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  هافرصة كبيرة لتحقيق المصالحة وعلى فتح التمتع بالجرأة في حسم قضايا:  مرزوقأبو .1

وجـود فرصـة كبيـرة    " حماس" موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة   . د أكد: دمشق
باالنحياز إلى المشروع الوطني الفلسطيني، وأن      " فتح"لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية، مطالبا حركة        

  .تحسم بجرأة قراراتها لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام
ـ  وكشف أبو مرزوق، في      ، أن  )5-23(، تُنشَر اليوم الـسبت      "شبكة فلسطين للحوار  "تصريحات خاصة ل

حوار القاهرة أنجز حتى اآلن ملفَّي المنظمة والمصالحة، فيما بقيت ملفات الحكومة واألمن واالنتخابـات               
  .تحتاج إلى حسمٍ، مشيرا إلى وجود مقترحات لمعالجة الجملة السياسية وقضية الحكومة

أمامنا فرصة كبيرة من أجل الوحدة الوطنية وجمع الصفوف واالجتماع على وثيقـة             : "زوقوقال أبو مر  
الوفاق الوطني لمواجهة كل االستحقاقات المطروحة، واإلفراج عن األسرى وتحرير السجناء، ومواجهة            

اجة إلى  ، معبرا عن قناعته بأن هذا الخيار ليس صعبا، ولكنه بح          "ما يجري في القدس في الوقت الحاضر      
  .جرأة وقدرة على الحسم

لم تحسم أمرها في العديد أية      " فتح"بالقدرة على الحسم؛ حيث إن      " فتح"وأعرب عن أمله أن تتمتع حركة       
 سنة، وكانت دائما إما مترددة أو منقسمة أو تترك للزمن حل            20من القضايا بشكٍل واضحٍ منذ أكثر من        

  .القضايا والمشكالت
يناها في الفترة األخيرة حينما لم تستطع حسم قضيتَي االنتخابـات الداخليـة وانتخابـات               هكذا رأ : "وتابع

، مؤكـدا حاجـة الـشعب    "التشريعي، ولم تستطع حسم أية قضية من القضايا ال الداخلية وال الخارجيـة            
 مهما  الفلسطيني إلى وحدة الصف واستغالل إمكانياته لمواجهة المشروع الصهيوني وعدم االنكسار أمامه           

  .كانت فروق القوة وموازين القوى لصالحه في الصراع
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، )فبرايـر (أجرينا حوارات مكثفة منذ شهر شباط       : "وحول جوالت الحوار في القاهرة، قال أبو مرزوق       
وحتى اآلن وهذه الحوارات كانت افتتاحية في بدايتها، وكانت معمقة في الجلسة الثانية؛ حيث اسـتمرت                

  ".أكثر من عشرة أيام
توصلنا إلى توافقات كثيرة في الجلسات التي عقدناها في عشرة األيام تلك، وبقيت قضايا قليلة               : "وأضاف

العدد لكنها عميقة المحتوى، بل هي جوهر االتفاق في الحوار الفلسطيني، وهذه القضايا الجوهرية بقيـت               
  ".كما هي باستثناء ملفَّي منظمة التحرير والمصالحة

 بقي في ملف االنتخابات قضية جوهرية متعلقة بنسبة النظام النسبي إلى النظام المخـتلط؛               وأشار إلى أنه  
حيث ال تزال هذه قضية عالقة، إلى جانب وجود مشكلة في استئناف أعمال المجلس التشريعي؛ بما فـي                  

  .ذلك مشكلة التوكيالت
مخابرات المصرية بإنشاء لجنة    كان هناك اقتراح من مسؤول في ال      : "وحول ملف الحكومة الفلسطينية قال    

تنسق بين الحكومتين لتخرج من مأزق الجملة السياسية، لكننا وجدنا مشكالت هذه اللجنـة أكبـر مـن                  
، كاشفًا عن وجود تفكير     "مشكالت حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي صرفنا النظر إلى حد كبيرٍ عن اللجنة           

  .لة السياسية وتمرير قضية الحكومةفي اقتراحات متعددة حول معالجة مسألة الجم
تريد إنشاء لجنة مشتركة من الحركتين أو       " حماس"وأكد وجود إشكاالت متعلقة بالملفات األمنية؛ حيث إن         

من المختصين في الجانبين وبحضور طرف عربي ومصري لمحاولة معالجة كـل القـضايا األمنيـة،                
منية وتسمياتها وهيكلتها والعقيدة األمنية لها، وأن يتم حـل          موضحا أن هذه المعالجة تتضمن األجهزة األ      
  .كل هذه القضايا خالل هذه اللجنة التي ستُشكَّل

رفضت هذا المقترح ووضعت مقترحا آخر متعلقًا بقوة مشتركة، معتبرا أن هذه القوة             " فتح"وأشار إلى أن    
اق على األسس والمبادئ التي تعالج المـسألة        المشتركة وصفةٌ لالقتتال الداخلي؛ حيث إنه ال بد من االتف         

  .األمنية قبل البدء في تكوين القوة المقترحة
وافقنا على قوة رمزية تدير المعابر الفلسطينية وتعطي نموذجا على التعايش والوحـدة الوطنيـة               : "وقال

  ".والتكاتف والعمل المشترك، ولكن رفض أيضا هذا المقترح
    فـتح "إذا كان هناك تغيير فـي سياسـة         : "المقبل قال ) يوليو( في مطلع تموز     وحول ما يتردد عن اتفاق "

) 7-5(وقدرتها على التعامل مع المتغيرات وحسم القضايا وبسرعة فمن الممكن أن نجتمع قبـل تـاريخ    
  )".7-7(لمناقشة تلك المسائل والخروج باتفاقيات، ويسعدنا جدا أن نصل إلى تفاهمات واتفاقيات في 

 يخص تقدير الموقف على الصعيد الصهيوني في ضوء حكومة اليمين الصهيوني المتطرف بزعامة              وفيما
متغيرات في المنطقـة شـديدة الوضـوح لـدى العـدو            "بنيامين نتنياهو، أوضح أبو مرزوق أن هناك        

-ه إلى السلطة قفزت أولويات غير األولويات التي كان يحملها سـابقو " نتنياهو"الصهيوني، وعند مجيء    
  ". خاصة فيما يتعلق بالملف اإليراني الذي قفز إلى األولوية األولى-وإن كانت غير حقيقية
أظهرت عمق أزمة مسار التسوية بعدما طرح رئيس حكومة العدو قضية           " نتنياهو"وأشار إلى أن حكومة     

تيا للفلسطينيين في   االعتراف بيهودية الدولة، إلى جانب عدم قناعته بحل الدولتين، وبالتالي طرح حكما ذا            
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

المؤسف أن هذه التصريحات شديدة الوضوح هي سياسة صهيونية ثابتة، وكل الحكومـات التـي               : "وقال
سبقته كانت تريد أن تصل إلى نفس ما هو مطروح اآلن بوضوحٍ، ولكنها كانت تغلِّف عباراتها بجميـل                  

  ".القول
األمريكية، أكد القيادي الفلسطيني أن التغيير الذي حـصل فـي الواليـات             وحول التغيرات على الساحة     

هل من تغييرٍ في الـسياسة      : "المتحدة كان في إستراتيجيتها مع دول العالم أجمع، لكن السؤال يبقى قائما           
  ".األمريكية تجاه الشرق األوسط؟
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الـسياسية المتعلقـة بالقـضية      ورأى في إجابته على هذا السؤال أنه لم يشاهد أي تغيير فـي الـساحة                
وشروطًا من أجل االعتراف بها، وهـي ال تـزال          " حماس"ال تزال تضع قيودا على      : "الفلسطينية، وقال 

  ".تعتقد أن حل الدولتين قائم على الرغم من اإلجراءات الصهيونية التي تنهي هذا الحل
ء المنطقة وعواصمها دون أن ينهـي       وأشار إلى أن المبعوث األمريكي إلى المنطقة ال يزال يزور زعما          

تقريره بتقدير المقترح الذي يحمله، والذي ستتبنَّاه في النهاية اإلدارة األمريكية كخطة تحرك جديدة بعـد                
لذلك أعتقد أننا كشعب فلسطيني ال بد أن ننتبه إلى أن مـسار             : "أن أشبعت المنطقة بخطط التحرك، قائالً     

  ".د من التعقيد والمشاكل في الساحة السياسية الفلسطينيةالتسوية لن يؤدي إال إلى مزي
هذا الموضوع يخص كل بيـت فـي الـشعب          "وبخصوص ملف األسرى في سجون االحتالل، أكد أن         

، ولكنه أشار إلى عدم وجود وسـاطات حاليـة إلنجـاز    "الفلسطيني، ومن أولى األولويات التي نُعنَى بها 
 الحوار حول تبادل األسرى هي حواراتٌ جرت في الحكومة الـصهيونية            أعتقد أن : "صفقة التبادل، قائالً  

السابقة، وحتى اآلن ليس هناك أي إجراءات أو وساطات حول هذا الموضوع، لكننـا عـازمون علـى                  
  ".المضي في كل السبل إلى تحرير أسرانا

م فـي صـفقة     تسعى إلى إطالق سراح جميع األسرى ال المسجلة أسماؤه        " حماس"وشدد على أن حركة     
نحن نعتقد تماما أن صفقة الجندي الصهيوني لن تفرج عن كل أسرانا، ولذلك أقـول               : "التبادل فقط، قائالً  

  ".هذا دين في رقابنا، وهذا عهد منا إلى إخواننا خلف القضبان
  23/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لطرحه على أوباما يبحث مع أمير قطر في الدوحة موقفاً عربياً موحداًعباس .2

 أجرى الرئيس محمود عباس خالل زيارته للدوحة أمس محادثات مع امير            : محمد المكي احمد   -الدوحة  
بلورة موقـف عربـي متناسـق      "، وركزت على    "مهمة"قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصفت بأنها          

نة، خصوصا الوضع الفلـسطيني     وموحد لتقديمه الى الرئيس باراك اوباما في شأن القضايا العربية الساخ          
 أن عباس غادر قطـر      "الحياة"واوضح السفير الفلسطيني في الدوحة منير غنام لـ          ."والقضية الفلسطينية 

الى عمان في طريقه الى كندا حيث يقوم بزيارة قصيرة، قبل ان يبدأ زيارة هي األولـى مـن نوعهـا                     
  . لواشنطن غدا

ت الوضع الفلسطيني، خصوصا الحوار الفلسطيني الهـادف        وقال إن عباس أطلع أمير قطر على تطورا       
مـا زالـت   "الى تشكيل حكومة وفاق وطني، كما تناولت المحادثات قضية اعمار غزة التي وصفها بأنها          

آفاق العمل العربي الموحد الذي تم االتفـاق        "واضاف ان عباس بحث     . "معلقة بسبب االنقسام الفلسطيني   
آخر قمة عربية عقدت في الدوحة في شأن العمليـة الـسياسية، خـصوصا              عليه في القمم العربية وفي      

ان اإلخوة القطريين يدعمون الجهـود المـصرية لتحقيـق المـصالحة            ": وأضاف ."القضية الفلسطينية 
وتابع السفير ان زيارة عبـاس      . "الفلسطينية، ونحن معنيون باالستفادة من أي جهد عربي في هذا الشأن          

وحساس قبيل اجتماعه واوباما، وكذلك عشية زيارة سيقوم بها الرئيس االميركـي          جاءت في توقيت مهم     "
  ."المقبل) يونيو(الجديد للمنطقة في حزيران 

 أن الموقف العربي الداعم لمبادرة السالم العربية وللسالم الشامل في المنطقـة، يـشكل               "الحياة"وعلمت  
 الفلسطيني في واشنطن، وان هذا الملـف بحثـه          العنوان األبرز لألفكار والرؤى التي سيطرحها الرئيس      

عباس في الدوحة عشية توجهه الى الواليات المتحدة، كما بحثه أثناء جولته في وقت سـابق علـى دول                   
  .عربية شملت المملكة العربية السعودية ومصر ودولة االمارات وسورية

  24/5/2009 الحياة،
  

  



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1444:         العدد       24/5/2009االحد  :التاريخ

  اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطينو لكسر الحصارالمؤتمر اإلسالمي   تدعوالحكومة .3
دعت الحكومة الفلسطينية، أمس، وزراء خارجية الدول اإلسالمية المجتمعين في العاصمة السورية            : غزة

دمشق، إلى اتخاذ قرار واضح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين والبدء بخطوات واضـحة لوقـف                
ة التحرك العاجل لمنع االنتهاكات المستمرة من       الحفريات أسفل المسجد األقصى المبارك، مؤكدة ضرور      

  . قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يقومون بتدنيس المسجد األقصى بحماية من قوات االحتالل
ندعو الوزراء المؤتمرين في دمشق إلى العمل علـى تثبيـت           : "وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة     

