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  سالم سيكون لصالح حماساللسلطة مستعدة إلبقاء المستوطنات تحت سيادتها وفشل عملية ا: قريع .1

المفاوض الفلسطيني  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 27/5/2009الشرق األوسط، نشرت 
 لم تصل إلى اتفاق بعد حول المستوطنات اإلسرائيلية "إسرائيل"أحمد قريع كشف أن المفاوضات مع 

، واعتبر أن الحديث عن ضم مستوطنة، أريئيل في منطقة نابلس، مثالً. الرئيسية في الضفة الغربية
 اإلسرائيلية، إن مستوطنة أريئيل، "هآرتس"وقال لصحيفة . ، هو من قبيل إضاعة الوقت"إسرائيل"ـل

يجب " نهائي،  بإبقائها ضمن اتفاق"إسرائيل" مستوطنات تطالب 3ومعاليه ادوميم وجيفعات زئيف، وهي 
كل اتفاق يجب أن يضمن لنا تواصال إقليميا، وأن يبقي في ": وأضاف قريع. " من فلسطينأن تكون جزءاً

 ."أيدينا المواقع التاريخية، وال سيما القدس، وكذا المقدرات الطبيعية، وال سيما الماء
الواليات المتحدة، تسيبي  و"إسرائيل"ـوبحسب قريع، فإنه أبلغ كال من وزيرتي الخارجية السابقتين ل

ليفني، وكوندوليزا رايس، أن أولئك الذين سيفضلون من سكان معاليه ادوميم أو أريئيل البقاء في 
: وتابع. "إسرائيل"منازلهم، يمكنهم أن يعيشوا تحت الحكم والقانون الفلسطينيين، مثلما يعيش عرب في 

 ." أرادوا ذلك فأهال وسهالإذا. يمكنهم أن يحملوا جواز سفر إسرائيلي وفلسطيني"
، إلى أن موقف قريع من بقاء المستوطنين تحت سيادة فلسطينية، ستعرضه السلطة "هآرتس"وأشارت 

الرئيس عباس سيضع على ": وقال قريع .على اإلدارة األميركية خالل لقاء أبو مازن بنظيره األميركي
دة والرباعية يجب أن تتبنى حل مبدأ المبادرة طاولة أوباما المبادرة العربية للسالم، والواليات المتح

هذه الحدود "، مشيراَ إلى أن " في مقابل التطبيع1967العربية، والتي تتضمن االنسحاب الكامل من حدود 
 ."من الصراع% 70هي مفتاح الحل، وإذا تم االتفاق عليها فسيحل 

ريكها من مكان إلى آخر، كما يفعل وليس تح"وأكد قريع أن السلطة تشترط حل المستوطنات العشوائية، 
لن نوافق في أي حال ": ، وتابع"باراك، وكذلك إزالة جميع الحواجز التي تقطع المدن في الضفة) إيهود(

 ."من األحوال أن تجرى مفاوضات على متر هنا ومتر هناك، وسنطلب جدوال زمنيا واضحا لالنسحاب
في كل مراحل التفاوض السابقة على مبدأ تبادل "ن، ولم ينف قريع، أنه تم التفاهم مع اإلسرائيليي

 ."المشكلة هي ماذا يأخذون ومن أين؟، أيأخذون القلب؟ اليد؟ الساق؟": ، لكنه قال"األراضي
إن هذا يعيدنا إلى ": وفي قضايا أخرى، رفض قريع طروحات نتنياهو لحل اقتصادي وحكم ذاتي، وقال

ا رفض شرط نتنياهو بضرورة اعتراف السلطة بيهودية دولة كم. "السبعينات والحلول المطروحة آنذاك
 ."هذه دولتكم، وأنتم أحرار في وصفها وتسميتها": "رتسآه"إسرائيل، وقال لـ

 أحمد قريع أكد على  أن وديع عواودة،حيفا نقالً عن مراسلها في 27/5/2009العرب، قطر، وأضافت 
لى سؤال حول موقف السلطة من جعل الضفة الغربية أحقية الفلسطينيين بالحرم القدسي الشريف، وردا ع

 ولكنني مقتنع بالتوصل لحل، فالسالم هو "تقليل السالح"نحن نعرف ذلك بـ"منزوعة السالح تابع 
 الذي 181وتعليقا على سؤال بأن منظمة التحرير سبق واعترفت بقرار التقسيم  ."الضمان األمني األفضل
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 في إشارة "فلنعد إذن لنتفاوض حول كل مضمون قرار التقسيم":  قريع دولة لليهود قال"إسرائيل"ـيرى ب
  . من فلسطين االنتدابية45%إلى أنه يمنح الدولة الفلسطينية 

دون تقدم بالمسار الفلسطيني لن تنجحوا " قال قريع "الدولتين"وحول احتمال استمرار نتنياهو في رفض 
من البالد، % 78م تسديد الثمن فنحن سددنا الثمن بـ بالتقدم بأي مسار آخر، وإذا كنتم مستعدين عليك

  ."وسبق واتفقنا في كامب ديفد وطابا على تبادل األرض
أعتقد أن نيتكم كانت نحو "وردا على سؤال لماذا لم تنجز السلطة السالم مع حكومة أولمرت، قال قريع 

  .2009 ذلك حتى نهاية العام التوصل للسالم، ولكن الوقت قصير ولو بقي أولمرت وليفني لكنا أنجزنا
 إلى أن حركة حماس وافقت على التعاطي مع استفتاء شعبي يجري في األراضي المحتلة عام  قريعونوه
وتعليقا على زعم رئيس الشاباك بأن إتاحة  . والشتات في حال تم التوصل التفاق ينهي االحتالل67

إن ذلك سيسقط فتح معتبرا أن االنتصار الفرصة لمسيرة سياسية تقتضي إسقاط حكم حماس قال قريع 
 السلطة الوطنية من تحسين "إسرائيل"على حماس يتم فقط في صناديق االقتراع، وهذا سيحدث إذا مكنت 

واعتبر أن حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح شرط مبكر لسالم مع  .معيشة سكان الضفة الغربية
 قاهرة على إجراء االنتخابات للمجلس التشريعي في، وكشف أن الطرفين اتفقا ضمن حوار ال"إسرائيل"

 موضحا أن هناك خالفات حول طريقة إجرائها إضافة للخالف الناجم عن رفض حماس 25/1/2010
 .االلتزام باتفاقات سابقة مع إسرائيل

 في  أكدأحمد قريع أن عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها  27/5/2009األيام، فلسطين، وأوردت 
 محاوالت الحكومة اإلسرائيلية مقايضة األمريكيين على إخالء بؤر استيطانية ، أن"األيام"حات لـتصري

عشوائية في الضفة الغربية بموافقة واشنطن على االستيطان في الكتل االستيطانية بأنها لف ودوران 
ة الطريق وقال إنه يجب االلتزام الحرفي بما نصت عليه خريط .ومضيعة للوقت ومحاوالت مرفوضة

 ووقف االستيطان بشكل كامل بما في ذلك 2000وهو إزالة جميع البؤر االستيطانية التي أقيمت بعد عام 
  .ما يسمى بالنمو الطبيعي

  
   ال بأس بهويؤكد أن الحوار قطع شوطاً "إسرائيل"هنية يحذّر إدارة أوباما من تبنّي سياسات  .2

رئيس  أن وكاالت وال مصطفى حبوش،غزة ها فينقالً عن مراسل 27/5/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
الوزراء إسماعيل هنية أكد أن الحوار الفلسطيني قطع شوطاً ال بأس به، مبدياً حرصه على نجاح الحوار 

وقال هنية، في  ".ألن التحديات المحيطة بالشعب الفلسطيني وقضيته أكبر بكثير من خالفاتنا الداخلية"
الحوار قطع شوطاً ال بأس به، " تضامنياً دولياً في غزة مساء أمس، مؤتمر صحفي عقب استقباله وفداً

  ".لكنه مثقل بقضيتين هما التدخل الخارجي والتعامل، وكأن المشكلة تكمن في قطاع غزة فقط
 أن لدى حركته استعداداً للبت في التوصل إلى تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة برعاية هنيةوأوضح 

الجهود المصرية متواصلة في هذا الشأن، باإلضافة إلى ملفات أخرى على رأسها مصر، مشيراً إلى أن 
وعبر هنية عن أمله أن تتمكن مصر من تحقيق  .الحوار الوطني وصفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط

اختراق في هذه الملفات، مؤكداً على ضرورة التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية في مواجهة مخططات 
  .  ، وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"اهو إلى انتزاع اعتراف بيهودية دولة حكومة نتني
حذر اإلدارة األمريكية برئاسة  إسماعيل هنية أن )أ.ب.د (نقالً عن وكالة 27/5/2009الخليج، وأضافت 

متاهات باراك أوباما من تبني سياسات الحكومة اإلسرائيلية، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى االنزالق في 
إن هناك مقدمات سياسية في المنطقة ال تبشر بالخير عبر موقف "وقال . للتسوية ال تؤدي إلى تغيير

إسرائيلي يتجه النتزاع اعتراف فلسطيني وربما عربي وإسالمي بيهودية الدولة وضم كل القدس المحتلة 
  ".وإسقاط حق العودة واستمرار االستيطان
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إسماعيل هنية ناشد مصر  أن رأفت الكيالني قالً عن مراسله،ن 26/5/2009، 48عربوأورد موقع 
بالسماح بدخول الوفود التي تزور قطاع غزة للتضامن مع سكانه عقب الحرب اإلسرائيلية األخيرة 
للوقوف على حجم الجريمة اإلسرائيلية وآثار الحصار المتواصل، معرباً عن ترحيبه بكل الوفود التي 

 .في المجتمع الدولي" ر والضميرالصوت الح"اعتبرها كلمة 
أشاد بالوفد الضيف الذي   إسماعيل هنية أنغزةمن  26/5/2009، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

يضم برلمانيين أوروبيين وشخصيات مرموقة في عدد من الدول األوروبية، معتبًرا أن هذه القافلة تؤكد 
حصار سينكسر ويزول، وأن إرادة الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني ليس وحيًدا، وأن هذا ال

وعبر عن أمله أن يرى المشاركون في القافلة حجم الدمار الذي خلَّفه االحتالل في عدوانه على  .ستنتصر
  .القطاع، وكذلك نتائج الحصار الظالم على قطاع غزة

  
  ليونسكواموقع في " إسرائيل" على إدراج وثائق فلسطينية تحت بند تحتجمنظمة التحرير  .3

احتجت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، على إدراج وثائق  ":وكاالتال"، "الخليج "- القاهرة ،رام اهللا
في الموقع االلكتروني للمكتبة الرقمية العالمية التابعة لمنظمة " إسرائيل"ومحفوظات فلسطينية تحت بند 

واعتبرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة  ).اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
تجاهال لتراث الشعب الفلسطيني "التحرير في رسالة وجهتها للمكتبة الرقمية واليونسكو هذه الخطوة 

، مطالبة بتعديل األمر ووضع المحفوظات تحت اسم " ما قبل التاريخإلىالعريق والممتدة جذوره 
بتزوير الحقائق التاريخية بعد أن صادرت معظم " "إسرائيل"و بقيام وذكّرت الرسالة اليونسك .فلسطين

  ". إحراق وإتالف المكتبات الفلسطينيةإلى إضافةالوثائق والمخطوطات الفلسطينية 
  27/5/2009الخليج، 

  
   الحصارمنشدَّد على أنه على أوروبا أن تقدم موقفًا واضًحا يو "األمل"بقافلة بحر يشيد  .4

أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة بجهود وفد قافلة .أشاد د :وكاالتوال  مصطفى حبوش- غزة
األوروبية، وإصرار جميع أعضائها على دخول قطاع غزة، على الرغم من اإلعاقات التي " األمل"

وضعت أمامهم، معبًرا عن أسفه لإلجراءات المصرية التي حرمت غالبية أعضاء القافلة من العبور إلى 
ودعا بحر خالل استقباله وفد القافلة، أمس، بحضور عدد من النواب لمقر المجلس السلطات . اعالقط

المصرية إلى تسهيل دخول الوفود التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمساعدات اإلغاثية لصالح الشعب 
  .الفلسطيني كخطوة نحو فتح معبر رفح بشكل دائم

با أن تقدم موقفًا واضًحا وصريًحا ضد الحصار الصهيوني وشدد بحر على أنه يقع على عاتق أورو
 مريًضا فلسطينيا غالبيتهم من 333الغاشم، ومعاناة المواطنين الفلسطينيين من جراء الحصار، واستشهاد 

  . األطفال والنساء بعد إعاقة سفرهم
  27/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
5. سرى األالستئناف مفاوضات تبادل" إسرائيل"اد يدعو حم  

دعا وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد، أمس، الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين : )أ.ب.د(
 المحتجز في قطاع غزة من حيث شاليطنتنياهو إلى بدء التفاوض في ملف صفقة تبادل الجندي جلعاد 

   ".قطعت شوطاً كبيراً"انتهت، مضيفاً أن هذه المفاوضات 
  27/5/2009الخليج، 
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   سنوات والفصل من الخدمة ألبو شباك ومنهل عرفاتثالثةالسجن : محكمة عسكرية بغزة .6
 حكماً بالسجن لمدة ثالث سنوات ،]26/5الثالثاء [ أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة اليوم:غزة

 في  والرائد،والفصل من الخدمة العسكرية على مدير جهاز األمن الوقائي في العميد رشيد أبو شباك
وقد حكمت المحكمة التابعة  . نجل موسى عرفات،جهاز االستخبارات العسكرية منهل عرفات القدوة

 والقاضي رامي صالح على ، و القاضي عبد الباري القدرة،للحكومة المقالة برئاسة القاضي سمير عيسى
ئي سابقاً وفار من  جهاز األمن الوقا، برتبة عميد،المتهمين رشيد علي رشيد أبو شباك"ما قالت عنهم 
في االستخبارات العسكرية سابقا وفار من ،  برتبة رائد، والمتهم منهل موسى عرفات القدوة،وجه العدالة
 بالحبس مدة ثالث سنوات لكل منهما والفصل من الخدمة وذلك بتهمة إساءة استعمال ،وجه العدالة

  ".الخدمة وإساءة استعمال السلطة واإلخالل بواجبات ،السلطة العسكرية 
 دوالر أمريكي للمدعي بالحق أيمن 18.000كما حكمت المحكمة برد سيارة من نوع مرسيدس ومبلغ 
 دوالر 37.000باإلضافة إلى رد مبلغ وقدره . عجمي المغربي من المتهم األول رشيد علي أبو شباك

من المتهم الثاني  دينار أردني لذات المدعي بالحق 100 شيكل، وسنسال ذهبي بقيمة 40400 و،أمريكي
  .منهل موسى عرفات القدوة

  26/5/2009 ،وكالة سما
  

   إعدام ثالثة في غزةالحكومة المقالةهيئة الكتل والقوائم البرلمانية تدين قرار  .7
 أدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي قرار : وفا ووكالة الحياة الجديدة-رام اهللا 
، عن أمسوأعلنت الهيئة في بيان صدر .  إعدام ثالثة مواطنين في قطاع غزة]الةالحكومة المق [حماس

رفضها لهذا القرار، وطالبت بوقفه فوراً باعتباره خرقاً وانتهاكاً للقانون وللنظام القضائي الفلسطيني، 
ة الوحدة مؤكدة أن هذا القرار ال يخدم الجهود المبذولة إلنجاح الحوار وإنهاء حالة االنقسام واستعاد

الوطنية، كما يمس بشكل أساسي بالجهد الوطني العام الذي يجب أن يكرس لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي 
والحكومة اإلسرائيلية اليمينية التي تتنكر بشكل سافر للحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وتقضي على أمله في 

 .تها االستيطانية خاصة في القدس المحتلةإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خالل سياستها ومخططا
ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية حماس وجميع القوى والفصائل لتحمل مسؤولياتها الوطنية، ووقف 
كل أشكال الممارسات واالنتهاكات ضد اإلنسان الفلسطيني والقانون األساسي، وهي االنتهاكات 

النقسام واالنفصال التي ال يستفيد منها سوى االحتالل والممارسات التي من شأنها أن تكرس حالة ا
  .اإلسرائيلي

 27/5/2009الحياة الجديدة، 
 

  "شرعنة لالستيطان" هو  منح المستوطنين الجنسية الفلسطينيةعرض قريع: حماس .8
اعتبرت أن  ، أن حركة حماس     غزة مراسلها من    ضياء الكحلوت    عن   27/5/2009العرب، قطر،   ذكرت  

، مستوطنة أريئيل، ومعاليه ادوميم وجيفعات زئيـف      ،  حول    وض الفلسطيني، أحمد قريع   تصريحات المفا 
أن "نـسخة منـه أمـس ،        " العرب" تسلمت   تصريحفي   فوزي برهوم    ، وقال "شرعنة لالستيطان "بمثابة  

بمنح المغتصبين الصهاينة الجنسية الفلسطينية وبقائهم على أرضنا هي         ) أبو عالء (تصريحات أحمد قريع    
بة قبول بسياسة األمر الواقع التي خلقها الكيان الصهيوني بعد نهبه لألرض الفلسطينية وطرد أهلهـا                بمثا

