عن حق العودة وال األراضي التي احتلت فوق تلك التي قررها قرار 1967عام 

 .1947 لعام 181التقسيم 
 الفلسطينية التي تقوم بعد انسحاب العدو من فالحديث اآلن ال يدور حول سلطة وطنية تحولت إلى الدولة

، وإنما عن حل نهائي للقضية الفلسطينية برمتها بما يتضمن الشطب 1967األراضي التي احتلت عام 
النهائي للحق الفلسطيني والعربي واإلسالمي في كل فلسطين، كما شطب حق العودة، وحق تقرير 

 بإقامة دولة الكيان 1948/1949عرضت له في عام المصير وحق تحرير فلسطين من االغتصاب الذي ت
الصهيوني وبالمناسبة فالذين يتحدثون عن حل عادل لقضية الالجئين يلتفون على حق العودة باستخدام 

 .عبارة حل عادل
، والتي يحتفى هذا الشهر 1948ومن ثم ال يصبح من حق أحد أن يتحدث عن النكبة التي وقعت عام 

ستين ألن حل الدولتين باعتباره الحل النهائي يسقط كل ما قبله من حقوق فلسطينية أو بذكراها الواحدة وال
 .عربية أو إسالمية في فلسطين وفي القدس وهو ما يعنيه شعار حل الدولتين

إن الخلل األساسي التاريخي الذي ارتكب عندما طرح برنامج النقاط العشر وبالتحديد هدف إقامة سلطة 
 التي ينسحب منها االحتالل كان يراد منه أن يصبح هدفا ليحل الحقا، وتدريجيا وطنية فوق األراضي

 من خالل العودة إلى خطوط الهدنة السابقة للخامس 1967مكان هدف تحرير األراضي التي احتلت عام 
حزيران، ألن وضع السلطة الوطنية هدفا أو وضع الدولة الفلسطينية هدفا سيجر فورا إلى /من يونيو

 .ومة على األراضي والتفاوض حول إقامة السلطة أو إقامة الدولةالمسا
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فهدف دحر االحتالل عن األرض وبعد ذلك يتقرر الوضع السياسي لألراضي المحررة يحصر الموضوع 
في االحتالل ودحره وليس في موضوع ما سيحل مكانه بعد ذلك ويغلق أية مساومة حوله كما يضع 

 .لسطينية كلها تحت المساومةاالعتراف بالدولة القضية الف
كما عبر عن -وبعبارة أخرى فإن الخلل في طرح هدف الدولة قبل تحرير األرض قاد منظمة التحرير 

حل " إلى اتفاق أوسلو واآلن إلى -1988ذلك حتى في قرار المجلس الوطني بإعالن الدولة عام 
 .، وذلك لمساومة الفلسطينيين على الدولة أو السلطة"الدولتين

 وترك ما سيحل بعده إلى ما 1967أما لو حصر الهدف في دحر االحتالل من األراضي المحتلة عام 
يقرره الشعب الفلسطيني وهنا أيضا يجب أن يأخذ بعين االعتبار أن القضية الفلسطينية ليست قضيته 

 .وحده يقرر فيها كما يشاء، وإنما هي قضية عربية وقضية إسالمية وقضية إنسانية أيضا
ذا الخلل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اآلن ليصبح حل الدولتين هدفا تتبناه سلطة رام اهللا وعدد من ه

حكومات الدول العربية باعتباره الحل النهائي للقضية الفلسطينية األمر الذي يجعله حل تصفية القضية 
ى كل األراضي التي احتلت في الفلسطينية بامتياز حتى لو افترضنا جدال أن الدولة الفلسطينية ستقوم عل

 ألفا 190 بما يتضمن تفكيك المستوطنات التي كان مستوطنوها قبل اتفاق أوسلو 1967حزيران /يونيو
 ألفا، وبما يضمن هدم الدار واستعادة القدس الشرقية والمسجد األقصى 590وأصبحوا اآلن أكثر من 

 .بالكامل
 األراضي مع المستوطنات وباقتسام القدس وإيجاد حل علما بأن الرئيس محمود عباس أقر بمبدأ تبادل

لألماكن المقدسة ودخل عبر المفاوضات الثنائية المباشرة في تفاصيل حل قضية الالجئين وتبادل 
األراضي وحالة األغوار والحدود وتعثرت المفاوضات عند أجزاء من القدس الشرقية أصر على جعلها 

، وقد عجز أولمرت برغم اقتناعه عن تلبية "حل الدولتين" النهائي العاصمة للدولة الفلسطينية في الحل
 .، كما أراد جورج دبيلو بوش2008ذلك فلم تتم التسوية قبل نهاية 