اءات التي تقوم بها قوات االحتالل لطردهم من المدينة وإفراغهـا مـن   أهالي مدينة القدس في ظل اإلجر  
سكانها ليسهل تهويدها، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهددة بالتهويـد، ونـشدد                

  ".على أن القدس وأهلها بحاجة إلى هذا التحرك أكثر من أي وقت مضى
ة على البدء الفوري بإيصال المواد واألمـوال ومـستلزمات          وحث الناطق باسم الحكومة، الدول اإلسالمي     

البدء بإعادة إعمار ما هدمه االحتالل من مبان سكنية ومساجد ومدارس ومشاف في قطاع غزة، ومضى                
ندعو المؤتمرين إلى دعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم التعامـل              : "يقول

بشكل يكرس االنقسام ويخـالف     " الحكومة"الذي شكله سالم فياض تحت مسمى       مع التشكيل غير القانوني     
  ".النصوص الواضحة للدستور والقانون األساسي الفلسطيني وترفضه الفصائل الوطنية واإلسالمية

  24/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطين باالمم المتحدة يدعو لوضع حد القصاء الفلسطينيين في القدس مندوب .4
دعا المندوب الفلسطيني لدى االمم المتحدة رياض منصور المجتمع الـدولي ومجلـس             : بترا –نيويورك  

االمن الى الوفاء بالتزاماتهما القانونية واألخالقية لوضع حد لعملية اقصاء الفلسطينيين في القدس الشرقية              
الستيطاني وعدم  وسلط مندوب فلسطين في رسالة الضوء على السياسة االسرائيلية في التوسع ا            .المحتلة

واوضح ان اسرائيل تواصل تسليم أوامر االخالء والهدم لمئات األسر الفلسطينية            .االلتزام بعملية السالم  
التي تعيش في القدس الشرقية المحتلة من أجل تنفيذ سياستها التوسعية مبينا ان هذه السياسة ترقى الـى                  

قة من أجل لصق سياسة الضم الجديـدة الغيـر          التطهير العرقي وتهدف الى دفع فلسطينيين خارج المنط       
  .قانونية

  24/5/2009الدستور، 
  

   يحذر من مخططات تهويدية جديدة حول مدينة القدسحلبيةأبو  .5
أحمد أبو حلبية، أن تصريحات رئـيس وزراء        . أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية د        :غزة

هذه : أبو حلبية . وقال د ". سيتبعها مخططات تهويدية جديدة    "االحتالل األخيرة حول مدينة القدس المحتلة     
التصريحات هي جزء ال يتجزأ من قناعات المجرم نتنياهو، ولم تأت مـن فـراغ، إنمـا هـي تكميـل                     

واعتبر أن مثل هذه التصريحات      ".لتصريحات سابقة على لسان القادة السابقين كليفني وباراك وأولمرت        
هـذه  : ات جديدة ينوي االحتالل القيام بها في مدينـة القـدس، وقـال            تعطي مؤشراً على وجود مخطط    

التصريحات سيتبعها تنفيذ مخططات جديدة داخل المدينة تتمثل في اإلسراع في التهويد واإلسـراع فـي                
  ".تنفيذ وإقامة مغتصبات جديدة داخل المدينة المحتلة

  24/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  جهل بقدرتها التاريخية على تجاوز األزماتالرهان على خالف فتح : أحمد قريع .6
ترأس أحمد قريع، أبو عالء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفـوض التعبئـة والتنظـيم،                : رام اهللا 

إجتماعا ضم رؤساء لجان التعبئة وأمناء سر األقاليم في الضفة، بحضور عضو اللجنة المركزية نـصر                
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 المفوض، وعزام األحمد رئيس كتلة فتح، وجمال محيسن         يوسف، وأعضاء المجلس الثوري، سماره نائب     
  . محافظ نابلس، ومروان عبد الحميد مستشار الرئيس

وأكد ابو عالء أن المؤتمر العام السادس بات استحقاقا يجب إنجازه وهذا مـا تعمـل لتحقيقـه اللجنـة                    
  .التحضيرية بعدما تجاوزت المعضلة االساسية المتمثلة في عضوية المؤتمر

لكل من يراهن على خالفنا داخليا وخارجيا، هؤالء ال يعرفوا فتح وثقافتها فـي القيـادة                : ل ابو عالء  وقا
 وفتح أكبر من اي فينـا وصـمام         ..والنضال، فتح ستبقى موحدة، وسنذهب للمؤتمر موحدين ومتوافقين       

  .األمان لمشروع الشعب الفلسطيني بالتحرر واالستقالل
  وقائع الحوار

 بالشرح المفصل لوقائع جلسات الحوار الوطني وجولته الرابعة في القاهرة، حيث حيـا            وتطرق ابو عالء  
وثمن الدور المصري الحريص النجاح الحوار واستعادة الوحدة، كاشفا أن مصر تدفع نحو الحسم النهائي               

ـ               ى حـدة   للفرقة الفلسطينية واالنقسام، خالل االجتماع القادم في تموز وعبر جلسات اللجان لكل لجنة عل
  . خالل الفترة القادمة الجمال مواضع االتفاق واالختالف

يجب على  : وأكد أبو عالء إدانته القوية والمجتمعون الختطاف عضو المجلس الثوري أحمد نصر، قائال            
  .حماس إخالء سبيله ووقف هذه االنتهاكات والتعديات على أبنائنا فورا

 .لسياسية واألوضاع داخل فتح والمؤتمر السادسيتحدث عن األوضاع اوعقب االجتماع، صدر بيان 
  24/5/2009الحياة الجديدة، 

  
   أعضاءثالثةلم يتغير شيء في المكتب السياسي سوى إضافة : أبو مرزوق .7

قال الدكتور موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة حركـة          : سوسن أبو حسين  ،   علي الصالح  ة،القاهر-لندن
ـ  عن تغييرات في المكتب السياسي للحركة، لـيس صـحيحا إن           ، إن ما أشيع     "الشرق األوسط "حماس ل

 من قطاع غزة إلـى عـضوية        3التغيير الوحيد الذي تم هو ما أعلن عنه في بيان الحركة حول إضافة              
ورفض أبو مرزوق الحديث في الشؤون الداخلية للحركة، لكنه أكد أن وضعه في الحركـة لـم                 . المكتب

ونفى أبـو مـرزوق أن      . يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي     يتغير على اإلطالق، وأنه ال يزال       
يكون أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان الذي برز كناطق باسم الحركة إبان الحرب اإلسرائيلية علـى                 

  .قطاع غزة، قد انضم إلى عضوية المكتب السياسي
حركة، بل إن هنـاك مكتبـا       فإن المكتب السياسي ليس القيادة العليا لل      " الشرق األوسط "وحسب ما علمت    

يطلق عليه المكتب التنفيذي وهو المكلف في غياب مجلس الشورى بمتابعة األمور والقـضايا الـسياسية                
  . واإلدارية والعسكرية للحركة

  24/5/2009الشرق األوسط، 
  

   نتانياهو عربدة في وضح النهار وتأكيد على خطورة مشروعه العنصريتصريحات:حماس .8
تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو التي اعتبـر فيهـا           " حماس " وصفت حركة  : ةغز

عربدة في وضح النهـار وتأكيـد علـى خطـورة           "مدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة اليهودية، بأنها        
  ".مشروعه العنصري المتطرف على الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته

تحـدياً سـافراً لمـشاعر كـل العـرب          " تصريحات نتانياهو    واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم     
والمسلمين في ظل مباركات إقليمية ودولية لحكومته المتطرفة، وغياب الحد األدنى من الرؤساء والملوك              
العرب والمسلمين لحماية القدس والدفاع عنها ووقف المد االستيطاني الـصهيوني العنـصري وتعزيـز               

  ".صمود أهلها



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1444:         العدد       24/5/2009االحد  :التاريخ

أي قبول أو تعامل أو مباركة من أي دولة فـي العـالم لهـذه الحكومـة                 " تصريح أن    وشدد برهوم في  
الصهيونية العنصرية المتطرفة يعني مزيداً من الخطر علـى القـدس والـشعب الفلـسطيني وحقوقـه                 

هذا الخطر سيكون أشد إذا لم يتم العمل الفوري على وقف هذا المشروع الخطير              "، معتبراً أن    "المشروعة
عزله واستخدام كل أوراق الضغط عليه إلجباره على االندحار عن أرضنا ومقدساتنا، وسـتظل              ولجمه و 

  ".القدس عاصمة للشعب الفلسطيني، وسندافع عنها بكل ما نملك
تدل بوضوح على فشل خيار     "ورأى القيادي في الحركة في الضفة الغربية فازع صوافطة أن تصريحاته            

ن النيات والمخططات الصهيونية التوسعية هدفها االستيالء على كل         التفاوض الذي يتمسك به البعض، وأ     
األراضي الفلسطينية وتهويد القدس وإلغاء حق العودة، وأن الكيان الصهيوني يستغل التغييـب المتعمـد               
للمقاومة، وغياب وسائل الضغط عليه، لتنفيذ هذه المخططات في ظل صمت عربي ودولي يشجع هـذا                

  ".ر في جرائمهالكيان على االستمرا
الدكتور أحمد أبو حلبيـة     " حماس"بدوره، توقع رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب عن           

تنفيذ مخططات جديدة داخل المدينة تتمثل في اإلسراع في التهويـد، وإقامـة             "أن يتبع هذه التصريحات     
  ".مغتصبات جديدة داخل المدينة

  24/5/2009 الحياة،
  

  داخل فتح واتهام حكومة فياض بحجب الحركة عن قيادة الشعب الفلسطينيجدل وصخب  .9
للواء محمد جهاد، عـضو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح،             قال ا : )وكاالت(،يوسف الشايب –رام اهللا   
سـالم  .إن فلسطين ال تقبل إن يرهن دعمها بـشخص د          ":نسخة عنه، " الغد" تلقت    في بيان  ،)السبت(أمس

أن هناك قرارا بمنع حركة فتح من العودة لقيادة         "، مؤكداً   " ال يجوز لفياض أن يقبله     فياض بعينه، وهذا ما   
ما معنى عدم إعطاء فرصـة  : "، متسائال"الشعب الفلسطيني وإعداد برنامج إلخرجها من الساحة السياسية 

  ".الوطنيلقيادات فتح إلثبات شفافيتها قبل موعد االنتخابات، وتلميع البعض ليصبحوا قيادات للمشروع 
فتح ال تدعم هذه الحكومة من منطلق أنها ليست عاقرا ولديها من الكفاءات والشخصيات التي               : وقال جهاد 

تستطيع أن تقود المرحلة، وأن من يرفض ذلك، ويصمم على اختيار شخص بعينـه ووزراء محـسوبين                 
لفتح من قيادة المشروع    على فتح ممن ثبت عدم نزاهتهم هو فقط لإلساءة لفتح وللمشروع الوطني ومنعا              

  .الوطني كما هو مخطط
في حديث خاص مع صالح التعمري، القيادي في حركة فتح، وعضو المجلس الثوري فيها، شن هجوماً                و

ـ           كان قرار المجلس الثـوري     ": الغد"الذعاً على كتلة فتح البرلمانية، وموقفها من حكومة فياض، وقال ل
المؤتمر الحركي السادس قراراً خاطئاً، ويعبر عن حالة من قـصر  لحركة فتح بتعليق جلساته لحين إقامة  

كان يجب أن يبقى المجلس الثوري منعقداً إلى حين انعقاد المؤتمر، كي ال يحدث فراغ داخـل                 .. النظر  
بدالً من المرجعية األعلى في     " شلل"الحركة، وحتى ال تتحول االستشارات بشأن الحكومة أو غيرها بين           

  .لمجلس الثوري، خاصة مع غياب المؤتمرالحركة، وهي ا
لو لم يكن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وحركـة فـتح، يثـق               : وقالها التعمري صراحة  

هذه الحكومة حكومة الرئيس، وبما أن الرئيس       .. بشخص الدكتور سالم فياض لما كلفه بتشكيل الحكومة         
  .هو رئيس حركة فتح فعلى الجميع احترام قراراته

األزمة داخل فـتح    "، أن   "الغد"من جهته أكد قدورة فارس، القيادي في حركة فتح، وفي حديث خاص مع              
حقيقية وكبيرة ومتشعبة، وموضوع الحكومة موضوع طارئ، وناتج عـن األزمـة المـستفحلة داخـل                

ألطـر  الحركة، والتي هي على مستوى القيادة، وأعني هنا اللجنة المركزية بالدرجة األولى، ومن ثـم ا               
اللجنة المركزية غير فاعلية، وتعاني من انقسامات شديدة، ولو لم تكن هكذا لما طفت              : مضيفاً.. األخرى  