 ".األصليين منها
وعليه، فإننا نعتبر ذلك شرعنة لالستيطان ولالغتصاب لألراضي الفلسطينية وغطاء لكل : " برهوموتابع

يهم واالعتداء عليهم وعلى مقدساتهم، ما يقوم به الكيان الصهيوني من طرد للفلسطينيين وسلب ألراض
وهي محاولة خطيرة من قبل أبو عالء وفريقه المفاوض إلخراج العدو الصهيوني من أزمته، وتحديدا 
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بعد أن أجمع العالم على ضرورة إنهاء االستيطان وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في سيادته على أرضه 
لفلسطينية، حيث استبدلت المدن والبلدات والقرى ومقدساته، وهي أيضا محاولة لشطب الجغرافيا ا

 ".الفلسطينية بأسماء صهيونية يعتمد أحمد قريع في بقائها كأمر واقع ومسلمات
أن ال أحد مخول بشطب أي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني أو المساومة أو التفاوض عليه  "د برهوموأك

ونعتبر وجود أي مغتصب على أرضنا هو أو أن يعترف بوجود أي مغتصب على أرضنا ومقدساتنا، 
  ". شكل من أشكال العدوان ال بد من مقاومته حتى يندحر عن أرضنا ومقدساتنا

 الدكتور صالح البردويل الناطق الرسمي باسم كتلة حمـاس          أن،  27/5/2009 القدس العربي،    وأضافت
 كيف يجرؤ ابو العالء ان يتحـدث  انا مستغرب " "القدس العربي "البرلمانية انتقادات حادة لقريع، وقال لـ       

لماذا يقترح مثل هذه العروض المجانية في الوقـت الـذي ال            "، ومضيفا   "بهذا الشأن وهذا االمر المغلق    
  ".تعترف به اسرائيل وال بسلطته؟
قريع بالتوقف عن تقديم عـروض مجانيـة السـرائيل،          " القدس العربي "وطالب البردويل في حديث مع      

علـى  " بلوثة سياسية وهذيان  "ريع هو مؤشر على اصابة قيادة السلطة الفلسطينية         مشيرا الى ان عرض ق    
  .حد قوله

ـ      هـل مـن    "، مـضيفا    "هذا ثمن باهظ مقابل اجر بخس     " "القدس العربي "وردا على ذلك قال البردويل ل
  ".المعقول ان نتنازل عن فلسطين مقابل ارضاء امريكا؟

ـ وشدد البردويل على ان قيادة السلطة اصيبت       وباتـت تقـدم العـروض الـسخية        " االفالس السياسي " ب
السرائيل من اجل اعطاء شرعية لبقاء المستوطنات في االراضي الفلسطينية لتبقى عمليا تحت سـيطرة               

  .االحتالل ومستوطنيه وتكون مهمة السلطة في تلك الحالة توفير الحماية لهم
سكم وتوقفوا عن الحديث عن مشروع سياسي هدمـه         راجعوا انف "وناشد البردويل القيادة الفلسطينية قائال      

تريدون غسل ايدي العدو الصهيوني من دمـاء الفلـسطينيين   "، واضاف البردويل قائال    "نتنياهو وليبرمان 
على االرض الفلسطينية، محذرا من استغالل اسرائيل اقتـراح قريـع الـذي             "وشرعنة بقاء المستوطنين    

  ".بالمفاوض الفاشل"وصفه 
االرض الفلسطينية ليست للمستوطنين وعلى قريع ان يعرف بأنه اذا شـعر            "ويل الى على ان     وشدد البرد 

بأنه مفاوض فاشل فليس من حقه الحديث عن االرض الفلسطينية وكأنها ملكه يـستطيع التـصرف بهـا                  
 ، موضحا ان اقتراح السلطة من خالل قريع يؤكد بـأن    "وتقديم العروض المجانية بشأنها للعدو الصهيوني     

  ".استطاعت انتزاع اعتراف فلسطيني باالستيطان الصهيوني"اسرائيل 
  

  مشعل على رأس وفد في الدوحة ": قدس برس"مصدر في حماس لـ .9
استقبل أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مكتبه بالديوان األميري بالدوحة اليـوم                 : الدوحة

خالد مشعل، الذي يزور الدوحة على رأس وفـد          ماسرئيس المكتب السياسي لحركة ح    ) 26/5(الثالثاء  
  .من الحركة

ـ " حماس"وأوضح مصدر إعالمي في حركة       وطلب االحتفـاظ باسـمه، أن وفـد        " قدس برس "تحدث ل
سيضع القيادة القطرية في صورة آخر تطورات الحوار الوطني وأوضاع قطـاع غـزة تحـت                " حماس"

في الضفة الغربيـة، ومخـاوف      " حماس"ادة وكوادر   الحصار وآخر تطورات ملف االعتقال السياسي لق      
من أن يقدم الرئيس محمود عباس على تقديم تنازالت جديدة عـن الحقـوق والثوابـت                " حماس"حركة  

 . الفلسطينية خالل زيارته إلى الواليات المتحدة األمريكية ولقائه بالرئيس باراك أوباما، على حد تعبيـره              
من أعضاء المكتب السياسي هم الدكتور محمـود الزهـار وعـزت            هذا ويرأس مشعل وفدا يضم ثالثة       

  .الرشق ومحمد نصر
  26/5/2009قدس برس، 
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  التمسك بالثوابت" أبو مازن"الرهان على األمريكان خاسر ومطلوب من : نافذ عزام .10
اعتبرت حركة الجهاد أن الرهان على الموقف األمريكي هو رهان خاسر، داعية رئـيس الـسلطة     : غزة
التمسك بكل الثوابت واألسس التي ضحى من أجلها الـشعب الفلـسطيني             "نية محمود عباس، إلى   لفلسطيا

  ".ورفض أية ضغوط أو إمالءات أمريكية أو أية مطالب لتنازل الفلسطينيين
عشية مغادرة الرئيس عباس إلى واشـنطن للقـاء         " الجهاد اإلسالمي "وقال الشيخ نافذ عزام، القيادي في       

إن الواليات المتحدة وعلى مدى الستين عاما الماضـية كانـت شـريكا             "باراك اوباما   الرئيس األمريكي   
 هو على بعد    48إلسرائيل في كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني، والذي يعش ذكرى نكبته األولى عام               

 والتي سقطت فيها مدينة القدس، بالتأكيد ال يمكـن لـشعبنا علـى              67أيام على ذكرى النكبة الثانية عام       
اإلطالق أن يتذكر ألمريكا سوى أنها ساعدت المحتل وأنها تسببت بشكل مباشر في اتساع معاناة شـعبنا                 

  ".واستمرار مأساته
 26/5/2009قدس برس، 

  
   المصالحة تدعو فتح وحماس إلى تمهيد األجواء إلنجاح الحوارلجنة .11

اً هو األول للجنة المصالحة، عقد ممثلو الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة، أمس، اجتماع: )أ.ب.د(
ووافق . إحدى لجان الحوار الذي ترعاه مصر، لبحث سبل دفع التوصل التفاق ينهي االنقسام الداخلي

إدراكاً لتعقيد الوضع الفلسطيني وتأكيداً " "حماس"و" فتح"المجتمعون على توجيه مذكرتين لحركتي 
إيقاف كل الممارسات " داعين في هذا السياق إلى ،"لضرورة إنجاح الحوار الشامل وإنهاء حالة االنقسام

والقرارات واإلجراءات التي تمس الحريات العامة وتخلق أجواء سلبية ال تساعد الحوار بالوصول إلى 
  ".تحقيق أهدافه

على " فتح"ـودعت المذكرة إلى إلغاء قرار اإلعدام الصادر في قطاع غزة بحق ثالثة أشخاص ينتمون ل
كما دعت إلى وقف كافة . والصدامات التي جرت خالل مرحلة االقتتال قبل عامينخلفية الخالفات 

أشكال االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتأكيد ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا 
وقف كافة أشكال المساس بالحريات العامة من التنقل، وكذلك منع "وشددت المذكرة على ضرورة . الملف

   ".مواطنين من السفر من قطاع غزة، وكافة أشكال التعبير عن الرأي ونشاط القوى الوطنية واإلسالميةال
  27/5/2009الخليج، 

  
  مع فتح" السلطة"الشعبية تطالب حماس باالختيار ما بين المقاومة والصراع على  .12

ـ  :رام اهللا ـ وليد عوض  ر الفلـسطينية حركـة   طالبت الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحري
 باالختيار مـا بـين المقاومـة    2007حماس التي تسيطر على قطاع غزة بقوة السالح منذ منتصف عام  

ودعا الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية حماس لضرورة            .والصراع على السلطة  
، "كعكة السلطة "ة وبين الصراع على     استخالص العبر واالختيار بين المقاومة والتمسك بالثوابت الفلسطيني       

  ".فلتذهب السلطة الى الجحيم ان غيبت المقاومة وابتعدت عن الثوابت الفلسطينية: "قائال لهم
وشدد مهنا في لقاء جماهيري عقد مساء االثنين بغزة وفق مـصادر محليـة علـى ان الحـل الثنـائي                     

كن ان ياتي بحل وطني يتوافـق عليـه         مع حركة فتح ال يم    " كعكة السلطة "والمحاصصة والصراع على    
  .الجميع
مهنا دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوقف الفوري عن اوهام الـسالم والمفاوضـات              . وجدد د 

، مؤكدا ان البديل عنها التمسك بالثوابت       "العدو وحكومته المتطرفة  "العبثية والضارة والتي تجمل وجه هذا       
  .مهنا عن رفضه لعقد اي تهدئة في ظل استمرار االحتالل. وعبر د .كالهاالفلسطينية والمقاومة بكافة اش

  27/5/2009القدس العربي، 
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  حماس تتخذ خطوات لتشكيل لجنة تضم فصائل ومستقلين تدير قطاع غزة": الغد األردنية" .13
لقيادة وفداً من حماس توجه أمس إلى القاهرة ليسلم ا        "قالت مصادر مطلعة إن     :   نادية سعد الدين   – عمان

المصرية رداً يتعلق بموقف الحركة من قضايا الحوار المقرر استئنافه قريباً وصوالً إلى الخـامس مـن                 
  ".المقبل الذي سيتم فيه االعالن عن اتفاق مصري بشأن المصالحة الوطنية) يوليو(تموز 

ـ  رفضه التعامل  الوفد سيبلغ القيادة المصرية رفض حماس للضغوط واإلمالءات، و        "أن  " الغد"وأضافت ل
مع الملف األمني في قطاع غزة فقط باستثناء الضفة الغربية، مع التأكيد على حـرص الحركـة علـى                   

  ".الحوار الوطني واستمراره إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
وفيما توجه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أمس إلى قطر إلجراء مباحثـات حـول آخـر                  

على الساحة الفلسطينية وحول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سالم فيـاض، فقـد وصـل               المستجدات  
القيادي في حماس محمود الزهار إلى غزة قادماً من دمشق حامالً تصوراً تمخض عن مشاورات جرت                 

  .مع قيادة الخارج للخروج من المأزق الراهن
الـداخل لتـشكيل إدارة مـشتركة مـن         المقترح سيناقش على قيادة الحركة في       "وأوضحت المصادر أن    

الفصائل والقوى الموجودة في القطاع ومن شخصيات وطنية إلدارة القطاع بكافة جوانبـه إلـى جانـب                 
  ".الحكومة

 27/5/2009الغد، األردن، 
  

   مقدمة لضرب غزةدهاوالشعبية تع" استعراض عضالت" بـ"إسرائيل"حماس تصف مناورات  .14
 حماس ان المناورات العسكرية التي تنوي اسرائيل تنفيذها مطلـع  اعتبرت حركة: غزة ـ اشرف الهور 

، في وقت ابـدت الجبهـة       "باطل"االسبوع المقبل، تؤكد شعور اسرائيل بان وجودها على ارض فلسطين           
وقال النائـب مـشير      .الشعبية خشيتها من ان تكون هذه المناورات تحضيرا لتوجيه ضربات قاسية لغزة           

المناورات التي ينوي االحتالل الصهيوني اجراءها تؤكد شعوره بأن وجوده          "س  المصري القيادي في حما   
  ".على ارض فلسطين باطل

، الفتـا   "اثبات الذات واستعراض العضالت امام دول المنطقة      "واوضح المصري ان اسرائيل تسعى الى       
  ".مصيرها االجتثاث"، وقال ان "تشكل غدة سرطانية في المنطقة"الى ان اسرائيل 

جهته قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، تعقيبا على المنـاورات العـسكرية، ان                من  
اسرائيل تسعى في هذه المناورات الستعادة دورها في المنطقة لتبقى دولة المركز او الدولة القوية فيهـا،                 

  .متوقعا ان تمارس سياسات عدوانية حتى ضد ايران وغزة ولبنان
نسخة منه الى ان وثيقة التفـاهم بـين نتنيـاهو           " القدس العربي "في تصريح صحافي تلقت     واشار الغول   

وليبرمان في بندها الخامس تنص على ضرورة توجيه ضربات قاسية لغزة حتى ينتهي حكـم حمـاس،                 
  ".تريد ان تثبت للجميع قوتها"مشيرا الى ان اسرائيل 

يجب ان نعيـد االعتبـار لكـل        "السابقة، وقال   واكد على ضرورة اجراء مراجعة سياسية لكل التجارب         
  ".وسائل المقاومة والنضال ضد االحتالل

  27/5/2009القدس العربي، 
  

  الصحراوي " النقب" األسير رأفت ناصيف إلى سجن تنقل" إسرائيل" .15
فارس أبو حسن بـأن مـصلحة الـسجون         " مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان    "قال محامي    :نابلس

" النقـب "إلى سـجن    " مجدو"، رأفت ناصيف، من سجن      "حماس"امت بنقل القيادي في حركة      الصهيونية ق 
وذكر أبو حسن أن  ناصيف الذي اختطف في التاسـع عـشر مـن آذار                 .الصحراوي اإلثنين الماضي    

وأضاف أن األسير ناصيف أمضى شـهرين        .الماضي  قد صدر بحقه قرار بالحبس اإلداري ستة أشهر         
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غلبهما داخل زنازين ال تصلها أشعة الشمس، فضالً عن الرطوبة التي ينتج منها ضيق              أ" مجدو"في سجن   
في التنفس، ومشكالت في البصر، وفطريات تصيب الجلد؛ األمر الذي دفعـه حينهـا إلـى اإلضـراب                  

  .المفتوح عن الطعام 
  27/5/2009صحيفة فلسطين،  

  
  " فرصة لتحقيق أي إنجازوجودأعتقد ال ": حمدان تعقبياً على زيارة عباس المرتقبة لواشنطن .16

أسامة حمدان من أهمية زيارة عباس للواليات المتحدة، مستبعداً " حماس" قلل القيادي في حركة :)ا.ب.د(
ال أعتقد أن هناك فرصة "بالقاهرة، " ا.ب.د"ـوقال حمدان ل. أن تحقق أي إنجاز للشعب الفلسطيني

زال تتلمس طريقها في المنطقة ومن الواضح أن أولوياتها لتحقيق أي إنجاز، فاإلدارة األمريكية ال ت
مازن ليس قادراً على تحقيق أي مكاسب أو  ومن جهة ثانية أبو. تذهب بعيداً عن الموضوع الفلسطيني

  ".إنجازات للشعب الفلسطيني، فهو غير مؤهل لذلك، وتجربته أثبتت هذا
ة بناء على طلب أمريكي قبل الذهاب حتى في المحطة األخيرة، نجد إعالن تشكيل حكوم"وأضاف 

للعاصمة األمريكية وهو ما ينبئ بأن أبومازن سيكون في موضع من سيتلقى التوجيهات من أمريكا وليس 
  ".من سيرفع مطالب أو يدافع عن قضايا أو حقوق للشعب الفلسطيني

وقف الفلسطيني ورفض حمدان ما يتردد بشأن وجود تأثير لالنقسام الفلسطيني الداخلي في عرض الم
أعتقد أن أبومازن كان رئيساً للسلطة قبل االنقسام الفلسطيني وفشل "على اإلدارة األمريكية الجديدة، وقال 

   ".في تحقيق أي مكاسب أو إنجازات للشعب الفلسطيني، بل انه كان جزءاً من االنقسام وأحد أسبابه
 27/5/2009الخليج، 

  
  د مؤتمر الحركة السادس في بيت لحم أن يكون ثمة توافق على عقشعث ينفي  .17

نبيل شعث أن يكون ثمة توافق على       " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
المفتـرض أن موعـد عقـد       : "عقد مؤتمر الحركة السادس في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وقال           

تحضيرية للمؤتمر السبت المقبل فـي عمـان، والتـي          المؤتمر ومكانه سيحسمان في اجتماعات اللجنة ال      
  ".سترفع توصياتها الى اللجنة المركزية المنوط بها اتخاذ القرار بكامل أعضائها

مصر ال تعارض مـن حيـث       : "وعما يتردد من أن مصر عارضت عقد المؤتمر على أراضيها، أجاب          
ورها أن هذا المطلب يعكس قرارا لفتح       المبدأ عقد المؤتمر على أراضيها، لكن موافقة مصر مرتبطة بشع         

