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 "حوارإعاقة لل"ويعتبر تشكيل حكومة جديدة في الضفة " الرباعية"مشعل يجدد رفضه شروط  .1

 أن حركته وقوى ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،أعلن خالد مشعل: الدين االعثر  نور–دمشق 
كانت هناك إرادة دولية وإقليمية إلقامة الدولة الفلسطينية على " في حال "ستساعد"المقاومة الفلسطينية 
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رح سالم فياض رئيساً للحكومة  طإلى العودة أن إلى، الفتاً 1967 عام " يونيو/حدود الرابع من حزيران
  . بين فتح و حماس"يعيق الحوار ويعطله"

 الذي "المؤتمر الوطني الفلسطيني"وكان مشعل يتحدث في مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة العليا لـ
وبعدما جدد رفض مبدأ حل الدولتين، أشار إلى أن حماس ومجمل القوى . عقد في دمشق العام الماضي

، دولة فلسطينية كاملة السيادة على 2006أعلنت قبولها، من خالل وثيقة الوفاق الوطني عام "الفلسطينية 
 وعاصمتها القدس بعد تفكيك جميع المستوطنات، مع انجاز حق العودة وسيادة 1967كامل أراضي العام 

  ."كاملة على األرض والهواء وعلى الحدود والمعابر
 وستبقى ترفض شروط اللجنة الرباعية الدولية ألنها شروط رفضت وما زالت"وأوضح مشعل أن حركته 

ونحن طالبنا برفع اليد الخارجية عن مصالحتنا . ظالمة وال يجوز تقييد المصالحة الفلسطينية بها
: وزاد. "الفلسطينية ألنها المسؤولة عن تعطيل الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وتأخيره وإعاقته

 بعض الخطوات أن الشهر الجاري، لكن ال شك 16ر الفلسطيني ستنطلق في جولة جديدة من الحوا"
حكومة . كإعادة الحديث عن تكليف فياض تشكيل حكومة مع بعض التعديالت، يعيق الحوار ويعطله

 حق العودة غير قابل أن، مؤكدا "الوفاق الوطني تتشكل على طاولة الحوار وليس بقرارات انفرادية
ظل التحركات الجارية المريبة التي يحاول بعضها أن يراعي التحفظات خصوصا في "للمساومة 

  ."اإلسرائيلية واألميركية ويتفهمها
  10/5/2009الحياة، 

  
  لمنظمة تناقش موضوعها غداًاتنفيذية  و.. ساعة48 بتشكيل حكومة فلسطينية خالل توقعات .2

ت بشأن األسماء المرشحة لالنضمام  بينما تصاعدت وتيرة األحاديث والتوقعا: منتصر حمدان-رام اهللا 
 هواتفها النقالة أو تجنب إغالق إلىلحكومة تسيير األعمال الجديدة، عمدت شخصيات سياسية ومستقلة 
ية مواقف أو معلومات عن أ إعطاءالرد على االتصاالت الهاتفية األمر الذي يبدو كإجراء احتياطي بعدم 

  . انضمامهم للحكومة الجديدةإمكانية
ن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة أفانه من المقرر " الحياة الجديدة"المعلومات التي حصلت عليها وحسب 

التحرير غدا اجتماعا لها في مقر المقاطعة برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث رجحت مصادر رسمية 
 ضمن ابرز سالم فياض من. يكون موضوع تشكيل حكومة تسيير األعمال الجديدة برئاسة دأنفي اللجنة 

 تكليف فياض بإعادة مرسوم رئاسي إصدار إلىالقضايا التي سيناقشها االجتماع واألمر الذي قد يؤدي 
 المنضوية تحت لواء المنظمة وشخصيات واألحزابلتشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن الفصائل 

 تكليف إعادة تتم أن رأفت وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح" فدا" العام لحزب األمينورجح  .مستقلة
 الساعة 48 فياض بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات سياسية وممثلين عن فصائل المنظمة خالل الـ

 إحياء وجرى أسابيع موضوع تشكيل الحكومة الجديدة جرى طرحه قبل عدة أنالمقبلة، مؤكدا 
الحوار الوطني وتحقيق ن نجاح جلسات أكد أو .المشاورات بهذا الخصوص خالل اليومين الماضيين

 تشكيل أمامعالن استقالة الحكومة الجديدة في اليوم الذي يلي االتفاق لفتح المجال إ إلىاالتفاق ستقود 
عادة تكليف إن تشكيل الحكومة الجديدة مرتبط باألساس بقرار الرئيس بأ إلىحكومة توافق وطني، مشيرا 

  .فياض لهذه المهمة
ض ناقش موضوع تشكيل الحكومة الجديدة مع الرئيس عباس الليلة قبل ووفقا لمصادر موثوقة فان فيا

 في يد أمرها قدم فياض استقالة حكومته الحالية ووضع أنالماضية بصورة رسمية وألول مرة منذ 
  .الرئيس
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وحسب المقترحات فانه من المقرر عرض موضوع تشكيل الحكومة على فصائل المنظمة بما فيها فتح 
 العام للجبهة األمينكد نائب أو .األخرى الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والفصائل والجبهتان" فدا"و

  .األمر، صدقية هذا ) ليلىأبو(الديمقراطية، قيس عبد الكريم 
 اللجنة التنفيذية سوف تعقد اجتماعا لها أن علي مصطفى، خالدة جرار، أبو النائبة عن كتلة الشهيد وأكدت

  .موضوع تشكيل الحكومة للمناقشة خالل االجتماع يجري عرض أنغدا مرجحة 
  10/5/2009 ،الحياة الجديدة

  
  ه بالتنحينطالبويعباس بسبب قراره توسيع حكومة فياض وينتقدون  األسرى حماسنواب  .3

 أمس بشدة "إسرائيل"هاجم نواب كتلة حماس المعتقلون لدى  :وكاالتال –غزة -  هدى سالمة - دمشق
التنحي عن مكانه وإفساح "قراره توسيع نطاق حكومة فياض وطالبوه بـعباس بسبب الرئيس محمود 

إن : وقال النواب األسرى ".المجال للقانون الفلسطيني ليأخذ مجراه في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
يناير المنصرم وأن /عباس نفسه يحكم باسم الشعب الفلسطيني دون شرعية منذ التاسع من كانون ثان"

إذا كان هناك من يفهم أن الشرعية تستمد من : " وأضافوا،" األولى كانت أيضا بال شرعيةحكومة فياض
الرضا الصهيوني واألموال األمريكية فهذا شأنهم، لكن شعبنا لن يقبل إال بحكومة تحمل معاناته وتدافع 

النائب إسماعيل عنه ويتقدم رجالها إلى ميادين الجهاد والمقاومة كما هو حال الحكومة الشرعية برئاسة 
  ".هنية 

  10/5/2009الشرق، قطر، 
  

  كسر حالة الحدية السياسيةلتشكيل لوبي ضاغط تسعى لالشخصيات الفلسطينية المستقلة  .4
أكدت مجموعة واسعة من الشخصيات  :وكاالتوال محمد جمال وأيمن الرفاتي - القدس المحتلة ، غزة

ضاغط يكون قادرا على كسر حالة الحدية السياسية  الفلسطينية المستقلة استمرار جهودها لتشكيل لوبي
التي فرضها واقع االنقسام الفلسطيني، بحيث يسهم بشكل مباشر في التوصل إلى حالة الوفاق والمصالحة 

 ياسر الوادية ممثل .وشدد د .بعيداً عن كل األجندات الحزبية التي أثبتت فشل برامجها األحادية
وحيد الجهود من قبل كافة األطراف للضغط على حركتي فتح الشخصيات المستقلة على ضرورة ت

وحماس من أجل إنجاز اتفاق مصالحة قادر على تلبية متطلبات المرحلة والتي تنتظر القواعد الشعبية 
  .والجماهيرية تنفيذها بعد أن باتت معلقة بنتائج الحوار

ة الفلسطينية بصورة عاجلة وفورية  عبد العزيز الشقاقي على ضرورة تماسك الجبهة الداخلي.كما شدد د
حتى يمكن التصدي لمخططات االحتالل اإلسرائيلي الذي يستغل واقع االنقسام الفلسطيني ويمرر خالله 

 مطالبا الكل الفلسطيني بفصائله وهيئاته وشخصياته المجتمعية التحرك ،مشاريعه التصفوية بحق القضية
يدا عن أي مصالح ذاتية أو حزبية تساهم في عودة اإلنجاز الفوري والجاد لتحقيق المصالحة والوفاق بع

  .الفلسطيني إلى عقود مضت
  10/5/2009الشرق، قطر، 

  
  والحوار الوطنيلجهود المصرية للتهدئة ل أييدهاتتعلن عن الحكومة المقالة  .5

ئيس  استبقت الحكومة المقالة أمس اللقاء الذي سيعقده الرئيس حسني مبارك مع ر: فتحي صباح- غزة 
 استعدادها اللتزام وأعلنتغداً،   اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو في شرم الشيخاإلسرائيليةالحكومة 
الحكومة ستحافظ على التوافق الوطني في حال " إن "الحياة" الناطق باسم الحكومة لـوأعلنالتهدئة، 
  ." الخطوة تهدئة مع االحتالل، إذا ما قررت الفصائل الشروع في هذهإلىالتوصل 
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لى الرئيس أوباما الذي سيزور المنطقة مطلع الشهر المقبل، قال النونو إن إ موجهة بأنهاوفي إشارة يعتقد 
 السالم العادل إلىالحكومة تعتبر أن انتهاء االحتالل ورفع الحصار المفتاح لتحقيق االستقرار والتوصل "

نؤكد تأييدنا الجهود المصرية من أجل ": افوأض. " شعبنا حقوقه المشروعةإلىفي المنطقة الذي يعيد 
الحكومة " أن إلىوأشار . " اتفاق فلسطيني داخلي ينهي االنقسام ويحقق المصالحة الوطنيةإلىالتوصل 

الفلسطينية تتابع عن كثب الجهود التي تقوم بها مصر على أكثر من صعيد، خصوصاً في ملفات الحوار 
  . أوباما ونتنياهوإلى أخرى إشارة، في " واالستقرار في المنطقةمناألالوطني والتهدئة ومحاوالت تحقيق 

  10/5/2009الحياة، 
 

   إلى العصور الحجريغزة تعيد الحكومة المقالةقول إن ي فياضحكومة في وزير التخطيط  .6
اهللا   د سمير عبد]الفلسطينية [عمالوصف وزير التخطيط في حكومة تسيير األ:  حامد جاد-  غزة

 بالتفكير ] إقامة منازل ومنشآت من الطينهاعزمحيث أعلنت  [ غزةإعمارمة المقالة اتجاه توجهات الحكو
اهللا في حديث  وقال عبد .غير العملي الذي يفتقر إلى رؤية اقتصادية قادرة على النهوض بمجتمع غزة