نشأ عن كون أن اللجنة المركزية غير فاعلة، حالة من الفـراغ القيـادي              .. أزمة الحكومة على السطح     
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 يعـودوا مـؤهلين     بصراحة هناك أشخاص يشغلون مناصب عليا في الحركـة لـم          .. داخل حركة فتح    
  .لممارسة هذا الدور القيادي فيها

علـى كـل مـواطن      : وعبر فارس عن حزنه كقيادي وكادر فتحاوي لما يحصل داخل الحركة، وقـال            
.فلسطيني، حتى كوادر حماس وقيادتها أن تحزن وتنظر بقلق شديد لما يحصل داخل المؤسسة الفتحاوية              

    
  24/5/2009الغد، األردن، 

  
 في اللقاء المرتقب مع أوباما" تنازالت جديدة" تحذّر عباس من " التحريرجبهة" .10

تحذر القيادة المركزية مسبقاً من : "نسخة منه" قدس برس"قالت في بيان صادر عنها، وصل : رام اهللا
، والتي سيبني عليها اوباما 28/5/2009خطوات تنازلية جديدة في اللقاء المرتقب مع إدارة اوباما في 

في الرابع من حزيران في القاهرة، وحيث طالبت اإلدارة األمريكية الجديدة إجراء " للحل "إعالن مبادرته
مزيد من التعديالت على المبادرة العربية خاصة لجهة التطبيع مع الدول العربية واإلسالمية، وشطب 

  ".حق العودة ويهودية الدولة واستبدال األراضي

 تشكيل وإعالن الحكومة الجديدة في رام اهللا برئاسة سالم من جهة أخرى؛ أعلنت الجبهة رفضها المطلق
وذلك استشعاراً بخطورة هذه الخطوة والتي لم تراع األولويات الوطنية الفلسطينية خاصة إنجاح "فياض، 

  .، حسب قولها"الحوار والخروج من حالة االنقسام
 23/5/2009قدس برس، 

  
  لحركة في الضفةسلطة رام اهللا اعتقلت أربعة من أنصار ا: حماس .11

، نسخة منـه  " قدس برس "، وصل   )23/5(اتهمت حركة حماس، في بيان أصدرته اليوم السبت         : رام اهللا 
األجهزة األمنية في سلطة رام اهللا، باعتقال أربعة من أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلـة، يـوم                  

  ).22/5(أمس الجمعة 
 23/5/2009قدس برس، 

 
  المستوطناتبباما إزالة البؤر االستيطانية مقابل إلغاء تجميد البناء  على أوتقترح "إسرائيل" .12

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونائبه وزير           :  نظير مجلي  -تل أبيب 
الدفاع إيهود باراك، أعدا اقتراح صفقة ستعرض على اإلدارة األميركية والرئيس باراك أوباما، تتـضمن         

 إسرائيليا بإزالة البؤر االستيطانية، وهي المستوطنات الصغيرة التي أقيمت فـي الـضفة الغربيـة                تعهدا
بمبادرة المستوطنين ومن دون تراخيص حكومية، مقابل تنازل واشنطن عن مطلبها الملح فـي تجميـد                

  ".شرعية"البناء داخل المستوطنات التي تعتبر إسرائيليا 
اك بهدم بؤرتين، يوم الخميس الماضي، وإعالنه في اليوم التـالي عـن             وقالت هذه المصادر إن قيام بار     

، ما هو إال بدايـة لتنفيـذ هـذه          "بالتفاهم مع المستوطنين أو إخالئها بالقوة     " بؤرة أخرى    26خطة إلزالة   
  . الصفقة والبرهنة على أنه هذه المرة جاد في تعهداته

  24/5/2009الشرق األوسط، 
  

  وبناء المستوطنات لن يتوقف.. ان تملي علينا سياستها لن نسمح ألميركا : يعلون .13
ان " موشـيه يعلـون      اإلسرائيلي اإلستراتيجية قال وزير الشؤون     : ت وكاال – القدس المحتلة    -بيت لحم 
. " لن تسمح للواليات المتحدة بان تملي علينا سياستها وان بناء المستوطنات لن يتوقـف              إسرائيلحكومة  
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ان المستوطنات ليست السبب وراء فشل       "اإلسرائيليقناة الثانية من التلفزيون     واضاف يعلون في حديث لل    
 تنـسحب مـن   إسرائيلالعملية السلمية وانها لم تكن عقبة في أي مرحلة من المراحل وحتى عندما كانت  

مستمرا حتى عندما قمنا بتفكيك تجمعات استيطانية في غزة حـصلنا           ) االرهاب(المناطق الفلسطينية كان    
".  قرارات بإصدارى حماستان لذلك أنا اقترح ان علينا ان نفكر بهذا الموضوع ليس بالشعارات وليس               عل
  ."اننا لن نتوقف عن بناء المستوطنات التي تحدث ضمن النمو الطبيعي لها  قالو

  24/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  للحكومة الحالية" قضية رئيسية "أصبحت عشرين موقعا استيطانيا في الضفة إزالة: فيلنائي .14
 ماتان فيلنائي أمـس ان ازالـة        اإلسرائيلي قال نائب وزير الجيش      :ت وكاال – القدس المحتلة    -بيت لحم 
بالنـسبة  " قـضية رئيـسية  " لحوالي عشرين موقعا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة اصـبح         إسرائيل

لتأكيد هذه قضية رئيسية اآلن وبعد اجراء       با"وقال فيلنائي في مقابلة مع راديو اسرائيل        . للحكومة الحالية 
وقال فيلنائي وهو جنرال سابق بالجيش انه بينما        ". مناقشة سنكون قادرين على تحديد جدول زمني لالزالة       

. إلزالتها اإلرادةفشلت الحكومات في الماضي في اتخاذ اجراء حاسم الزالة مواقع استيطانية توجد حاليا              
بدأ بوضع خطط مفصلة الزالة المواقع االستيطانية منذ عودة نتنياهو من           واضاف ان الجيش االسرائيلي     

  ". سنعمل وفقا للترتيبات بين الجيش ونتنياهو"وقال .  واشنطن
  24/5/2009الحياة الجديدة، 

  
  وباما لن يعرض خطته السلمية خالل زيارته لمصرأ: إسرائيلي مصدر .15

إن إسرائيل كانت على علم مسبق بـان الـرئيس           قال مصدر سياسي اسرائيلي امس       : د ب ا   -تل ابيب   
األميركي باراك أوباما لن يعرض الخطة السلمية التي تعكف إدارته على إعدادها لحل قـضية الـشرق                 

  .األوسط خالل زيارته المرتقبة لمصر مطلع الشهر القادم 
وأن أوبامـا   ونقل راديو اسرائيل عن المصدر قوله أن إجراءات صياغة الخطة لم تكتمل بعـد خاصـة                 

  .مرشح للقاء عدد من القادة العرب في الفترة المقبلة
وكان الناطق بلسان البيت األبيض قد أوضح الليلة قبل الماضية أن الكلمة التي سيلقيها الرئيس أوباما في                 

  .القاهرة ستقتصر على مجمل العالقات بين الواليات المتحدة والدول اإلسالمية 
  24/5/2009الرأي، األردن، 

  
  "أهالً وسهالً في فلسطين " بعبارةترحب بالسائحين األجانب "إسرائيل"في  sms": معاريف" .16

للهواتف النقالة في إسرائيل ترحب بالسائحين      " أورانج"اإلسرائيلية ان شركة    " معاريف"ذكر موقع صحيفة    
حيفة العبريـة فـإن     ووفقاً للـص   ".أورانج ترافقكم في فلسطين   : "األجانب الذين يصلون إلى البالد بعبارة     

 مرات عدة لسائحين من فرنسا قدموا إلسرائيل كتـب          smsشركة أورانج أرسلت رسائل نصية قصيرة       
وفي سياق متصل، قدم عدد من اإلسرائيليين شكاوى إلدارة شـركة            ".أورانج ترافقكم في فلسطين   : "فيها

 . لظاهرةفي إسرائيل احتجاجا على ذلك مطالبين بوقف هذه ا" اورانج"االتصاالت 
  24/5/2009البيان، اإلمارات، 

  
  2020االحتالل يعلن مخططاً لتهويد القدس حتى  .17

قال المحامي قيس يوسف ناصر المختص في قضايا التخطـيط           :”وكاالت“،  ”الخليج “-فلسطين المحتلة   
” اإلسـرائيلي “والبناء، أمس، إن ما يسمى المخطط الهيكلي الجديد الذي أعلنت عنه سـلطات االحـتالل                

 يعزز االحتالل وال يقدم أي حلول ألزمة البنـاء والـسكن لـسكان المدينـة                2020لمدينة القدس للعام    
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وتابع أن محاضر جلـسات اللجنـة    .األصليين، وال يساعد في حل مشكلة عشرات البيوت المهددة بالهدم   
 القدس ولمشاكل   اللوائية وكتاب رئيس بلدية االحتالل في المدينة تدل على غياب نقاش فعلي لخصوصية            

األحياء العربية كأزمة السكن وهدم البيوت والمشاكل األخرى التي نجمت عن بناء جدار الضم والتوسـع   
  .”لهذا أرى أنه من الضروري العمل على إيقاف المخطط المقترح ومنع إيداعه“وقال . العنصري

  24/5/2009الخليج، 
  

    محاولة متطرفين يهود اقتحام المسجد األقصىحباطإ .18
 حاول عدد من اليهود المتطرفين عقب انتهاء صالة ظهر أمس اقتحـام المـسجد               : وفا –القدس المحتلة   

وأفاد شهود عيان ان    . األقصى المبارك من خالل باب الناظر لكن المصلين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك            
 ويرتـدون قمـصانا      متطرفا يهوديا تجمعوا عند باب الناظر وكانوا يحملون العلم االسرائيلي          30حوالي  

، "االقصى لنـا  "عليها صورة لمجسم الشمعدان والهيكل، ويرددون االغاني والعبارات االستفزازية ومنها           
وفوجئ المتطرفون بخروج المصلين من صالة الظهر والذين أخذوا بالتكبير والتصدي لهم، ما أدى إلـى    

  .مت بابعاد المتطرفين عن باب المسجداندالع عراك باأليدي بينهم فيما حضرت الشرطة الى المكان وقا
إن محاوالت اعتـداءات    "واستنكرالشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف محاولة االقتحام وقال           

المستوطنين على األقصى لتدنيسه أصبحت شبه يومية ولألسف يتم ذلك بحراسة من الشرطة االسرائيلية              
  ". والتي بتلك األعمال تستفز مشاعر المصلين

  24/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  في نفق حياءأ ثالثة فلسطينيين والعثور على وفاة .19
 قتل فلسطينيان وعثر امس على ثالثة آخرين احياء في نفق منهار على الحدود بين قطاع                ":الحياة" –غزة  

غزة ومصر، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ان رجال االنقاذ تمكنوا من انتشال جثتي شابين من تحـت                 
وقال المدير العام لإلسعاف    . أنقاض نفق في حي البرازيل جنوب شرقي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع           

والطوارئ الدكتور معاوية حسنين انه تم انتشال جثتي الشابين عبد أبو صالح وحمزة أبو جراد، مـشيراً                 
ية ان الـسلطات    وقالت مصادر امنية مصر    .إلى وجود جثث ألربعة آخرين ما يزال البحث عنها جارياً         

بدأت جهودا للبحث عن الفلسطينيين الثالثة الذين كان فقد أثرهم داخل النفق المنهـار، وعثـرت علـيهم      
  .واضافت ان السلطات اعتقلت الثالثة واحالتهم على التحقيقء، احيا

طراد ومنذ انتشار ظاهرة األنفاق على نحو غير مسبوق العام الماضي، أخذ عدد قتلى األنفاق يرتفع باض               
وكانت طائرت االحتالل، شنت مئات الغارات على األنفاق، ما أدى الى تدمير معظمهـا      . ملحوظ وسريع 

  . نفق500البالغ عددها أكثر من 
  24/5/2009 الحياة،

  
  "الزي البرتقالي" عقابية بحق أسرى سجن ريمون لرفضهم إجراءات .20

 النتهاكات متواصلة وفرض إجراءات      يتعرض أسرى سجن ريمون اإلسرائيلي     : يوسف الشايب  -رام اهللا   
عقابية قاسية ولتهديدات خطيرة، جراء رفضهم قرار إدارة السجون اإلسرائيلية ارتداء الـزي البرتقـالي               

بيانـاً  " الغـد "وتلقت   .الذي يمس إنسانيتهم للنيل من إرادتهم وكسر صمودهم وتشويه نضالهم المشروع          
، يشير إلى أن أعمـال القمـع التـي          )السبت(طيني، أمس   صادراً عن األسرى، عممه نادي األسير الفلس      

 أسـير، مـشيرين إلـى أن        900تمارسها إدارة السجون اإلسرائيلية في سجن ريمون، طالت أكثر من           
األوضاع مهددة باالنفجار في أية لحظة في ظل تعنت االحتالل اإلسرائيلي، واستخدام أسـاليب متعـددة                