مع مجيء نتنياهو وحكومته االئتالفية اشترط في أي حل االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية وعدم 
بقى من الفلسطينيين بعد إقامة دولة الكيان الصهيوني بال والقصد اعتبار من ت" إسرائيليتها"االكتفاء بـ

حقوق فيها ما دامت دولة لليهود فقط، وبهذا تسقط حقوقهم باعتبارهم أصحاب األرض األصليين ومن ثم 
 .يتضمن االعتراف بيهودية الدولة التمهيد لتهجير بعضهم ومبادلة بعض آخر

ضمن الحدود التي وافق عليها " حل الدولتين"عالن القبول بـوبهذا انتقلت المعركة اآلن إلقناع نتنياهو بإ
شارون وأولمرت وليفني وباراك، وهذا يقتضي من الضاغطين عليه أن يقدموا له شيئا مقابل ذلك ولو 

 .كان وعودا
فيا للوطنية الفلسطينية حين يصبح همها إقناع إدارة أوباما بالضغط على نتنياهو لقبول مبدأ حل الدولتين 

أصال علما بأنه سيوافق عليه بل هو موافق عليه )  شارون-بوش( المشروع اإلسرائيلي األميركي وهو
 .عمليا، ألن كل ما عداه في غير مصلحة الكيان الصهيوني وال بديل لهم عنه

فنتنياهو يرفض االعتراف المسبق بحل الدولتين ليبتز إدارة أوباما أوال فيما يتعلق بالموضوع اإليراني 
ع ثانيا إلى ممارسة الضغوط على الدول العربية لتقديم تنازالت تطبيعية وإجراء تغيير على المبادرة وليدف

العربية بالرغم مما قدمته من تنازالت مجانية مسبقا وذلك بإعالن االستعداد العربي الجماعي باالعتراف 
المزيد من التنازالت الفلسطينية بدولة الكيان الصهيوني في حالة تمام حل الدولتين، أما ثالثا فاستدراج 

 .عبر الرئيس محمود عباس وحكومته سالم فياض
وبكلمة واحدة إنها قصة تنازل أو تدحرج بدأ مع برنامج النقاط العشر وتحويل الدولة الفلسطينية إلى 
الحلم الفلسطيني وليس تحرير فلسطين وانتهى اآلن إلى مشروع حل الدولتين ولم نصل قاع التنازالت 

 .لمطلوبة بعدا
 14/5/2009الجزيرة نت، 
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  "إسرائيل"حذار من التحالف مع  .48

  عبد الباري عطوان
عندما يؤكد بنيامين نتنياهو وجود تطابق في وجهات النظر بين العالم العربي واسرائيل حول االخطـار                

سرائيلي ـ العربي  التي تمثلها ايران في المنطقة، في تصريحات نقلتها االذاعة االسرائيلية، وان القلق اال
تتيح الفرصة لتعاون غير مـسبوق بـين اسـرائيل       ' ظاهرة جديدة 'المشترك من طموحات ايران النووية      

والدول االسالمية، فإن هذه التأكيدات تعكس انقالبا في المفاهيم االستراتيجية في المنطقة، وتمهد لتحالف              
  .عربي ـ اسرائيلي في مواجهة ايران

نسمع تكذيبا، او توضيحا لهذه التصريحات من العواصم العربية التي زارها نتنياهو،            انتظرنا يومين لعلنا    
ونقصد القاهرة وعمان، ولكن دون جدوى، االمر الذي يجعلنا نأخذها على محمل الجد، ونتعامـل معهـا            
كمؤشر يمكن ان يفسر لنا طبيعة الحراك الراهن في المنطقة، وزحمة الزيارات المتبادلـة بـين بعـض                  

مائها، وبدء حجيجهم الى واشنطن الذي سيدشَّن بالزيارة التي سيقوم بها نتنياهو االثنين المقبـل، ثـم                 زع
  .بزيارتي الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس

العواصم العربية، وعواصم دول محور االعتدال على وجه الخصوص، ال تـستقبل الـرئيس االيرانـي                
قبلته ال نسمع، او نقرأ، بيانا مشتركا، يؤكد على تطابق وجهات النظر بين زعمائها              احمدي نجاد، وان است   

أليس هـذا   . والضيف االيراني المسلم حول الخطر االسرائيلي على المنطقة، مثلما هو الحال مع نتنياهو            
  امرا غريبا والفتا للنظر؟

م حكومة هي االكثر تطرفا في تاريخ       نتنياهو يرفض حل الدولتين، ويحتقر مبادرة السالم العربية، ويتزع        
الدولة العبرية، ويعين وزيرا للخارجية اكثر عنصرية من عتاة العنصريين الذي يريد طرد مليون وربـع   
المليون عربي، ونسف السد العالي، ويتعهد بتوسيع االستيطان في القدس نفسها، ومع ذلك نرى ترحيبـا                