  ". ولرئيسها
ال يملك أبو مازن أو     : "حل اللجنة التحضيرية، أجاب   ) أبو مازن (وعن تأثير قرار الرئيس محمود عباس       

أي شخص مهما كان موقعه أن يحل اللجنة التحضيرية التي جاء تشكيلها بقرار قانوني من أطر الحركة،                 
  ". وري واألقاليمالمجلس المركزي والمجلس الث

" فـتح "إن مصر تفضل عقد مؤتمر حركـة        " الحياة"في غضون ذلك، قالت مصادر مصرية موثوقة لـ         
السادس على االراضي الفلسطينية، معربة عن استيائها لما آلت إليه الحركة مـن انقـسامات ومحـاور،               

  . سطينيالتي تعتبر الحاضن لمشروع التحرر الوطني الفل" فتح"ومؤكدة ان مصر تدعم 
  27/5/2009الحياة، 

  
 "مهمة جهادية" يتهم حماس باعتقال سبعة من عناصره خالل "جيش األمة"تنظيم  .18

 الحكومة الفلسطينية ، في بيان له،اليوم الثالثاء" جيش األمة" اتهم تنظيم فلسطيني يسمي نفسه :غزة
 .ضد إسرائيل" مهمة جهادية"ـالمقالة التي تقودها حركة حماس باعتقال سبعة من أعضائه خالل قيامهم ب

 .وحمل البيان جهاز األمن الداخلي التابع للمقالة المسئولية عن سالمة أعضائه
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يشار إلي أن جيش األمة هو جماعة فلسطينية شكلت في قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس على 
عن عدد  ويعمل وفق أيديولوجية تنظيم القاعدة ويرفض الكشف 2007يونيو /القطاع في حزيران

 .أعضائه
 26/5/2009القدس، فلسطين، 

 
  تنتقد كوادر فتح على خلفية إدارة شؤون النازحين" البارد"و" البداوي"بيانات مجهولة في  .19

شهد مخيما البداوي والبارد خالل األيام الماضية حملة توزيع بيانات مجهولة المصدر : البداويلبنان ـ 
واستدعت . لى خلفية إدارتها ملف البارد وشؤون النازحينتنتقد بعض قيادات حركة فتح في الشمال ع

البــيانات عقد سلسلة اجتماعات من قبل قيادة الحركة في الشمال حذرت فيها من خطورة ما يحصل 
أن ال عالقة لهذه البيانات بأي إطار أو "على أمن واستقرار المخيمات، وأصدرت بياناً أكدت فيه 

 بل هي من فبركة جهات معروفة اعتادت على إشعال الفتنة، والتطاول مجموعة أو أفراد من حركة فتح،
اإلساءة إلى كوادر وضباط من حركة فتح "واعتبرت قيادة الحركة في الشمال أن ". على الرموز الحركية

 ". هم على رأس عملهم بهدف إشعال نار الفتنة والتشكيك باآلخرين هو جزء من الحملة على الحركة
.. الجانب المالي كان يخضع لتدقيق على صعيد المنطقة من خالل االدارة والمالية"ان أن وأكد معدو البي

 ."وأهالي نهر البارد يعرفون تماماً كيف كانت تصرف المساعدات
  27/5/2009السفير، 

  
  نتنياهو يبدي استعداده لمقايضة إخالء البؤر االستيطانية بمعالجة الملف اإليراني .20

 رأى مراقبون في إسرائيل في تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين            : أسعد تلحمي  -الناصرة  
نتنياهو في شأن وجوب إخالء البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية لتمكين الواليات المتحـدة                

كيـة  من معالجة الملف النووي االيراني بشكل جدي، تراجعاً في مواقفه المتشددة وقبوالً بالمعادلة األمير             
  . التي تربط الملف االيراني بملف المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة

يذكّر بما تعرض له رئيس الحكومـة       » ليكود«من جهة ثانية، ينذر موقف نتنياهو هذا بتمرد داخل حزبه           
وكـان نتنيـاهو    .  »كديما«السابق آرييل شارون حين اضطر إلى االنسالخ عن الحزب وتشكيل حزب            

البرلمانية مساء أول من أمس، أن الملف االيراني هو الملـف األول   » ليكود« ألعضاء كتلة حزبه     أوضح
»  ليكود«وفوجئ وزراء   . »حتى بثمن اضطرارها إلخالء البؤر االستيطانية     «الذي توليه حكومته األهمية     

 22ي إلـى إخـالء      ايهود باراك الداع  » العمل«ونوابه من تأكيد نتنياهو دعمه موقف وزير الدفاع زعيم          
  . خالل أسابيع» غير قانونية«بؤرة استيطانية 
إن عددا من الوزراء والنواب بدا غير مصدق ما يسمع ممن يعتبر            » يديعوت أحرونوت «وقالت صحيفة   

وأضافت أن أربعة وزراء على األقل انتقدوا موقفه ودعوه إلـى مواصـلة             . »أب االستيطان «هو ايضا   
لـم  «: وزادت أن أحد الوزراء القريبين من نتانياهو توجه اليه محذراً         . ويرهاالبناء في المستوطنات وتط   

ونقلت . »إحذر من أن يسقطك اليمين عن الحكم بسبب هذه السياسة         . يتم انتخابك لتزيل البؤر االستيطانية    
ة هناك مسائل أكثر أهمية واشـتعاالً مـن مـسأل         «الصحيفة عن نتنياهو قوله الحقاً في أحاديث مغلقة ان          

ثمة ضرورة إلبداء تنازل، وأنا مستعد التخاذ خطوات ال تحظى بشعبية مثل            . البؤر، مثل التهديد االيراني   
  . »إخالء البؤر، ألن التهديد االيراني هو فوق كل المسائل األخرى

وأوفد نتانياهو وزير شؤون المخابرات دان مريدور ومستشاريه يتسحاق مولخو وعوزي أراد إلى لنـدن               
اء مسؤولين أميركيين بهدف التباحث في قضية البؤر االستيطانية وتشكيل طاقم مشترك يتابع هذا              أمس للق 

  . الملف ومجمل القضايا المتعلقة بالملف الفلسطيني وطاقم آخر لمتابعة الملف االيراني
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مقايضة تفكيـك   «أن موفدي نتنياهو سيحاولون إقناع نظرائهم األميركيين بـ         » هآرتس«وذكرت صحيفة   
  . »البؤر االستيطانية بمواصلة البناء في المستوطنات الكبرى

  27/5/2009الحياة، 
  

  مع التحفظات اإلسرائيلية" خريطة الطريق"باراك وليبرمان يسعيان إلحياء  .21
اإلسرائيلية أمس إن وزير الحـرب إيهـود بـاراك          " معاريف"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي -الناصرة

ان يبلوران مخططا إلقرار خطة خريطة الطريق من جديد في الحكومـة            ووزير الخارجية أفيغدور ليبرم   
إن باراك وليبرمان باتا يعمالن بشكل مشترك، رغم الخالفات بينهمـا، إذ            " معاريف"وقالت   اإلسرائيلية،

أنهما يعدان مشروعا لعرضه على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلقرار خطة خريطة الطريـق مـن                
 تحفظا تفرغ الخطـة     14اإلسرائيلية، علما أن الصيغة اإلسرائيلية لهذه الخطة تتضمن         جديد في الحكومة    

  .من كل االلتزامات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين
فهو سيخرج  . سيكون معنى دولي واضح بل وربما دراماتيكي      "وحسب ليبرمان وباراك، فإن لخطوة كهذه       

  ".فيها في األسابيع األخيرة ويعيد تحريك الثقة من جديدإسرائيل، دفعة واحدة، من الزاوية التي تتمترس 
  27/5/2009الغد، األردن، 

  
  ولن يقبل الفلسطينيون بشروطنا التفاوضية" إسرائيل"خريطة الطريق بات سيئة لـ: ليفني .22

حذرت وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة المعارضة اإلسرائيلية الحالية تسيبي          :برهوم جرايسي -الناصرة
سـيئة  "خريطـة الطريـق باتـت       " أمس الثالثاء في مقابلة مع إذاعة جيش االحتالل من أن خطة             ليفني،

، لكون ال يوجد أي شريك فلسطيني يقبل بها حاليا، بسبب الجدول الزمني الذي تـنص عليـه،                  "إلسرائيل
ائم، وهذا  مثل جعل التفاوض حول الحل الدائم للمرحلة الثالثة، بمعنى عدم الحديث حاليا عن دولة وحل د               

وقالت ليفني إن ممارسات الحكومة اإلسرائيلية الحالية تمنع استئناف          .ما لن يقبل به أي طرف فلسطيني      
  .العملية التفاوضية مع الفلسطينيين

وأيدت ليفني في المقابلة ذاتها إزالة البؤر االستيطانية، وقالت إن على الجمهور في إسرائيل أن يفهـم أن                  
ولتين ليس خضوعا إلمالءات الواليات المتحدة، بل هو سعي لوضع حدود شـرعية             إزالة البؤر وإقامة د   

  .ومعروفة إلسرائيل، حسب تعبيرها
وهاجمت ليفني وزير الحرب باراك، لكونه لم يفعل أي شيء إلزالة البؤر االسـتيطانية خـالل واليـة                  

  .الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت، بينما يفعل هذا اآلن
  27/5/2009دن، الغد، األر

  
  احتمال تكليف وزير إسرائيلي ملف شاليت: اإلسرائيليلتلفزيون ا .23

يتوقّع تعيين الوزير االسرائيلي المكلف اجهزة االستخبارات دان ميريدور :  ا ف ب-القدس المحتلة 
وأوضح التلفزيون االسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو . إلدارة ملف الجندي غلعاد شاليت

اليميني، ان يتولى المفاوضات من اجل االفراج » ليكود«اقترح على ميريدور، وهو من اقطاب حزب 
  . عن شاليت، وهو اقتراح يؤيده

  ليفني شكلت حكومة ظل": جيروزاليم بوست"    27/5/2009لحياة، ا
ني شكلت  تسيبي ليف " كديما"اإلسرائيلية الصادرة أمس، أن زعيمة حزب       " جيروزاليم بوست "قالت صحيفة   

حكومة ظل على غرار حكومات الظل التي تقام في المملكة المتحدة، وذلك بعد فشلها بتـشكيل حكومـة                  
  .حقيقة قبل سبعة أشهر
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السابقة التي كان يرأسـها أيهـود أولمـرت         " كديما"وتابعت الصحيفة اإلسرائيلية أن وزراء في حكومة        
ني باراون وزيرا للمال ووزير الداخليـة       سيشغلون مناصب مشابهة في حكومة الظل، حيث سيكون فرو        

السابق مئير شتريت سيكون مسؤول عن المسائل المتعلقة باإلدارات المحلية، أما أفي ديختـر فـسيرأس                
  .لجنة الحزب في األمن الداخلي

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الوحيد الذي لن يشغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة هـو وزيـر                  
  . سابق شاؤول موفاز، حيث سيكون وزير الدفاع في حكومة الظلالمواصالت ال

أما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير العدل السابق حاييم رامون فسيتابعان ما يتعلق بالشؤون               
  .الخارجية والصراع في الشرق األوسط وصياغة الدستور الجديد

  27/5/2009المستقبل، 
  

   للهند تتجاوز المليار دوالر طائرات تجسس إسرائيليةثالث .24
أفصحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه جرى تسليم الهند أول طـائرة           :   عبد الجبار أبو غربية    - عمان

استطالع من أصل ثالث ضمن صفقة تبلغ مليارا ومائة مليون دوالر، وتحتوي الطائرات علـى أنظمـة           
  .لصناعات الجوية اإلسرائيليةمراقبة واستقصاء المعلومات االستخبارية، وهي من إنتاج ا

وأعلنت وزارة الدفاع في نيودلهي أن هذه الطائرة حطت في قاعدة لسالح الجو الهندي، حيث اسـتقبلت                 
وقالت إذاعة جيش االحتالل إنه كان قد جرى التوقيع على الـصفقة بـشأن هـذه           .من قبل كبار الضباط   

  .ان فسيتم تسليمهما خالل العام المقبلالطائرات قبل حوالي خمس سنوات، أما الطائرتان األخري
  27/5/2009 عكاظ، 

  
  اشكنازي يدعو واشنطن لدعم الحرب اذا فشل الحوار مع طهران .25

اعرب رئيس االركان االسرائيلي الجنرال غـابي اشـكينازي         :  حسن مواسي، وكاالت     -القدس المحتلة   
فتحه مع ايـران القناعهـا بعـدم    امس عن شكوكه في فرص نجاح الحوار الذي تنوي الواليات المتحدة    

  .مواصلة برنامجها النووي
ثمة مقاربـة بـين الواليـات       "وقال الجنرال اشكينازي امام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع          

هذا الحوار من الوسائل التي قد      "وتابع ان    ".المتحدة وايران لكن اشك في امكانية ان يكلل الحوار بالنجاح         
واضـاف الجنـرال     ".على التخلي عن برنامجها النووي وهو ايضا الوسيلة التي نفـضلها          تحمل ايران   

ايران تواصل برنامجها النووي واذا توصلت الى انهائه ستزعزع استقرار الشرق االوسط            "اشكينازي ان   
ورأى أشكنازي أن    ".بصفتي قائد االركان وعسكرياً واجب علي ان اعرض عليكم كافة الخيارات          . برمته

وأضاف أن الوضـع فـي       .تقبل الواليات المتحدة حال فشل حوارها مع إيران أن يكون الخيار عسكريا           
إسرائيل أشبه بقرع طبول الحرب سواء على صعيد التصريحات أو األفعال عبـر المنـاورات واسـعة                 

هة الداخلية  النطاق التي تجرى حاليا وانتهى القصف الجوي منها وتبقت المناورات الداخلية التي تعد الجب             
  .لمواجهة أي هجوم صاروخي محتمل

  27/5/2009الدستور، 
  

  الخارجية اإلسرائيلية تنشر وثيقة تتهم فنزويال بان لها عالقة بالبرنامج النووي اإليراني .26
عالقـة  "اتهمت وثيقة إسرائيلية رسمية امس فنزويال بان لهـا           : حسن مواسي، وكاالت   -القدس المحتلة   

تـساعد  "وقالت وثيقة وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي نشرت مقتطفات منها         ".يرانيبالبرنامج النووي اإل  
فنزويال إيران في االلتفاف على العقوبات االقتصادية التي يفرضها مجلس األمن الدولي عليها من خالل               
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شـيرات  إصدار وثائق سفر إليرانيين تسمح لهم بالتنقل بين دول أمريكا الالتينية دون الحاجـة إلـى تأ                
  ".دخول

لدينا معلومات تفيد بان فنزويال زودت إيران باليورانيوم لتطوير برنامجها النووي وان طهران             "وأضافت  
  ".تقيم خاليا لحزب اهللا في شمال فنزويال وجزيرة مارجريتا الفنزويلية

  27/5/2009الدستور، 
  

  ضد إيران وكوريا الشمالية" قبضة حديدية"تدعو الستخدام " إسرائيل" .27
" قبضة حديدية"أفيغدور ليبرمان أمس إلى استخدام ما أسماه " اإلسرائيلي"دعا وزير الخارجية : وكاالت

ضد إيران بحجة انها تطور برنامجاً نووياً، وضد كوريا الشمالية إثر قيامها بتجربة نووية واطالق 
الدول الغربية ملزمة "ن أ" اإلسرائيلي"ليبرمان في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش  واعتبر .صواريخ

  ".بالتعامل مع كوريا الشمالية وإيران بقبضة حديدية
  27/5/2009الخليج، 

  
  " الهيكل المزعوم"مصمم على بناء " نتنياهو: "الشيخ رائد صالح .28

دعا الشيخ رائد صالح رئيس مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، علماء : وكاالت -الدوحة
بدورهم في نصح الحكام، وتحريك الشعوب للدفاع عن المسجد األقصى المبارك، اإلسالم إلى القيام 

 2009-6-7مطالبا إياهم بإصدار فتوى شرعية بمناسبة ذكرى سقوط القدس الشرقية التي تحل يوم 
.. القدس"وحذر الشيخ صالح، خالل ندوة بعنوان  .تضع األمة وحكامها أمام واجبهم تجاه المدينة المحتلة

بالعاصمة القطرية الدوحة، من إقدام " احك يا أقصى"، عقدت على هامش فعاليات مهرجان "مأمل وأل
تستهدف القدس واألقصى، مرجحا " مغامرة متهورة"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أي 

 رئاسة في عهد حكومته، بعد أن فشل في ذلك خالل توليه" الهيكل المزعوم"أن يحاول نتنياهو بناء 
 1996وذكر بأنه خالل فترة رئاسة نتنياهو لحكومته األولى عام  .الحكومة في تسعينيات القرن الماضي

كشف الرئيس المصري حسني مبارك، خالل لقاء جمعه بنتنياهو، عن مخططات لألخير تستهدف بناء 
اسة الحكومة لتنفيذ واآلن عاد مرة أخرى لرئ: "وأردف قائال .الهيكل المزعوم، ولم ينف نتنياهو ذلك
كل ما يحدث في القدس يستهدف تهويد "وأكد الشيخ صالح أن  ".األحالم السوداء التي لم يستطع تنفيذها