  . ارتداء الزي البرتقاليللضغط على األسرى بهدف إجبارهم على
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وحسب شهادات األسرى داخل معتقل ريمون فقد هددت إدارة الـسجون اإلسـرائيلية باقتحـام الغـرف                 
واستخدام القوة، عبر إطالق الغاز المسيل للدموع، ونشر الكالب البوليسية داخل الغرف، واالعتداء على              

من جهتهم   .سرى بارتداء الزي البرتقالي   األسرى بالضرب بالعصي والهراوات، وغيرها، حتى يلتزم األ       
ناشد األسرى جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى ضرورة الوقوف إلـى جـانبهم، وجعـل                
قضيتهم على سلم األولويات، وتكثيف فعاليات التضامن معهم لنصرتهم وإيصال رسالتهم للعالم أجمـع،              

  . الفوري والعاجل عنهم من دون قيد أو شرطللتأكيد على عدالة قضيتهم والعمل على اإلفراج
  24/5/2009الغد، األردن، 

  
  اكتئاب وغضب ينتظر االنفجار..  غزة أطفال .21

انقضت أربعة أشهر على الحرب اإلسرائيلية على غزة التي أتت على األخـضر             :   ردينة فارس   - غزة
 لما تركته من آثار نفسية مدمرة على        واليابس، بيد أن الكارثة اإلنسانية ما تزال ماثلة أمام سكان القطاع،          

الجميع، وخاصة األطفال الذين باتوا يعانون من مشاكل نفسية أثرت على سـلوك معظمهـم، وال سـيما                  
وقال األخصائي النفسي في برنامج غزة للصحة النفسية         .أولئك الذين دمرت منازلهم واستشهدت عوائلهم     
  . والتوتر والخوف الشديد واالكتئاب وتقلب المزاجخالد دحالن إن أطفال القطاع يعانون من القلق

وأضاف أن األعراض التي تنتاب األطفال لها أشكال مختلفة منها الشلل الهستيري أو البكم الهستيري، أو                
فقد الذاكرة الهستيري أو النفسي وازدواج الشخصية، وغيرها من االضطرابات التي تصيب األطفال بعد              

 الغضب المكتوم، وما يترتب عليها من آثار نفسية تعزز السلوكيات العنيفـة             الصدمة بسبب تراكم مشاعر   
وأظهرت الدراسات النفسية على طالب المدارس، أن التحصيل العلمـي بعـد              .عندهم حاضراً ومستقبال  

الحرب تدنى بشكل كبير، وقالت إيناس الخالدي مدرسة إبتدائي في مدارس غوث وتشغيل الالجئـين إن                
  .آثاراً سلبية واضحة على التحصيل العلمي لألطفالالحرب تركت 

  24/5/2009عكاظ 
  

   االحتالل تعتقل ستة فلسطينيين في جنين وتصيب مسنةقوات .22
 اعتقلت صباح   ، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي        : يوسف الشايب  -رام اهللا   

 .جنين، وأصابت مسنة بشظايا قنبلة صـوتية      ، ستة مواطنين من قرية عرانة شمال شرق         )السبت(أمس  
وقدرت المصادر القوة المقتحمة بعشرات اآلليات، مشيرة إلى أن قوات االحتالل أطلقت األعيرة الناريـة               

  .وقنابل الصوت تجاه المنازل، وأشاعت حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين
  24/5/2009الغد، األردن، 

  
  رب صيد فلسطينيةزوارق إسرائيلية تقصف قوا .23

قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت بنيران أسـحلتها الرشاشـة             : د ب أ  -غزة  
وذكرت أن القـصف اإلسـرائيلي       .وقذائف مدفعية صباح امس قوارب صيد فلسطينية شمال قطاع غزة         

وف الصيادين الذين   ألحق أضرارا مادية جسيمة بهذه القوارب دون أي يسفر عن وقوع إصابات في صف             
   .كانوا على متنها واضطروا للرسو على شاطئ البحر تجنبا لإلصابة

  24/5/2009الرأي، األردن، 
  

  في وجه السالم" العقبة الكبرى ""إسرائيل "األسد يعتبر .24
دعا الرئيس السوري بشار األسد في خطاب خـالل افتتـاح اجتماعـات وزراء              : سعاد جروس : دمشق

 في الخـارج لمـشكالت      "المفصلة"لمؤتمر اإلسالمي في دمشق إلى رفض الحلول        خارجية دول منظمة ا   
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علينـا أال نـسمح بانتهـاك سـيادتنا         "وقال األسد في خطابه     . "ال تناسب شعوبنا  "المنطقة، موضحا أنها    
واستقاللنا، واالستقالل يبدأ من منطقتنا ال من الخارج، ومن خالل مواجهة التحديات التي تفرض علينـا                

في المقابل،  "وأضاف الرئيس السوري    . "ادا على أنفسنا وإيجاد الحلول التي تناسبنا وتحقق مصالحنا        اعتم
فنحن نرفض بكل تأكيد أن تفصل الحلول في الخارج لكي تطرح علينا جاهزة وما علينا سـوى التنفيـذ،     

  ."فهذا النوع من التفصيل لن يناسب مقاسنا وال ذوق شعوبنا ولذلك فالفشل مصيره
ا شكك األسد في إمكانية التوصل إلى سالم في الشرق األوسط في ظل ما وصفه بالحكومة اإلسرائيلية                 كم
ولكن فشل هذه العملية حتى اليوم      "وقال األسد   .  لكنه لم يستبعد استئناف المحادثات مع إسرائيل       "المتطرفة"

هل يمكن لدولة   ... المنشودأظهر بشكل صارخ حقيقة أن إسرائيل هي العقبة األكبر في وجه ذلك السالم              
قامت على االحتالل غير الشرعي وقتل السكان األصليين من الفلسطينيين والمستمر حتى هـذه اللحظـة                

وتساءل األسـد   . "وارتكبت المجازر في لبنان والضفة الغربية وغزة عبر عقود أن تعمل من أجل السالم             
وصل ألي اتفاق خـالل العمليـة الـسلمية منـذ           هل يمكن لدولة أعاقت حكوماتها علنا وسرا إمكانية الت        "

أن تكون شريكا لنـا     .. وهي اليوم تختار على قمة هرمها أكثر الحكومات تطرفا في تاريخها          .. انطالقها
  ."في عملية السالم

.. وكدول عربية بشكل عام   .. بشكل خاص .. ونحن في سورية  "وقال األسد في العاصمة السورية دمشق       
كهدف استراتيجي يجب الوصول إليه في يوم من األيام طبعا مع ما يعنيـه              .. لسالملم نغير موقفنا تجاه ا    

  ."ذلك من عودة الحقوق كاملة وفي مقدمتها عودة األراضي المحتلة دون نقصان
سبعة عشر عاما منذ بدء مفاوضات السالم في        "وكان الفتا في الجلسة االفتتاحية قول الرئيس السوري إن          

وأنه إذا كانت هنـاك نقطـة       . "ى اإلضرار بالسالم وجعله أبعد ما يكون عن التحقيق        مدريد لم تؤد إال إل    
عرت إسرائيل وفضحت حقيقتها أمام العالم فهـذه الدولـة          "إيجابية واحدة تسجل لعملية السالم فهي أنها        

ئاب عدوانية المنشأ والنوايا كانت تصور لعقود مضت على أنها الحمل الوديع الراغب في السالم مع الـذ                
المحيطة به بمن فيهم أصحاب األرض األصليون من الفلسطينيين ولكن فشل هذه العمليـة حتـى اليـوم                  

  ."أظهر بشكل صارخ حقيقة أن إسرائيل هي العقبة األكبر في وجه ذلك السالم المنشود
  24/5/2009الشرق األوسط، 

  
   وزيرا40ً بحضور "المؤتمر االسالمي"افتتاح اجتماع وزراء خارجية  .25

 بدأت امس في دمشق اعمال الدورة السادسة والثالثين الجتماع          : ابراهيم حميدي وسمر ازمشلي    -مشق  د
 بحضور ممثلي   "نحو تعزيز التضامن االسالمي   " تحت شعار    "منظمة المؤتمر االسالمي  "وزراء خارجية   

الـسعودي   وزيرا ضموا معظم وزراء الخارجية العرب، ومن بينهم وزير الخارجية            40 دولة بينهم    57
  .االمير سعود الفيصل، فيما اقتصر الغياب على وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط

كما حضر ممثلو خمس دول تشغل صفة مراقب، بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الـذي                
  .بلالمق) يوليو(سيجري ايضا محادثات ثنائية تمهيدا لمؤتمر السالم المقرر في موسكو بداية تموز 

وكان الرئيس بشار االسد ضيف شرف الجلسة االفتتاحية، اذ القى كلمة شاملة تتناول المسائل االقليميـة                
والدولية وأمورا تهم الدول االسالمية، وذلك بعد انتقال رئاسة الدورة من اوغندا الى سورية وتسلم وزير                

  .الخارجية وليد المعلم رئاسة االجتماع
  24/5/2009 الحياة،

  
   المحتلةاألراضي االنسحاب من "إسرائيل" "إلزام" إلى يدعو وغلوإ .26

 اكمـل الـدين     "منظمة المؤتمر االسالمي  "قال االمين العام لـ      : ابراهيم حميدي وسمر ازمشلي    -دمشق  
االمة االسالمية مدعوة اليوم بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى الى المـسارعة لـدعم               "احسان اوغلو ان    
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صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها سياسيا وماليا، وان المحنة في قطاع غـزة تـستوجب جهـدا                 
لها اسالميا للتعامل معها نتيجة العدوان االسرائيلي وآثاره وجرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل واستعما            

  ."أسلحة
الزام الحكومة االسرائيلية انهاء االحتالل لكل االراضي العربية المحتلـة          "وطالب المجموعة الدولية بـ     

، مجددا رفض المنظمـة قـرار       " في القدس والضفة الغربية والجوالن السوري وجنوب لبنان        1967عام  
طلبنا من القضاء السوداني القيـام  ": لوقا. "ازدواجية المعايير"محكمة الجزاء الدولية في شأن السودان و   

 التي تقـوم    "الجهود الحميدة "ونوه بـ   . "بكل ما تتطلبه العدالة لمحاكمة المتورطين في جرائم في دارفور         
  ."رأب الصدع في البيت الفلسطيني"بها القاهرة لـ 

  24/5/2009 الحياة،
  

  "إسرائيل" يطالب بتوحيد الجهود في وجه الفيصل .27
” إسـرائيل “ير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل اإلدارة األمريكية بالضغط على           طالب وز : )وام(

مشيراً إلى أهمية مناصرة الدول اإلسالمية للدول العربية ودعم قضاياها خاصـة            . للوصول إلى التسوية  
ووصف الفيصل في تصريح صحافي عقب الجلسة االفتتاحية الجتماعات وزراء خارجية           . قضية فلسطين 

ول منظمة المؤتمر اإلسالمي، وصف كلمة الرئيس السوري بشار األسد بأنها جيدة وشـاملة وركـزت                د
يجب أن تكون كلمة األسد ورقة منهجية ألعمال هذا         “وقال  . على النتائج وليس فقط على اتخاذ القرارات      

ا وهذه كلها مساع    المؤتمر وأن نأخذ بنصائحه بأن نتكل على أنفسنا ونقوم باإلجراءات التي تحمي أوطانن            
ودعا الدول العربية إلى توحيد صفوفها والسيما الفلسطينيين لمواجهة التحديات التي يتعرضـون             . ”خيرة

بالجرائم التي  ” إسرائيل“الفتا إلى الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية إلدانة          .. ”إسرائيل“لها من قبل    
انية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني خاصة فـي         قامت بها خالل محرقة غزة، ووقف أعمالها العدو       

  .مدينة القدس المحتلة لمحو معالمها اإلسالمية
  24/5/2009الخليج، 

  
   مقابل السالم"إسرائيل"ـال اعتراف ب: عمرو موسى .28

نفى عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية ما تـردد فـى              :  وكاالت - هدى سالمة    -دمشق  
ن أن هناك طروحات للسالم في الشرق األوسط تتضمن اعتراف دول منظمة المـؤتمر              وسائل اإلعالم ع  

  . مؤكدا أن هذا الكالم ليس مطروحا وكل ما قيل عنه غير دقيق ،اإلسالمي بإسرائيل مقابل السالم 
وأوضح موسى في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجيـة دول منظمـة المـؤتمر                

 أعماله أمس بدمشق أن هناك طرحا سيكون شامال شريطة أن تقبل إسـرائيل بحـل                اإلسالمى الذي بدأ  
وردا على سؤال حول ما يتـردد  .الدولتين وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية       