اته، بينما ال نرى الشيء نفسه مـع زعمـاء مـسلمين،            عربيا به، وتطابقا في وجهات النظر مع طروح       
  .خاصة االيرانيين منهم

ما يمكن استنتاجه من سطور تصريحات نتنياهو، وما بينها، ان الرجل سيذهب الى واشنطن للقاء الرئيس                
االمريكي الجديد، وهو مسلح بدعم عربي لطروحاته، بشأن الخطر االيرانـي اوال، ومـن ثـم للـسالم                  

فإذا كان زعماء عرب يستقبلونه، ويفشلون في تغيير وجهات نظره حول حل            . الذي يروج له  االقتصادي  
الدولتين، مثلما هو معلن، فلماذا يضغط عليه الرئيس االمريكي في االطار نفسه، او يفرض عقوبات على                

  حكومته؟
جهة مـا يـسميه   نتنياهو يزور عواصم عربية ليس بهدف عملية السالم، وانما لتعبئتها حول مشروع موا           

بالخطر االيراني على المنطقة، واالستعدادات االسرائيلية المحتملة لمواجهته، سـلما او حربـا، وبنـاء               
  .تحالف عربي ـ اسرائيلي جديد بزعامته

  :هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها مليا في هذا الشأن
السرية الى القـدس المحتلـة      )  ايه .آي.سي(زيارة ليون بانيتا مدير وكالة االستخبارات االمريكية        : اوال

بهدف تنسيق المواقف بين بالده والدولة العبرية بشأن الملف النووي االيراني، والحصول على ضمانات              
  .بعدم اقدام الدولة العبرية على اي حرب ضد ايران دون التشاور مسبقا مع البيت االبيض

 ضرورة تأجيل اي حديث عن الـسالم قبـل          الصمت العربي الرسمي عن التركيز االسرائيلي على      : ثانيا
اي ان اي دولة فلسطينية يجب ان تنتظر حتى يتم تـدمير هـذا              . االنتهاء من البرنامج النووي االيراني    

  .البرنامج بشكل جذري
تزايد الحديث عن خطة امريكية سيعرضها الرئيس باراك اوباما اثناء خطابه الـذي سـيلقيه فـي                 : ثالثا

ل، ابرز بنودها البدء في عالقات تطبيعية مباشرة بين العرب واسرائيل، واسقاط حق             القاهرة الشهر المقب  
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ـ           االسـتيطان فـي    ' تجميـد 'العودة من المبادرة العربية للسالم، مقابل طمأنة حكومة نتنياهو، واقناعها ب
  .االراضي المحتلة، والقبول بالعودة الى التفاوض على اساس حل الدولتين

صار العربي ـ االسرائيلي المشترك على قطاع غزة، وتصعيد الحمالت االعالمية  استمرار الح: رابعـا
تحـت  ) حماس والجهاد (والفلسطينية  ) حزب اهللا (االيراني، وفصائل المقاومة اللبنانية     ' محور الشر 'ضد  

  .ذريعة اقدام االولى على زعزعة استقرار مصر وانتهاك سيادتها
 فالقنوات ما زالت مسدودة بين مصر وسورية، اما نظيرتها بـين            تبخر آمال المصالحة العربية،   : خامسا

السعودية وسورية فشبه مغلقة، والعالقات بين الرياض ودمشق لم تخرج عن نطاقها االستخباري، وتتسم              
  .بالبرود المطلق

تزايد اقبال دول عربية نفطية على شراء صفقات ضخمة من االسلحة االمريكية خصوصا، تفوق              : سادسا
وكشفت التقارير الغربية ان دولة االمارات العربية المتحدة التي تحتـل ايـران             . تها على استيعابها  قدرا

  .جزرها الثالث، تحتل الترتيب الثالث عالميا في هذا المضمار
استمرار اسرائيل في اجراء مناورات عسكرية ضخمة، من بينها التدرب على ضرب اهـداف              : سابعـا

لحة المجهولة شمال بورسودان مرتين، وكذلك اهداف وهميـة قـرب جبـل             بعيدة مثل قصف قافلة االس    
طارق، والتزود بالوقود في الجو في رحلتي الذهاب واالياب، وهي المسافة نفسها التي تفصل ايران عن                

الروسية الصنع المشابهة لتلك الموجودة فـي       ) 29ميغ  (الدولة العبرية، مضافا الى ذلك استخدام طائرات        
  .االيراني في هذه التدريباتسالح الجو 