  ".المدينة بالكامل، والهدم التدريجي لألقصى؛ لخلق ظروف تتيح بناء الهيكل المزعوم
  27/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  رغم تهديد االحتالل بمنعها..  النكبةفلسطينيو الداخل يعتزمون مواصلة إحياء ذكرى .29

أكد بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل على أنه سيتم إحياء ذكرى النكبة سنويا 
وأن الوالء األساس للعرب في الداخل هو لوطنهم، . ما دامت هذه النكبة مستمرة بإسقاطاتها وآثارها

 . بقائهم على أرض وطنهم باشتراطات سياسية إسرائيلية بائسةوبالتالي ال يمكن مقايضة وجودهم و
ـرب نسخة منه، من األصوات والمواقف 48وَحذّرت لجنة المتابعة، في بيان وصل موقع عــ

واإلجراءات الفاشية والترهيبية اإلسرائيلية، المعلنَة وغير المعلنَة، ضد الجماهير الفلسطينية في البالد، 
 .ام األخيرةكما تجلَّت في األي

 27/5/2009، 48عرب
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    إثر تعرضها للضرب المبرح من مستوطن في نابلسإصابة فلسطينية .30
 قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لمراسل وكالة االنباء :بترا–رام اهللا 
 القدس المفتوحة ومن سكان عاما طالبة في جامعة21في رام اهللا إن الفتاة هبة عبد الحق ) بترا(االردنية 

سلفيت نقلت إلحدى المستشفيات بعد تعرضها للضرب من قبل مستوطن متطرف بالقرب من حاجز 
  .اإلسرائيليزعترة المقام على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس برام اهللا وتحت حماية افراد من الجيش 
  27/5/2009الرأي، األردن، 

   عاماً في االعتقال اإلداري12 عزام إلى غزة بعد اهللا بعد ابن شقيقة عبدي االحتالل .31  
إلى قطاع غزة، بعدما )  عاما52ً(أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير المحرر محمود عزام : غزة

ووصل عزام .  عاماً أمضاها متنقالً بين عدد من السجون اإلسرائيلية12أنهى مدة محكوميته أمس البالغة 
شمال القطاع، ثم إلى مدينة غزة، فالتقى وزير الداخلية في » ايرز«ت حانون ظهر أمس إلى حاجز بي

ووصفت وزارة شؤون  .الحكومة المقالة فتحي حماد، ثم رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر
األسرى والمحررين في الحكومة المقالة إبعاد عزام بعد اعتقال إدارى من دون محاكمة أو تهمة لمدة 

جريمة قانونية وأخالقية يرتكبها االحتالل مستهتراً بكل األعراف والمواثيق الدولية التي « بأنه عاما12ً
  .»تحرم اإلبعاد أو اعتقال اإلنسان من دون تهمة لفترة طويلة

 من دون توجيه تهمة إليه سوى أنه 1997) أكتوبر( تشرين األول 29عزام معتقل منذ «ولفتت إلى أن 
داهللا عزام، وأنه تواجد في باكستان لفترة معينة، لذلك هو يشكل خطراً على دولة ابن شقيقة الشهيد عب

ولم يجد االحتالل طوال تلك السنوات أي تهمة تدينه للحكم عليه، فبقي رهن االعتقال اإلداري . االحتالل
  . »لهذه الفترة الطويلة

    27/5/2009الحياة، 
   48الـ أراضي شجرة زيتون في 250االحتالل يقتلع  .32

إن سـلطات   :" 1948قالت مصادر فلسطينية في النقب، جنوب فلسطين المحتلـة، عـام             :القدس المحتلة 
 شجرة زيتون، والعديد مـن أشـجار التـين، والعنـب،     250االحتالل، أقدمت أمس على اقتالع حوالي  

وقـال  ". بواسطة الجرافات، كما تمت مصادرتها بواسطة سيارات شحن، وذلك جنوب قرية شقيب السالم            
إن هذه الفعلة التي لم تكن لها سـابقة، تـأتي فـي إطـار               :" المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها     
  ". المضايقات إالسرائيلية على عرب النقب

  27/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   اثنين في غزةاالحتالل يعتقل صيادين .33
 قارب صيد صغير قبالة شاطئ  اعتقلت قوات االحتالل اثنين من الصيادين بينما كانا على متن:غزة

   .مدينة رفح جنوب القطاع
  27/5/2009الخليج، 

  
  "لين العظام"من أطفال غزة مصابون بـ  % 4.1: دراسة  .34

من أطفال قطاع غزة مصابون بمـرض لـين العظـام أو            % 4.1أكدت دراسةٌ ميدانية حديثة أن       :غزة
منهم هم من سكان المناطق المزدحمـة       % 99 ، مبينةً أن  )في الجسم " د"الناجم عن نقص فيتامين     (الكساح  

  ".التي يحول تالصق المباني فيها أخذ البيت الواحد كفايته من أشعة الشمس المباشرة"
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من عدد أفراد العينة التي خضعت للدراسة يشتبه في إصـابتهم            % 27ولفتت الدراسة إلى أن ما نسبته       
ولكن ال تظهر عليـه     " د"لطفل من نقص الفيتامين     الذي يعاني فيه ا   ) لين العظام تحت اإلكلينيكي   (بمرض  

  . األعراض اإلكلينيكية للمرض
 شـهراً مـن كافـة       36 إلى   6طفل تتراوح أعمارهم ما بين      ) 2201(وضمت العينة التي شملها البحث      

 من خالل الفحص باألشعة الـسينية       -الوحيدي.حسب د –مناطق القطاع تم فحصها إكلنيكياً، وتأكيد ذلك        
ويـذكر  . ليد وأخذ عينة دم من الوريد لفحص عناصر الكالسيوم والفسفور والفوسفات القلوية           على رسغ ا  

حملة (أن فعاليات حملة لين العظام تُطلقها الجمعية بدعم وتمويل من مبادرة الشارقة لدعم أطفال فلسطين                
  ) .MAP( بريطانيا –، ومؤسسة العون الطبي للفلسطينيين )سالم يا صغار

  27/5/2009ين، صحيفة فلسط  
  

  مستشفى الشفاء بغزة مساعدات طبيةتسلم " قافلة األمل األوروبية" .35
سلمت قافلة األمل األوروبية مستشفى الشفاء بغزة، مساعدات طبية كانت على متن القافلـة التـي                : غزة

  .دخلت أول أمس إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي الفاصل بين األراضي المصرية والفلسطينية
 27/5/2009بيل، األردن، الس

  
 تستعد لالكتفاء الذاتي في الزراعة الحكومة المقالة  .36

رغم الحصار بدأنا خطة من «قال وزير الزراعة في الحكومة المقالة محمد اآلغا إنه : أ ف ب، د ب أ
ى مشيراً إل» اجل تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، حيث نقوم بزراعة الخضروات والفواكه

 االكتــفاء الكلي  .»أولى نتائج الخطة ظهرت بمنتجي البطيخ والبصل«أن وأوضح اآلغا أن
، بحـيث لن يتم استـيراد أية منــتجات زراعية إلى غزة سواء من 2019سيتــحقق في الــعام 
راعة تم تحقيق اكتفاء في إنتاج البصل حيث تمت ز«وأشار اآلغا إلى أنّه  . إسرائيل أو من دول أخرى

 دونما 4770 دونم من البطاطا، و1200 طنا، فيما تمت زراعة 21670 دونم وبلغ حجم االنتاج 6900
 . » طن20900من البطيخ بإنتاج 

من جهة ثانية قال االغا أن وزارة الزراعة وبسبب الحصار البحري المفروض على الصيادين بدأت 
 3ليون بذرة سمكية، ومن المتوقع أن تصل خالل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي م«بمشروع لتفريخ األسماك 
 . »سنوات لستة ماليين بذرة

 27/5/2009السفير، 
  

  ورشة في غزة تؤكد على أهمية دور المثقف في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني .37
أكدت شخصيات فلسطينية على أهمية الدور الذي يلعبه المثقف في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني : غزة

  ".ثقافة االستسالم"والوقوف في وجه ما أسموه بـ" ثقافة المقاومة"يعرف بـوتعزيز ما 
وزارة الثقافة في مدينة غزة في إطار التحضير ) 25/5(جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدتها أمس االثنين 

للمؤتمر السنوي األول للمؤسسات والمراكز الثقافية والتي تعتزم الوزارة عقده في العشرين من تموز 
  .المقبل) يويول(

إنه البد أن يكون للمثقف دوره الريادي والقيادي في مشوار المقاومة "وقال أسامة العيسوي وزير الثقافة 
وأضاف أن ثقافة المقاومة تعززت بعد معركة الفرقان التي خرج منها الشعب الفلسطيني . والتحرير

ي تعزيزه علي الساحة الفلسطينية الن مرفوع الرأس وها هي وزارة الثقافة تتبني هذا الشعار وستعمل عل
  ".طريق المقاومة اثبت انه الطريق الصحيح لنيل الحقوق وتحقيق كرامة الشعب الفلسطيني
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أننا لم نعهد أن تهتم وزارة الثقافة بإعداد وتطوير الشخصية الفلسطينية وتعزيز "من ناحيته قال البردويل 
مقاومة هي جزء أصيل في ثقافة الشعب الفلسطيني وهي ثقافتها السيما ثقافة المقاومة، خاصة وان ال

  ".الوسيلة التي من خاللها سيحقق الشعب تطلعاته وآماله بالنصر والحرية والكرامة
 26/5/2009قدس برس، 

  
  "الوطن البديل"عمان تستدعي السفير اإلسرائيلي احتجاجاً على اقتراح  .38

الحكومة األردنية قدمت احتجاجاً  أن  غيشان نبيل عن مراسلها من عمان27/5/2009الحياة،  ذكرت
رسمياً لدى إسرائيل أمس على مناقشة الكنيست اقتراحاً قدمه أحد األحزاب اليمينية المنضوية في 
االئتالف الحكومي، يعتبر األردن دولة للشعب الفلسطيني، بعدما أثار غضباً رسمياً وشعبياً خالل 

  .ونواب الحكومة بالتصدي لهاألسبوع الماضي وطالبت أحزاب ونقابات 
واستدعى وزير الخارجية ناصر جودة أمس السفير اإلسرائيلي في عمان وابلغه احتجاج بالده ورفضها 

وقالت الخارجية في بيان إن . »دولتين للشعبين على ضفتي نهر األردن«القاطع لمناقشة الكنيست اقتراح 
ا الطرح المرفوض تماماً، مطالباً الحكومة اإلسرائيلية استياء األردن البالغ إزاء هذ«جودة أبلغ السفير 

وضوح وثبات الموقف األردني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية «وأكد جودة . »بإيضاح رسمي لما جرى
المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وهي تشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، 

اس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية والمرجعيات الدولية ضمن إطار الحل وضمان إقامتها على أس
  .»اإلقليمي الشامل

 نادر الذهبي قال  األردني رئيس الوزراء أ، عن مراسلها من عمان 27/5/2009الدستور، وأضافت  
غير مقبول اطالقا بالنسبة لالردن وانه " دولتين للشعبين على ضفتي نهر االردن"ما يسمى بمشروع أن 

يتم التعامل معه باعلى درجات االهتمام والمتابعة خصوصا وان هناك معاهدة سالم بين البلدين ، مؤكدا 
  .ان االردن سيواصل التحرك ازاء هذا االمر

  
 "إسرائيل"ي وآخرين بتهمة التعامل مع إيقاف ضابط بارز في الجيش اللبنان .39

الضابط الموقوف هو وأحد ضباطه البارزين، بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي،  أوقف الجيش اللبناني
من عدبل في قضاء عكار من مواليد مطلع الستينيات، متأهل ولديه بنت وصبي، . د. العقيد منصور ح

  .  والشمال والجنوبوله أربعة أشقاء يتوزع سكنهم بين البقاع
خاص في وثالثة أشتعمل في صيدلية في الخيام، إمرأة  أوقفت دورية من المديرية العامة لألمن العام كما

 وفي بلدة . آخرين فجر أمس، ثالثة أشخاص"فرع المعلومات"وفي صيدا، أوقف  .الحدودية "كال كفر"
، ألقت قوة من األمن العام )بعلبكقضاء (وفي بلدة الخضر  .أخر  شخصارميش، أوقف األمن العام

   .، وذلك بتهمة التعامل مع العدو اإلسرائيليالقبض على عريف في الجمارك اللبنانية
 27/5/2009السفير، 

 "عنصرية"منع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة : الجامعة العربية .40  
 من إحياء ذكرى النكبة، 1948دانت جامعة الدول العربية منع أهالي أراضي :   أحمد علي-القاهرة 

 وقال السفير محمد صبيح األمين  .هذا السلوك بأنه عنصرية ال تقل عما جرى في جنوب إفريقياووصفت  
واألراضي العربية المحتلة، في تعقيب للصحافيين على الحملة  لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين 

المحاذير  حتالل بممارستها هذه تتجاوز كل ، إن سلطات اال1948اإلسرائيلية بحق عرب  العنصرية 
وتدخل الواليات المتحدة لوضع حد  وتتنكر للقوانين واألعراف الدولية، مطالبا بتضافر الجهود الدولية، 

    .لما يجري
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جدد صبيح .. ل"دولة إسرائي" على االعتراف بيهودية " إسرائيل"وحول مشروع القانون الذي يرغم عرب 
، مؤكدا أن هذه الفكرة عنصرية من "إسرائيل"ليهودية   جامعة الدول العربية الرافض التأكيد على موقف

في أراضي عام : " وقال السفير صبيح .مباشر حقوق كل من هو غير يهودي الدرجة األولى وتمس بشكل 
وفئات أخرى، وهؤالء المواطنون هم أصحاب الحق في   هناك مسيحيون وأرمن ومسلمون، 1948

الموافقة على كل المطالب اإلسرائيلية التي تؤدي لإلضرار بمصالحهم والمس  ذلك ال يجوز األرض، ول
طالب  لحل الدولتين، ولمؤتمر أنابوليس الذي " إسرائيل" واستنكر السفير صبيح تنكر  .بحقوقهم األساسية 

   .بضرورة وقف االستيطان وتهيئة األجواء لتحقيق السالم
 27/5/2009العرب، قطر، 

 
  المستطلعين أبدوا تعاطفهم مع حركة حماس أكثر من فتح:  استطالع لمؤسسة كارنيجيفي .41

في استطالعٍ أجرته مؤسسة كارنيجي االستطالع السنوي للرأي العام العربي فـي            : ترجمة خالدة الساقي  
 بمصر واألردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية الـسعودية واإلمـارات العربيـة    2009 أبريل  -مايو
، وأن  2009-2008كانت هي الفائز األكبر لحرب غزة عـام         " إسرائيل"لمتحدة، اعتقد أكثر العرب أن      ا

فقـط  % 11وفي تقييمهم للقوة اإلسرائيلية، بعد حرب غزة، يعتقد         . الشعب الفلسطيني كان الخاسر األكبر    
  .  محايد%44يعتقد أنّها أضعف و% 44بينما ) 2008في % 16مقارنة مع (أقوى " إسرائيل"أن 

إنّهم يتعاطفون مع فتح وحماس إلى      ) خارج مصر % 39% (49وأما عن االنقسام بين الفلسطينيين، قال       
  ). خارج مصر% 14(مع فتح % 12ويتعاطف ) خارج مصر% 33(مع حماس % 22ويتعاطف . حد ما

نـاك تعاطفـا    والجدير بالذكر أن كل المستطلعين أبدوا تعاطفهم مع حركة حماس أكثر من فتح كما أن ه               
ويفـضل  %). 43(وفي لبنـان    %) 46(وفي العربية السعودية    %) 68(قويا جدا مع حماس في األردن       

خـارج  % 22% (12رؤية حكومة وحدة وطنية فلـسطينية، و      ) خارج مصر % 61(من العرب   % 74
  . يفضل حكومة فتح) خارج مصر% 11% (7يفضل حكومة حماس، و) مصر

 ولكـن عـدد الـذين       1967طالع حل الدولتين على أساس حدود عـام         ممن شملهم االست  % 73ويساند  
%) 60(وتعتقد األغلبية البالغة    . 2009في العام   % 25 إلى   2008في العام   % 19يعارضونه ازداد من    

وفي الوقت نفسه، كانت هناك زيـادة       . أنّه إذا انهار الحّل السلمي، سيكون هناك نزاع حاد لسنوات مقبلة          
 5لذين أعربوا عن اعتقادهم أن السالم أمر حتمي، ولكن لن يـستغرق أكثـر مـن                 في عدد األشخاص ا   

  ).2009عام % 40 إلى 2008عام % 27من (سنوات 
  يتحدثون حديثاً يعود بالقضية سنوات إلى الوراءنتنياهو وليبرمان : عمرو موسى .42    27/5/2009العرب، قطر، 

 موسى، أمس، بأن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي        صرح األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو      : ا.ب.د
مـش هيجيبوهـا    " "إسرائيل"بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان وعدداً من المسؤولين في           