شكل ليس هناك أي طرح أردني بهذا ال " عن طرح أردني لتعديل المبادرة العربية للسالم قال األمين العام           
موضحا أن الطرح األردني يتفق مع المبادرة العربية وأن هذا الطرح إنما يعني أنه إذا تم االنـسحاب                  ، "

من األراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانتهى النزاع سيكون العـالم اإلسـالمي               
 .كله منضما إلى ما تطالب به أو تتعهد به الدول العربية 

  24/5/2009 قطر، الشرق،
  

   غزةإلىالسلطات المصرية تُصادر بضائع قبل تهريبها  .29
اشارت مصادر امنية في مدينة رفح إلى مصادرة الشرطة المصرية كميات كبيرة مـن الـسجاد                : رفح  

والموكيت والمالبس خالل حمالت دهم استهدفت المنطقة الحدودية بحثاً عن أنفاق للتهريـب وبـضائع               
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كما صادرت الشرطة سيارة محملة بكميات كبيرة مـن         . لى قطاع غزة عبر االنفاق    مخزنة في طريقها ا   
وتابعت أن كميات السجاد والموكيت التي تمت مـصادرتها كانـت           . البضائع عند حاجز أمني قرب رفح     

مخزنة داخل مزرعة قريبة من حي البراهمة المتاخم للحدود مع قطاع غزة، فيما تمكّن المهربـون مـن                  
واضافت ان الشرطة تجري التحقيق مع سائق شاحنة ضبطت محملة          . لمزرعة قبل مداهمتها  الفرار من ا  

بكميات كبيرة من المراتب االسفنجية والبضائع خالل مرورها بحاجز امني مشيرة الى انها تقوم بحصر               
حملة المضبوطات المصادرة تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، علماً ان الشرطة صادرت قبل يومين شاحنة م             

  .بخمسين طنا من االسمنت كانت في طريقها الى رفح
  24/5/2009 الحياة،

  
   غزةإلى "اإلسالميالمؤتمر "مساعدات طبية من  .30

اعلن امس عن وصول قافلة مساعدات طبية ألهالي قطاع غزة مقدمة من منظمة             :  بترا ، د ب ا     -غزة  
تشفى الخدمة العامة في قطـاع غـزة        وقال مدير مس   .المؤتمر اإلسالمي لدعم صمود الشعب الفلسطيني     

عوني العكلوك في بيان صحفي ان المستشفى تسلمت في مخازنها قافلة مساعدات مكونـة مـن ثمـاني                  
شاحنات محملة باألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية ، من أجـل فرزهـا لتوزيعهـا علـى جميـع                  

  .المستشفيات والمراكز الصحية غير الحكومية في القطاع
  24/5/2009، الدستور

  
  وجيش اإلسالم الفلسطيني إحباط عمليات إرهابية للقاعدة": األهرام" .31

 أجهض جهاز مباحث أمن الدولة تنفيذ عدة عمليات إرهابية ضـد أهـداف               :  من أحمد موسي   -القاهرة  
   .  داخل البالد من جانب تنظيم القاعدة وجيش اإلسالم الفلسطينيوإستراتيجيةومنشآت سياحية 

  ،  وفلـسطين  ،  مـصر   ( قوات األمن من إلقاء القبض علي سبعة متهمين ينتمون لعـدة جنـسيات            وتمكنت  
وأشارت المعلومات إلـي      .  وضبط لديهم عبوات ناسفة وكمية من الذخائر        ،)  وبريطانيا  ،  وبلجيكا  ، وفرنسا

صر المرتبطة بهمـا    أن إدارة نشاط هذه البؤرة اإلرهابية تتم من خالل مصريين وأنهما كلفا بعض العنا             
بالتسلل عبر األنفاق األرضية بين مصر وقطاع غزة لتلقي تدريبات متقدمة في مجال إعداد المتفجـرات                

 ثم متابعة عودتهم مرة أخري إلي البالد         ،  وإعداد الشراك الخداعية    ،  والتفجير عن بعد    ، والدوائر الكهربائية 
   . اتعبر تلك األنفاق لتنفيذ ما يصدر لهم من تكليف

  24/5/2009األهرام، مصر، 
  

   على القطاعاالخير جراء العدوان من اليورانيوم المنضب في غزة  طن75: منظمة دولية .32
التي " عمل المواطنين لتفكيك السالح النووي بالكامل     "أعلنت المنظمة الدولية    :  وكاالت االنباء  -بيت لحم   

 صفحة ، يظهر وجود عشرات األطنان من      33ن  أنها أعدت تقريرا مكونا م    " إيه سي دي إن   "تعرف باسم   
  .اليورانيوم المنضب في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي االخير على قطاع غزة

 طنـا   75ان كمية اليورانيوم المنضب ربما تصل إلى ما ال يقل عن            ) إيه سي دي إن   (وأوضحت منظمة   
  .عثر عليها في التربة وباطن التربة في قطاع غزة

مال استخدام الجيش اإلسرائيلي لليورانيوم المنضب خالل العدوان البـري والجـوي علـى        ورجحت احت 
 و  2008 كانون األول    27في الفترة ما بين     ) الرصاص المصهور (القطاع أثناء ما اسمته اسرائيل بعملية       

  2009 كانون الثاني 18
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لة األولى من مشاركته في العمل       خالل األيام القلي   -واشار التقرير أن الدكتور النرويجي مادس جيلبرت        
 استنكر وجود مواد مشعة ربما تكون اليورانيوم المنضب في جثث           -التطوعي االنساني بمستشفى الشفاء     

  .الضحايا
وظهر هذا االتهام اآلن بقوة أكبر بعد أشهر عدة من التحقيقات التي أجريت علـى ارتبـاط وثيـق مـع                     

 - في التنمية المستدامة واستعمال األسلحة المحظـورة جـان           الشعوب المعنية، وبمساعدة الخبير الدولي    
  .فرانسوا فيشينو

 الذي يعد مستشارا فـي الحـد مـن          -وكانت البعثة المؤلفة من أربعة أفراد، من ضمنهم الخبير فيشينو           
 قد توجهت إلى قطاع غزة في إبريـل         -) يونيب(التلوث وخبيرا معتمدا لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة         

  . ، تحت رعاية اللجنة العربية لحقوق اإلنسان2009
وقام اختصاصي المختبر بتحليل عينات من التراب والغبار التي عادت بها البعثة من غزة ، ووجدت فيها                 

  .عناصر من اليورانيوم المنضب وهو مادة مشعة مسببة للسرطان ومسببة للتشوهات
هي مادة مشعة ومسرطنة وغبار اإلسبـستوس ،        وأظهر التحليل أيضا وجود جسيمات من السيزيوم ، و        

وهي جسيمات دقيقة تشكل    ) في أو سي  (وهو مسبب للسرطان ، باإلضافة إلى مركبات عضوية متطايرة          
  .خطرا على الصحة وخصوصا صحة األطفال والمصابين بالربو والمسنين

ض ومادة التنغستن المسرطنة    كما عثر في العينات لدى تحليلها الفوسفات الناتج من أكسدة الفوسفور األبي           
  .، باإلضافة إلى النحاس وأكسيد األلمنيوم ، وهو مسبب للسرطان وأكسيد مادة الثوريوم المشعة

  24/5/2009الدستور، 
  

   هناك حاجة إلبقاء االتصاالت مع حماس: عقب لقاءه مشعل الفروف .33
إن روسيا تـؤمن بـأن      قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف أمس السبت          : رويترز - دمشق

ونقلـت   .هناك حاجة البقاء االتصاالت مع حركة حماس رغم الفتور الذي يعتري العالقات بين الجانبين             
وكالة انترفاكس عن الفروف قوله بعد اجتماع مع خالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي لحمـاس فـي              

  ". حاجة لهذانحن على يقين من أن هناك"العاصمة السورية حيث يعيش مشعل في المنفى 
وقال دبلوماسيون في دمشق ان خطوات التسوية الجديدة في الشرق االوسـط التـي يتخـذها الـرئيس                  
االمريكي باراك اوباما ربما تكون قد شجعت على عقد االجتماع بين الفروف ومشعل بعد تـوتر بـين                  

  .حماس وروسيا على مدار الشهور القالئل الماضية
ى سوريا لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمـة المـؤتمر االسـالمي            وقام الفروف بزيارة قصيرة ال    
  .واالجتماع مع مسؤولين سوريين

  24/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "األونروا"دراسة أمريكية تدعو إلى تصفية  .34
دعت دراسة أمريكية، الواليات المتحدة األمريكية إلى اتخـاذ خطـوات           :  اسعد العزوني  -العرب اليوم   

  ".األونروا"الة غوث وتشغيل الالجئين عملية لتصفية وك
على نسخة منها إلى القيام بعدة خطوات لتـصفية األونـروا           " العرب اليوم "ودعت الدراسة التي حصلت     

اللجنـة  "وأهمها تخفيض نشاط الوكالة في بعض المناطق، واإلبقاء على أنشطتها بشكل مؤقت، وتوكيـل              
  .بهذه المهام المنتقصة من الوكالة" ةالعليا لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحد

ورأت الدراسة ان آليات تقليص مسؤولية الوكالة عن المواطنين الفلسطينيين تتمثل فـي تـسليم مهمـة                 
االهتمام بشؤون الالجئين للدول المضيفة، وتكليف منظمة األمم المتحدة تقديم خدمات التعلـيم والـصحة               
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 الساحة األولى لتنفيذ هـذه اآلليـة، السـيما أن الالجئـين             لهؤالء الالجئين، على أن تكون األردن هي      
  .الفلسطينيين فيها باتوا يعدون من المواطنين

إن عدة دراسات أظهرت عدم صالحية      : وتقول الدراسة : وشددت الدراسة على مراقبة المناهج الدراسية     
تفاقيات وجهود السالم مع    الكتب الدراسية التي يتم تدريسها في مدارس الوكالة، ناهيك عن تعارضها مع ا            

  .إسرائيل
وتبنت الدراسة االتهامات اإلسرائيلية باستخدام المقاومة الفلسطينية لسيارات اإلسعاف خـالل عمليـات             

وطالبت بإعادة التفكير في خدمات سيارات اإلسعاف في ظل تشغيل وكالة األونروا لعدد كبير من               . القتال
  .رة في بعض األحيانسيارات اإلسعاف، وبشكل يخرج على السيط
بات من الضروري أن تتوسع الوكالة في مـنح وتمويـل           : وحثت الدراسة بالتوسع في القروض السكنية     

مشروعات اإلسكان لالجئين الفلسطينيين، وفي هذا اإلطار، يجب على الواليات المتحدة أن تدعم وتمول              
م، بهدف التشجيع على إعادة التوطين      المشروعات التي توفر المسكن لالجئين الفلسطينيين خارج مخيماته       

 .في المجتمعات المضيفة
  23/5/2009العرب اليوم، األردن، 

  
  حماس ليست القاعدة ونشجع الجماعات المسلحة على نبذ العنف: ديفيد ميليباند .35

 أهداف خطته   "الحياة"شرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مقابلة مع          :  كميل الطويل  -لندن  
، والتي أطلقها الخميس الماضي أمام مركز أكسفورد للدراسـات          "العالم اإلسالمي "لجديدة في التعامل مع     ا

اإلسالمية، وقال إنه يريد أن يتوجه فعالً إلى الجماعات التي تستخدم العنف ليدعوها إلى نبذه واإلنخراط                
  .في العملية السياسية

 "ذات األهداف الوطنيـة   " هي وضع الجماعات االسالمية      وقال إن من األخطاء التي ارتكبها الغرب أيضاً       
 في فلـسطين و     "حماس"وقال إن حركة     ."المشروع اإلسالمي العالمي  " ذات   "القاعدة"في اإلطار ذاته مع     

، بحسب ما أعلـن  "وطني" في لبنان يمكن أن يندرجا أيضاً في إطار الجماعات التي لها هدف              "حزب اهللا "
على رغم أن هناك أشياء في دستور حماس تثيـر تـساؤالت            ": وأوضح. ردفي خطابه في جامعة أكسفو    

  ."حول الحدود التي تتوقف عندها تطلعاتها، إال أن األكيد أن حماس ليست الشيء نفسه كالقاعدة
أوقفوا العمـل المـسلح والتحقـوا بالعمليـة         : أود أن أقول لكل الجماعات التي تملك ميليشيات       ": ويقول

ال يمكنك أن تكون نصفك في      .  يتم احترام الناس بسبب آرائهم في إطار عملية سياسية         نريد أن . السياسية
  ."إطار عملية سياسية وصندوق االقتراع ونصفك خارجها وفي يدك بندقية

  24/5/2009 الحياة،
  

  1967 دولة فلسطينية على حدود إقامةإحالل السالم يتطلب : ديفيد ميليباند .36
جية البريطاني ديفيد ميليباند إن إحالل السالم في الشرق األوسـط يتطلـب   قال وزير الخار :  بترا –لندن  

من الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تجميد بناء المستوطنات وقبول قيام دولة فلسطينية علـى حـدود العـام                 
1967.  