تهيئة الجبهة الداخلية االسرائيلية لحرب شاملة، من خـالل منـاورات تـشمل كـل المنـاطق                 : ثامـنا
االسرائيلية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، تبدأ في الشهر المقبل، وهي االولى من نوعها، حيـث            

الخدمية االخرى، وتوزيع كمامات واقية مـن       سيتم اعالن االستنفار الكامل في المستشفيات والمؤسسات        
  .الغاز والتدريبات على كيفية مواجهة حرب كيماوية او بيولوجية

البرنامج النووي االيراني يشكل قلقا لبعض االنظمة العربية، النه سيؤدي الى انقالب كامل في مـوازين                
لبرنامج ال يواجه بالتحالف مع     القوى لصالح ايران في حال تطوره بحيث ينتج رؤوسا نووية، ولكن هذا ا            

اسرائيل، وانما بتطوير قدرات عربية مماثلة، وبناء صناعة عسكرية متطورة، واعداد الجيوش العربيـة              
اما محاولـة توظيـف القـدرات       . على اسس حديثة، بحيث يتم تحقيق التوازن مع اسرائيل وايران معا          

ظيرتها االمريكية ضد العراق، فهذا يعني مواجهة       العسكرية االسرائيلية ضد ايران، مثلما جرى استخدام ن       
زعيما على العـرب    ' شلومو'النفوذ االيراني بتسليم المنطقة برمتها للهيمنة االسرائيلية، وتنصيب المستر          

والفرس معا، والطرفان، ونقولها للتذكير فقط، ينتميان الى العقيدة االسالمية نفسها، ويعتبـران طـرفين               
  .وليسا طارئين عليهااصيلين في المنطقة، 

نحن على ابواب صفقة امريكية ـ اسرائيلية، قد تكون مقدمة الخرى مع ايران، او اعالن حرب مشتركة  
  .ضدها في حال تمسكت االخيرة بشروطها ورفضت االغراءات التي تتضمنها هذه الصفقة

قد تحترق آبار نفطهـم،     نتائج الحرب في حال بدئها ضد ايران معروفة، فالعرب سيدفعون ثمنها غاليا، ف            
بأخطار اي  ' عرب االعتدال 'وتدمر مدنهم، وتتلوث مياههم واجواؤهم باالشعاعات النووية، ولكن هل فكر           

  صفقة امريكية ـ اسرائيلية ـ ايرانية يتم التوصل اليها في حال قبول ايران بمغريات بنودها؟
المريكي ـ االيراني، ولكن ربما تكـون   العرب سيكونون الخاسرين في الحالين، حال الحرب او السالم ا

الخسارة اقل، ماديا ومعنويا، اذا وقفوا في خندق دولة مسلمة، بحيث ال يكـررون خطيئـتهم التاريخيـة                  
عندما وقفوا مع االستعمارين االنكليزي والفرنسي ضد االمبراطورية العثمانية االسالمية مما جعل الكثير             

  .'عرب خيانات 'من االتراك يرددون عبارتهم الشهيرة
  16/5/2009القدس العربي، 

  



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1436:         العدد       16/5/2009السبت  :التاريخ

 صورة الالجئ بالعدسة المكبرة  .49
 صقر ابو فخر

، موقف موحد من اللجوء الفلسطيني الى لبنان، مع أن الرئيس 1948لم يكن لدى اللبنانيين في سنة 
ئق لكن، من يعد الى وثا. بشارة الخوري ووزير خارجيته حميد فرنجية اتخذا موقفاً مشرفاً آنذاك

الثالثينيات واالربعينيات من القرن العشرين يكتشف ان كثيرين من السياسيين واألعيان ورجال االعمال 
ورجال الدين والصحافيين كان لهم عالئق وثقى بالوكالة اليهودية، وهؤالء تلقوا منها األموال، وباعوا 

عاً عن الحركة الصهيونية منها األراضي في فلسطين، ونشروا في جرائدهم مقاالت مدفوع ثمنها دفا
 . ومشروعها في فلسطين

وفي الجانب اآلخر كان ثمة موقعان طالما ترددا في األدب الفلسطيني وال سيما في الرواية والسيرة 
ويمكن العثور على ذكر لهذين الموقعين في سيرة حسين لوباني . بنت جبيل وبركة رميش: الذاتية هما

، وفي رواية )2006دار العلوم العربية، : بيروت(» رحلة العذاب«وان العذبة والمعذبة والموسومة بعن
ولعل بركة رميش وبنت جبيل ). 2006دار الفارابي، : بيروت(لمروان عبد العال » زهرة الطين«

تختصران جانباً من الصورة الملتبسة لعالقة اللبنانيين بالفلسطينيين، وهي صورة متسربلة باإللغاء او 
 .  األحيانبالجهل في معظم