 الغربية الضفة"كان من األجدر أن تفكر الحكومة المقالة بإعادة الوحدة إلى شطري الوطن  ""الغد"لـ
بدال من أن تعيد أهل غزة إلى العصر الحجري فغزة لديها من اإلمكانات ما يؤهلها لتكون نموذجا " وغزة

اقتصاديا واعدا في حالة أن تستجيب الحكومة المقالة لمطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء االنقسام وإعادة 
وأكد عبد اهللا  ".مويل متطلبات إعادة األعمارالوحدة وااللتفات إلى ما أبداه المجتمع الدولي من استعداد لت

 األخذ غزة تتطلب االستفادة من تجارب الدول التي تعرضت للحروب ما يعني ضرورة إعمارأن إعادة 
 واإلنشاءات وليس العودة اإلعمارباحتياجات المواطنين لوجود مالجئ إليواء المدنيين ومواكبة تطورات 

ه منشآت قد تصلح في عصرنا لتكون منشآت لنمط من أنماط السياحة  الوراء ببناء بيوت الطين فهذإلى
  .وليس إليواء عشرات اآلالف من مواطني غزة  الذين دمرت منازلهم خالل الحرب األخيرة على غزة

  10/5/2009الغد، األردن، 
  

  والخارجية األمريكية تشيد بأدائها... دايتون يسعى إلى تمويل جديد لتدريب أمن السلطة .7
قال المنسق األميركي لقوات أمن السلطة الفلسطينية الجنرال كيث دايتون إن :  محمد سعيد- طن واشن

التمويل األميركي لبرنامج تدريب وتسليح تلك القوات من شأنه أن يساعد في خفض وجود قوات 
  .االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية

سنوي حول اإلرهاب إلى أن جهود السلطة  وزارة الخارجية األميركية في تقريرها الأشارتفيما 
الفلسطينية في مالحقة ومنع العمليات الفدائية ضد قوات االحتالل قد تحسنت، لكن التعاون اإلسرائيلي 

  . غير الكافي في هذا المجال يحد من ذلك كله
فكرية وقال دايتون في المؤتمر السنوي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى الذي يمثل المؤسسة ال

لتحري خيارات " سوف يستخدم 2009للوبي اإلسرائيلي إن التمويل الذي يسعى لتوفيره للعام المالي 
لكن دايتون في كلمته الخميس الماضي لم يحدد المبلغ الذي يسعى إلى ". لخفض وجود الجيش اإلسرائيلي

 دوالر كانت خصصت  مليون161 مليون دوالر مقارنة بـ130 تقارير ذكرت أنه نحو أنتوفيره، غير 
  .لذات البرنامج في العامين الماضيين

  10/5/2009الدستور، 
  

  أجهزة عباس في طولكرم تواصل اختطاف ثالثين من أنصار حماس":لإلعالمالفلسطيني " .8
 تواصل األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا برئاسة محمود عباس المنتهية واليته الشرعية :طولكرم

  أسيرا27ًكرم اختطاف ثالثين من أنصار حركة حماس منذ فترات طويلة؛ من بينهم في محافظة طول
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، كما تواصل حملتها في استدعاء العشرات أسبوعيا للتحقيق؛ حيث شملت في األسبوع األخير محرراً
 .معلمين وأئمة مساجد ومحامين ومهندسين وطالب جامعات

 9/5/2009المركز الفلسطيني لالعالم، 
  

  تهم حماس بتخزين أسلحة ومتفجرات في المساجد والمنازلتمن السلطة في الضفة أجهزة أ .9
اتهم الناطق باسم أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ": وكاالت"، "الخليج "- رام اهللا، غزة، دمشق 

وأعلن في مؤتمر . العميد عدنان الضميري، حماس بتخزين أسلحة ومتفجرات في المساجد والمنازل
  .ي رام اهللا، عن ضبط متفجرات داخل المنازل والمساجد في مدينة قلقيليةصحافي ف

  10/5/2009الخليج، 
  

 حكومة هنية ترحب بقرار وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمقاضاة تل أبيب .10
 رحبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة من :غزة

ضد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي "محامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية القانونيين وال
وناشد وزير العدل في الحكومة محمد فرج الغول الجامعة  ".وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

 القرار وأن يشمل"العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب في بيانٍ له بمتابعة القرار متابعة حثيثة، 
مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين على المحرقة والمجازر التي ارتكبوها أثناء عدوانهم على قطاع 
غزة، وأن تكون مالحقتهم أمام جميع المحاكم الجنائية والعدل الدولية، والمحاكم الوطنية في أي بلد تسمح 

المية سن القوانين والمواد التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب، والطلب من الدول العربية واإلس
  ".بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومالحقتهم فعليا، وعدم استقبالهم في عواصمها

، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى "خطوةً على الطريق الصحيح"واعتبر قرار مجلس وزراء الخارجية العرب 
 السابقة والحالية والالحقة؛ التي يرتكبها بحق توسيعٍ ليشمل مالحقة االحتالل على كل جرائمه ومجازره

الشجر، والحجر، والبشر، والمقدسات في فلسطين، وعلى أساس أن االحتالل بحد ذاته جريمة حرب 
وأكد وزير العدل استعداد حكومته التام لتقديم كل التسهيالت والملفات  .واغتصاب لألرض والمقدسات

هذا الملف من صميم عمل هذه الحكومة "وأوضح أن  . االحتاللالجاهزة لديها للجهات المختصة إلدانة
  .كما قال" التي تدافع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

  10/5/2009قدس برس، 
 

  أحمد جبريل يهاجم عباس لتكليفه فياض بتشكيل الحكومة الجديدة .11
حمد جبريل هجوما أ "دة العامة القيا- الجبهة الشعبية " شن األمين العام لـ :الدين االعثر  نور–دمشق 

ما يتحرك به عباس غير دستوري وغير قانوني وال يمثل الشعب ": عنيفا على الرئيس عباس، وقال
أو ذهابه إلى واشنطن في ) تكليف فياض بتشكيل حكومة ائتالفية(الفلسطيني، سواء في شأن الحكومة 

 أنهم كانوا يقولون إذا": حرير الفلسطينية، قالوبعدما اتهم عباس و فتح بخطف منظمة الت. "األيام المقبلة
يمثلون الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، فليتفضلوا إلى انتخابات فلسطينية في الداخل والخارج، ونحن 

 ." في المئة من األصوات10 إلى 5متأكدون بأنهم لن يحصلوا على أكثر من 
  10/5/2009الحياة، 

  
  لن توافق على أي اتفاق يعطي شرعية لالحتالل  حماس : في تعقيبه على الحوارالبردويل .12

ن الجولة الخامسة أ ،حماس النيابية في المجلس التشريعي  الناطق باسم كتلة حركة،قال صالح البردويل
 القادم في القاهرة هي محاولة لتفكيك األزمة من أجل توحيد األحدمن الحوار الوطني التي ستبدأ يوم 
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وأضاف في تصريح للصحفيين أمس السبت أنه ال توجد  . االنقسام بأقل الخسائرالصف الفلسطيني وإنهاء
لن توافق على "  مشددا في الوقت ذاته على أن حماس،هناك خطط واضحة من أجل الوصول إلى اتفاق

 وربط نجاح الحوار الفلسطيني برفع أمريكا ،"أي اتفاق من شأنه أن يعطي شرعية لالحتالل اإلسرائيلي
أن حركة فتح تريد إنجاح الحوار ولديها النية لذلك وأجواء الحوار إيجابية، ولكن " موضحا ،يدها عنه

  عندما تصل األمور إلى نهايتها، نفاجأ بالضغط األمريكي من أجل االلتزام بشروط اللجنة الرباعية 
  ".الدولية 

 أوباما لتغيير مواقف وحول ما إذا كانت حماس تراهن على موقف اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة
من ينتظر الخيار األمريكي، فهو ينتظر الفتات المجزأ خلف : "الدول الغربية تجاه الحركة، قال البردويل

جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ولذلك نحن ال ننتظر تغييرا أمريكيا تجاهنا، بل ننتظر أن 
  ".افهانفسها تحت ضغط بعض القوى الصاعدة إلضع تكون واشنطن

  10/5/2009الشرق، قطر، 
 

  على جزء من الوطن تكون  نشارك في حكومةنل:  الشعبيةالجبهة .13
الرحيم ملوح نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي  رجح عبد: يوسف الشايب -  رام اهللا

لنا حتى اللحظة لم تص"عدم مشاركة الجبهة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال " الغد"حديث خاص لـ
نحن لم نشارك في أية حكومة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وال أعتقد .. .أية دعوة رسمية للمشاركة

لو "وأضاف ملوح  ".أننا سنشارك في هذه الحكومة، خاصة أنها حكومة على جزء من الوطن، وليس كله
مارس /  جرى االتفاق في آذارنجحت جهود الحوار الوطني، وتم التوافق على حكومة وحدة وطنية كما

الماضي بالقاهرة، سنفكر حينها بالمشاركة، لكن في ظل هذه الظروف من االنقسام الحاصل ال أعتقد أننا 
  .سنشارك في الحكومة

واستغرب الحديث عن تعديل وزاري في حكومة فياض، وتعيين وزراء جدد في حكومة إسماعيل هنية 
شارات مزعجة تجعلنا نشكك في فرص نجاح جلسات الحوار المقررة إ"المقالة، مشيراً إلى أن في ذلك 

، مرجحاً أن هذا التعديل أو هذه الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس الفلسطيني "في القاهرة بعد أيام
محمود عباس تأتي لسد الفراغ الذي أحدثته استقالة حكومة فياض، قبل قرابة الشهرين، خاصة أنها 

  .مال لم تنل ثقة المجلس التشريعيحكومة تسيير أع
  10/5/2009الغد، األردن، 

  
 قيادي في حماس يتهم أمن السلطة بتعطيل الحياة الديمقراطية في جامعات الضفة .14

ندد القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية فازع صوافطة بتواصل المالحقات واالعتقاالت  :نابلس
ية وأبناؤها في جامعات الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن التي يتعرض لها قيادات الكتل اإلسالم

وحمل  .السلطة، رافضا تدخلها في العملية التعليمية، وتشويش سيرها داخل أسوار الجامعات الفلسطينية
صوافطة سلطة رام اهللا المسؤولية الكاملة عن تعطيل المسيرة الديمقراطية داخل الجامعات، والذي دفع 

 . إلى االنسحاب من المشاركة فيهاالكتل اإلسالمية
 10/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حكومة نتنياهو بإسقاطنهددويوالجيش إسرائيلية ثالثة أحزاب  .15