. ، قائالً انهم يتحدثون حديثاً يعود بالقضية سنوات إلى الوراء ما سيؤدي الى صدام ال تحمد عقبـاه                 "البر
ان القدس ال يمكن حلها أبداً إال أن تكون القدس الشرقية عاصـمة             " موسى   وفيما يتعلق بقضية القدس قال    

وعقـب موسـى    ". للدولة الفلسطينية، وأن تكون األماكن المقدسة تحت إشراف دولي وإسالمي ومسيحي          
ـ 48على مشروع قرار الكنيست اإلسرائيلي باعتراف عرب         كـالم  "موضـحاً أن    " يهوديـة الدولـة   " ب

ولن يجعلنا نغير من مواقفنا بل يحفزنا على مزيد من التمسك بالقدس وحماية مصير              ال يلزمنا   " إسرائيل"
ورفض الحديث عن خطة الرئيس األمريكي باراك أوباما للـشرق          ". القدس وأنها تكون عاصمة للدولتين    

األوسط قبل أن يأتي للقاهرة وإعالنها بشكل رسمي، مؤكداً أن أية تسوية يجب أن تأخذ فـي اعتبارهـا                   
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وحول حقوق الالجئين الفلسطينيين واستعداد الجانب العربي لدفع تعويضات لهم، قال           . حقوق الفلسطينية ال
قبل الحديث عن التعويضات يجب الحديث عن العودة أوالً ثم التعويض، وهي عناصر كثيرة في               : "موسى

ورفـض  ". 194ار رقـم    القضية الفلسطينية يجب أن تحترم جميعاً، استناداً الى المبادرة العربية والقـر           
األلمانية حول اتهام حزب اهللا بالتورط في قـضية اغتيـال           " دير شبيجل "موسى الحديث عن تقرير مجلة      

  ".ال أعلق على تقارير صحافية: "رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري، قائالً
  لمحتلةفي القدس ا" إسرائيل"البرلمان العربي يدين إجراءات  .43    27/5/2009الخليج، 

المتصاعدة في القدس المحتلة    " إسرائيل"أدانت رئاسة البرلمان العربي بشدة إجراءات       :  وكاالت -القاهرة  
 ألف فلـسطيني مـن      200واستمرارها في تهويدها وتركيز خططها في المرحلة المقبلة على طرد نحو            

العيش الكـريم لهـم     دائرة القدس وما يترتب على ذلك من مصادرة أمالكهم، فضالً عن تضييق فرص              
واستمرار حفرياتها تحت المسجد األقصى وحوله، األمر الذي يهدد بانهياره، باالضافة الى إقامتها جدار              

ودعا البرلمان العربي، في بيان تم توزيعه بالقـاهرة فـي ذكـرى نكبـة فلـسطين                 . الفصل العنصري 
ه الذكرى األليمة إلنقاذ القدس الجـريح       البرلمانات العربية واالقليمية والدولية في هذ     "واغتصاب القدس،   

  ".     والعمل على فضح الممارسات الصهيونية

  "على االراضي الفلسطينيةس مصر تفضل عقد مؤتمر حركة فتح الساد: "مصادر مصرية .44    27/5/2009الخليج، 
علـى  س  إن مصر تفضل عقد مـؤتمر حركـة فـتح الـساد    ،"الحياة"قالت مصادر مصرية موثوقة لـ     

ي الفلسطينية، معربة عن استيائها لما آلت إليه الحركة من انقسامات ومحاور، ومؤكدة ان مصر               االراض
 أن مـصر التـي شـهدت    ،واضافت. تدعم فتح التي تعتبر الحاضن لمشروع التحرر الوطني الفلسطيني  

لحركـة  إن ": تأسيس منظمة التحرير على أراضيها، ال تقبل بعقد مؤتمر لفتح قد يشهد انقسامها، وقالـت     
فتح إرثا عظيما، وعلى أبنائها الحفاظ عليه وإفساح المجال لألجيال الشابة ألخذ مواقعها، وكذلك االستفادة               

، معربة عن أملها في أن يدرك القائمون على الحركة المسؤوليات الجسام            "من خبرات القيادات المؤسسة   
كومة االسرائيلية الحاليـة تـسعى إلـى        وقالت إن الح  . والخطر الذي يحيق بالقضية الفلسطينية ويتهددها     

القضاء على فتح باعتبارها حامية المشروع الوطني الفلسطيني ومقبولة ومعتدلة وتحظى بـدعم عربـي               
. وإقليمي ودولي، مشددة على أن هذا الدعم ال يكفي وليس فاعالً طالما أن أبناءها غير حريصين عليهـا                 

 عن التالسن وتبادل االتهامات وعقد المـؤتمرات كـي    ودعت قيادات الحركة إلى توحيد صفوفها عوضاً      
  .تتمكن من مواجهة الخطط االستيطانية ومحاولة اإلسرائيليين العصف بالقضية الفلسطينية ككل

 مصر تسمح عبور نشطاء أجانب إلى غزة .45    27/5/2009الحياة، 
ء األجانـب    مـن النـشطا    59سمحت السلطات المصرية، أمس الثالثاء، بعبـور        :  شادي محمد  -رفح  

والعاملين في المجال اإلنساني إلى قطاع غزة بعد اعتصامهم يومين أمام معبر رفح الحدودي من الجانب                
 47وقال مسؤول بمعبر رفح الحدودي إنه تم فتح المعبر استثنائيا ولفترة وجيزة أمام عبـور                . المصري

 أيضا السماح بعبور وفد كندي يـضم        وتابع أنه تم  . أميركيا وناشطا ألمانيا وآخر نرويجيا إلى قطاع غزة       
. للـسالم برئاسـة سـاندرا روش   " كود بينك" أشخاص من العاملين في المجال اإلنساني يتبع منظمة         10

  .ويحمل الوفد معه لعب أطفال وأدوية لقطاع غزة بالتنسيق مع منظمة غوث لشؤون الالجئين األونروا

األمل األوروبية التي تحمل معونات طبية مقدمة        من أعضاء قافلة     20وسمحت السلطات المصرية بعبور     
للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وذلك بعد ساعات من أعالن المسؤولين عن القافلة العودة إلـى أوروبـا                 

وتم في  .  شخصاً 94بسبب إصرار السلطات المصرية على عدم عبور جميع أعضاء القافلة البالغ عددهم             
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.  منهم فقـط   20ات المصرية والمسؤولين عن القافلة يقضي بدخول        النهاية التوصل إلى اتفاق بين السلط     
 40 مليون يورو تم جمعها من عدة دول أوروبية تـشمل            3وتضم القافلة معونات طبية تقدر قيمتها بنحو        

شاحنة وسيارة إسعاف وهي معونات تبرعت بها مؤسسات غير حكومية وأفراد وتشمل كراسي متحركة              
  .حديثة جدا للمكفوفينللمعاقين وبرامج كمبيوتر 

  مقابل حل مشكالتنا" إسرائيل"عرضوا علينا التطبيع مع : الرئيس عمر البشير .46   27/5/2009العرب، قطر، 
، أن بـالده    "الخلـيج "كشف الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار مع         :  عايدة عبدالحميد  -الخرطوم  

دد على أن السودان لن يساوم على مبادئـه         عرض عليها التطبيع مقابل حل مشكالتها وأزماتها كافة، وش        
  .أو حريته أو موقفه الثابت من الحقوق الفلسطينية

 الرد العسكري على أي عدوان إسرائيلي سيكون مباشراً وفي بضع ثوان :إيران .47    27/5/2009الخليج، 
تنوي شن  " إسرائيل"اإلسرائيلية، أن كل المؤشرات تدل على أن        " هآرتس"كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 

حرب على إيران في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو بـدأ                  
وفي المقابل، هدد رئيس مؤسـسة الدراسـات        .  أيار 18اإلعداد للحرب بعد زيارته للواليات المتحدة في        

رد العسكري اإليرانـي علـى أي       اإلستراتيجية للقوات المسلحة اإليرانية األدميرال علي شمخاني، بأن ال        
عدوان إسرائيلي على بالده سيكون مباشراً وفي بضع ثوان، مشيراً إلى أن التهديدات اإلسرائيلية محاولة               

ونقلـت وكالـة    . يائسة الستعادة ثقة بعض الدول الغربية التي باتت تشعر أن دعمها لتل أبيب بات مكلفاً              
تفتقر إلى القدرة العسكرية التي تمكنهـا مـن تحويـل           " ائيلإسر"األنباء السورية عن شمخاني القول أن       

تهديداتها إلى أمر واقع على األرض وأنها غير قادرة على مهاجمة إيران عسكرياً، معتبـراً التهديـدات                 
التي يطلقها القادة اإلسرائيليون ضد إيران مجرد لعبة سياسية يريدون من خاللها فرض وجـودهم فـي                 

  .على أنها عدو للعربالمنطقة وإظهار طهران 

  بالمشاركة في شن غارات على قوافل تهريب شرقي السودان" إسرائيل"الخرطوم تتهم  .48    27/5/2009السبيل، األردن، 
الئحة اتهام السودان لجهات مختلفة بالمـشاركة فـي شـن           " إسرائيل"تصدرت  :  عماد حسن  -الخرطوم  

شباط الماضـيين   / كانون الثاني وفبراير  / غارات على قوافل تهريب شرقي السودان خالل شهري يناير        
 شخصا، كما اتهمت الخرطوم الكيان اإلسرائيلي بتقديم دعم مباشر إلى تشاد تحـت              119أدت إلى مقتل    
  . غطاء فرنسي

    27/5/2009لخليج، ا
  توسيع المستوطنات غير مشروع وُيضر بعملية السالم: كندا .49

االسـتيطان فـي    " إسرائيل" اعتبرت كندا أن توسيع      :ترز أ ف ب، روي    -اوتاوا، رام اهللا، القدس المحتلة      
، ويضر بعملية السالم، وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون فـي            »غير مشروع «الضفة الغربية   

نحـن نعتبـره    . كندا لم تؤيد قط توسيع االسـتيطان      «أمس إن   » ناشيونال بوست «مقابلة نشرتها صحيفة    
، »حل الدولتين «وأكد موقف كندا الداعم لـ      . »لبتة في عملية السالم   إجراء غير مشروع، وهو ال يساهم ا      

وقـال الـوزير    . لكنه التزم موقفاً حذراً في شأن تجميد االستيطان، رغم طرح أسئلة عدة في هذا الصدد              
الموقف الكندي لم يتغير في شأن االنتشار في        «الذي بدا كأنه يتجنب الحديث عن توسيع المستوطنات إن          

  .»إننا دائماً نرى أنها خطوة ال تساعد على تقدم السالم. رىمناطق أخ
27/5/2009الحياة،   

  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1447:         العدد       27/5/2009األربعاء  :التاريخ

  من يؤيد حصار غزة ليس حراً: رئيس قافلة األمل األوروبية" .50
غزة،  فتحي صـباح، أن عـضو مجلـس الـشيوخ             نقالً عن مراسلها في    27/5/2009الحياة،  ذكرت  

وروبية، بعد دخواها قطاع غزة،  قـد دان الحـصار           األ» قافلة األمل «االيطالي فرناندو روسي رئيس       
االسرائيلي المحكم على القطاع والصمت الدولي عن معاناة إنسانية تهدد حياة مليون ونـصف المليـون                

وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة           . فلسطيني يعيشون في القطاع   
: وتـابع . »ن ال يقول ال لهذا الحصار وال لهذا الظلم لغزة ليس حراً           م«: أحمد الكرد فور وصول القافلة    

كل واحد منا لديه وطنه وبلده، وسواء من دخل غزة منا أو من بقي في الخارج، كلنـا يجمعنـا أننـا                      «
  .»غَزيون في فكرنا وقلوبنا

في بيـان عـن      عبر الوكاالت، أن وفد قافلة األمل األوروبية عبر          27/5/2009 الجزيرة نت،    وأضافت
تضامنه مع الشعب الفلسطيني واحترامه لنتائج االنتخابات وما أفرزته في إشارة إلى فوز حركة المقاومة               

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد عبروا عن استيائهم مـن وضـع بعـض الـدول                ). حماس(اإلسالمية  
. ويعملون من أجل شطبها   األوروبية حركة حماس على قائمة المنظمات اإلرهابية وأكدوا أنهم يناضلون           

  .كما دان الوفد ممارسات االحتالل وجرائمه ضد أهالي غزة وخاصة ما تخلل الحرب األخيرة والحصار
خالل مؤتمر صـحافي   قال  سياسي بريطاني رافق القافلة، أن 27/5/2009األيام، فلـسطين،   وأضافت  

ي غزة لنقول ألهلها إن خلفنا ماليـين        نحن هنا ف  : أمس بعد تسليم مساعدات طبية لمستشفى الشفاء، بقوله       
 باحترام اإلنسانية وحقوقكم وأن تكون حضارية وأن يرفعـوا          " إسرائيل"األوروبيين يدعمونكم ويطالبون    

سنأخذ موقعا متقدما وسنخبر كل الشعوب األوروبيـة بحقيقـة          : وأضاف .الحصار فوراً عن قطاع غزة    
  .مسلمين لدعمكم والوقوف إلى جانبكممعاناتكم هنا، وسنكون يداً بيد مع اإلخوة ال

  
  وفد عسكري إسباني يتفقد حدود مصر مع قطاع غزة .51

 عضوا تابعين للسفارة اإلسبانية بالقـاهرة       20تفقد وفد عسكري إسباني ضم      :  محمد أبو عيطة   -القاهرة  
ن لهـذه  المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وقطاع غزة في زيارة تعد األولى من نوعها لمسؤولين إسبا            

وترأس الوفد الملحق العسكري بسفارة إسبانيا بالقاهرة وتضمنت جولته زيارة منطقة معبر رفح             . المنطقة
  .والخط الحدودي وعقد لقاء أمني مغلق مع مسؤولين مصريين

27/5/2009الخليج،   
  

  بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة " إسرائيل"مؤسسة هولندية تطالب بمحاكمة قادة  .52
بتقديم قـادة   «الهولندية غريتا داوزنبرغ    » أوقفوا االحتالل «طالبت رئيسة مؤسسة    : ي صباح  فتح -غزة  

الذين ارتكبوا جرائم حرب في الحرب االخيرة على قطاع غزة وحصاره، الى محكمة دوليـة               "  إسرائيل"
طـاع  كما عبرت عن صدمتها من مشاهد الدمار التي شاهدتها خالل زيارتها لق           . »خاصة بجرائم الحرب  

في غزة على أن علـى      » الحياة«وشددت داوزنبرغ في مقابلة أجرتها معها       . غزة التي دامت أربعة أيام    
كيـف  «: ، متـسائلة  »دولة مارقة «بأنها  "  إسرائيل"، ووصفت   »" إسرائيل"أوروبا أن توقف دعمها الى      «

استمرار العمل من أجل    ب«على رغم ذلك، تعهدت     . »يمكن أن نبني السالم مع دولة مارقة ال تريد السالم         
حل القضية الفلسطينية يحتم اقامة دولة      «، واعتبرت أن    »السالم، سواء في هولندا أو في كل أنحاء العالم        

»  وعاصمتها القدس، وحـق عـودة الالجئـين        1967) يونيو(فلسطينية على حدود الرابع من حزيران       
ن يتغير فـي الواليـات المتحـدة،        الوضع يجب أ  «وشددت على أن    . »وتطبيق قرارات األمم المتحدة   «

كسر القاعـدة واجـراء     «فأميركا اذا غيرت سياستها فإن العالم كله سيسير خلفها، وحضت أوروبا على             
  .»حوار مع حماس

27/5/2009الحياة،   
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  ما وراء الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني .53
  منير شفيق

 الخاصة لمؤتمر حركة فـتح، وتحديـد        القراران اللذان أصدرهما محمود عباس بحّل اللجنة التحضيرية       
مكان انعقاد المؤتمر في الضفة الغربية من جهة، والقرار الثاني بإعادة تكليف سـالم فيـاض بتـشكيل                  

  . ساعة من جهة أخرى، يدالن على عدة أبعاد أو يكشفان عدداً من الحقائق48حكومة جديدة خالل 
 لصالحيات محمود عباس الفتحاوية باعتباره عضواً فـي         فالقرار األول يمثل من الناحية الشكلية تجاوزاً      

ومن ثم ال يحق له إلغاء قرار صادر عن اللجنة المركزية والمجلس الثوري من              . اللجنة المركزية ال أكثر   
األمر الـذي يعنـي     . خالل حّل اللجنة التحضيرية، كما االنفراد في تحديد مكان المؤتمر وعدد أعضائه           

  . وإالّ فما معنى إدارة الظهر للمؤسسات واالنفراد بالقرار وفرضه. ى فتحانقالباً في فتح وعل
حّل اللجنة التحضيرية وتحديد مكان المؤتمر كما الـتحكّم بعـدد أعـضائه             : البعد الثاني للقرار المذكور   

واختيارهم يدل على الصراع الذي خاضه ويخوضه محمود عباس ومؤيدوه ابتداء من الـصراع الـذي                
  . ياسر عرفات وهو في األسرخيض ضد