الفتى حسين لوباني على » الهاغاناه« أرغمت 1948التي بدأت في لهيب تموز » رحلة العذاب«في 
والسير تحت الشمس القائظة في طريق مضن الى سخنين والى وادي » الدامون«الخروج من قريته 

 ترشيحا وسحماتا سالمة، حيث أقام مع عائلته في العراء اربعين يوماً، ثم الى الرامة فالبقيعة فالى
لقد استغرقت . وحرفيش ودير القاسي حتى أشرفوا على قرية رميش اللبنانية بعدما شارفوا على الهالك

 دخلنا قرية 6/11/1948في «: ويروي حسين لوباني فيقول. رحلة التيه الفلسطيني هذه نحو أربعة أشهر
صرنا نفتش عن الماء فعز .  مغيثرميش حفاة، شبه عراة، نتضور جوعاً ونلتهب عطشاً، وال مسعف أو

هذا ماء : نزير ميت، وقالوا لناخوصار بعضهم يشير الى بركة ماء آسن تتوسطه جثة . الماء حتى بثمنه
. غادرنا رميش وتابعنا رحلة العذاب. وعجبنا لمثل هذه المعاملة السيئة. وبالطبع لم نشرب. فاشربوا

وفوراً اخذت افتش . ى بلدة عامرة بالسكان اسمها بنت جبيلفصعدنا تالالً وهبطنا أودية لنصل أخيراً ال
مزطنا من . تعال يا حسين: فقال لي والدي. فتشنا وسألنا فلم نحظ بالماء. عن الماء بصحبة والدي

فسمعت إحداهن حديث أبي، وكانت تجلس على عتبة . رصاص اليهود وهون بدنا نموت من العطش
فقالت يا شحاري. شو اسمك؟ فقلت حسين: ذهبت، فقالت ليف. تاع يا صبي: بيتها، فأشارت إلي .

يا : فصرخت بصوت عال. وشو اسمو؟ فقلت علي: فسألت. نعم: وهيديك الرجال بيك؟ فأجبت: وأكملت
يا شحاري هوي حسين وبيو علي، راح يموتوا من : وتابعت. وقف عندك يا قباري. شحار شحاري

رب أبي وأعطتنا اإلبريق بكامله، بعدما مألته بالماء من وأحضرت لنا ابريق ماء، فشربت وش. العطش
ماذا كانت ستفعل هذه المرأة لو عرفت ان اسم زوجتي خديجة، واسم ابنتي : وعلق والدي قائال. جديد

 . »فاطمة، واسم ابني الثاني محمد؟
 وقفوا وقفات متعاكسة فاللبنانيون. توجز هذه الحادثة، برمزيتها، االنقسام اللبناني حيال الوجود الفلسطيني

وربما نعثر على جذور هذه المواقف المتعاكسة .  فصاعدا1968ًمن الالجئين ومن العمل الفدائي في سنة 
في المرض المذهبي بالدرجة األولى، وفي الخوف من طغيان أعداد بعض الطوائف، او في لوثة 

 على قيام اسرائيل وعلى اللجوء االرتياب من الغرباء، او في الخوف من التبعات األمنية المترتبة
 . الفلسطيني معاً

إذا كان ثمة شك في هذا االستنتاج، فإن ما ال شك فيه إن الدولة اللبنانية، في تلك الحقبة، كانت، دولة 
فما إن طوى الزمان عهد الرئيس بشارة الخوري الذي وقف أمام الالجئين في . ناشئة وذات سلوك حذر
، وما إن طوى الزمان نفسه عهد وزير »ادخلوا، أهالً بكم في بلدكم لبنان«: لصور مخاطباً إياهم بالقو
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سنستقبل الالجئين «: 12/5/1948الخارجية حميد فرنجية الذي قال امام مجلس النواب اللبناني في 
، وما يصينا يصبهم، وسنقتسم (...)، وال يمكننا ان نحجز عنهم شيئاً (...)الفلسطينيين مهما كان عددهم 

الالجئين من المناطق المحاذية » قش«، حتى كانت جهات أمنية تبدأ بـ»ي ما بيننا آخر لقمة من الخبزف
وما ان استقرت . للحدود الفلسطينية، وترغمهم على التوجه شماالً، وتمنعهم من التسلل عائدين إلى قراهم

ة من النضال القاسي في الحال الحقا في معازل تدعى المخيمات، حتى شرع الفلسطينيون في رحلة جديد
سبيل انتزاع الحق في بناء حائط ارتفاعه متر واحد ليتيح للفلسطيني ان يسند ظهره، وان يتقي غضب 