لـد  وأوضح ميليباند في كلمة له في مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية بلندن أمس أن االنطباع الذي تو               
نتيجة للتاريخ البريطاني، ليس في الدول ذات الغالبية المسلمة فحسب، بل كذلك في غيرها من الدول ان                 
هناك قرارات اتخذت منذ سنوات طويلة في وزارة الخارجية البريطانية ما زال أثرهـا ملموسـا علـى                  

 تقف آثارا مريـرة      ما زالت قالع الصليبيين المدمرة     وأضاف. الخريطة في الشرق األوسط وجنوب آسيا     
ممثلة للعنف الديني الذي كان سائدا في العصور الوسطى والخطوط التي رسمتها القـوى االسـتعمارية                
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شيئا من  أثار  على الخرائط، اما في وقتنا الحالي ففشل تأسيس دولتين في فلسطين وغزو العراق وتوابعه               
  .، فإنهم عادة ما يفكرون بكل هذه األشياءالمرارة والرفض وعدم الثقة وعندما يسمع الناس اسم بريطانيا

  24/5/2009الرأي، األردن، 
  

  ماذا بعد لقاء أوباما ونتنياهو؟.. بانتظار خطاب أوباما اإلسالمي .37
  بالل الحسن

اللقاء مهم وحاسم دون شك، ولكن اللحظة الفعلية الحاسمة ستكون في القاهرة، حين يصل إليها الـرئيس                 
  ).4/6/2009(ابه الموجه إلى العالم اإلسالمي أوباما، وحين يلقي منها خط

لماذا هذا االنتقال جغرافيا من واشنطن إلى القاهرة؟ ولماذا هذا االنتقال سياسيا من القضية الفلسطينية إلى                
يتمثل الجانب اإلجرائي في النقاشـات      . العالم اإلسالمي؟ هناك في المسألة جانب إجرائي وجانب سياسي        

لقد أجرى حتى اآلن لقـاءين، مـع        . ا الرئيس األميركي باراك أوباما في واشنطن      التي أجراها وسيجريه  
وسيجري خالل األيام القادمة لقـاءين آخـرين مـع الـرئيس            . ملك األردن ومع رئيس وزراء إسرائيل     

المصري ومع الرئيس الفلسطيني، وينهي بذلك سلسلة اللقاءات التي تمهد لصياغة اقتراحات أميركية يتم              
سها تحريك المسار التفاوضي الفلسطيني ـ اإلسرائيلي باتجاه حل الدولتين، كما يعلـن أوبامـا    على أسا

فالواليات المتحـدة األميركيـة     . وهناك في المسألة جانب آخر سياسي، كبير وخطير واستراتيجي        . ويلح
ا مواجهـة   تواجه وضعا عسكريا صعبا في أفغانستان يكاد يقترب من الهزيمة العسكرية، ثم استجد عليه             

وضع عسكري صعب في باكستان، أصبح يهدد إما بانهيار باكستان كدولة، أو انهيار النفوذ األميركـي                
بداخلها، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن السعودية هي الدولة المؤهلة أكثر من غيرها للتوسط مـع                  

 يحتاج إلى العالم اإلسـالمي      وبسبب هذا الوضع بات أوباما يدرك أنه      . جميع الفرقاء المتصارعين هناك   
وبخاصة أن أوباما سبق له أن أعلن       . ليساعده في معالجة الوضع المتفجر في كل من أفغانستان وباكستان         

تخليه عن خطة سلفه جورج بوش، الذي كان يعتبر نفسه في حرب مع العالم اإلسالمي، وصرح علنا أنه                  
وهو اختار القـاهرة ليخاطـب      . كية والعالم اإلسالمي  ال توجد حالة مواجهة بين الواليات المتحدة األمير       

العالم اإلسالمي منها، موجها للعالم اإلسالمي رسالة سالم من جهة، وموجها للعالم العربي رسالة سـعي                
  .جاد لمعالجة الموضوع الفلسطيني من جهة أخرى

لفرض سياسـاتها علـى     لقد كانت الواليات المتحدة منذ تأسيس إسرائيل حتى اآلن، بحاجة إلى إسرائيل             
وكانت إسرائيل تعرف مكانتها هذه،     . المنطقة العربية، بالتهديد أحيانا، ومن خالل الحروب أحيانا أخرى        

وكانت تتمنع أو تتعنت أحيانا في وجه مطالب واشنطن ورغباتها، ألنها تعرف أن الثمن لن يكون قطيعة                 
وغالبا ما كـان هـذا التمنـع أو         . يقطع حبال الود  بينهما، بل حالة عتاب رقيق، قد يتسع أحيانا ولكنه ال           

التعنت اإلسرائيلي، ينتهي بتقديم إرضاء أميركي جديد لها، يأخذ شكل موافقات علـى طلبـات جديـدة                 
تريدها، كما كان الحال مع آرييل شارون مثال حين انسحب من قطاع غزة، فمنحه بوش بالمقابل وعـد                  

وفي مرحلة األزمة االقتصادية العالمية، فقد جد       .. وفي عهد أوباما  .. نأما اآل .  الدولة اإلسرائيلية  "يهودية"
  :من هذه المالمح. وضع جديد له مالمح جديدة

أن الواليات المتحدة األميركية تراجعت عن النهج اإلمبراطوري الذي مارسته منذ أن أعلن جورج              : أوال
لـم تعـد الواليـات      . بالده في قيادة العالم   قيام النظام العالمي الجديد، وانفراد      ) 1991عام  (بوش األب   

إنها تتفاوض حاليا مع موسكو حول االستراتيجيات العسكرية،        . المتحدة األميركية تريد دولة إمبراطورية    
وتتفاوض مع الصين حول األدوار في األزمة االقتصادية العالمية، وتتحاور مع حلفائها في أوروبا تطبيقا               

  . بدال من سياسة فرض المواقف على الحلفاءلسياسة التشاور مع الحلفاء،
أصبحت الواليات المتحدة األميركية اآلن، بحاجة إلى العرب بسبب وزنهم داخل العالم اإلسـالمي،              : ثانيا

وال بد لكي تضمن تجـاوب      . من أجل المساعدة في حل المشاكل المتفجرة في منطقة أفغانستان وباكستان          
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يمثل هذا الوضع نقطة جديدة كليا في الوضع        . ، ولو إلى درجة ما    العرب معها من الضغط على إسرائيل     
السياسي األميركي ـ اإلسرائيلي في المنطقة، فأميركا تحتاج إلى سياسة توازن، وإسرائيل ليـست اآلن   

  .الحليف الوحيد المنشود، وهذا وضع فريد من نوعه تواجهه إسرائيل ألول مرة
ي في الموقف األميركي، وفي العالقـة األميركيـة ـ اإلسـرائيلية     يتصادف هذا التغير االستراتيج: ثالثا

الخاصة جدا، مع وصول حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، يقودها نتنياهو ووزير خارجيتـه ليبرمـان،               
وتتصرف هذه  . تتبنى نهجا سياسيا إقليميا، عربيا وفلسطينيا، يتعارض مع توجهات رئيس البيت األبيض           

 تليق بها، فهي تضع نفسها ، ولو إعالميا، كند لواشنطن، فتعلن أنها تريـد اإلغـارة        الحكومة بعنجهية ال  
وال يعلن  . ثم تتحدى واشنطن، فتعارض حل الدولتين     . على إيران إذا استنكفت الواليات المتحدة عن ذلك       

واحـدة،  نتنياهو تراجعه عن موقفه، وهو قد يواصل التمنع والتعنت، ولكن أوباما يستطيع بغمزة سياسية               
أن يتمنى على إيهود باراك زعيم حزب العمل، االستقالة من حكومة نتنياهو، فتسقط حكومـة نتنيـاهو،                 

وهذا يعني أن للمعارضة اإلسـرائيلية ألميركـا        . ويعود حزب كاديما إلى الواجهة لتشكيل حكومة أخرى       
األميركي قد تغير، بحيث ال     إضافة إلى أن المزاج االستراتيجي      . حدودا ضيقة للغاية ال تستطيع تجاوزها     

  .يسمح لحليف، ولو كان من نوع إسرائيل، أن يتجاوز حدوده في التعامل مع المصالح األميركية
، وهي رؤية تؤمن    )مكان تحت الشمس  (إن نتنياهو معروف برؤيته االستراتيجة التي عبر عنها في كتابه           

عاء ال يمكن تصديقه، ولكن سوابق كثيـرة        وهو اد . بأن إسرائيل الصغيرة تستطيع تحدي أميركا الكبيرة      
من خالفات أميركية ـ إسرائيلية حول الرؤى، انتهت بتثبيت رؤية إسرائيل مـن دون ظهـور غـضب     
أميركي، أو ممارسة عقاب ضد إسرائيل، شجعت نتنياهو على تسجيل مثل تلـك الرؤيـا االسـتراتيجية                 

ختلفا، ال يمكن الخروج من مأزقه إال بقيادة أميركية         الخاطئة في كتابه، ولكنه يواجه اآلن موقفا أميركيا م        
التـي  ) االغتيـال (ناهيك عن شائعات    . الشهيرة قادرة على الوعد بها    ) إيباك(جديدة، لم تعد حتى منظمة      

  .ترددها أوساط صهيونية متعددة، كأمنية بعيدة المنال، وخطيرة على دولة إسرائيل نفسها
أزمة بالنسبة إلسرائيل، فإنه حري في الوقت نفسه أن يشكل أزمـة            وإذا كان هذا الوضع المستجد يشكل       

للعرب وأزمة للفلسطينيين، إنما في لحظة يستطيع فيها العرب والفلسطينيون أن يحولوا األزمة لصالحهم،              
فحين يذهب الرؤساء العرب للقاء أوبامـا، وهـم يقـرأون           . إذا كانت لديهم اإلرادة والقدرة على الرؤيا      

ستراتيجية العالمية بشكل جيد، ويرون أن أساس هذه االستراتيجية هو حاجة واشـنطن إلـى               الخارطة اال 
العالم اإلسالمي لمواجهة مأزق باكستان وأفغانستان، ويقدمون بناء على ذلك مطالبهم األساسية والـصلبة              

.  للمستوطنات إزالة كاملة . انسحاب إسرائيلي من القدس   . انسحاب إسرائيلي كامل  (في القضية الفلسطينية    
، فإن المسؤول األميركي سيكون مضطرا للتجاوب       )سيادة كاملة للدول الفلسطينية   . إقرار مبدأ حق العودة   

وهي كلها مطالب منسجمة مع القانون الدولي، ومتضمنة بوضوح في          . معهم والتعامل مع طلباتهم بجدية    
هب العرب للقاء أوباما، وكل التقـارير مـن         أما إذا ذ  . مبادرة السالم العربية التي أعلن أوباما قبوله لها       

تتعلق بأسلوب تطبيق مبادرة السالم العربيـة       ) أي تنازالت (حولهم تقول إنهم مستعدون لتقديم توضيحات       
ولن يكون هناك من خاسـر      . وإسرائيل ستكسب . ، فإن أميركا ستكسب   )مع بقائها شكال من دون تعديل     (

  .سوى العرب والقضية الفلسطينية
 نضيع في التفصيالت والتحليالت، فإن ثمة مطالب إسرائيلية أو أميركية تبدو صـغيرة ولكنهـا      وحتى ال 

  :خطيرة للغاية، ويجب عدم قبولها إطالقا، حتى لو كان بعضها قد قبل من قبل، وأبرزها
حتى ولو كانت الصيغ الخادعة تتحدث      . ـ إلغاء فكرة تبادل األراضي ورفض البحث بها من حيث المبدأ          

  .إن هذه النسبة التي تبدو صغيرة تعني التخلي عن مدينة القدس. فقط% 2نسبة عن 
  .واإلصرار على مبدأ إزالة المستوطنات كلها. ـ رفض مبدأ أزالة مستوطنات وبقاء أخرى

ـ إزالة فكرة توحيد مدينة القدس، وإزالة فكرة أنها عاصمة لدولتين، وإزالة أي تالعب آخر يمس فكرة                 
  . باعتبارها مدينة محتلةاالنسحاب منها
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ـ أهمية أن يضع العرب على الطاولة مطلب تعويض الفلسطينيين الذين تم احتالل أراضـيهم وتـدمير                 
تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب االحتالل، وتعويضهم عن سرقة االحتالل           . 1967بيوتهم عام   

  . عانوهوتعويضهم عن القتل واألسر الذي. لثرواتهم الزراعية والمائية
مع مالحظة أخيرة، وهي أن اإلصرار على هذه النقاط هو المعنى الحقيقي لرفض مطلب تعديل المبادرة                