زعيم حزب شاس اليميني وزير الداخلية في ، أن القدس المحتلة من 10/5/2009بل، المستقذكرت 
حكومة نتنياهو ايلي يشاي هدد بأنه سيعمل على إسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة، في حال 
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 انه تم إقرار الخطة االقتصادية الجديدة، والتي تمس بالطبقات والشرائح الفقيرة والمعدومة، مشيرا الى
 .سيعارض الخطة حين يعرضها على الحكومة

وأعلنت قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي عن إطالق حملة مضادة لخطة نتنياهو وشتاينس، حيث تمس 
 ). مليون دوالر700(من ميزانية األمن % 33هذه الخطة بميزانية وزارة األمن والتي سيتم تقليص نحو 

 االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، وهي العمل وشاس ويهدوت وأعلنت ثالثة من األحزاب المشاركة في
هتوراة، أنها ستصوت ضد الميزانية في االجتماع الذي ستعقده الحكومة بعد غد الثالثاء لمناقشة الخطة 
في حال أصر رئيس الوزراء ووزير المالية على عرضها بمضامينها الحالية، والتي تتضمن إجراء 

الر من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تمس بالخدمات الصحية وحقوق  مليار دو2.6تقليصات بنحو 
  .النساء العامالت ومخصصات التامين لألوالد ورسوم التعليم الجامعي في إسرائيل

 قادة التيار اليميني  أننظير مجلي  نقالً عن مراسلها في تل أبيل10/5/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 وقادة مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، بدأ سلسلة نشاطات للضغط المتطرف داخل حزب الليكود

 . لمنعه من الموافقة على قيام دولة فلسطينيةى نتنياهوعل
وحسب مصدر مقرب من نتنياهو فإنه سيكرس األيام المقبلة لالجتماع مع هؤالء القادة، وفي مقدمتهم 

نحه الفرصة لمواجهة الضغوط األميركية الوزير بال وزارة، بيني بيغن، لتخفيف معارضتهم وم
 ينشر اليوم، "معاريف"وأضاف هذا المصدر، في تصريح لصحيفة . "بأقل ما يمكن من ضرر"واألوروبية 

، وأن 1996أن نتنياهو سيحاول التوضيح لهم أن الظروف اليوم مختلفة عن ظروف حكومته السابقة سنة 
ن يتطلب مرونة إسرائيلية في المسار الفلسطيني، وأن  إلى موقف دولي حازم ضد إيرا"إسرائيل"حاجة 

 .مرونته لن تتعدى الحدود التي وافق عليها الليكود في الماضي
وأضاف هذا الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الموافقة على مبدأ الدولتين ال يعني بالضرورة قيام 

وإذا كان التجاوب . لى مفاوضات طويلةدولة فلسطينية في اليوم التالي، حيث إن هذه الموافقة تحتاج إ
اإلسرائيلي إيجابيا مع هذا الطرح فإن الفلسطينيين هم الذين سيجهضون المفاوضات من طرفهم، فهم 
ممزقون فيما بينهم، وبدال من التحضير إلقامة دولة يتصارعون على مراكز القوى والنفوذ ويجعلون 

 وحدها، بل العالم أجمع سيتفهم عدم "إسرائيل"وليس ). قطاع غزة مقابل الضفة الغربية(الدولة دولتين 
 .التقدم في المفاوضات مع الطرف الفلسطيني وهو في هذه الحال

  
  سرائيلية إال انسحاب من الجوالن والبقاء فيها مصلحة : نتنياهو .16

ـ "جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو استحالة إقـدام          :  حسن مواسي  -باقة الغربية     "رائيلإس
، ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عـن       1967على تنفيذ انسحاب من هضبة الجوالن المحتلة في العام          

 في الجوالن هو مصلحة أمنية إسرائيلية عليا، وادعـى أن           "إسرائيل"نتنياهو الليلة قبل الماضية، أن بقاء       
  .العقبة الرئيسية أمام عقد سالم في الشرق األوسط هي إيران

 لن تنسحب من الجوالن، وأنها سـتدخل مـسألة          "إسرائيل"أعلن وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان أن       فيما  
  . وحركة حماس في أي جولة مقبلة من المفاوضات بين الجانبين حزب اهللا العالقة بين سوريا وكل من 

  10/5/2009الدستور، 
  

 ة مماثلة لألردننتنياهو يتوجه غداً إلى شرم الشيخ للقاء مبارك وترتيبات لزيار .17
قالت مصادر عبرية رسمية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم يوم غد  :الناصرة
بزيارة رسمية إلى مصر، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه الجديد قبل نحو ) 11/5(االثنين 

  .شهر من اآلن
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أن ديوان رئيس ) 10/5(در اليوم األحد وفي السياق ذاته؛ أفادت صحيفة معاريف في عددها الصا
الوزراء اإلسرائيلي يبذل حالياً جهوداً لترتيب لقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو والعاهل األردني الملك عبد 
اهللا الثاني، مشيرة إلى أن هناك توقعات بعقد مثل هذا اللقاء في النصف الثاني من األسبوع القادم أي قبل 

  .نطنتوجه نتنياهو إلى واش
 10/5/2009قدس برس، 

  
  يهود تكشف فضائح جنسية لدى حاخامات"هآرتس" .18

كشفت وسائل اإلعالم العبرية عن العديد من الفضائح الجنسية التي اقترفها حاخامات يهود بحق طالبي 
 "هآرتس"وقالت صحيفة  .االستشارات الدينية منهم أو الطالب القصر الذين يترددون على حلقاتهم الدينية

 تقريرٍ لها، ان محكمة الصلح في تل أبيب حكمت بالسجن الفعلي عامين ونصف العام على دان في
وأضافت أن دان جبرئيل  .جبرئيل بعد إدانته باقتراف أفعاٍل مشينة بحق ثالثة أطفاٍل كان يعلمهم التوراة

ى أمكان بعيدة عن أحد المتدينين اليهود من سكان مدينة هرتسليا قام بتضليل الطالب كي يرافقوه إل
 .األنظار، ثم طلب منهم تناول الخمور، ثم قام بارتكاب األفعال المشينة بحقهم أثناء فقدانهم الوعي

 خبر اعتقال الشرطة اإلسرائيلية أحد الحاخامات اليهود من مدينة بتاح تكفا، "هآرتس"وفي السياق، أكدت 
وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن . همه باغتصابهابعد أن تقدمت امرأة إسرائيلية بشكوى ضد الحاخام تت

المرأة تعرضت لالغتصاب خالل األشهر الماضية من قبل الحاخام عندما كانت تذهب إلى بيته لطلب 
وتم الكشف أيضاً عن قضية اعتداء جنسي ضد .البركة منه ومساعدتها في تقديم االستشارات النفسية إليها

 . ها المتدينينفتاة قاصر على يد أحد أقارب
 10/5/2009البيان، 

 
  بيب ال تستطيع توقيع معاهدة الحظر النووي أتل : خبير إسرائيلي .19

على موقعها اإللكترونـي امـس عـن الخبيـر           نقلت صحيفة الشعب الصينية   :  محمد سعيد  -واشنطن  
وية؟ ومـا   كيف أصبحت إسرائيل دولة نو    : القنبلة فى البدروم  " صاحب كتاب    ،االسرائيلى ميشيل كاربين  
إسرائيل ال تستطيع توقيع المعاهدة ، ألنها إذا وقعتها فإن عليهـا أن             "قوله إن   " معنى ذلك بالنسبة للعالم؟   

  ".تقول إنها ال تمتلك أسلحة نووية وهو شيء ال تستطيع أن تفعله
  10/5/2009الدستور، 

 
 العام إسرائيلياً في حوادث الطرق منذ بداية 111مصرع : " االسرائيليةالشرطة" .20

قالت الشرطة اإلسرائيلية، في تقرير صادر عنها، إن مائة وأحد عشر إسرائيلياً لقوا مصرعهم : الناصرة
 مايو الماضي، أي خالل أربعة أشهر تقريباً، في حين /منذ بداية العام الجاري وحتى الثامن من شهر أيار

  .يفةأصيب المئات بجروح بالغة الخطورة واآلالف بجروح بين متوسطة وطف
 9/5/2009قدس برس، 

  
 انتحار جندي إسرائيلي من القوات الخاصة شارك في حرب غزة .21

، على االنتحار، دون معرفة )9/5(أقدم جندي إسرائيلي من القوات الخاصة، أمس السبت : الناصرة
األسباب، ال سيما وأنه كان قد شارك في الحرب األخيرة على قطاع غزة، حيث كان لوحدته دوراً 

  .اً في الحربرئيسي
  10/5/2009قدس برس، 
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 وسيارة فلسطينية في عكا ويهاجمون منزالً لمستوطنون يقتحمون قرية في نابلسا .22

 50أكثر من ، أن وكاالتعن رام اهللا أحمد كيالني و نقالً عن مراسلها في 10/5/2009البيان، ذكرت 
اعتداءات متكررة على القرويين  مساء أمس قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، في وامستوطناً اقتحم

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة . الفلسطينيين من أجل ابتالع مزيد من األراضي لصالح المستوطنات
حسني شريف ان الجيش اإلسرائيلي وصل إلى المكان ليؤمن سالمة المستوطنين ومنع أي احتكاك بينهم 

 .وبين أهالي القرية للدفاع عن أراضيهم
مجموعة من اليهود المتطرفين، شنت مساء الجمعة من الناصرة أن  9/5/2009 قدس برس،وأضافت 

داخل األراضي المحتلة سنة (، هجوماً جماعياً استهدف السكان الفلسطينيين في مدينة عكا )8/5(
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من الشبان  .، وذلك امتداداً لهجوم مماثل كان قبل نحو شهر)1948

 أمس على إلقاء الحجارة باتجاه مركبة ومنزل تابعين ألحد المواطنين الفلسطينيين في الحي اليهود أقدموا
  .الشرقي بالمدينة، مما أدى إلى وقوع أضرار بالمنزل والسيارة

  
 إدارة السجون تقدم الدواء المنتهية صالحيته والفاسد إلى األسرى": األسرى للدراسات" .23

أن هنالك استهتارا طبيا بحق األسرى المرضى في " لدراساتمركز األسرى ل"أكد : القدس المحتلة
 .السجون الصهيونية؛ األمر الذي أودى بحياة العشرات من األسرى على مدار الحركة الوطنية األسيرة

وطالب األسرى من خالل رسائل وصلت إلى المركز من والمؤسسات والمراكز الحقوقية واإلنسانية 
تدخل إلنقاذ حياة زمالئهم المرضى في السجون والمعتقالت، مؤكدين أن والصليب األحمر بضرورة ال

إلى كل " األكامول والمسكنات"إدارة مصلحة السجون الصهيونية وما يسمى الطاقم الطبي يقدمون 
المرضى كوصفة سحرية، وأحيانًا تتعمد اإلدارة تقديم الدواء المنتهية صالحيته والفاسد إليهم؛ األمر الذي 