والحقا أيضاً، ناضل الفلسطيني سنوات ليحظى بالحق في رفع حوائط . المياه الهاطلة قليالً والجارية
التي كانت حبات المطر تعزف فوقها ألحان » الزينكو«خيمته قليالً ووضع سقف فوقها، سقف من ألواح 

 . المقارع المزعجة في الشتاء، وتتحول إلى صفائح الهبة في الصيف
لدى ) المعتر(إنه الالجئ التاعس والعاثر . كان الفلسطيني في عيون اللبنانيين على صور وهيئات شتى

ع من اليهود ارضه، فهو، وكان في نظر البعض اآلخر مسؤوالً عن لجوئه وتعاسته، النه با. البعض
. والحال هذه، ال يستحق أي معونة، وكان الفلسطيني سنياً في المحيط الشيعي ومسلماً في االطار اللبناني

وحتى الفلسطيني المسيحي كان ينظر إليه في الوسط المسيحي على انه غريب، فهو ليس من كسروان او 
 . من جبة المنيطرة في نهاية المطاف

تي أهال كثيرون الركام والتراب عليها فهي صورة الفلسطيني المتمدن والمكافح الذي كان أما الصورة ال
لقد تناسوا، او انهم . من الرواد واالوائل في لبنان، وكان له شأن مشهود في ازدهار لبنان وعمرانه

 جرار، يجهلون، ان اول فرقة للرقص الشعبي في لبنان أسسها الفلسطينيان مروان جرار ووديعة حداد
وأول شركة للتأمين في لبنان أسسها . وأول شركة لتوزيع الصحف كانت شركة فرج اهللا، وهو فلسطيني

ولمع من بين هؤالء الفلسطينيين في مجال االعمال كل من حسيب . الفلسطينيان باسم فارس وبدر الفاهوم
ن والثقافة كل من صباغ وسعيد خوري ورفعت النمر وزهير العلمي ومحمود ماميش، وفي مجال الف

 . عبود عبد العال وحليم الرومي وبول غيراغوسيان وجوليانا سيرافيم وناجي العلي ونبيل خوري
إن واحدة من مشكالت عالقة الفلسطينيين باللبنانيين هي اإلغفال القصدي لصورة التمدن الفلسطيني، 

خيمات الفلسطينية، اذا استثنينا والتركيز على صورة الفلسطيني الخارج على القانون، مع ان معظم الم
أما بعض . واحداً او اثنين، ال يمكن ان نرصد فيها حتى مشكلة واحدة، وجميعها يعيش بهدوء الفت

المشكالت األمنية التي تحدث أحياناً هنا وهناك فهي اقل بكثير مما يقع في بعض األحياء اللبنانية في باب 
ومع ذلك، فحينما تنشر الصحف خبراً عن جريمة . يل المثالالتبانة او حلبا او عنجر او صيدا على سب

أما اذا كان المتهم . ارتكبها لبناني فهي تكتب اسم المتهم باالحرف االولى ومن غير االشارة الى جنسيته
  أليس ذلك نوعاً من التمييز المقصود؟  . فلسطينيا او سوريا فيكتب اسمه كامال مع جنسيته

 16/5/2009السفير، 
   

  ومؤتمرها وقضاياه"فتح" .50
 نقوال ناصر

الفلسطينية في حمأة الجدل الساخن ، الذي يقول أطرافه في بعضهم ما لم يقله » فتح«إن سقوط حركة 
انعقاد المؤتمر السادس فيهم خصومهم السياسيين من خارج الحركة ، حول قضايا إجرائية مثل مكان 

للحركة وزمانه وعدد أعضائه ، إنما يخلق بلبلة في الرأي العام الفلسطيني تشتت األنظار واألفكار بعيداً 
 .عن قضايا حركية ووطنية ينبغي أن يكون الجدل حولها ساخناً وحاداً حقاً

ة يقصدها عامداً متعمداً وال مهرب هنا من التساؤل عما إذا كان البعض من المسؤولين عن هذه البلبل
إلخفاء حقيقة أن الجدل ال يدور مثالً حول البرنامج السياسي للحركة ، ولإليحاء بوجود إجماع حركي 
عليه ، وإال لماذا ال يكون البرنامج السياسي للحركة هو العنوان الرئيسي للجدل الدائر حول مؤتمرها 
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 نفسه فعالم الصراع واالصطراع الدائر حالياً في السادس ، وإذا كان هناك إجماع حركي على البرنامج
 ! صفوف الحركة 

 لتطبيق برنامجها 1989الخامس عام » فتح«لقد منحت قيادة الحركة مهلة استمرت منذ انعقاد مؤتمر 
السياسي الذي كانت قد نجحت في العام السابق في تحويله إلى برنامج وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 ، لكن ال يساور احد الشك اآلن 1988عام ) االسم الفلسطيني لحل الدولتين(قالل الفلسطيني بإعالن االست
في أن القيادة والبرنامج معاً قد فشال بعد مهلة استمرت عشرين عاماً ، وعندما أدرك مؤسس الحركة 