أما اإلبقاء على مبادرة السالم العربية دون تعديل، ثم إدخال التعديالت المطلوبة إسرائيليا             . العربية للسالم 
فوضا بشدة، وسيحاسـب كـل مـن        في طيات الحوار السياسي، فهو تالعب خطير، ويجب أن يكون مر          

 .وبهذا وحده يستطيع أوباما أن يخاطب المسلمين بنجاح. سيقدم عليه
  24/5/2009الشرق األوسط، 
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  نقوال ناصر
سالم فياض الجديدة في رام اهللا من السياق العـام للحـراك            . ال يمكن بأي تحليل إخراج تأليف حكومة د       

 والسياسي العربي والدولي، نحو إقناع إدارة باراك أوباما األميركية الجديدة بتبني خطة سالم              الدبلوماسي
أميركية جديدة تبنى على المرجعيات نفسها التي أوصلت خطط السالم األميركية السابقة إلـى الطريـق                

الفلـسطينية إلـى   المسدود، الذي بدوره أوصل المنطقة الى الوضع المتفجر الذي تعيشه اليوم ، والقضية             
المفصل التاريخي الحاسم الذي تواجهه اآلن ، والوضع الفلسطيني إلى حالته المترديـة الراهنـة ، فـي                  
إصرار من المفاوض الفلسطيني والعربي على أن يلدغ من الجحر األميركي مـرات ولـيس مـرتين،                 

رث الفلسطيني فـي ميـاه      إصرار ال يمكن وصفه إال بالمكابرة في تكرار تجربة المجرب لمواصلة الح           
  .أميركية ال تقبل السباحة فيها إال للكائنات التي تعيش بأوكسجين إسرائيلي فقط 

عمليـة  "فكل المؤشرات التي تؤكدها التصريحات الرسمية ، أو في األقل ال تنفيها ، تتحرك باتجاه بلورة                 
ن سـنة مـن المفاوضـات       أميركية جديدة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عشرو         " سالم

الفلسطينية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي ، عن طريق تعويم الحل الثنائي للصراع بتعريبه وأسلمته، فـي                
 إسرائيلية توظف الحل المنشود في عملية جديدة عمادها دمج دولـة            –سياق استراتيجية إقليمية أميركية     

يطة الوطن العربي والعالم اإلسالمي ، وهذا هو        االحتالل كحجر زاوية في منظومة إقليمية تعيد رسم خر        
نفسه مشروع الشرق األوسط الجديد أو الكبير الذي أعلنته إدارة المحافظين الجدد الجمهوريـة الـسابقة،                
وفشلت في إخراجه إلى حيز الوجود قبل أن تلتقط إدارة أوباما الديموقراطية الجديدة المشروع اآلن، علها                

  .دارة جورج بوش االبن السابقة تنجح في ما فشلت فيه إ
ـ            ، أو يـشك فـي الـدور        " حل الدولتين "وإذا كان هناك من ال يزال يشك في هذا اإلطار االستراتيجي ل

الوظيفي للدولة الفلسطينية المنشودة في خدمته ، فإن عليه مراجعة ترتيب أولويات بـاراك أوبامـا فـي                  
 االحتالل الزائر ، بنيامين نتنياهو ، فـي الثـامن           المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس دولة       

  .عشر من الشهر الجاري ، وفي رؤيته لموقع دولة االحتالل في هذا المشروع 
فقد تحدث أوباما أوالً عن العالقات الثنائية ، فإيران ، ثم المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية ، ليـصف                  

، التـي اسـتغرقت أربـع       " رة استثنائية من المحادثات   سلسلة مثمرة بصو  "محادثات الرجلين بأنها كانت     
ـ         " التاريخيـة "و" الخاصـة "و" االسـتثنائية "ساعات، منها ساعتان على انفراد، ويصف العالقات الثنائية ب

ـ    " العاطفية"و في الشرق  " الديموقراطية الحقة الوحيدة  "يمثل  " حليف راسخ "أيضاً، ويشيد بدولة االحتالل ك
ـ      " ب وإلهام إلعجا"الوسط ومصدرا    " دولة يهوديـة مـستقلة    "الشعب األميركي ، ويتعهد بضمان أمنها ك

باعتباره جزءاً من األمن القومي األميركي ، قبل أن         " في سياساتي "ويؤكد بأن أمنها يحتل المرتبة األولى       
أجـل  ، ويعد بأنه سوف يكون أهال للعمـل مـن    " رؤيته التاريخية "لنتنياهو و " المهارات السياسية "يمتدح  

سالم على مضض، وليس من أجل سالم مؤقـت ، بـل سـالم              ) من أجل (ليس  ... الهدف طويل األمد    "
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 كما وصف سلفه بوش رئيس وزراء دولـة االحـتالل           --، ولم يبق إال أن يصفه       " إقليمي واسع النطاق  
  !في المنطقة " رجل السالم" بأنه --األسبق آرييل شارون 

واضحة قد غيبها المفاوض العربي والفلسطيني بالتركيز علـى تكـرار           غير أن هذه الرسالة األميركية ال     
ـ     ، وتكراره اسطوانة أسالفه المشروخة بالدعوة منـذ عـام          "حل الدولتين "أوباما الممجوج اللتزام سلفيه ب

 إلى وقف االستيطان ، ليشغل تركيزه هذا عناوين األخبار في كل وسائل اإلعالم العربية المقروءة                1967
ة والمرئية في انتقائية ساذجة، حولتها عمليا إلى وسائل إعالم تنقل بصورة انتقائية أيضا رسالة               والمسموع

أميركية مجتزأة تسعى إدارة أوباما والمراهنون العرب والفلسطينيون عليها إلى نقلها ، باللغة العربيـة ،                
  .وبطريقة تعتم على المضمون الحقيقي للخطة األميركية 

لخطة أوباما الفلسطينية يجري تسريبها على جرعات تمهيداً إلعالنهـا فـي خطابـه              إن الخطوط العامة    
يونيو المقبل ، وهـي  /الموعود منذ فوزه بالرئاسة إلى العالم اإلسالمي من القاهرة في الرابع من حزيران      

 حسب ما نشرته عنها القدس العربي اللندنية ويديعوت أحرونوت العبرية وغيرهمـا خـالل               --تتلخص  
 بإعالن دولة فلسطينية خالل أربع سنوات ، عاصمتها في شـرق القـدس ، تكـون                 –سبوع الماضي   األ

مجردة من السالح ، وتدويل البلدة القديمة في القدس ، وإسقاط حق الالجئين في العودة إال لهذه الدولة ،                   
سي الشريف لمنظمة   ومكافأة من ال يريد عودة كهذه بالتجنيس حيث هم ، وإعطاء السيادة على الحرم القد              

المؤتمر اإلسالمي مقابل اعترافها بدولة االحتالل والتطبيع معها ، وإجراء مبادالت واسعة في األراضي              
لضم المستعمرات االستيطانية الكبرى ، وبخاصة في القدس ومحيطها إلى دولة االحتالل ، ويلفت النظر               

قط إلى تفكيك البؤر االستيطانية التـي تـزعم         هنا عدم اإلشارة إلى تفكيك هذه المستعمرات، واإلشارة ف        
  .       حكومات االحتالل المتعاقبة أنها بنيت دون ترخيص منها بالرغم من بنائها بحماية قوات االحتالل 

للصراع الفلسطيني مـع    " حل الدولتين "لقد تبنى ثالثة رؤساء أميركيين وثالثة رؤساء وزراء إسرائيليون          
المدخل الفلسطيني الذي ال مهرب منه لمشروعهم الشرق أوسطي ، لكـن هـذا              دولة االحتالل باعتباره    

الصراع ما زال يتفاقم والحل الذي ارتأوه له يبدو اليوم أبعد مناال من أي وقت مـضى، لكـن الرئاسـة                     
الفلسطينية تبدو مصممة على اللهاث وراء حل الدولتين إلى ما ال نهاية ، بمنطق أن أفضل طريقة لتالفي                  

  . بالقطار األميركي هي ركوبه الدهس
ومن الواضح أن استمرار االنقسام الفلسطيني هو شرط موضوعي مسبق لتمرير هذه الخطة فلـسطينياً،               

لها " توضيحات"ألن الوحدة الوطنية ستقود إلى شبه إجماع على رفض هذه الخطة ، وليس فقط إلى طلب                 
لرئيس محمود عباس سيفعل عندما يستقبله أوباما فـي         إن ا : "كما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة       
  .مايو الجاري /البيت األبيض في الثامن والعشرين من أيار

فتأليف حكومة فياض الجديدة في رام اهللا لم يعمق فقط االنقسام مع حماس، بل إنه هدد أيـضا جـوالت                    
ـ              ين المعارضـين لهـا وبـين    الحوار الوطني معها في القاهرة ، وخلق انقساماً جديدا في حركة فـتح ب

المشاركين فيها من أعضاء الحركة ، ناهيك عن االنقسام بين الفصائل المؤتلفة في إطار منظمة التحرير                
وإذا أضفنا إلى ذلك مؤشرات كعودة الرئاسة إلى اللغة التـي تكـرس             . بين معارض وبين مؤيد لتأليفها    

اد العام للمرأة الفلسطينية يوم الخميس الماضـي        االنقسام ، مثل حديث عباس أمام المؤتمر الخامس لالتح        
، فإن الرئاسة الفلسطينية تبدو مصممة على االستمرار في الحرث منفردة في المياه             " إنهاء االنقالب "عن  

  .األميركية اآلسنة، والوضع الفلسطيني في أضعف حاالته 
إنما يشجع حكومة االحـتالل وحليفهـا   وتبدو هذه الرئاسة ال مبالية بحقيقة أن التشرذم الفلسطيني الراهن  

ـ        على مبادرة السالم العربية لتكييفها بحيث تتالءم       " تحسينات"الجديد في األبيض على إجراء ما يصفونه ب
مع خطة أوباما الجديدة إلطالق مبادرة أميركية جديدة ال جديد فيها غيـر مواصـلة الـنهج األميركـي                   

  " يطوي النسيان"وات جديدة من العبث التفاوضي ، قبل أن المعروف في حلة جديدة، تمهيداً ألربع سن
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  !مبادرة أوباما الجديدة لتنضم إلى سابقاتها ، كما كتب المعلق اإلسرائيلي عكيفا إلدار مؤخرا 
  24/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
   "ورقة أوباما للحل النهائي" .39

  عريب الرنتاوي 
باراك أوباما سـيعلن خطتـه      : ببضعة أسابيع أو أشهر   إن لم يكن في الرابع من حزيران المقبل ، فبعده           

للسالم والحل النهائي في الشرق األوسط ، وسيتعين على الذين ذهبوا منا بعيدا في الرهان علـى اإلدارة                  
األمريكية الجديدة ، وجعلوا من إحراج إسرائيل استراتيجية عليا لهم ، أن يحزموا أمـرهم وأن يأخـذوا                  

علـى  " اسـتراتيجية إحـراج إسـرائيل     "ع أوباما حتى نهاية الشوط ، وتقـديم         قرارهم ، فإما الذهاب م    
، وإما الوقوف مرة أخرى ، وجها لوجه في مواجهـة رئـيس أمريكـي               " استراتيجية استرجاع الحقوق  "
ولديه ورقته الخاصة للحل النهائي ، تماما مثلما انتهى إليـه حـال القيـادة               " متورط في الشرق األوسط   "

سلفا ومقدما ومن دون مجازفـة ،        . الرئيس األمريكي األسبق بيل كلنتون وورقته الشهيرة       الفلسطينية مع 
  : التي لم تصدر بعد ، ما يلي" ورقة أوباما"نقرأ في 

الفلسطينيون يمضون قـدما فـي استئـصال اإلرهـاب وبنـاء األجهـزة              : في العناوين المباشرة  : أوال
  .والمؤسسات

  .اجز التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحرية الحركة في الضفةإسرائيل تزيل كافة العوائق والحو
إسرائيل أن تخفف الحصار المضروب عى قطاع غزة خصوصا لضمان إدخال األدوية واألغذية وتسهيل              

  .حركة المدنيين وإعادة اإلعمار المدني
  .خطط دولية للتطوير والتنمية االقتصاديين

التطورات المتبادلة ، بفتح أجوائها لطيران العال ، وتسهيل حصول          الدولة العربية واإلسالمية تواكب هذه      
اإلسرائيليين على التأشيرات ، وتبادل الزيارات والوفود السياحية وفتح قنوات االتصال الهاتفي مع الدولة              

  .العبرية
  .الحل النهائي يقوم على أساس دولتين لشعبين: في الحل النهائي: ثانيا

الستيطان بكل أنواعه ، ويفككون بـؤرا اسـتيطانية ، علـى أن تـضم الكتـل                 اإلسرائيليون يجمدون ا  
االستيطانية الكبرى إلسرائيل في إطار تبادل لألراضي متفق عليه ، وبـصورة تـضمن قيـام الدولـة                  