 .عف معاناتهميضا
من استهتار إدارة السجون المضاعف بحق األسرى، وخاصة المرضى " مركز األسرى للدراسات"وحذر 

منهم، في أعقاب المقترحات التي صادقت عليها الحكومة الصهيونية، والتي تستهدف تضييق الخناق على 
 .األسرى

 10/5/2009المركز الفلسطيني لالعالم، 
  

  الجمعة أثناء خطبةفي قلقيلية" بن تيميةمسجد ا"قتحم ياالحتالل  .24
، في )8/10(في قلقيلية أثناء خطبة الجمعة " مسجد ابن تيمية"اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني : قلقيلية

حين كان الشيخ مجاهد نوفل يخطب عن تهويد القدس واغتصاب األراضي وكيفية تربية أوالدنا على 
تالل لدى اقتحامها المسجد حالة من فوضى فيه؛ ما دعا الشيخ وسببت قوات االح .حب القدس ومقدساتها

 .مجاهد إلى إقامة الصالة، داعيا المصلين إلى عدم االحتكاك بقوات االحتالل عند الخروج من المسجد
 .وقامت قوات االحتالل رغم دعوة الشيخ بإطالق النار على المصلين، واختطفت بعضهم

 9/5/2009المركز الفلسطيني لالعالم، 
 

  خالل اليومين الماضيين48 عامالً فلسطينياً في أراضي الـ 411عتقل ي االحتالل .25
، حملة اعتقاالت "حرس الحدود"شنت الشرطة اإلسرائيلية، بالتعاون مع ميليشيات ما يسمى  :الناصرة

لسطينية واسعة استهدفت العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، والذين يعملون داخل األراضي الف
  .1948المحتلة سنة 
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وقالت مصادر رسمية في الشرطة إنه تم خالل اليومين الماضيين اعتقال ما يزيد عن أربعمائة وأحد 
عشر عامالً فلسطينياً، بدعوى أنهم ال يحملون تصاريح عمل من قبل السلطات اإلسرائيلية، ومكوثهم 

  .تعبيرها، على حد "صورة غير قانونية"داخل األراضي المحتلة بـ 
وأوضح مصادر الشرطة أنه تم فتح تحقيق مع جميع المعتقلين، خشية وجود مقاومين من بينهم، حيث تم 

مشيرة في الوقت ذاته إلى اعتقال سبعة . اعتقال عدد منهم وطرد الباقين إلى أراضي السلطة الفلسطينية
  .همعشر إسرائيلياً لقيامهم بتشغيل العمال الفلسطينيين ونقلهم بسيارات

  10/5/2009قدس برس، 
  

  في غزةصيادينال تهاجم قوارب االحتاللزوارق  .26
 نيران أسلحتها ،قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت أمس.): أ.ب.د (– غزة

أن يسفر عن وقوع و. الرشاشة تجاه مراكب صيادين عند شاطئ منطقة السودانية بشمال قطاع غزة
وأضافت أن القصف اإلسرائيلي . ادين إال أن أضرارا مادية لحقت بمراكبهمإصابات في صفوف الصي

 . أجبر الصيادين على العودة إلى شاطئ البحر
 10/5/2009البيان، 

  
  لزيارة غزة الفاتيكان تدعو بابا"لمواجهة الحصارشعبية الجنة للا" .27

زة امس بابا الفاتيكان بنديكت  دعت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة حصار قطاع غ.):أ.ب.د( –غزة 
السادس عشر لزيارة قطاع غزة ضمن زيارته للمنطقة لإلطالع عن قرب على آثار الحصار والعدوان 

وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة في بيان صحفي  ضرورة أن يكون للبابا بنديكت . اإلسرائيلي
بأسرع وقت ومنح أكثر من مليون  إلنهائه "إسرائيل"موقف واضح ضد حصار غزة والضغط على 

وشدد الخضري على ضرورة أن تكون زيارة القطاع من قبل البابا . ونصف المليون مواطن الحرية
وكافة الشخصيات االعتبارية اإلسالمية والمسيحية من أجل االطالع على مخلفات العدوان والحصار 

وقال إنهاء الحصار ال . لي وإغالق المعابرالمتواصل ومشاهدتهم ما آلت إليه األمور والتضييق اإلسرائي
يكون إال بفتح المعابر بشكل كامل والسماح بحرية الحركة التجارية ودخول كافة المواد الخام 
والمستلزمات وحرية تنقل المواطنين إضافة لمنح الحرية لعمل الصيادين والمزارعين والعمال كافة 

 .شرائح الشعب  
  10/5/2009الرأي، األردن، 

  
   للمطالبة بالعودة للضفة في غزة يعتصمون" المهد"مبعدو  .28

مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة، أمام مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في اعتصم :  رائد الفي-  غزة
 سنوات على 8غزة، مطالبين بإنهاء قضيتهم والعمل على إرجاعهم إلى ديارهم وذويهم، بعد مرور 

  .معاناتهم
  10/5/2009الخليج، 

  
   "وزارة االتصاالت المقالة"اإلذاعات المحلية في غزة تبدي استياءها من  .29

 عبرت اإلذاعات المحلية في قطاع غزة عن اسـتيائها الـشديد مـن وزارة               : عبد الهادي عوكل   -غزة  
االتصاالت في الحكومة المقالة بسبب األموال الضخمة التي تطالب بها لمنحها التراخيص الالزمة للعمل              

ت التي أنكرت فيه اإلذاعات أي دور للوزارة في عملها من حماية تردداتها من تشويش إذاعـات                 في الوق 
إذاعة القـدس، إذاعـة الـشعب، إذاعـة         ( وقالت اإلذاعات المتمثلة في      .أخرى أو القرصنة اإلسرائيلية   
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 نسخة عنه،   "دةالحياة الجدي "في بيان مشترك وصل     ) اإليمان، إذاعة البراق، إذاعة ألوان، إذاعة األسرى        
منذ فترة ليست بالقصيرة اعتبرنا أن قرار وزارة اإلعالم المقالة حـول إعـادة تـصويب المؤسـسات                  
اإلعالمية وضبط عملها، يجوز مهنيا وقانونيا لضبط الحالة اإلعالمية من الدخالء؛ بشرط أال يتم تحويل                

ل وزارة االتصاالت المقالة بطلبهـا      ولكن ما فوجئنا به هو المراسالت من قب       . هذا الموضوع ليهدد عملنا   
وأشار البيان إلى أن الوزارة المقالة ال تقـدم         . مبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء التراخيص الالزمة       

  .أي خدمة أو دور لها سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى أو القرصنة اإلسرائيلية
  10/5/2009 ،الحياة الجديدة

  
   في لبنان الالجئين القاطع لمسألة توطينالرفضالسنيورة يؤكد  .30

 - أهمية إيجاد حل لعملية الصراع العربي " فؤاد السنيورة على  اللبنانيأكد رئيس مجلس الوزراء
اإلسرائيلي التي هي أساس جوهر الصراع في المنطقة، اذ من شأن التوصل الى حلول عادلة إيجاد 

ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل لتطبيق  "وشدد على". مرتكز أساسي لالستقرار في المنطقة
 بكافة مندرجاته مذكرا بالثوابت اللبنانية وأساسها الرفض القاطع لمسألة التوطين في 1701القرار الدولي 

  .لبنان
ايجاد حل "شدد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ على الموقف اللبناني الداعي الىمن جهته 

 كافة وانشاء الدولة الفلسطينية بما يضمن عودة الالجئين الفلسطينيين الى شامل وعادل على المسارات
 ".اال يكون حل هذه المسألة على حسابه"، مؤكدا حرص لبنان على "ديارهم

 10/5/2009المستقبل، 
  

 يطالب بفتح معابر قطاع غزة للبدء في إعادة اإلعمار" أردوغان" .31
تركي رجب طيب أردوغان بفتح معابر غزة إلدخال طالب رئيس الوزراء ال :وكاالت ال-  اسطنبول

 .المساعدات والمواد الالزمة إلعادة إعمار ما دمرته الحرب األخيرة في القطاع
جاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس، بمناسبة انطالق قناة 

وقال أردوغان، بعد اتصاله بمراسل القناة في  .في اسطنبول" تشيراغان"في قصر " تي آر تي تورك"
إن المستشفيات والمدارس المدمرة في غزة لم يبدأ بعد العمل إلعادة إعمارها بسبب عدم : القدس المحتلة

بصفته - وأكد أردوغان أنه  .وجود المواد الالزمة في القطاع، وإن الناس ما زالوا يعيشون في الخيام
 على نفسه وعودا بمساعدة غزة، وأنه ينتظر فتح المعابر للوفاء بتلك  قطع- رئيس الوزراء التركي

وحول انطالق القناة التركية  ".لتفتح المعابر حتى يجد المرضى سبيالً للعالج في الخارج: "الوعود، وقال
إن : وقال .الجديدة، أعرب أردوغان عن أمله أن تصل قنوات التلفزيون التركي إلى مختلف بقاع العالم

فًا من األتراك يعيشون في استراليا وأفريقيا وآسيا، وهم بحاجة أيضا إلى أن يسمعوا لغتهم وأخبار آال
 .بالدهم عبر قنوات التلفزيون التركي

 10/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  المعارضة المصرية ترفض زيارة نتنياهو غداً للقاهرة .32
ية رفضها لزيارة رئيس الوزراء أعلنت قيادات أحزاب المعارضة المصر: .)ب.ف.أ (– القاهرة

ستظل تمثل الخطر األكبر على " إسرائيل"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة غداً للقاهرة، مؤكدة أن 
 محمد  .وقال نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين د. البالد العربية وفي المقدمة منها مصر
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استقبال "لون االستفادة من كل األوراق المتاحة تحت أيديهم، وإن يحاو" إسرائيل"إن قادة " الخليج"ـحبيب ل
  ".رئيس وزراء دولة العدو في مصر قد يدعم موقف اليمين المتطرف بشكل أو بآخر

 10/5/2009الخليج، 
  

 مصر تنفي مجدداً دعوة ليبرمان لزيارتها .33
ئل اإلعالم حول تصريح نفت وزارة الخارجية المصرية للمرة الثانية أمس ما نقلته بعض وسا: وام

وقال . لمسؤول إسرائيلي بشأن توجيه الدعوة لوزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان لزيارة مصر
الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي رداً على استفسار من المحررين 

اً استغرابه لمعاودة طرحه على غير الدبلوماسيين أن الموقف المصري من هذا الموضوع لم يتغير، مبدي
 .أساس

 10/5/2009البيان، 
  

   الستضافة الفصائل الفلسطينيةها استعدادتعلنطهران  .34
أن طهران تعلن استعدادها الستقبال كل " الخليج"ـأعلن مسؤول إيراني بارز ل : ستار ناصر- طهران 