بعضها اتهمه بـاالنفراد والتـسلط علـى        : والكل يتذكر سلسلة التهم التي وجهت لياسر عرفات في حينه         
. ''كبـر سـنه   ''الحركة وعدم التقيد بقرار المؤسسات، وبعضها مس عمره وما أصاب قدراتـه بـسبب               

  .في فتح'' لقديمةا''مقابل '' الجديدة''وبعضها تحدث عن تطلعات األجيال 
لقد تأكد أن كل ما وجههه هذا التيار الذي يمثله محمود عباس في فتح ضد ياسر عرفات ال عالقة له بما                     
رفَع من شعارات أو وجه من انتقادات، إذ كان الهدف االنقالب في فتح وعلى فتح لفرض خط سياسـي                   

يخها حتى بعد اتفاق أوسلو، بل مع كل ما يمكن          وتنظيمي ال يحظى باألغلبية الفتحاوية، ويتناقض مع تار       
وقد عبر عن ذلك الخط السياسي الذي اتبع فـي أنـابوليس            . أن تذهب إليه من تنازالت، تناقضاً صارخاً      

األمني اإلسرائيلي ـ  ''والمفاوضات الثنائية السرية، وفي تشكيل حكومة سالم فياض وخطها في التعاون 
  .  المقاومة وحتى إنهاء الممانعة السياسيةلمطاردة خاليا'' الفلسطيني

فالمشكل مع ياسر عرفات وغالبية فتح كان حول الخط السياسي والخـط التنظيمـي األمنـي للحكومـة                  
أما ما استُخدم من شعارات ونقد، في حينه، فقد كان لتغطية األهـداف الحقيقيـة مـن وراء                  . الفلسطينية

. ، وتسليم كل الصالحيات لرئيس الوزراء محمود عباس       ''رمز''المطالبة بتحويل ياسر عرفات إلى مجرد       
األمر الذي شجع، بصورة غير مباشرة،      . وكان من نتائج ذلك رفع الغطاء الفتحاوي شبه اإلجماعي عنه         

مع عوامل أخرى، شارون وبوش على اتخاذ قرار اغتياله بالسم ليسقط شهيداً، ويخلو الميدان الفتحـاوي                
  .للتيار المذكور

 لتدخل على معادلـة الـسلطة الفلـسطينية أغلبيـة           2006كن جاءت انتخابات المجلس التشريعي لعام       ول
وهو ما حرم ذلك التيار من الحلـول مكـان          . حماسية في المجلس التشريعي ورئيساً للوزراء من حماس       

رة علـى   عرفات في فتح والسلطة إذ نشأت حاجة إلى تكتيل كل فتح لمواجهة حماس، وفُقد إمكان السيط               
  .الحكومة والمجلس التشريعي

أي تحت قيادة أو مظلة الـرئيس الفلـسطيني         '' شرعية الرئاسة ''على أن هذا التيار الذي أخذ يعمل تحت         
محمود عباس المنتخب بعد ياسر عرفات، قاد فتح عملياً في المعركة مع حماس، وقاد السلطة من خـالل        

  2007.حزيران / م الذي وقع بعد أحداث غزة في يونيوحكومة سالم فياض التي شكلها إثر االنقسا
إن تشكيل حكومة سالم فياض تم بعيداً من فتح، وعملياً كان انقالباً ال على المجلس التشريعي فحـسب،                  

وقد تجلّى ذلك، بصورة رئيسية، من خالل السياسة األمنية التـي اتبعتهـا             . وإنما أيضاً، على فتح نفسها    
مطاردة خاليا المقاومة ألي فصيل من الفصائل، كما مـن خـالل إبعـاد قيـادات                حكومة سالم فياض ب   

قانون اإلحالة إلى التقاعد الذي يشمل كـل مـن          (األجهزة األمنية الفتحاوية التقليدية المعينة من عرفات        
ـ  زة ومن ثم إعادة تشكيلها بإشراف الجنرال دايتون في ظل التعاون األمني مع األجه            )  سنة 45يتجاوز ال
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بل وجدت نفسها فـي حالـة    . وهكذا وجدت فتح نفسها بال أنياب ومخالب في الضفة الغربية         . اإلسرائيلية
  .فقد ثبت أن الخط السياسي واألمني المذكور مدمر لفتح ولكل الساحة الفلسطينية. شبه انهيار كامل

أن يكون مناسبة إلنقاذ    ) األكثرية(ومن هنا كان اإلصرار داخل فتح على عقد المؤتمر وقد أراده البعض             
فدارت معركة اختيـار المكـان      . فتح، وأراده تيار محمود عباس مناسبة لالستيالء على قيادة فتح رسمياً          

وقد بدا األمر كأنه خالف يمس الجوانب التنظيمية واإلجرائية في مـا    . النعقاده واختيار أعضائه وعددهم   
       ـاض علـى             هو، في الحقيقة، خالف مع الخط السياسي لتياره مع سـالم فياس في فتح وتيار محمود عب

ولكن من دون أن يبلور المختلفون مع هذا الخط الذي يمثله عباس ـ فياض  . مستوى السلطة الفلسطينية
خطاً سياسياً مقابالً إالّ عبر شذرات من هنا وهناك، أو عبر ما يوجه لهذا الخط من نقد وطعن وتـشكيك                    

  . ـ اإلسرائيلية أو األمنية اإلسرائيليةفي عالقاته األميركية
القراران المذكوران اللذان أصدرهما محمود عباس المتعلقان بمؤتمر فتح وبإعادة تكليف سـالم فيـاض               
لتشكيل الحكومة أوضحا حقيقة ما جرى خالل الست سنوات الماضية من خالفات وصراعات في الساحة               

، وليس بين شرعيتين، ولم يكن صراعاً أنانياً علـى سـلطة،            فاالنقسام ليس بين فتح وحماس    . الفلسطينية
وهو جوهر كل صراع عرفتـه  . وإنما هو صراع مع الخط السياسي واألمني الذي مثله عباس ـ فياض 

  .فتح وعرفته الفصائل في ما بينها وعرفه الشعب الفلسطيني وحتى امتداده العربي ـ العربي
 26/5/2009صحيفة الوقت البحرينية 

  قييم إسرائيلي للسلطةت .54  
  ياسر الزعاترة 
قبل أيام تحدثت األنباء عن إصابة جنديين إسرائيليين برصاص مسلحين في الضفة الغربية ، وبعد يومين                

قـوة مـستعربين مـن وحـدة     :  أعلن اإلسرائيليون حقيقة الموقف وكان كالتالي5 ـ   22، تحديدا في 
فـي ذات   ). لم يذكروا هويته  ( العتقال أحد نشطاء المقاومة      الشهيرة تدخل مدينة قلقيليا فجرا    " دوفدوفان"

الوقت تصل المنطقة دورية من الشرطة الفلسطينية تشتبه فـي المجموعـة اإلسـرائيلية ، وتعتقـد أن                  
يقع تبادل إلطالق النار فيصاب اثنان من الوحـدة اإلسـرائيلية           . عناصرها من نشطاء حماس المسلحين    

  .ن أدركوا الحقيقة فعرضوا معالجة الجندي في المستشفيات اإلسرائيليةاإلسرائيليو. وشرطي فلسطيني
الحقيقة التي أدركها اإلسرائيليون وكشفوا عنها هي أن بالغهم الموجـه لقيـادة الـشرطة الفلـسطينية ،                  

كمـا أن   . والقاضي بأنهم في صدد الدخول إلى المنطقة لم يصل الدورية المشار اليها بسبب خلـل مـا                
الخالصـة  .  في صدد اعتقال أحد أعضاء حماس في المنطقة     -للمفارقة  -لسطينية نفسها كانت    الدورية الف 

  .، بحسب صحيفة معاريف التي نقلت التفاصيل ، أن التحقيق يدرس من الطرفين لمنع أحداث مشابهة
تقييمـا  ليس بعيدا عن داللة هذه القصة يقدم أفرايم هاليفي ، مدير الموساد السابق ، ومستشار شارون ،                  

، حيث يرى أن زعيمها يعيش الفترة ) 5 ـ  24يديعوت أحرونوت (بالغ األهمية لوضع السلطة وقيادتها 
، " نصف مملكته في غزة تخضع لحكم عدو مرير       "األصعب في عهد حكمه منذ خمس سنوات ، أوال ألن           

تمرد عليه وإحياء الحركة    شباب الحركة يسعون إلى ال    "، بينما   " فتح ممزقة منشقة أمام ناظريه    "وثانيا ألن   
  ".بدم جديد

، كما تمد الدولـة العبريـة اليـد     " هناك مساعدة اقتصادية تتدفق إلى حكومة السلطة      "من زاوية أخرى ،     
الجيش اإلسرائيلي يعتقل كـل     : "، وهنا يفصل هاليفي قائال    " لقيادتها في مساعدات مكثفة في مجال األمن      

في "، بينما يتعاون مع السلطة      " معتقلة في معظمها في إسرائيل    قيادة حماس في الضفة     . أسبوع مطلوبين 
  ".الفحص األمني للمرشحين للخدمة في كتائب القوة الجديدة التي تتدرب بقيادة الجنرال دايتون

مع ذلك ال يرى هاليفي أن باإلمكان االعتماد على القوة الفلسطينية كضمانة لألمن ، ولن يحـدث ذلـك                   
الـذي  " الفلسطيني الجديد "حتى تبنى عشر كتائب جديدة تتشكل من مقاتلين على نمط           برأيه إال بعد سنتين     

  .يخلقه دايتون ، وهو نمط يعني شبانا لم يسبق لهم االنخراط في نشاطات نضالية ضد اإلسرائيليين
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ليس قادرا وحده   "هاليفي يرى صعوبة االعتماد على عباس للسيطرة على الوضع الفلسطيني ، ويرى أنه              
 إبعاد حماس من الساحة ، وحتى لو فاز باألغلبية ، فإن حماس ستبقى كأقلية كبيرة ، متساوية القوة                   على
وينقل عن مدير المخابرات يوفال ديسكن قوله إنه لو أجريت انتخابات في السلطة ، فال ثقة فـي                  ". تقريبا

  .أن حماس لن تحظى باألغلبية فيها
كان االسـتثمار فـي   "ياهو والرئيس األمريكي أن يقررا ما إذا  في نهاية المطاف يرى هاليفي أن على نتن       

هو سياسة واقعية ، أم ينبغي فحص مسارات للحوار مع الفلسطيني الجديد مـن              " الفلسطيني الجديد "خلق  
، أي هل ينبغي التعامل مع السلطة بوضعها القائم أم االنتظار حتى تأتي األجيال الجديدة التي                " إنتاج ذاتي 
  .يتونيصنعها دا

من الواضح أن الجواب عن هذا السؤال من طرف السلطة هو االستمرار فـي صـناعة األمـن عبـر                    
الفلسطيني الجديد ، بصرف النظر عن مسارات الحوار وقرارات األطراف األخـرى ، بـدليل أن كـل                  

 يـدفعها   السعار االستيطاني وتهويد القدس واالستخفاف بالمفاوضات وما سبق التفاهم بشأنه ، كل ذلك ال             
  .إلى التردد لحظة في تنفيذ االستحقاقات المترتبة عليها بحسب خريطة الطريق

هذه السياسة ، معطوفة على وضع عربي بائس ومتراجع هي التي تمـنح نتنيـاهو وليبرمـان فرصـة                   
الغطرسة واالستعالء ، وتشجعهما على ممارسة أكبر قدرة من االبتزاز ، األمر الذي لن يواجه بـردود                 

عنيفة من قبل أوباما الذي ال يملك القابلية للصدام مع اإلسرائيليين الذين يتمتعون فـي الكـونغرس                 فعل  
  .بتأييد عارم بين الجمهوريين والديمقراطيين

ماذا يقول قادة فتح في هذه المعادلة ، وهل هم راضون عن معادلة القـضية برمتهـا مقابـل الرواتـب                     
لناس منهم ، بدل االكتفاء باالحتجاج على عدم استـشارتهم فـي            والمعونات ، هذا ما ينبغي أن يسمعه ا       

  .تشكيل حكومة فياض
  27/5/200الدستور، 

  
  قراءة في وقائع المؤتمر الصحافي بين أوباما ونتانياهو .55

حرصتُ على متابعة المؤتمر الصحافي الذي عقده كل من الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس   حسن نافعة
وقد بلغ هذا . ي بنيامين نتانياهو عقب لقائهما في واشنطن في بداية األسبوع الماضيالوزراء اإلسرائيل

االهتمام حدا دفعني إلى عدم االكتفاء بمشاهدة وقائع اللقاء بالصوت والصورة، وهو أمر له أهميته 
المنشور الخاصة في التعرف على الحالة المزاجية للمتحدثين، وإنما إلى العودة أيضا لقراءة نص اللقاء 

، وهو أمر له أهميته الخاصة في محاولة تبين ما وراء »االنترنت«على موقع البيت األبيض على 
فقد كان هناك إجماع واضح بين المراقبين على . الكلمات التي نطق بها الرجالن خالل هذا المؤتمر

الشخصي ويتمتعان أهمية اللقاء الرسمي األول بين رجلين يبدوان على درجة عالية جدا من الذكاء 
فكالهما يدرك تمام اإلدراك أن نمط العالقات الفريدة بين . بسرعة بديهة، لكنهما مختلفان كل االختالف

بلديهما، والذي ترسخ عبر عقود طويلة، يبدو أعقد بكثير من قدرة أي منهما على تغييره أو العبث به 
بلديهما يمران بظروف موضوعية في هذه ومع ذلك فكالهما يدرك في الوقت نفسه أن . على نحو مفاجئ

اللحظة تدفعهما، ربما للمرة األولى في تاريخ العالقات بين البلدين، نحو السير في اتجاهين متعاكسين 
فإذا ما أضفنا إلى هذا العامل الموضوعي بعدا آخر يتعلق باختالف التاريخ الشخصي . إلى حد كبير

 لرجلين قدر لهما أن يقودا بلديهما في تلك المرحلة البالغة والتكوين الثقافي والنفسي واأليديولوجي
الحساسية، وهو عامل له تأثير مهم على إدراك كل منهما لما يمثله بالنسبة إلى بالده، لتوصلنا بسهولة 
إلى قناعة مفادها أن الرجلين كانا شديدي الحرص على أن يخرجا فائزين من مؤتمر صحافي بدا وكأنه 

  !.و حلبة لمباراة ودية في المالكمةساحة مبارزة أ
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يدرك أوباما أن بالده تمر بأزمة مجتمعية شاملة، وليس بأزمة ظرفية موقتة تتعلق بالسياسة الخارجية 
وحدها، وأن هذه األزمة الشاملة هي التي أتت به رئيساً للواليات المتحدة األميركية، وأن غالبية من 

نتخابات الرئاسية األخيرة ال لشيء إال ألنها توسمت فيه قدرة على الناخبين األميركيين صوتت له في اال
وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن أوباما يدرك . التغيير الذي رفع شعاره خالل الحملة االنتخابية

وكان أوباما خلص، حتى منذ . إدراكا عميقا أن نجاحه مرهون أوال وأخيرا بقدرته على إحداث التغيير
 االنتخابية، إلى أن التغيير المطلوب في السياسة الخارجية األميركية تجاه منطقة الشرق مرحلة الحملة

االنفتاح على إيران والسعي إلبرام صفقة متوازنة : األوسط يقتضي منه تحركا سريعا في اتجاهين، األول
تان أيضا في معها تعينه على العثور على خروج مشرف للقوات األميركية من العراق وربما من أفغانس

 -طرح أفكار جديدة تسمح بتسوية متوازنة قدر اإلمكان للصراع العربي : مرحلة الحقة، والثاني
اإلسرائيلي، وبالذات على مساره الفلسطيني كمرحلة أولى يصعب من دونها التقدم على المسارات 

رك تماما أن عليه أن لذا أتصور أنه ذهب إلى المؤتمر الصحافي عقب لقائه بنتانياهو وهو مد. األخرى
يثبت أنه لم يقدم خالل محادثاته مع نتانياهو أي تنازالت عن مواقفه المعلنة من أي من هاتين القضيتين 

  .المحوريتين
على الناحية األخرى، يدرك نتانياهو بدوره أن المجتمع اإلسرائيلي يمر بأزمة عميقة بعد فشل حكومته 

 وبداية 2008 وفي حرب الشتاء على غزة نهاية عام 2006 السابقة في حرب الصيف على لبنان عام
هذا العام، وأن الناخب اإلسرائيلي صوت لصالح يمين متطرف يعتقد أن بوسعه أن يعيد إليه ثقته في 
نفسه وفي سالمة وصحة المشروع والمعتقدات الصهيونية التي بدأت صورتها تهتز كثيرا في السنوات 

سة عسكرية إسرائيلية تبدو اآلن غير قادرة على التكيف مع نمط حروب األخيرة، وأيضا الثقة في مؤس
وألن نتانياهو كان، بحكم تكوينه ! من نوع خاص فرضت عليها في جنوب لبنان وغرب فلسطين

األيديولوجي وطموحه السياسي، قد خلص إلى أن السبيل الوحيد الستعادة المجتمع اإلسرائيلي ثقته بنفسه 
، وإقناع اإلدارة األميركية »حماس«لى تحقيق إنجاز ما في مواجهة كل من إيران و يقتضي منه السعي إ