  .الفلسطينية المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة
ادة الدولة الفلـسطينية العتيـدة ،   أمن إسرائيل فوق كل اعتبار ، حتى وإن أدى ذلك إلى االنتقاص من سي          

فتكون دولة وبال جيش أو قوات مسلحة ، ومحظور عليها عقد اتفاقيات دفاعية أو الدخول في تحالفـات                  
  .مع أطراف أخرى ال ترضى عنها إسرائيل

مع التوسـع   (القدس عاصمة للدولتين ، تقسم على قاعدة األحياء العربية للفلسطينيين واليهودية إلسرائيل             
  ).نظرية الطرف الثالث(، ومع ترتيب خاص لإلماكن المقدسة )  األخيرةفي

ال عودة لالجئين إلى داخل الخط األخضر ، العودة ممكنة للدولة الفلسطينية ، والتوطين في مكان اإلقامة                 
أو في دولة ثالثة هو الخيار الرئيس مع فرص الحصول على تعويضات للـدول المـضيفة والالجئـين                  

 - أوروبي   -، وإنشاء صندوق دولي للتعويضات بتمويل أمريكي        ) يقة جنيف وورقة كلينتون   وث(األفراد  
  . خليجي-ياباني 

الدول العربية تواكب االتفاق بالتوسع في تطبيع عالقاتها مع تل أبيب ، على أن يكون التطبيـع الكامـل                   
  .مقترن بالشروع في ترجمة بنود الحل النهائي

كثير منها لن يعلن في أي ورقة ، ولكنه سيكون سياسة معتَمدة ومعتَمدة علـى                (:في المبادئ العامة  : ثالثا
  ).الحلفاء واالصدقاء
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الواليات المتحدة والرباعية الدولية ، تضمن الحل النهائي وتسهر على حسن تنفيذه وعلى جعله مقبـوال                
  .لمختلف األطراف ، أو على األقل لتقليص واحتواء حدة المعارضة

 المتحدة وحلف األطلسي تنشر قوات في مناطق فلسطينية مدعمة بقوات صـديقة ، مـن أجـل                  الواليات
مساعدة السلطة على القيام بدورها في تفكيك المليشيات وبناء سلطة واحدة وسالح واحد ، وحل مـشكلة                 

  .في غزة ، سواء بدمج حماس أو بإسقاطها" اإلقليم المتمرد"
يتضح أنها كقطعة الجبن السويسرية ، فيها الكثير من الثقوب التي           " ئيورقة أوباما للحل النها   "بنظرة إلى   

سدها أو إغالقها ، األمر الذي سيـضعنا جميعـا أمـام            ) أو العربي (سيصعب على المفاوض الفلسطيني     
وعمـال  " سد الذرائع "إما األخذ بها كما هي خصوصا إذا ما رفضتها حكومة نتنياهو ، ومن باب               : حلين

" الحراك النشط "، وإما رفضها والمقامرة بكل ما ترتب على هذا          " اتيجية إحراج إسرائيل  استر"بمقتضيات  
  .لعرب االعتدال ، وإضاعة ما يعتقد أنه آخر فرصة للسالم في الشرق األوسط

هذا ، أنه قد ينتهي بقبولنا التنازل عما هو حق لنا ، ليصبح حقـاً معترفـاً بـه                   " مأزق الخيارات "مشكلة  
 عنه لآلخر ، من دون أن تكون هناك ضمانة من أي نوع ، بأن هـذا اآلخـر سـيقدم علـى                       ومتنازالً

االنسحاب عن األراضي المحتلة أو سيسمح بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ، فيكون إنجازنا الوحيد بعـد        
  .رحلة المعاناة والتنازالت المؤلمة أننا نجحنا في إحراج إسرائيل لكنها فازت باإلبل؟؟،،

  24/5/2009الدستور، 
  

  في اتجاه السلطة... تفكيك حركة تحرر وطني .40
  ماجد كيالي

اتّخذ الرئيس محمود عباس مؤخّرا، من موقعه كرئيس للسلطة والمنظمة وكقائد لفتح، قرارين على غاية               
 في األهمية، بالنسبة لتقرير مصير النظام السياسي الفلسطيني، وبالنسبة لدوره في صياغة هـذا النظـام،               

  .كما بالنسبة لتقرير طبيعة حركة فتح ومكانتها
القرار األول يتعلق بحسم عقد المؤتمر العام السادس لفتح في الضفة الغربية، على خالف توجهات أغلبية                

والقرار الثاني، يتعلق بتشكيل حكومة للسلطة، مـن دون         . قيادة هذه الحركة، التي تدفع لعقده في الخارج       
وإذا كان القرار   .  البرلمانية، ومن دون انتظار نتائج الحوار الجاري في القاهرة         أي مشاورة مع كتلة فتح    

وهيئاتها القياديـة، بعـد أن      ) فتح(األول يعني أن الرجل بات يستعجل إحداث تغييرات في جسم حركته            
 فإن القرار الثاني يعـضد القـرار األول،       . ضاق ذرعا بأحوالها وأوضاعها غير المطواعة له ولتوجهاته       

ويفيد أيضا بأن أبو مازن بات يدفع باتجاه ترسيم نظام سياسي جديد، خارج الفصائل، وبالتحديد خـارج                 
  .هيمنة حركة فتح

في الواقع ما كان بإمكان أبو مازن اتخاذ مثل هذين القرارين لوال حصول تغيرات كبيـرة فـي مبنـى                    
  .وف في حركته فتح ذاتهاومعنى الحركة الوطنية، ضمنها تفشي حال التسيب والترهل والتج

القصد من ذلك التأكيد بأن أبو مازن لم يفعل شيئا جديدا بقدر تسريعه لمسار سابق يتأسس على انزيـاح                   
لتعـذّر  ) "الثوريـة "(وتآكل النظام الفصائلي، أو نظام حركة التحرر الوطني، بعد أن ضعفت شـرعيته              

ا، وأيضاً، بحكم انحسار الشرعية التمثيلية لهكـذا        استمرار الوظيفة النضالية التحررية التي تأسست عليه      
أما بالنسبة الستمرار هيمنة فتح وحماس فلها تفـسيرات         ). 2006(نظام، كما بينت االنتخابات التشريعية      

أخرى تتعلق باحتكار هاتين الحركتين لمصادر القوة والسلطة في الساحة الفلسطينية، وطبيعـة الـوعي               
س على مواجهة إسرائيلالشعبوي السائد، والمتأس.  

على أية حال فما يعنينا من هذين القرارين التداعيات التي يمكن أن تنجم عنها، ال سيما مراقبة التحوالت                  
التي ستطرأ على حركة فتح، التي كانت انتقلت في مرحلة سابقة من حركة تحرر وطنـي إلـى حركـة        

حركة تتوسل الكفـاح المـسلح لتحريـر        تسعى من أجل االستقالل على جزء من التراب الوطني، ومن           
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األرض واستعادة الحقوق، إلى حركة تتوسل التسوية والمفاوضات لتحقيق ذلك، ومن حركة تعتمد علـى               
  .الجماهير في فرض شرعيتها، إلى حركة تعتمد على السلطة لتثبيت هذه الشرعية

، لـضعف مرتكزاتهـا     )نـه بوعي أو مـن دو    (وتفيد هذه التحوالت بأن فتح يمكن أن تنقلب على ذاتها           
المؤسسية والتمثيلية، وافتقادها لعالقات ديموقراطية وحياة داخلية حقيقية، وارتكازها في تعزيز شرعيتها            
وهيمنتها على قدرتها على المبادرة السياسية والعملية كإطالق الكفاح المسلح، مثالً، مـن دون التبـصر                

، مـن دون    )مثّلها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات      ("كارزمية"بطريقة إدارته، وعلى قيادة فردية      
  .هذا بين عوامل أخرى متعددة. التساؤل عن عواقب ذلك على مستقبل العمل الوطني

وبمعنى آخر فإن تحول حركة فتح ليس حالة استثنائية وإنما هو تأكيد لمسارات تجارب حركات تحـرر                 
لديموقراطي واألحزاب التي استلمت السلطة في عديـد        الجزائر واليمن ا  (وطني أخرى في العالم الثالث      

فالحركات واألحزاب التي كانت تتوسل الجماهير للوصول إلى الشرعية وحيازة القـوة            ). البلدان العربية 
والسلطة ارتدت على هذه الجماهير، والشعارات التي ُأشهرت وضعت على الرفّ، بل جرى التحول نحو               

، ال تخضع فـي  )بغض النظر عن شكلها(ذي تم بناؤه فهو كناية عن سلطة   أما النظام السياسي ال   . عكسها
  .معظم األحوال ال لقانون وال لمراقبة وال لمحاسبة

وقد ولجت حركة فتح هذا المسار بتحولها إلى حزب للسلطة، بعد اتفاق أوسلو، وتخليها عـن طبيعتهـا                  
قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفـات،      أي في ظل    ) قبل انجاز هدف إنهاء االحتالل    (كحركة تحرر وطني    

الذي فرض نفسه حينها رئيساً وقائداً وزعيماً للمنظمة والسلطة وفتح والشعب في الوقت ذاتـه، مـا أدى                  
إلى حصول هذا االلتباس بين مشروعي السلطة والثورة، وبين طبيعتي ووظيفتي حركة التحرر والحزب              

ياسية والتنظيمية بحركة فتح ذاتها، وطريقة عمـل ياسـر          ومافاقم من هذه اإلشكالية الفوضى الس     . الحاكم
عرفات األبوية والمزاجية، وتغييب المؤسسات القيادية، وتعظيم الشللية ومراكز القوى، وتفشي عالقـات             

  .الفساد والمحسوبية والزبائنية
ميـشهما  يتحمل مسؤولية التحول في بنية فتح والمنظمـة، وته        ) برغم كل ما له   (هكذا، فإن ياسر عرفات     

على قواعد نبذ الروح    ) وضمنه كيان السلطة  (لصالح السلطة، كما يتحمل مسؤولية بناء النظام الفلسطيني         
فـي فـتح   (المؤسسية والنقد والمراجعة والمحاسبة، لصالح واقع التسيب والترهل والفساد ومراكز القوى        

  .ين له فحسب؛ وما يقوم به أبو مازن ليس إال استمرار لهذا المسار وتقن)والسلطة
، وبعد التـداعيات    )1993(ويستنتج من كل ما تقدم بأن الساحة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة              

، وأيضاً بعـد    2001الناجمة عن تعثّر عملية التسوية واندالع االنتفاضة والمواجهات المسلحة منذ العام            
  .مادة سهلة بل وقابلة إلعادة التفكيك، باتت )2007(صعود حركة حماس وانقسام الكيان الفلسطيني 

والمشكلة أن إعادة التفكيك هذه تجري بفعل قوى داخلية وحوامل خارجية، وهي تختلـف عـن عمليـة                  
المراجعة وإعادة الصياغة التي تضطلع فيها القوى الداخلية بالدور الرئيس، ويكون موضوعها المراجعة             

  .النقدية وإعادة البناء والتطوير
 ثمة سؤال يطرح نفسه عن قدرة أبو مازن على السير في هذا المشروع، بغض النظر عـن                  اآلن، ربما 

الداخليـة  (وفي هذا المجال يمكن القول بأن أبو مازن يمتلـك كـل أوراق القـوة                . تقييمه سلباً أو إيجاباً   
هو )  له واالتجاه المؤيد (للمضي في تنفيذ قراراته وتوجهاته في فتح والسلطة؛ خصوصا أنه           ) والخارجية

، مـن   )المالية واألمنيـة والـسياسية    (الذي يسيطر على األرض ويتحكم بمعظم موارد النظام الفلسطيني          
  .موقعه كرئيس للمنظمة والسلطة وكقائد لفتح، فضالً عن عوامل اإلسناد الخارجي

 ولـيس  أن القوى المنافسة له في فتح ضعيفة وال تمتلك شرعية،      ) ومن معه (وما يعزز من قوة أبو مازن       
لديها مشروع سياسي البتة، في حين أن القوى السياسية األخرى تعاني من ضعف اإلمكانيات وتراجـع                

  .الشعبية والشرعية
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بناء عليه، ربما أن الساحة الفلسطينية، في المرحلة المقبلة، ستنقسم علـى األرجـح بـين مـشروعين                  
  .منبر فلسطيني جديد، أو بديل أخرسياسيين، مشروع أبو مازن ومشروع حركة حماس، إلى حين تبلور 

، ستفضي أيضاً، إن آجالً أم عـاجالً، إلـى          )في حال أصر عليها   (لكن، مع ذلك، فإن قرارات أبو مازن        
تفكيك حركة التحرر الفلسطينية، ووضعها على سكة جديدة مختلفة ببناها وشعاراتها وعالقاتها ووظائفها             

  .عن السابق
  24/5/2009 الحياة،
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