راني إن طهران تكرر دعوتها وقال المسؤول اإلي. الفصائل الفلسطينية في حالة خروجها من دمشق
وأشار إلى أن إيران ستحتضن مؤتمراً لدعم ". ألننا نعتبر ذلك ترجمة لقيم الثورة"للفصائل الفلسطينية 

المقاومة قريباً ونفى أن تكون دمشق قد فاتحت طهران بذلك إال أنه كرر القول، إن طهران ال تستحيي 
  ".إسرائيل"أن تظهر دعوتها وال تخشى أمريكا و

في السياق ذاته أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني أن القضية الفلسطينية تمثل مقياساً 
  .للبلدان، داعياً إلى وضع خطة لتعريف مظلومية الفلسطينيين

  10/5/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"العرب ينتظرون موقفاً واضحاً من أوباما تجاه ": الجامعة العربية" .35
إننا " "فرانس برس "ـوسف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لقال هشام ي: ب ف ا

خالل زيارته "" اإلسرائيلي "-ننتظر ان يعلن الرئيس األمريكي سياسته الجديدة بشأن النزاع العربي 
ض مع ال تفاو: لقد ابلغ العرب ادارة اوباما بثوابت موقفهم وهي واضحة تماما"وقال  ".المقبلة للمنطقة

في القدس، ولن نقبل بتسوية تقوم على " اإلسرائيلية"من دون وقف االستيطان واالنتهاكات " إسرائيل"
  ".سياسة الخطوة خطوة ونريد إطارا زمنيا للمفاوضات وإنهاء للحصار

" إسرائيل"إذا طبقت ") إسرائيل"تجاه (ال يوجد ما يمنع القيام بخطوات محسوبة ومحددة "وقال يوسف 
  ". مكن التحقق منه التزاماتها وخصوصا وقف االستيطان واالنتهاكات في القدسبشكل ي

  10/5/2009الخليج، 
  

   الداعم للشعب الفلسطيني دولته يؤكد موقف وزير التعليم العالي االماراتي .36
ن  أ  في االمارات  أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي            :وام - الشارقة

وقـال أن   . دولة اإلمارات العربية المتحدة وقفت دائماً الى جانب الشعب الفلـسطيني وقـضيته العادلـة              
 حريصة على أن تكون دائماً في الطليعة والمقدمة في الدفاع عن قضايا العرب وعن قـضيتهم                 االمارات

 لـشعب الفلـسطيني    األولى فلسطين العزيزة، كما أننا في دولة اإلمارات نبذل كل ما نـستطيع لـدعم ا               
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ومساعدته في الحصول على حقوقه المشروعة ومساندته في مواجهة االحتالل من أجل تمكين إخوتنا في               
 . فلسطين من الحصول على حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة

  10/5/2009اإلتحاد، االمارات، 
 

  "إسرائيل"حكومة إقليم كردستان تشارك في مؤتمرات  .37
أوضح المسؤول بدائرة العالقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فالح مصطفى :  عالء حسن-بغداد
وأضاف ". حكومة اإلقليم ليست متحسسة من مشاركة ممثليها في المؤتمرات التي تحضرها إسرائيل"أن 

ممثل حكومة اإلقليم لدى الواليات المتحدة قوباد طالباني يشارك باستمرار في العشرات من "مصطفى أن 
وكانت تقارير قد تحدثت عن ". نشطة الفكرية والسياسية التي تقام هناك أسوة بممثلي دول العالماأل

مشاركة طالباني األسبوع الماضي في المؤتمر السنوي للجنة العالقات األمريكية اإلسرائيلية في واشنطن 
  .بمشاركة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز وعدد من المسؤولين اإلسرائيليين
  10/5/2009وطن، السعودية، ال

  
 حصار غزة أبشع جريمة في تاريخ اإلنسانية: نائب إيطالي .38

وصف النائب اإليطالي فرناندو روسي عضو مجلس الشيوخ اإليطالي الحصار المفروض على : وكاالت
قطاع غزة بأنه أبشع جريمة في تاريخ اإلنسانية، وطالب البرلمان األوروبي بضرورة التدخل الفاعل 

وشدد في  .عاجل من أجل إنهاء جريمة الحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسانوال
على أن سياسة الحصار تمثل ممارسة بشعة من العقوبات الجماعية ) 5-9(تصريحات صحفية السبت 

المتصاعدة، وتتناقض مع التزامات حقوق اإلنسان األساسية، وتتسبب في الموت البطيء لكثيرٍ من 
اإلغاثية المتوجهة " األمل"وعبر روسي عن سعادته بترأس قافلة  .ضى والحاالت اإلنسانية الحرجةالمر

إلى قطاع غزة، مشيرا إلى عزمه االستمرار في جهوده من أجل التخفيف عن معاناة الفلسطينيين 
ن يرفعوا كافة المدافعين عن الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان على أ" روسي"وحثَّ  .المحاصرين

أصواتهم عاليا لرفض الحصار، معتبرا ذلك التزاما إنسانيا وأخالقيا مفروضا على أصحاب الضمائر 
 .الحية في أوروبا والعالم أجمع

 10/5/2009المركز الفلسطيني لالعالم، 
  

  المسلمين والمسيحيينبابا الفاتيكان يدعو للمصالحة بين المسيحيين واليهود وبين  .39
التوظيف "ن البابا بنديكتوس السادس عشر في اليوم الثاني من زيارته لالردن امس، دا: عمان

 لغايات سياسية، معتبرا انه سبب في الخالف بين الديانات المختلفة، ومشددا على "االيديولوجي للدين
ن كما دعا الى مصالحة بين المسيحيين واليهود، والى التسامح بي. اهمية حوار االديان والمصالحة

  .المسلمين والمسيحيين
  10/5/2009الحياة، 

  
  ألمانيا تطالب ليبرمان بالتزام حل الدولتين .40

أعلنت الحكومة األلمانية أمس بعد لقاء مطول عقده وزير الخارجية فرانك فالتر :  اسكندر الديك- برلين 
سرائيلية التزام النتائج شتاينماير مع نظيره اإلسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان أنها تنتظر من الحكومة اإل

التي توصلت إليها مفاوضات السالم في الشرق األوسط، وفي مقدمها إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب 
  .دولة إسرائيل
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واستمر االجتماع األول بين وزيري الخارجية في مقر وزارة الخارجية في برلين حتى ساعة متقدمة من 
 حسب تبرير الناطق باسم وزارة الخارجية أندرياس "توافقا"الليل بعيدا عن أعين الصحافيين بعد أن 

والحظ مراقبون كثر أن طريقة تفادي الصحافيين في برلين، كما . بيشكه على عدم عقد مؤتمر صحافي
حصل في براغ وباريس وروما، إشارة إلى اإلحراج الذي تشعر به الديبلوماسية األوروبية إزاء الرفض 

ي ورئيس حكومته بنيامين نتانياهو حل الدولتين ومقررات مؤتمر أنابوليس العلني للوزير اإلسرائيل
أدنى مرتبة "وقال معلق صحافي إن طريقة االجتماع تمثل . واإلصرار على توسيع االستيطان

وعبر نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي فرنر هوير بعد لقاء ليبرمان مع لجنة . "بروتوكولية
  . مما سمعه منه"خيبة أمل كبيرة"رجية في البرلمان االتحادي أمس عن الشؤون الخا

شاملة ومستفيضة " إن المحادثات كانت "الحياة"وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رداً على سؤال لـ
، مشيرا إلى ان شتاينماير أوضح "وجادة طرح خاللها كل طرف موقفه وحدد الموقع الذي يقف عليه

 حكومته من عملية السالم، فيما قدم ليبرمان عرضا مفصال أوضح فيه أن حكومته لضيفه ما تنتظره
تسعى حاليا إلى تحديد سياسة خارجية جديدة ستكون جاهزة قبل سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن "
، ووعد بإعالم برلين بمحتوى المراجعة الجارية قبل بدء "لالجتماع بالرئيس باراك أوباما) أواسط الشهر(
  .وأضاف بيشكه إن حكومته تعتبر مواصلة إسرائيل سياسة االستيطان عائقا أمام السالم. لزيارةا

  9/5/2009الحياة، 
 

  المبادرة العربية أساس عملية السالم : واشنطن .41
قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسـط ديفيـد هيـل إن ادارة               :  بترا –بيروت  

  .الرئيس االميركي باراك أوباما ستركز جهودها على دفع عملية السالم في المنطقة
واضاف هيل في لقاء صحافي امس في ختام محادثات عقدها مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد الـسنيورة                 

للبنانية، ان مبادرة السالم العربية هي منطلق وأسـاس عمليـة الـسالم، وان اإلدارة               وعدد من القيادات ا   
األميركية ستسعى لتحقيق هذه األهداف بالتعاون مع كل األطراف اإلقليميين والدوليين، وقال انه ال توجد               

  .تسويات في المنطقة على حساب لبنان
  10/5/2009الدستور، 

  
  بالسالم" إسرائيل"لى مصر لمطالبة العرب بالمرونة إلغراء زيارة أوباما إ: مصادر أمريكية .42

رحبت مصر بقرار الرئيس األمريكي باراك أوباما اختيارها منبراً يوجه منه  : حنان البدري- واشنطن 
رسالته المنتظرة إلى العالم اإلسالمي، فيما بدأت تحضيرات أمنية استعداداً لزيارة سيد البيت األبيض في 

ان تحضيرات أمنية قصوى يجري االعداد لها " الخليج"وعلمت  .يونيو المقبل/ يرانالرابع من حز
بالتعاون بين األجهزة المختصة األمريكية والمصرية، الختيار المكان المناسب في مصر حيث سيلقي 

إلى أن زيارتي المدير العام للمخابرات المصرية " الخليج"وأشارت مصادر تحدثت إلى . أوباما خطابه
إلى واشنطن مؤخراً، ركزتا على التحضير للزيارة، ) نجل الرئيس(لواء عمر سليمان، وجمال مبارك ال

   .ومراجعة التقويم األمريكي للدور المصري في العالمين اإلسالمي والعربي، والمحيط اإلفريقي
" إسرائيل"وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تريد حدوث تقدم ملموس وحقيقي في عملية السالم وموافقة 

على المضي قدماً في هذه العملية، وفي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن حدوث ذلك لن 
، )كما في المبادرة العربية(يتم إال إذا حصلت تل أبيب على إغراء مثل اعتراف كل الدول العربية بها 

  ).ما عدا دولة أو دولتين(واعتراف كل الدول اإلسالمية 
  10/5/2009الخليج، 
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  "دولة فلسطينية"مشروع أمريكي يرمم السالم على أنقاض : موقع يهودي .43
 اإلخباري الذي يعنى بشؤون يهـود فرنـسا، عـن           "أورغ. يهود"كشف موقع   :  عبد القادر فارس   -غزة  