الجديدة في الوقت نفسه بأنه يصعب التحرك بفاعلية على طريق التسوية في المنطقة قبل إزالة التهديد 
أن ، فقد ذهب إلى المؤتمر الصحافي وهو يدرك تماما أن عليه »حماس«الذي تشكله دولة إيران ومنظمة 

  !. يثبت أن أوباما لم ينجح في الضغط عليه أو يقنعه بضرورة تغيير أولوياته
مباراة الذكاء وموازين القوى بين ما يمثله الرجالن بدت واضحة في المؤتمر الصحافي وعكستها عبارة 

منه، على فقد حاول أوباما أن يوحي إلى نتانياهو أنه يتوقع . قالها أوباما ورد عليها نتانياهو على الفور
عكس ما يشاع عنه، تصرفا يعكس خبرته السياسية كرئيس وزراء سابق إلسرائيل، وبالتالي يفترض أن 
يكون على دراية تامة باألوضاع في الشرق األوسط، كما يعكس شبابه، والذي يفترض أن يمنحه جرأة 

  !ق في شبابكم وحكمتكمإنني أث: من هنا استخدام أوباما عبارة. أكبر في اتخاذ قرارات قد تكون صعبة
لذا !. غير أن نتانياهو تعمد بشكل واضح أن يؤكد للجميع أنه لن يسمح ألحد أن يتعامل معه كصيد سهل

: على الطريقة المصرية قائال» قفشة«لم ينتظر حتى يكمل الرئيس أوباما عبارته، وفضل مقاطعته بـ 
ف دون أن يكمل عبارة فهمت ضمنا أنها ثم توق.. بوسعك، سيدي الرئيس، أن تعتمد على شبابي، أما

وفي تقديري أن هذا المقطع، والذي . ، ما أثار قهقهات عالية»أما حكمتي فال تعول عليها كثيرا«: تقول
لخص روح المؤتمر الصحافي والسياق الذي ينعقد فيه على أفضل ما يكون، أكد أن مباراة، ربما تكون 

وألن كل طرف جاء . إلسرائيلية، قد بدأت لكنها لم تنته بعد ا-حاسمة في دوري العالقات األميركية 
معه، كالعادة في مثل هذا النوع من المؤتمرات الصحافية، بفريق إعالمي يحاول دفع الطرف اآلخر في 
االتجاه الذي يريده وإجباره على اتخاذ مواقف تؤدي إلحراجه واإليحاء بأنه ربما يكون قد غير من 

  .!ط أو االقتناع، بينما بدت المباراة وكأنها لعبة جماعية وليست فرديةمواقفه عن طريق الضغ
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فريق اإلعالم المصاحب لنتانياهو حاول دفع أوباما لتحديد مهلة أو جدول زمني قصير الستنفاد حوار 
. ديبلوماسي مع إيران عليه أن يخلي الطريق بسرعة لتجربة وسائل أخرى ربما تكون أجدى وأكثر نفعاً

أوباما لم يلتقط الطعم وكان حريصاً جداً على أن يبقي الباب مفتوحاً الستكمال طريق الحوار غير أن 
لذا تحدث عن االنتخابات المقبلة في إيران مؤكدا اقتناعه بضرورة إتاحة الفرصة كاملة . حتى نهايته

مع اليد األميركية للرئيس اإليراني المنتخب لتقييم المواقف السابقة واتخاذ ما يراه ضرورياً للتعامل 
ورغم أنه أشار تحديداً إلى نهاية العام كتاريخ يتعين التوقف عنده لتقييم ما جرى، إال أنه لم . الممدودة

يعتبره مهلة يتعين بعدها تغيير السياسات وإنما فترة تسمح برصد أفضل لحقيقة النيات والسياسات 
  .وتقييمها

سئلة التي وجهت إليه من الفريق اآلخر على التأكيد على من ناحيته، حرص نتانياهو في ردوده على األ
أن البرنامج : األمر األول. أمرين، اعتبرهما على جانب كبير من األهمية ولم يحد عنهما قيد أنملة

النووي اإليراني ليس خطرا على أمن إسرائيل وحدها وإنما على أمن الواليات المتحدة أيضا بل على 
تالي تتطلب مواجهته عمالً دولياً جماعياً وليس عمالً فردياً لن تتردد إسرائيل في أمن العالم بأسره، وبال

الدول العربية «أن تحالفاً موضوعياً بين إسرائيل و : واألمر الثاني. القيام به إذا تقاعس اآلخرون
اليات قام بالفعل في مواجهة خطر مشترك يمثله البرنامج النووي اإليراني، وبات على الو» المعتدلة

 اإلسرائيلي لم تعد لها -المتحدة والعالم استثماره والبناء عليه من منطلق أن تسوية الصراع العربي 
  .األولوية كما كان األمر في السابق

كشف المؤتمر الصحافي أيضاً عن بعد آخر في عملية ترتيب األولويات الخاصة بكل من الواليات 
 والفريق اإلعالمي المصاحب له الى دفع الرئيس األميركي أوباما فبينما سعى نتانياهو. المتحدة وإسرائيل

للربط بين البرنامج النووي اإليراني وبين التقدم على طريق التسوية ولكن في اتجاه محدد يقضي بإزالة 
التهديد الذي يمثله البرنامج النووي االيراني أوال، كشرط ال غنى عنه للتقدم على طريق التسوية، رفض 

 أوباما تماماً هذا المنطق وراح يؤكد أنه إذا كانت هناك ضرورة لربط من هذا النوع فيجب أن الرئيس
ففي رأي أوباما أن التقدم على طريق التسوية، وليس العكس، هو . يكون وفقاً لمنطق آخر معاكس تماما

جهة إيران إن الذي سيتيح للواليات المتحدة فرصة أفضل لحشد حلفائها وأصدقائها في المنطقة في موا
 رائع التي تحاول إيران من خاللهاهي استمرت في عنادها، فضالً عن أنه سيساعد في نزع بعض الذ

  .تبرير مواقفها المتشددة
في سياق كهذا يبدو واضحا تماما أن أولويات اإلدارة األميركية الحالية تختلف موضوعيا عن أولويات 

كما يبدو واضحاً أن فجوة األولويات هذه . ي المرحلة الراهنةالحكومة اإلسرائيلية الحالية، على األقل ف
مرشحة لالتساع خالل األسابيع والشهور المقبلة، خصوصا إذا قرر الرئيس أوباما، كما يشاع حاليا، 
طرح مبادرة أميركية جديدة الستئناف مفاوضات التسوية الشاملة أثناء خطابه المنتظر والذي سيوجهه 

  . المقبل) يونيو( حزيران 4ي من جامعة القاهرة خالل زيارته لمصر في الى العالم اإلسالم
ليست هذه بالطبع هي المرة األولى التي يظهر فيها تباين في األولويات بين الواليات المتحدة وإسرائيل 
والتي كانت فيها إسرائيل قادرة باستمرار على إعادة جسرها دوما بالطريقة التي تحافظ بها على 

غير أن األمر يبدو مختلفا هذه المرة ليس فقط ألن الفجوة في األولويات تنطوي في الوقت . مصالحها
نفسه على فجوة في المصالح وفي الرؤى تبدو أكثر اتساعا من أي وقت مضى، ولكن أيضاً ألن الواليات 

غير أن حلقة الضعف . المتحدة تواجه وضعا داخلياً ودولياً لم تشهد له مثيالً منذ الحرب العالمية الثانية
األساسية التي تحول دون قدرة العالم العربي على استغالل هذا الوضع على الوجه األكمل، وعلى نحو 

 اإلسرائيلي، تكمن في ضعف موقفه نتيجة -يدفع في اتجاه البحث عن تسوية حقيقية للصراع العربي 
وما لم . حرب باردة من نوع جديدالنقسام الفلسطينيين والعرب إلى معسكرين متصارعين وكأنهما في 

تتدارك األطراف الفلسطينية والعربية هذا الوضع فستقدم ألكثر الحكومات اإلسرائيلية تطرفاً في تاريخ 
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إسرائيل فرصة ذهبية تمكنها من احتواء الموقف األميركي من جديد وتوظيفه لصالحها مرة أخرى، وهو 
  .ما يعني اتساع نطاق الفوضى وعدم االستقرار

إن القدرة على توظيف موقف أميركي يبدو في هذه المرحلة مختلفاً عن الموقف اإلسرائيلي، وبالتالي 
استعادة : أكثر إيجابية نسبياً من المواقف التي اعتدنا عليها، يتطلب من العرب القيام بأمرين، األول

 -بدء حوار عربي : انيالث. الوحدة الفلسطينية على أساس برنامج وطني ملتزم بالثوابت الفلسطينية
 اإليراني المرتقب من أجل بلورة رؤية -إيراني شامل يتوازى مع، أو حتى يسبق، الحوار األميركي 

استراتيجية عربية إيرانية مشتركة قادرة على قطع الطريق على محاوالت إسرائيل الرامية الستغالل 
زاماتها تجاه تسوية عادلة ودائمة وشاملة الخالفات العربية اإليرانية وتوظيفها كأداة للتملّص من الت

  .ةيللقضية الفلسطين
  ما له وما عليه.. أبو مازن .56    27/5/2009الحياة، 

  ماجد كيالي  
إلى سدة السلطة والقيادة في الساحة الفلسطينية، بعـد رحيـل الـرئيس             ) أبو مازن (صعد محمود عباس    

ة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسا للـسلطة،       إذ بات رئيسا للجن   ) 2004أواخر  (الفلسطيني ياسر عرفات    
  .وإلى جانب هذا وذاك بات قائدا لحركة فتح

وكان أبو مازن خالل العقود السابقة يعد أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة فتح، حيث تبـوأ فيهـا                  
 التنفيذيـة   ، كما شغل موقع أمـين سـر اللجنـة         )وهي اللجنة القيادية للحركة   (عضوية اللجنة المركزية    
 موقع رئيس الحكومة في السلطة، حيث أقيل بعدها في ظروف شـهدت             2003للمنظمة، وشغل في العام     

  .تجاذبات حادة بينه وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات
  الطريق إلى القيادة

بتة، وفي الواقع فإن تفحص سيرة أبي مازن في القيادة والسلطة تبين أن طريق هذا الرجل لم تكن سهلة ال                  
  .بل إنها كانت محفوفة بالمصاعب واإلشكاليات والقيود الداخلية والخارجية

مثال على الصعيد الشخصي، لم يكن أحد وال أبو مازن نفسه يتوقع الصعود إلى هذه المناصب، أو حتى                   
فلم يعرف عن هذا الرجل طموح إلى ذلك، وهو بشخصيته العادية والمنطوية يفتقـد لحـس                . إلى أحدها 

. صل مع الجماهير، كما يفتقد لروح الزعامة، وهي كلها صفات مطلوبة في حركات التحرر الوطني              التوا
فوق ذلك لم يكن أبو مازن ال الرجل الثاني وال الثالث وال العاشر في حركة فتح، بالرغم من أنه كان من                     

  .القادة المؤسسين، ولم يعرف عنه أنه كان صاحب تيار، أو قائد جماعة
صدف وحدها شاءت أن يؤول األمر ألبي مازن، وبالطبع فثمة في هـذه الـصدف أحـداث                 وربما أن ال  

أبو عمـار، أبـو     (وتطورات وفاعلون، فقد شهدت حركة فتح خسارة الصف األول من قيادييها، كشهداء             
 ،)جهاد، أبو إياد، أبو يوسف النجار، كمال عدوان، ماجد أبو شرار، أبو الوليد، أبو علي إياد، أبو الهول                 

: ، ولم يبق من القادة المؤسسين سوى بضعة أشخاص هـم          )خالد الحسن، أبو صبري   (أو بسبب المرض    
أبو ماهر غنيم، أبو اللطف، أبو األديب، واإلثنان األوالن يقيمان في تونس ويرفضان الدخول لألراضـي          

  .الفلسطينية المحتلة
سدة القيادة والـسلطة، فهـو مالزمتـه        أما الشرط اآلخر الذي توفر ألبي مازن، أو مهد له الصعود إلى             

اقترب أبو مازن   " التونسية"ففي المرحلة   . الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في تونس وفي مناطق السلطة        
وفي تلك الفترة تم فتح قناة التفـاوض فـي أوسـلو،            . كثيرا من ياسر عرفات، وأصبح أحد أهم معاونيه       

ومعهم ياسر عبـد ربـه مـن اللجنـة          (مازن وأبو عالء    بمعرفة ثالثة من قادة فتح هم أبو عمار وأبو          
وقد وقع أبـو    . ، وبمعزل عن األعضاء اآلخرين في قيادة فتح واللجنة التنفيذية والوفد المفاوض           )التنفيذية

باسم منظمة التحرير على االتفاق، ما جعـل منـه          ) 1993سبتمبر  (مازن في أوسلو وفي البيت األبيض       
  .لصعيد الدوليشخصية سياسية مقبولة، على ا
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  بين أبي عمار وأبي مازن
بعد إقامة السلطة تعزز موقع أبو مازن إزاء أعضاء اللجنة المركزية اآلخرين في حركة فتح، وخصوصا                

، اللذين رفضا اإلقامـة فـي منـاطق         )فاروق القدومي (وأبي اللطف   ) محمد راتب غنيم  (إزاء أبي ماهر    
 الجديد، خصوصا أن باقي أعضاء اللجنة المركزيـة هـم    السلطة، ورفضا االنخراط في المسار السياسي     

  .أعضاء جدد بالقياس ألبي مازن، وغيره من األعضاء المؤسسين، كما قدمنا
أواخر العـام   (وقد استمرت عالقة أبي مازن بأبي عمار على خير ما يرام حتى اندالع االنتفاضة الثانية                

، وال سيما بعد تحول فتح نحـو تطبيـع          )2000تموز  /يوليو (2، بعد فشل مفاوضات كامب ديفد       )2000
االنتفاضة بعمليات المقاومة المسلحة، حيث ناهض أبو مازن هذا الخط، ورأى فيه مغامرة، في حـين أن                 
أبا عمار احتضن الظاهرة المسلحة، لتحقيق التزاوج بين المفاوضة والمقاومة، بعد أن رأى عقـم خيـار                 

  .المفاوضة لوحده
أبا عمار لم يعد شريكا، وطالبت إدارة بوش بإحداث منصب رئـيس الحكومـة،              هكذا ظهرت مقولة أن     

وحينها شعر الزعيم الراحل ياسر عرفات بأن ثمة ضغوطا تمارس عليه، لإلتيان بمحمود عباس رئيـسا                
، في هـذه الظـروف الـصعبة        )2003(للحكومة، وهكذا كان، فقد تم تعيين أبي مازن رئيسا للحكومة           

  ).2004 -2002( حصار ياسر عرفات في مقره في رام اهللا والمصيرية، وفي ظل
حينها بدأ ياسر عرفات يشعر بأن رفيقه القديم أبا مازن بات بعيدا عنه، وبات يتحين الظروف إلقالته من                  
رئاسة الحكومة، ولم يتأخر في ذلك، بل وتعمد إقالة أبي مازن بطريقة فجة، بعد أن أصـدر إيحـاءات                   

  . فلسطين" كرزاي" بمثابة تحريضية ضده باعتباره
ولم يعد أبو مازن إلى الصورة إال قبيل مغادرة ياسر عرفات في رحلته األخيرة إلـى بـاريس للعـالج                    

  .حيث أوصى به كمرجعية قيادية في غيابه، وهكذا كان) 2004أواخر العام (
  مقارنة صعبة بين نموذجين

 جد ثقيلة، وبالغة التعقيد، بعد رحيـل ياسـر          في كل األحوال، فقد وجد أبو مازن نفسه في مواجهة تركة          
وإشكالية أبو مازن هنا أن عرفات لم يكن مجرد قائد لفصيل أو رئيس لمنظمة أو لسلطة، بل إنه                  . عرفات

وبديهي أنه إذا كان باإلمكان االستحواذ      . كان طوال ما يقارب أربعة عقود بمثابة زعيمٍ للشعب الفلسطيني         
س الراحل فإنه من الصعوبة بمكان االستحواذ على المكانة الشعبية، أو علـى             على المكانة الرسمية للرئي   

  . شرعية الزعامة، التي كان يحظى بها أبو عمار
وما فاقم من هذه اإلشكالية، بالذات، أن ياسر عرفات وخالل العقود الماضية اسـتطاع أن يمـاهي بـين                   

منظمة وفتح، وهو الشعب والقـضية، مـا        شخصه وبين المؤسسات واألطر التي يقودها، فهو السلطة وال        
ونتيجة لكل ذلك فقد ظل ياسر عرفـات        . أدى إلى تهميش المؤسسات واألطر ومصادرة الحياة السياسية       

هو المتحكم بكل كبيرة وصغيرة في الساحة الفلسطينية، فهو الذي يتحكم بمفاتيح السياسة والعسكر والمال               
  . إلخ... والرجال

ما هو معروف، فإنه ثمة جانب شخصي في أبي عمار يختلف تمامـا عـن أبـي                 إضافة إلى ما تقدم، وك    
  . مازن، فكل منهما صاحب طريقة مختلفة، في العمل واإلدارة وصياغة العالقات واتخاذ المواقف