فرغة وحاول وقائدها التاريخي المغفور له ياسر عرفات أن الحركة وبرنامجها أصبحا يدوران في حلقة م
 .تغييراً تكتيكياً في معادلة الصراع دفع حياته ثمناً للمحاولة 

كما يقول المثل العربي ، فهذا البرنامج من الناحية » مربط الفرس«فالبرنامج السياسي للحركة هو 
النظرية في األقل لم يسقط المقاومة ، التي اعتبرتها الحركة في مؤتمراتها الخمس السابقة هي الثابت 

وقٌعت فيها قيادة » عملية سياسية«والمفاوضات هي المتحرك في إستراتيجيتها ، لكنه تمخض عملياً عن 
 .الحركة على إلغاء المقاومة كثابت ومتحرك معاً واعتمدت التفاوض إستراتيجية واحدة وحيدة 

ليست إال عنواناً وال يفوت المراقب هنا مالحظة أن المسائل اإلجرائية الجاري الجدل حولها علناً اآلن 
مؤتمر سادس يقود عملياً إلى تغيير في البرنامج السياسي المقر » ترتيب«لصراع غير معلن يدور حول 

الجارية ، لتتحول مرجعيات هذه » العملية السياسية«في المؤتمر الخامس لينسجم مع ما تمخضت عنه 
يطالب شركاء قيادة الحركة في هذه العملية إلى برنامج سياسي بديل لبرنامج الحركة وميثاقها الذي 

ليست » حماس«العملية بتعديله على طريقة تعديل ميثاق منظمة التحرير ، فمطالبتهم بتعديل ميثاق حركة 
 .استثناء 

وفي هذا السياق يالحظ أن هناك في الحركة من يحرص على تغليب اإلجرائي على السياسي وقد نجح 
ى األسباب التي حدت بناصر القدوة إلى االستقالة من اللجنة هؤالء مثالً في التعتيم اإلعالمي عل

التحضيرية للمؤتمر وكذلك على األسباب التي حدت بهذه اللجنة إلى التحفظ على مسودة البرنامج 
 .السياسي التي قدمها نبيل شعث 

مج والجدل المعلن حول المسائل اإلجرائية يخفي الصراع المستتر حول قضايا سياسية مثل البرنا
من حركة تحرر وطني تتحرك في إطار مجموع » فتح«السياسي ، وتعديل هذا البرنامج تعديالً يقزم 

مقيد باالتفاقيات الموقعة مع دولة االحتالل وما انبثق عنها من » حزب سياسي«الشعب الفلسطيني إلى 
طة الحكم الذاتي وقوانين أخرى مكتوبة وغير مكتوبة ويتحرك في اإلطار المحدود لسل» قانون أساسي«

مع دولة االحتالل » إعالن المبادئ«المحدود تحت االحتالل المباشر ، وتقويم المرحلة الممتدة من توقيع 
عام » تفاهمات مؤتمر أنابوليس«المنبثقة عنه مروراً بـ » أوسلو« واتفاقيات 1993في واشنطن عام 

الستمرار في االرتهان للتفاوض كخيار  وما بعدها حتى اآلن ، وتقرير ما إذا كان من المجدي ا2007
وحيد ، واالستمرار في تعظيم دور سلطة الحكم الذاتي على حساب منظمة التحرير ، واستمرار الخلط 
بين الحركة وبين هذه السلطة ، واستمرار الرهان على الواليات المتحدة حد ارتهان القرار الفلسطيني لها 

قسام العربي بما ينسجم مع هذا الرهان ، وملف استشهاد عرفات ، ، وبالتالي استمرار االنحياز في االن
 .   إلخ

استدعاءها » العملية السياسية«ناهيك عن مسائل تنظيمية مثل تغييب مؤسسات الحركة إال عندما تستدعي 
تمر ، والفردية والتفرد اللذان غيبا ممارسة القيادة الجماعية على مستوى القيادة ، والمماطلة في عقد المؤ

» تنظيم من ال تنظيم له«السادس ، والرخاوة حد االنفالت في شروط العضوية حتى أصبحت فتح 
، كما قال أحد المعلقين » تنظيماً رخواً من نحو ربع مليون عضو تنقصه معايير االنضباط والوالء«و