مشروع للرئيس األمريكي باراك أوباما ينهض بعملية السالم في الشرق االوسط، ويتألف من ست نقاط،               
 ذكره رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي جون كيري أمـام المـؤتمر       بحسب ما 

ـ   مجموعة الضغط اإلسرائيلي األكبر في الواليات المتحدة األمريكية، كما أتـى التأكيـد              "آيباك"السنوي ل
مصدر المذكور  وأفاد ال  .على هذه النقاط من جانب نائب الرئيس األمريكي جون بايدن أمام المؤتمر نفسه            

على الدول العربية القيام بخطوات رمزية تجاه إضفاء الشرعية على إسرائيل فـي             : حسب بايدن وكيري  
نظر شعوبها عبر وضع حد للقطيعة الدبلوماسية مع إسرائيل، ووقف الحمالت الدعائية المعادية إلسرائيل              

يخ التي تدرس في مـدارس الـدول        في وسائل اإلعالم، وفي البرامج الدراسية، خصوصاً في مادة التار         
  .العربية

ويضيف الموقع، أن على الدول العربية السماح للطيران المدني اإلسرائيلي بعبـور أجوائهـا، و علـى                 
حماس وقف عمليات القصف على إسرائيل بشكل فوري، فضال عن اإلفراج عن الجنـدي االسـرائيلي                

مصدر إلى البنود التي على إسرائيل تنفيذها، وهـي  وأشار ال  .األسير جلعاد شاليط فوراً ودون أية شروط      
على إسرائيل وقف عمليات االستيطان فوراً، وضمان حرية تحرك الفلسطينيين، والـسماح            : على التوالي 

وحول حـل الـدولتين،      .لهم بفرص اقتصادية واعدة وتمكينهم من تعزيز مسؤوليتهم في المجال األمني          
دولـة  ( وكيريمرة على تبني اإلدارة األمريكية الجديدة خيار إنشاء          لقد شدد كل من بايدن    : يقول المصدر 

وبخصوص طبيعة الدولة الفلـسطينية وقـدراتها،       . كلمتان يرفض بنيامين نتنياهو لفظهما معا     ) فلسطينية
للغرابة لم يرد   ( لقد تحدث جون كيري عن دولة فلسطينية منزوعة السالح وهذا الوصف            : يقول المصدر 

  ).ري الذي وزع على وسائل اإلعالمفي نص خطاب كي
هل هناك تنازل سوف يقدمه باراك أوباما لبنيامين نتنياهو في هذا           : وبشأن النقطة األخيرة يتساءل الموقع    

ويمضي الموقع   . الصدد، خالل لقائهما المرتقب في الثامن عشر من مايو الحالي؟ هذا أمر غير مستبعد             
بايدن لم يشر إلى ذلك في خطابه، ولكنه استعمل العبارة المعروفة           مشيراً إلى أن نائب الرئيس األمريكي       

لم يقل لنا أحد ما الذي سوف يفعله أوباما فـي حـال رفـضت              "، ويضيف المصدر    "دولة حرة وموثوقة  "
  الدول العربية، أو إسرائيل هذا المخطط؟

  10/5/2009عكاظ، 
  

  داً نرويجياً من زيارة غزةوف" اسرائيل"ي إثر منع النرويج تحتج ضد السفير اإلسرائيل .44
استدعت وزارة الخارجية النرويجية أمس السفير اإلسرائيلي في كوبنهاجن :  عصام واحدي-  كوبنهاجن

. لالحتجاج على منع وفد من حزب اليسار الديموقراطي النرويجي من زيارة غزة األسبوع الماضي
وضيحات حول أسباب المنع، واعتبر وطلب زير الخارجية يوناس غار ستوره من السفير اإلسرائيلي ت

هذا التصرف غير الئق خاصة أنها المرة الثانية خالل أسبوع التي تمنع فيها إسرائيل وفدا نرويجيا من 
الدخول إلى غزة، بعد أن منعت وفدا من محافظة ترومسو النرويجية من تقديم مساعدات للقطاع األسبوع 

  .الماضي
ار الديموقراطي أويستين ديوبيدال عن أسفه من تصرف من جانبه، عبر رئيس وفد حزب اليس

اإلسرائيليين ضد الوفد وأعضائه البرلمانيين، متوقعا تأثر العالقات بين النرويج وإسرائيل بشكل سلبي 
وأفاد أن تصرف السلطات اإلسرائيلية يؤكد أنها ال ترغب في فتح ملفات ضدها . على هذه الخلفية

  .نسيان العدوان عليها وال ترغب بشهود ضد جرائمهابالتركيز على غزة وترغب في 
  10/5/2009الوطن، السعودية، 
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  أمريكا تعتقد استمرار الصراع االسرائيلي الفلسطيني يزيد قضايا المنطقة تعقيداً: واالس .45
أعلن جيك واالس، القنصل االميركي العام في القـدس، فـي حـديث خـاص                :عبد الرؤوف ارناؤوط  

م نهاية شهر حزيران المقبل افتتاح مكتب خاص للمبعوث االميركـي لعمليـة الـسالم               أنه سيت " األيام"لـ
السيناتور جورج ميتشل في مقر القنصلية األميركية العامة في القدس يتواجد فيه طاقم يتابع االمور مـع                 

كيـة  أن موضوع حل الدولتين هو أولوية لـإلدارة األمير        "وأكد واالس    .الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي  
وأتوقع ان يحظى بالكثير من االهتمام من قبل الرئيس ووزيرة الخارجية وليس فقط من قبـل الـسيناتور            

  ".ميتشل
االسرائيلي يجعـل   -وأشار واالس الى أن االدارة االميركية الحالية تعتقد أن استمرار الصراع الفلسطيني           

 الذي جعل الرئيس اوباما يجعل من حـل         السبب: القضايا االخرى في العراق والخليج أكثر تعقيداً، وقال       
الدولتين اولوية هو أن هذا الصراع مستمر منذ وقت طويل جداً، وهو يؤثر ليس فقط على السكان هنـا                   
وانما على السكان في المنطقة بأكملها، ونحن لدينا مصالح في تلك المنطقة سواء أكان فـي العـراق او                   

ها، وقد رأينا كيف ان حقيقة استمرار هذا الـصراع بـدون            الخليج أو لدى حلفاء اقوياء مثل مصر وغير       
حل بدأ يجعل هذه القضايا االخرى وكل العالقات االخرى اكثر صعوبة، ولهذا نقول إن من مصلحتنا ان                 
نحل هذا الصراع، ومن اجل القيام بذلك فيجب ان يكون هناك حل الدولتين، ويجب ان تكون هناك دولة                  

  .فلسطينية
  10/5/2009 ، فلسطين،األيام

  
  "إسرائيل"فقدت إعجابي بـ": ديلي تلغراف"رئيس التحرير السابق لصحيفة  .46

البريطانية انه " ديلي تلغراف"قال ماكس هيستينغز رئيس التحرير السابق لصحيفة  : عمر حنين- لندن 
ن، بعد أن رأى الجانب المظلم منها، خاصة وحشيتها في معاملة الفلسطينيي" إسرائيل"فقد اعجابه ب

أعرب هيستينغز عن أسفه الشديد ألنه كان يعتبر خالل تغطيته  و.وممارستها سياسة امبريالية عنصرية
معقل الحضارة الغربية في الشرق " "إسرائيل" ان 1973 واكتوبر ،1970 واالستنزاف 1967لحروب 
" إسرائيلي"لى شاب  عاماً ا30وذكر أنه عندما كان مراسالً حربياً استمع خالل حفل عشاء قبل ". األوسط

يتحدث عن ضرورة طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، وكشف أن هذا الشاب كان بنيامين نتنياهو 
تقوم على النوازع " إسرائيل"وقال الكاتب ان الثقافة السائدة في  .الحالي" اإلسرائيلي"رئيس الوزراء 

  .العدوانية وضرورة قهر الفلسطينيين
  10/5/2009الخليج، 

  
  ذا يفشل حوار الفصائل الفلسطينية؟لما .47

  المجيد وحيد عبد
يس متوقعا أن تنتهي الجولة المقبلة في حوار الفصائل الفلسطينية التي ستبدأ السبت القادم إلى اتفاق 

 26واألرجح أن تفضي هذه الجولة إلى أخرى تعتبر سادسة منذ بدء ذلك الحوار في . مازال بعيد المنال
وليس مستبعداً أن يتواصل لجوالت أخرى، فيصبح والحال هكذا . في القاهرة فبراير الماضي /شباط

  .حواراً من أجل الحوار
وإذا كان استمرار حوار من دون نتائج جوهرية يبدو عديم الجدوى من حيث المبدأ، فقد ال يكون األمر 

 أن تتقاتل بالسالح فأن تتحاور الفصائل، وإن طال المدى، لهو خير من. كذلك في حال الحوار الفلسطيني
 حين تتنامى النزعة الفصائلية والمغانم "أضعف اإليمان"وهذا هو . أو تتراشق باالتهامات المتبادلة

 خاصة على مدى عقود "قداسة"السلطوية فتبز المصلحة الوطنية في قضية فلسطين التي أضفينا عليها 
  .طويلة
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 إيمان الفصائل، وخصوصاً الفصيلين األكبر، غير أن هذا ال يعني عدم بذل جهد أكبر من أجل تقوية
وإذا كانت مصر بذلت جهداً كبيراً في هذا . بالقضية سعيا إلى اتفاق ال بديل عنه إلنقاذ ما بقي منها

 إقليمية أقل تعويقاً من ذي قبل، فقد وقعت في خطأ منهجي في إدارتها –االتجاه في ظروف عربية 
 واحدة، حتى إذا كان "خبطة"نقسام وصراع إلى وحدة وتوافق في فليس ممكناً االنتقال من ا. الحوار

  .الفصيالن األكبر مأزومين حتى النخاع
كان العدوان . فقد بدأ الحوار الراهن في لحظة بالغة الدقة بالنسبة إلى حماس وفتح على حد سواء

نها تعرفه اإلسرائيلي قد كشف ضعف قدرة حماس العسكرية واللوجستية في مسرح عمليات يفترض أ
وكانت انتخابات الكنيست قد رفعت اليمين المتطرف واألكثر تطرفاً إلى صدارة الساحة . عن ظهر قلب

  .السياسية على نحو كشف هشاشة رهان قيادة فتح على مسار أنابوليس التفاوضي
محان ومع ذلك لم يكن حجم الفجوة التي تفصل الحركتين، وعمق أزمة عدم الثقة المتبادلة بينهما، يس

بالتطلع إلى اتفاق شامل على حكومة وحدة أو توافق، وإعادة بناء أجهزة أمنية هي أحد أهم أدوات 
كما أن الوقت الباقي حتى موعد االنتخابات الرئاسية . االنقسام، وتطوير منظمة التحرير، وغير ذلك