ياسر عرفات، يميل للرموز وطرح االلتباسات وإطالق الشعارات، في حين أن محمود عباس هو رجل               "
وبينما يحبذ أبو عمار العمل من فـوق الطاولـة ومـن            ، مية األشياء بأسمائها  واقعي وواضح ويميل لتس   

  " تحتها، يميل أبو مازن للعمل على المكشوف
فياسر عرفات، مثال، يميل للرموز وطرح االلتباسات وإطالق الشعارات، في حين أن محمود عباس هو               

أبو عمار العمل من فوق الطاولة ومن       وبينما يحبذ   . رجل واقعي وواضح ويميل لتسمية األشياء بأسمائها      
أيضا يحبـذ أبـو     . تحتها، وبشكل صاخب، يميل أبو مازن للعمل على المكشوف، وإن من دون ضجيج            

عمار الوالءات الشخصية ويجنح نحو صنع التكتالت من حوله، في حين ينبـذ أبـو مـازن الـوالءات                   



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1447:         العدد       27/5/2009األربعاء  :التاريخ

، من موقعه كعضو لجنة مركزيـة فـي         والتكتالت، فهو لم يعرف عنه في تاريخه تزعم جماعة أو كتلة          
  .حركة فتح

لهذه األسباب كلها يمكن تبين كم كانت مهمة أبو مازن صعبة ومحفوفة بالمخاطر والتحديات، ولكن مـا                 
صعب المشكلة على أبي مازن، فوق كل ما تقدم، الشبهات التي أحاطت بمسيرته السياسية، خصوصا أن                

ارتبط باسمه تماما، أكثر مما ارتبط بأي شخصية قيادية أخرى، في           ، بكل اجحافاته،    )1993(اتفاق أوسلو   
  . حين أن هذا االتفاق، وغيره، لم يكن باإلمكان تمريره لوال موافقة ياسر عرفات عليه

أيضا فإن من مفارقات الساحة الفلسطينية، أن موقع القيادة جاء ألبي مازن في ظروف لـم تكـن البتّـة                    
فـي فـتح    (ن، وطوال عام سابق، في موقع االستنكاف عن العمـل القيـادي             إذ كان أبو ماز   . مواتيه له 
وفي موقع المعتزل، وباألصح المعزول من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكان أبو مازن              ) والسلطة

مـع غيـره مـن      (حينها مستقيال من رئاسة الحكومة، بعد أن صدرت اإليحاءات ضده، بأنـه يعمـل               
وما سهل هذا   . أطراف دولية وإقليمية، إلضعاف مكانة ياسر عرفات في القيادة        ، مع   )الشخصيات القيادية 

األمر المواقف النقدية الواضحة التي صرح بها أبو مازن عالنية، وانتقد فيها تفرد ياسر عرفـات فـي                  
 القيادة، والفوضى السياسية في السلطة، كما انتقد فيها عسكرة االنتفاضة واالنفالت األمنـي والعمليـات              

  .التفجيرية
  تحديات ومواجهات

في كل األحوال فثمة مراكز قوى عديدة في فتح والساحة الفلسطينية لم تسلم بالمكانة القيادية ألبي مازن،                 
وإن كانت وجدت فيه نوعا من القيادة المرحلية التي ال بد منها للولوج إلى مرحلة أخرى، فـي محاولـة                    

  .  باتت تمثله لها حركة حماسلتعويم مركز فتح في مواجهة التنافس الذي
هكذا وجد أبو مازن نفسه رئيسا للسلطة، عبر الشرعية االنتخابية، لكن السلطة نفـسها باتـت تخـضع                  

ومـا سـاعد    . لمراكز قوى سياسية ومالية وأمنية متعددة، تحد من قدرته على اإلدارة والتفرد بالقرارات            
درة، والعازفة، بمعنى ما، عن القيـادة، والمفتقـدة         على ذلك طبيعته الشخصية، غير الشعبية، وغير المبا       

  .لروح الزعامة الحقة
وقد وجد أبو مازن نفسه بعد عام من القيادة في مواجهة صعود حركة حماس، إلى الشرعية والـسلطة،                  

والمشكلة أن أبا مازن لم يستطع التعامل جيدا مع هذه          . 2006بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي       
. ، بسبب ضعف فتح، وتراجع مكانة السلطة، وبسبب التعنت اإلسرائيلي، وصـالفة إدارة بـوش              النتيجة

هكذا فقد أدى ذلك، بين أسباب أخرى، إلى خسارة فتح قطاع غزة، بعد أن انهارت قواها وقوى الـسلطة                   
  .2007فيها، بعد هيمنة حركة حماس على القطاع 

فبقيت موضع لبس بسبب طريقة انتخابه لها، وبسبب عـدم          أما رئاسة أبي مازن للجنة التنفيذية للمنظمة        
اإلجماع على قيادته وخياراته في حركته فتح، وأيضا بسبب تهمش منظمة التحرير، برغم كل الـضجيج                

  . عن محاوالت إعادة إحيائها
فهذه الحركة تـشهد فـي هـذه        . وبديهي فإن وضع محمود عباس في حركته فتح ذاتها ليس أحسن حاال           

تجاذبات عديدة، بين الطبقة القيادية القديمة، التي احتكرت القيادة طـويال، والقيـادات الـشابة               المرحلة  
الجديدة، التي رأت في نفسها الجدارة بالقيادة، بحكم دورها النضالي والقيادي في االنتفاضـتين األولـى                

ضعف الحراك الـداخلي فـي      والثانية، والتي باتت تنظر للقيادة القديمة نظرة نقدية تحملها فيها مسؤولية            
الحركة، وتدهور مكانتها وصدقيتها في الساحة الفلسطينية، بالنظر لمسؤوليتها عن تفشي الفساد والفوضى             

  .في السلطة وفي فتح ذاتها
وهكذا فإن هذه الحركة ال تستطيع عقد مؤتمر لها، وليس ثمة إجماع علـى مكـان وزمـان وعـضوية                    

حضيرية خاصة لعقد المؤتمر السادس للحركة، منذ أربعة أعوام وهي          المؤتمر، بالرغم من تشكيل لجنة ت     
  .فترة رئاسة أميركية كاملة، وتكفي إلنشاء أحزاب بكاملها
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  ما ألبي مازن
تلك هي الظروف التي عمل بها أبو مازن، وما يحسب لصالحه تحديدا، على الرغم من كل التقـصيرات                  

 أساسية في النظام الـسياسي الفلـسطيني، لـصالح إعـادة            والمعيقات، أنه استطاع أن يمهد لتحقيق نقلة      
المحاصة " (الكوتا"االعتبار لدور االنتخابات وصناديق االقتراع لنقل النظام السياسي الفلسطيني من نظام            

  . إلى النظام التمثيلي، في حسمه مسألة إجراء االنتخابات الرئاسية والبلدية والتشريعية) الفصائلية
 التنويه إلى دور أبي مازن في تغيير النظام االنتخـابي الفلـسطيني مـن الـدوائر                 وخصوصا ال بد من   

المناطقية، إلى النظام النسبي، بحيث يتم إضفاء طابع سياسي وطني على االنتخابـات، وحيـث يمكـن                 
توضيح اتجاهات الناخب الفلسطيني، وإعطاء كل فصيل حصته في القرار بما يتناسـب وحـصته مـن                 

  . أصوات الناخبين
قرارا عقد مؤتمر فتح السادس وتشكيل الحكومة يعنيان أن أبا مازن بات يستعجل إحداث تغييرات فـي                 "

جسم حركة فتح وهيئاتها القيادية، ويدفعان باتجاه ترسيم نظام سياسي جديد، خارج الفصائل، وبالتحديـد               
  " خارج هيمنة حركة فتح

وم الضغوط والعراقيـل اإلسـرائيلية الراميـة        وفي المجال الوطني يحتسب لصالح محمود عباس أنه قا        
، ورفض دعوات حرمانهما مـن      )وقتها(إلخراج حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من النظام الفلسطيني         

  . المشاركة في االنتخابات
اآلن يقف أبو مازن في مواجهة الحقيقة كرئيس للسلطة، وكقائد لحركة فتح، باتخاذه قرارين أساسـيين،                

، علـى خـالف     )أي تحت سلطة االحـتالل    (عقد المؤتمر السادس لحركة فتح في الداخل        أولهما، حسم   
توجهات أغلبية اللجنة المركزية للحركة، وثانيهما، تشكيل حكومة للسلطة، من دون أي مشاورة مع كتلة               

  .فتح البرلمانية
ح وهيئاتهـا   وإذا كان القرار األول يعني أن الرجل بات يستعجل إحداث تغييرات في جسم حركـة فـت                

فـإن القـرار    . القيادية، بعد أن ضاق ذرعا بأحوالها الراهنة، وبأوضاعها غير المطواعة له ولتوجهاتـه            
الثاني يعني أن أبا مازن يدفع باتجاه ترسيم نظام سياسي جديد، خارج الفصائل، وبالتحديد خارج هيمنـة                 

ت كبيرة وخطيـرة ينبغـي متابعتهـا        هكذا فإن األوضاع في الساحة الفلسطينية تنذر بتطورا       . حركة فتح 
  .ومراقبتها بدقة

   26/5/2009الجزيرة نت،  
  في زيارة البابا  .. فلسطين .57  
  عبد الستار قاسم

بابا الفاتيكان معروفٌ قبل البابوية بتأييده لحق اليهود في فلسطين، واعتبارِه العرَب طـارئين علـى مـا                  
ائه للمسلمين على اعتبار أنهم وقعوا تحت طائلة شـخص          يَسمى بأرض إسرائيل، وكان معروفًا أيضا بَعدَ      

ولم يخْف البابا   .  وهو الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم       - وحاشاه بأبي هو وأمي    -عبقري في التضليل  
وربما رأى اآلن ضرورة إصالح عالقته مع       . هذه المسألة وتََحدث َعلَنًا بطريقة استفزازية لكل المسلمين       

وعلى الرغم من أنه قدم بعض اللفتات هنا وهنـاك،          . فقام بجولته األخيرة إلى المنطقة    العرب والمسلمين   
التي من الممكن اعتبارها منْطَلَقات لعالقات جيدة مع العرب والمسلمين، إال أنه أبدى الكثير من التحيـزِ                 

  :وهنا أسجل المالحظات التالية. لصالح اليهود وإسرائيل
  :يد الزيارة ويمكن قبولها في ميزان إقامة العالقات الطيبة منهاهناك مالحظات تدخل في رص

تعتبر زيارته لألردن والضفة الغربية واجتماعه مع مسئولين فلسطينيين وأردنيين خطـوةً إيجابيـةً              : أولًا
  .عوبنحو الفهم المتبادل، والزيارات إجمالًا عبارةٌ عن آلية جيدة لصناعة التفاهمِ المشترك بين األمم والش
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التقاء البابا مع رجال دين في فلسطين واألردن يشَكُِّل خطوةً جيَدةً لتبادِل األفكار الدينيـة، ويـَوفِّر                 : ثانيا
فرصةً جيدةً للمسلمين الذين اجتمعوا به؛ لتوضيح الكثيرِ من القضايا الدينية، وعلى رأسها الهجوم الـذي                

  .مد صلى اهللا عليه وسلمشهَِدتْه السنوات األخيرة على شخص سيدنا مح
زيارته للمسجد الحسيني في عمان، والمسجد األقصى، تكْسر بعَض الجليد، ولَعلََّها أثََّرتْ في نفسيته              : ثالثا

وزيارته للمسجد األقصى تحمل معنًى خاصا؛ ألنهـا        . وأفكاره التي يحملها تقليديا عن المسلمين واإلسالم      
     ة المكان وأهميتـه       . غْمِ من استياء إسرائيل منها    حصلتْ في وضح النهار على الريسالبابا بزيارته بقُد َأقَر

  .إن الموقع مقَدس لليهود: بالنسبة للمسلمين، رغم معارضة اليهود الذين يقولون
  :في المقابل، نطق البابا بأقواٍل، وقام بأعماٍل تَُؤكِّد على فَشَله في إحداث التوازن، منها

 أعلن في األردن أن زيارته تَُؤكِّد على الروابط التاريخية بين اليهود والمسيحيين، وَأكََّد على َوحـَدة                 :أولًا
هذا تصريح خارِج عن األصول الدبلوماسية، بخاصة أنه انطلـق مـن دولـة              . العهَدينِ القديم والحديث  

مسيحيين، أو عالقات المسلمين والمسيحيين، ال      كان األولى أن يَؤكِّد البابا على عالقات العرب وال        . عربية
  .أن يخرج عن السياق، ويخاطب أناًسا آخرين ليسوا جزًءا من الزيارة

لم يعتذر البابا عن انتقاداته التي وجهها للرسول عليه صلى اهللا عليه وسلم، على الرغْمِ من مطالبة                 : ثانيا
قَرَر البابا أن يجعل زيارته لألطر الرسمية التي يمكن أن          لقد  . الكثيرين في العالم اإلسالمي بهذا االعتذار     

تتجاَوَز مسألةَ التطاوِل على شخص الرسول الكريم، وتََرَك الباب مغْلَقًا في وجه الحركـات اإلسـالمية                
لمقاطعته وتوجيـه   " المسلطنين"وهذا ما دفع رجال الدين غيَر       . وجماهير الناس المستائين من تصريحاته    

  .ات له وللفاتيكان، ولمجمل الزيارةاالنتقاد
قيام البابا بزيارة عائلة الجندي الصهيوني المأسورِ لدى حماس، استفَزتْ جمهور الشعب الفلسطيني             : ثالثا

كان البابا منحـاًزا بـصورة      .  فلسطيني في المعتقالت الصهيونية    11,000الذي يَعاني من َأسرِ أكثر من       
  .رامٍ آلالم الشعب الفلسطيني وأحزانهغير محترمة، وأظهر عدم احت

زار البابا الصرَح التذكاري لما يعرف بالمحرقة اليهودية، وتحدثَ بألم عن معاناة اليهود، لكنه لم               : رابعا
يتحدث عن المحارق التي تَعَرض لها الشعب الفلسطيني، ولم يحاول زيارة غزة المنكوبة والتـي يعـاني    

  !ار التي عرفها التاريخأهلها أشد أنواع الحص
لم يأت البابا على ذكْرِ حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي               : خامسا

لقد شَدتْه معاناة اليهود    . ال يقبل فيه الدين المسيحي تشتيتَ الناس، ونَزَع ممتلكاتهم، واالعتداَء على بيوتهم           
  . ماليين الفلسطينيين على مدى عشرات السنين لم تَجِد لديه اعتباًرافي أوروبا، لكن معاناة

فضَل البابا أن َيحسَم نفَْسه مع الذين يصفون المقاومة الفلسطينية باإلرهابية، عندما طلـب مـن                : سادسا
اومـة،  هو ال يعترف بحـق الفلـسطينيين بالمق     . الناس عدَم االنجرارِ، وراء ما سماها األعمال اإلرهابية       

  .وأضاف نفسه إلى قائمة المناهضين لحق الشعب بالحرية والتحرير
هناك شعوب في األرض لها وطن، لكـن ال         . تحدثَ البابا عن وطن للفلسطينيين، وهذا غير كاف       : سابعا

كان من المفروض أن يكون واضًحا في هذه المسألة، وألَّا يترك األمر مختلطًا بين فكرة               . يوجد لها دولة  
  .طن، وفكرة الدولة ذات السيادة الحقيقيةالو
لم َيدع البابا صراحةً وبوضوحٍ إلى رفْعِ الحصار عن غزة فوًرا، واكتفى بالتعبير عن أمله بَِرفْـعِ                 : ثامنا

كان من المتوقع من رجل دين على رأس الكنيسة الكاثوليكية أن يفصل بين             . الحصارِ وإنهاء معاناة الناس   
اإلنسانية، وألّا يتَردد في تعنيف الدول التي تستعمل آالم الناس من أجل الضغط علـى               السياسة واألمور   

  .حركة حماس
، وهو يقع ضمن أرضٍ سـيطرتْ عليهـا         )المبكى وفق التسمية اليهودية   (زار البابا حائط البَراق     : تاسعا

، وملتزًمـا بميثـاق األمـم       لو كان البابا مؤمنًا بأنه ال يجوز احتالل األرض بالقوة         . 1967إسرائيل عام   
  .المتحدة لما قام بهذه الزيارة التي تُعتََبر اعترافًا بالعدوان واالحتالل
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إجمالًا، لم تُقَدمِ الزيارة حلولًا للمسائل القائمة بين المسلمين والفاتيكان، ولم تشكْل نقطةَ تََحوٍل في موقـف                 
ول أن يكون البابا متوازنًا في خطابه، لكنه كان منحـاًزا           كان من المأم  . الفاتيكان تجاه القضية الفلسطينية   

هذا التحيز ليس غريًبا بخاصة أن الفاتيكان لم يعط انتباًها ولو لفظيـا للقـضايا               . إجمالًا لصالح إسرائيل  
  .اإلنسانية المتصلة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها عودة الالجئين وعدم الَْمس بممتلكات المواطنين
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