دة سياسية لها الفلسطينيين ، تنظيماً تم توريطه بالكامل في مؤسسة سلطة الحكم الذاتي حتى بات قاع
للتراجع الوطني تستخدم » إنسانية«مرتهنة للوظيفة وراتبها ليتحول تأمين هذا الراتب بدوره إلى حجة 
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لتسويغ استمرار ارتهان القرار الوطني للشروط السياسية التي يفرضها مانحو التمويل لهذا الراتب ، 
الفساد «تمر حركي مؤهل لمحاسبة وهذه الحالة ليست مؤهلة لتنظيم مؤ. وهي نفسها شروط االحتالل

، كما قال رئيس المحكمة الحركية العليا رفيق » ما زالوا يسيطرون على حركة فتح«الذين » والفاسدين
النتشة ، والملف المالي الخاص بأمالك الحركة واستثماراتها ، وتهميش أطر الحركة في المنفى والشتات 

لحال مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ، وتفسير دور حتى لو كانت الحركة نفسها تقودها كما هو ا
» الرصاص المصهور«قيادة الحركة في تحييدها والسلطة التي تقودها في الضفة الغربية خالل عدوان 

 .الذي شنته دولة االحتالل على قطاع غزة أوائل العام الحالي ، إلخ
سادس يعكس كل ما تقدم وغيره من خالفات إن الجدل اإلجرائي المحتدم حالياً حول عقد المؤتمر ال

سياسية وتنظيمية ، وهذا الجدل ، وبخاصة حول عقد المؤتمر داخل المحتل من الوطن أو خارجه ، هو  
في حد ذاته دليل فشل للقيادة وللبرنامج السياسي معاً ، ولو كان العكس صحيحاً لما تحفظ قادة الحركة 

 . الداخل على انعقاد المؤتمر في الداخل في الخارج ومعهم كثير من إخوانهم في
إلخوانه » العددي«وهنا يميل الجناح المدافع عن تجربة العشرين عاماً المنصرمة إلى الطعن في الوزن 

عددي يحول المؤتمر إلى » كم«في الخارج ، ويسعى إلى إغراق الوزن السياسي الهام لمواقفهم في 
 ميثاق منظمة التحرير في غزة ، بحيث ال يسع المراقب »عدلت«مظاهرة غير منضبطة مثل تلك التي 

إال أن يقارن بين العدد المقترح لعضوية المؤتمر وبين عدد أعضاء مؤتمر الحزب الذي يقود الصين ، 
 .أكبر بالد العالم في عدد السكان وفي عدد أعضاء الحزب الشيوعي الذي يقودها 

وبين االنقسام » فتح« العضوية الوثيقة بين األزمة في حركة وال يسع المراقب أيضاً إال أن يالحظ العالقة
التي استشهد عرفات كي ال » البندقية«الوطني الفلسطيني الراهن ، وال يفوته مثالً أن يالحظ كذلك أن 

كالقابض على الجمر ، قد التقطتها حركتا » غصن الزيتون«تسقط من يده ، مع أنه ظل متشبثاً بـ 
» الفراغ«وغيرهما من فصائل المقاومة ، وأن هذه الفصائل قد شغلت » سالميالجهاد اإل«و» حماس«

وبين مسارها السياسي الراهن ، وأن إنهاء هذا التناقض » فتح«السياسي الناجم عن التناقض بين ميثاق 
 .سيوفر األرضية الموضوعية للوحدة الوطنية الفلسطينية ولنجاح الحوار الجاري باتجاهها 

وللديموقراطية أن توصف الفوضى التي تعصف بالحركة حالياً بأنها أحد » فتح«حركة إن من الظلم ل
المظاهر الصحية للديموقراطية فيها ، ومن الظلم للحركة الوطنية الفلسطينية بعامة أن يجد أي وطني في 

 ممن حالة التخبط والتمزق التي تعيشها الحركة مصدراً للرضا أو الشماتة ، فذلك ليس مستساغاً حتى
يعارضون البرنامج السياسي للحركة ، فاالحتالل الذي يسعى إلى أن تعم مثل هذه الحالة كل فصائل 
العمل الوطني ليس بريئاً من وصول الحركة إلى الوضع الذي آلت إليه والذي ، بدوره ، أوصل الوضع 

 .الفلسطيني إلى حالته الراهنة 
ئل العمل الوطني الفلسطيني ، يعني كل شعب القضية ، أو في غيرها من فصا» فتح«وألن ما يجري في 

، فإن الجدل الدائر داخلها ال يعنيها وحدها ، وبالتالي ال ينبغي أن يظل محصوراً في نطاقها ، ومن 
واجب الجميع أال يكونوا على الحياد في قضايا الجدل الدائر فيها ، وربما يكمن المعيار الحقيقي 

 بسعة صدر على المساهمات من خارجها في هذا الجدل » فتح«كة لديموقراطيتها في انفتاح حر
 16/5/2009الحقائق،  
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