 سياسي لحكومة ال يتجاوز  يناير القادم يجعل البحث عن اتفاق على برنامج/والتشريعية في كانون الثاني
  .عمرها بضعة شهور نوعا من الترف

ولذلك أخطأ مديرو الحوار حين سعوا إلى اتفاق، يعرفون كم هو صعب، على برنامج سياسي محوره 
 المتعلقة بالموقف من تعهدات منظمة التحرير السلمية، وهل يكفي احترامها كما تريد "الجملة المفتاحية"

  .ام بها وفق ما تراه فتح ضرورياً لتجنب عزلة دوليةحماس أم ينبغي االلتز
فقد كان ضيق الوقت المتاح لهذه الحكومة، والطابع اإلجرائي لمهماتها، يكفيان إلقناع المجتمع الدولي 

وهذا أمر منطقي بالنسبة إلى حكومة ستكون مهمتها الرئيسة هي . بأنه ال حاجة إلى برنامج سياسي
 إعمارعد شهور قليلة على تشكيلها، إلى جانب الشروع في عملية إعادة اإلعداد النتخابات تجرى ب

  .سيكون االستمرار في تسويفها وصمة عار في جبين اإلنسانية
وبالرغم من أن حركة حماس أبدت، بعد أسابيع قليـلة على بدء الحوار، استعداداً للمشاركة في حكومة 

. قف حين أصرت على أن تكون حكومة فصائليةمهمات من دون برنامج سياسي، فقد ناقضت هذا المو
ولذلك . فليس منطقياً تشكيل حكومة غير سياسية من قادة سياسيين حتى إذا لم يكونوا من الصف األول

كان إصرارها على رفض حكومة تكنوقراط أو مستقلين أحد عائقين أمام تصحيح خطأ منهجي ما زال 
 العائق اآلخر فهو إصرار فتح غير المفهوم على حكومة ذات أما. يعتبر عقدة العقد في الحوار الفلسطيني

فلم يكن لمعظم . برنامج سياسي وزعم بعض قيادييها أن تغييب مثل هذا البرنامج أمر غير واقعي
وما كان أحد يفكر .  أي برنامج1994الحكومات التي شكلتها حركة فتح بعد تأسيس السلطة الوطنية في 

نطقي، ليس فقط ألننا إزاء حكومة في إقليم خاضع لالحتالل، ولكن أيضا وهذا هو الم. في ذلك أصالً
ألنها مجرد جهاز يتبع رئاسة السلطة الفلسطينية وفقاً للترتيبات التي ارتبطت باتفاق إعالن المبادئ الذي 

  ."اتفاق أوسلو"حمل اسم 
يها بغالبية مقاعد المجلس  في هذه الحكومة بعد االنتخابات التي فازت ف"النفخ"وتتحمل حماس مسؤولية 

فكانت هي التي بادرت بلفت انتباه قوى دولية كبرى إلى أن فوزها يخلق . 2006التشريعي في مطلع 
ويشاركها الرئيس محمود عباس . مشكلة حين أعلنت أن حكومتها ال يمكن أن تعترف باالتفاقات السابقة

اً حول التزام حكومتها بتلك االتفاقات، فيما هذه المسؤولية ألنه دخل معها في سجال يصعب اعتباره جدي
 عبر اإلصرار على أن الحكومة الفلسطينية ليست أكثر من جهاز ااندفاعاته أن يحتوي إمكانهكان في 

  .تنفيذي ال عالقة له بالخط السياسي للسلطة الوطنية
يادة حماس أو غيرها،  بعدم مطالبة الحكومة، سواء تحت ق"اللجنة الرباعية"وكان في استطاعته أن يقنع 

  .بما ال يدخل في نطاق صالحياتها
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لكن الرئيس الفلسطيني واجه عنفوان حماس السياسي الناجم عن فوزها االنتخابي برد فعل مندفع أضعف 
مركزه وجعله في مركز مساو لحكومة كان سلفه الراحل ياسر عرفات يعتبرها امتداداً لمكتبه حتى ال 

  ."سكرتاريته"نقول 
ان هذا هو الوضع في دول عربية مستقلة تعتبر الحكومات فيها جهازاً محض تنفيذي، فما بالنا وإذا ك

ففي مثل هذا اإلقليم ال يصح أن ينشغل من يفترض أنهم يسعون إلى إنهاء االحتالل . بإقليم تحت االحتالل
  .بالصراع على حكومة فيها من األوهام أكثر مما تنطوي عليه من حقائق

وهذا هو ما .  إلى تعميق االنقسام وتفاقم التدهور2006 في دور الحكومة منذ "النفخ"طأ وهكذا أدى خ
فالسبيل إلى إنقاذ هذا الحوار هو تصحيح ذلك الخطأ، . ينبغي االنتباه إليه في إدارة الحوار بين الفصائل

حة وإذا كانت حماس تخشى أن يؤدي هذا التصحيح إلى إضعاف مركزها في السا. وليس تكريسه
 تعديل القانون األساسي لتقوية دور المجلس التشريعي والحد من صالحيات اإلمكانالفلسطينية، ففي 
أما مواصلة جدل غير معقول، وال وجود لمثله في دول عربية مستقلة، حول برنامج . رئيس السلطة

محافظة عليه بالتالي الحكومة، فال نتيجة لها إال استمرار الفشل ليصبح الحوار هدفاً ال وسيلة فتكون ال
  .هي غاية المنى

  10/5/2009الحياة، 
  

  فتح ومعضالت مؤتمرها السادس .48
  مأمون الحسيني

فيما كانت حركة حماس تتكيف مع الظروف والتعقيدات األمنية والجغرافية والسياسية االستثنائية، وتعقد 
 السياسي، والمؤسسات مؤتمرها الذي أعاد صياغة مؤسساتها الحزبية، بما في ذلك انتخاب مكتبها

الحركية األخرى، ظلت حركة فتح تراوح في مستنقع أزمتها المركَبة، وتتخبط في دهاليز عناوين 
 المتعلقة بمكان وزمان عقده وعدد أعضاء المؤتمر الذي يواجه "اإلجرائية"مؤتمرها السادس واإلشكالية 

  .الجسام طوال العشرين عاماً الماضيةرزمة من االستحقاقات والمهام الدسمة التي أفرزتها األحداث 
ما تسربه أوساط فتح بخصوص الصعوبات الذاتية والموضوعية التي تعترض عقد المؤتمر السادس 

معضلة المكان التي تحمل مضموناً سياسياً ومشكلة : ينصب، في شكل أساسي، على عنوانين رئيسيين
عاً واسعاً في شأنها، بعد خضوع اللجنة  تقنية، وعضوية المؤتمر التي يشاع أن ثمة صرا- إدارية 

 300 عضو بعد شطب 1200الخاصة بها للعديد من االعتبارات التي أدت إلى تقليص عديد المؤتمر إلى 
 فقط، وهو رقم يبدو أنه 650 عضو، قبل أن يتقلص، مرة أخرى، إلى 1700اسم، ومن ثم رفعه إلى 

 أكوام من المشكالت والحيثيات التي يدور النزاع في وتحت هذين العنوانين تتكدس. غير نهائي حتى اآلن
حيث أن . شأنها بين مراكز القوى والمصالح من أجيال الحركة وتياراتها المختلفة في الداخل والخارج

اختيار المكان الذي يتأرجح بين الضفة الغربية ومصر واألردن، وعلى رغم أنه لم يحسم حتى اآلن 
كثير من المعاني والدالالت، ويشي بشكل وطبيعة المؤتمر ونتائجه قبل ألسباب مختلفة، ينطوي على ال

فيما يرى مناهضو تقليص عديد المؤتمر أن . عقده، وال سيما طبيعة ومستقبل الحركة وبرنامجها السياسي
 "الجيل الجديد" على حساب مرشحي "الحرس القديم"ذلك يعني، عملياً ووفق النظام المعتمد، ترجيح كفة 

الحرس القديم وجيل (أي، بكالم أدق، أن الجيل القيادي الحالي . تم انتخابهم عبر مؤتمرات حركيةالذين 
  .سيحظى بثلثي أعضاء المؤتمر، مع وعد بمؤتمر الحق سابع، خالل سنتين) االستمرار

هذا الغيض من فيض اإلشكاالت التي تواجه استحقاق المؤتمر، يؤشر إلى حجم التعقيدات التي تواجه 
، وتالياً المشروع الوطني الفلسطيني الذي اكتسب مالمحه خالل العقود الماضية على يد الحركة التي فتح

تعتبر األعرق في بلورته من خالل منظمة التحرير، وحماية قراره المستقل، وذلك بعد إقدام القيادة على 
لذي دفع إلى األخذ بمبدأ  ا"اتفاق أوسلو"تهشيم نظام الحركة األساسي، وتجاوز برنامجها، عقب توقيع 
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التسوية السياسية كخيار استراتيجي أوحد، وتعبيد الطريق أمام ظهور شريحة سلطوية ذات مصالح فئوية 
خاصة، ما أسهم في تشرذم الحركة التي تحولت إلى بنى متباينة هشة يسودها االرتباك والتردد 

فسح المجال أمام تراجع دورها داخلياً وإقليمياً يضاً ما أأوهو . والضبابية، تنظيمياً وجماهيرياً وسياسياً
ودولياً، وظهور وتمدد حركة حماس التي استفادت من سقوط المشاريع والرؤى القومية واليسارية في 
نهاية الثمانينات، وكذلك من ترنح المشروع الوطني الفلسطيني في حلبة أوسلو وتداعياتها، وفقدان فتح 

االنتخابية، في مقابل انتعاش العدوانية اإلسرائيلية التي تماهت مع المشروع الكثير من شرعيتها الثورية و
اإلمبراطوري األميركي وخطابه المتعلق باإلرهاب وضرورة مواجهته والقضاء عليه بكل الوسائل 

  .الممكنة
لي من السهل، بطبيعة الحال، اجترار ورصف عبارات اإلنشاء اليقينية حول قدرة فتح ذات التاريخ النضا

الطويل، والتي قدمت، زعيمها وأكثر من ثلث أعضاء لجنتها المركزية، فضالً عن آالف الكوادر، شهداء 
على مذبح االستقالل الوطني واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، على تجاوز أزمتها، والنهوض من 

 استنهاض ما كان يسمى بين الرماد، غير أن األمنيات والرغبات شيء والواقع شيء آخر، إذ أن عملية
العامود الفقري للثورة الفلسطينية التي باتت تعتبر شأناً وطنياً كونها تساهم في إعادة اللحمة إلى الصف 

الفريق «الوطني، بعد نزع ذرائع حماس التي بررت انقالبها في غزة بالفلتان األمني وبمن أسمتهم 
سف أسس حل الدولتين، والعودة إلى مشروع الحكم ، ووضع حكومة نتانياهو التي تعمل على ن»االنقالبي

هذه العملية تعترضها عقبات نوعية من العيار الثقيل، . اإلداري الذاتي، أمام معادلة فلسطينية جديدة
فباإلضافة إلى معوقات االنقسام والتعنت والعدوانية اإلسرائيلية المنفلتة من عقالها، والحالة اإلقليمية 

حاور، والوضع الدولي الرجراج الذي يصعب تلمس اتجاهات سيره تحت وطأة المشبعة بصراعات الم
األزمات الكبرى الماثلة، ثمة ملفات داخلية معقدة في أوساط الحركة يمكن ألي منها أن يثير زوابع 

  .عاتية
ت؛  الزعيم الراحل ياسر عرفا"اغتيال"األبرز في هذه الملفات التي تستدعي الشفافية والمحاسبة، هو ملف 

ذمة "والملف المالي الخاص بممتلكات واستثمارات وأموال الحركة الضائعة والتي تسجل حتى اآلن على 
؛ 2006 يناير /؛ وملف هزيمة فتح في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في كانون الثاني"مجهول

 وخسارة فتح ،2007 يونيو /وملف هزيمة فتح في قطاع غزة في مواجهة انقالب حماس في حزيران
عالقاتها الخارجية التي يرأس مكتبها عضو اللجنة المركزية للحركة عبد اهللا اإلفرنجي، ناهيك عن 
تهميش الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لـ فتح فاروق 

  .القدومي
ولو بعد أسابيع أو حتى أشهر، مناسبة كل ما سبق، يجعل من مؤتمر فتح المرتقب، في حال عقده 

هل ستتمكن فتح من متابعة المسيرة، وإجراء مراجعة جادة ومسؤولة : مفصلية لطرح السؤال الجوهري
  .لبنيتها وبرامجها وممارساتها وأساليب عملها، أم إنها ستعوم فوق أمواج صراعات مراكز القوى

  10/5/2009الحياة، 
  

 طينيعملية التفاوض الفلس" تعريب" .49
 نقوال ناصر

حقائق الوقائع على األرض الفلسطينية المحتلة والحراك الدبلوماسي العربي المتسارع تصب جميعها في 
توسيع الحصار على المقاومة وتشديده، وبخاصة في قطاع غزة، عبر خطة تنتظر توقيع : اتجاه واحد

جاري مع القادة المعنيين بإحياء عملية الرئيس األميركي باراك أوباما عليها عندما يلتقي أواخر الشهر ال
" تعريب"، خطة تستهدف )بنيامين نتنياهو ومحمود عباس وحسني مبارك( اإلسرائيلية –التفاوض العربية 

 عربية –، وهي خطة فلسطينية "مبادرة السالم العربية"عملية التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية في إطار 
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 تطرف حكومة الحرب التي تمخضت عن االنتخابات األخيرة في في مواجهة" المرونة"تستهدف إظهار 
ويتناسب مع ما " شروط الرباعية الدولية"دولة االحتالل، بتفصيل المبادرة العربية على قياس يتقاطع مع 

 .يمكن أن تقبل دولة االحتالل به
 منتصف وهذه وصفة سياسية ينذر نجاحها بإجهاض حوار القاهرة الفلسطيني في جولته الخامسة

مايو الجاري، ويوفر شروطا موضوعية لتخيير المقاومة في قطاع غزة بين االنضمام إلى ركبها /أيار
وبين مواجهة عدوان جديد يستهدف هذه المرة استئصالها نهائيا من معادلة الصراع، ألن تعريب عملية 

عربية " شبكة أمان"ي بـالتفاوض الفلسطينية يوفر للمفاوض الفلسطيني ما وصفه الزميل عريب الرنتاو
فلسطينية جديدة متوقعة في سياق الخطة الجديدة في قضايا الالجئين والقدس والحدود " تنازالت"لـ

 .والتطبيع
التي " األمنية"وفي السياق نفسه تندرج تفاصيل استمرار الحصار المحكم على القطاع وتفاصيل الحملة 

سطيني على قوى المقاومة في الضفة الغربية في إطار رفع تشنها قوات االحتالل وسلطة الحكم الذاتي الفل
مستوى التنسيق األمني بينهما، وهي تفاصيل غنية عن البيان، ويندرج كذلك استمرار الحديث في رام اهللا 

الرئيس سوف يؤلف حكومة جديدة تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع حماس ومع الوضع "عن أن 
 الجولة الخامسة المقبلة من حوار القاهرة كما قال السفير الفلسطيني في إذا فشلت" الفلسطيني الداخلي

بيروت عباس زكي يوم األربعاء الماضي، وتأليف حكومة كهذه، ربما حتى قبل جولة الحوار الخامسة 
كما قال أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة " دعم خارجي"في السادس عشر من الشهر الجاري، يحظى بـ

اسر عبد ربه في اليوم التالي، بعد أيام من تحريض محمود الهباش الوزير في حكومة تسيير التحرير ي
 .األعمال المستقيلة في رام اهللا على إسقاط حكومة حماس في غزة بكل الوسائل

على أوتار الصلح مع دولة " المنفرد"إن التجربة الوطنية الفلسطينية كانت مرة مع العزف العربي 
ائيلي التي تمخضت عن صفقة أوسلو المسؤولة عن المفصل التاريخي الخطر الذي تمر االحتالل اإلسر

فيه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، وفي ضوء هذه التجربة ال يستطيع عرب فلسطين إال التطير 
    .   على هذه األوتار تستعد له جوقة التفاوض العربية على قدم وساق حاليا" جماعي"من أي عزف عربي 

وبالرغم من نفي األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ونفي وزير الخارجية األردني ناصر 
على مبادرة السالم " أي تعديل"جودة والناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، لوجود 

 لعرض صيغة العربية، فإن عباس أعلن يوم األربعاء الماضي أنه ونظيره المصري مبارك يخططان
على إدارة أوباما وسط توقعات نقلتها وكاالت األنباء " في المنطقة"مشروع عربي متكامل لحل الصراع "

تفرض خطة سالم "في رام اهللا بأن تتبنى اإلدارة األميركية هذه الصيغة لكي " مصادر فلسطينية"عن 
 توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية وقد أكد.  اإلسرائيلي–على طرفي الصراع الفلسطيني " أميركية جديدة

 اإلسرائيلي سيقدم –للتفاوض الفلسطيني " إطار جديد"الدولية إلى المنطقة أنه يجري العمل على وضع 
 .إلى أوباما خالل أسابيع

 اإلسرائيلية –ولم تفوت اإلدارة األميركية فرصة انعقاد المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة األميركية 
ألسبوع الماضي لكي تزود واضعي الخطة العرب بذخيرة تساعدهم على تسويقها، فعلى مسمع ا) إيباك(

من رئيس دولة االحتالل شمعون بيريس حرص نائب الرئيس األميركي جو بايدن عشية زيارة عباس 
في رسالة بدت " حل الدولتين"ومبارك ونتنياهو لواشنطن على تسجيل استمرار التزام إدارته ورئيسها بـ

من أجل هذا الحل وحثها على " إن عليها العمل"موجهة بصورة واضحة إلى حكومة نتنياهو التي قال 
والسماح للفلسطينيين تحت االحتالل بحرية الحركة، " العشوائية"وقف االستيطان وتفكيك المستوطنات 

 .نواياها السلمية عمليا" إظهار"مطالبا إياها بـ
لدى إدارته للتخلي عن " نية" رسالة إلى الجانب العربي حتى بوجود لكن بايدن لم يرسل في المقابل أي

" إظهار"السياسة األميركية الثابتة بعدم ممارسة أي ضغط على دولة االحتالل اإلسرائيلي من أجل 
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، بينما تستمر الضغوط األميركية على العرب دون توقف من أجل "عمليا"التزامها باستحقاقات السالم 
تحتلها، بينما " أرض"عن " تنازلت"مع دولة االحتالل إذا " تطبيع العالقات"في " جديتهم"نه إظهار ما قال إ

ترك لرئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، جون كيري، تفسير مطالب إدارته 
 استمرار إدارته وليؤكد" مكافأة لالعتدال"الفلسطينيين بأن هناك " إقناع"من حكومة نتنياهو بأنها من أجل 

حماس قد فازت في انتخابات واحدة وال يمكننا السماح لها "في تغذية االنقسام الفلسطيني بتأكيده على أن 
 "!  بالفوز في انتخابات أخرى

وقد لفت نظر المراقبين البيان  المشترك الذي أصدره االتحاد األوروبي وكندا بعد قمتهما في براغ في 
النظر في مبادرة " وحثا فيه الطرفين على استئناف المفاوضات الثنائية، وعلى اليوم نفسه، األربعاء،

". السالم العربية، التي توفر أساسا صلبا ومناسبا للتقدم نحو تحقيق سالم شامل في الشرق األوسط
إلحراز تقدم بينما من المعروف أن كال " أساسا صلبا"والالفت للنظر هنا هو اعتبار المبادرة العربية 

لقضية عودة الالجئين " حل متفق عليه"الموقعين على البيان يعارضان ما نصت عليه المبادرة من 
 التزاما منهما باألمن الديموغرافي لدولة االحتالل 194الفلسطينيين على أساس قرار األمم المتحدة رقم 

ادال، والتفسير الوحيد ولذلك فإنهما لم يفعال شيئا طوال الستين عاما المنصرمة لحل هذه القضية حال ع
هو بالتأكيد أن االتحاد األوروبي وكندا كانا يتحدثان عن مبادرة " أساسا صلبا"العتبارهما المبادرة العربية 

 !، على األرجح أنها المبادرة التي يجري صوغها عربيا وفلسطينيا اآلن"أخرى"عربية 
ديدة قد خلقت ازدحاما في الحركة يتدافع إن الوتيرة المتسارعة للحراك الدبلوماسي ألطراف الخطة الج

فيه األطراف حتى يكادون يتعثرون في خطى بعضهم البعض، فقد اجتمع وزراء الخارجية العرب بمن 
حضر منهم يوم الخميس الماضي، بينما دعت روسيا مجلس األمن الدولي لالنعقاد في الحادي عشر من 

ي المنطقة، وفي اليوم نفسه من المقرر أن يجتمع نتنياهو جديدة لعملية السالم ف" قوة دفع"الشهر إلعطاء 
ومبارك في شرم الشيخ، قبل أن يلتقي الرجالن وعباس كل على حدة مع أوباما في واشنطن أواخر 

يونيو المقبل للغرض ذاته، ناهيك طبعا عن / الشهر، لكي تجتمع الرباعية الدولية بعد ذلك في حزيران
 . وبخاصة الفلسطينية والمصرية واألردنيةاللقاءات العربية المتواصلة

وكان العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، الذي التقى أوباما مؤخرا باسم الجامعة العربية، قد أكد في 
إننا ننظر إلى القضية في المنطقة على أنها عملية "مؤتمر صحفي ببرلين األربعاء الماضي على أن 

ينية إسرائيلية  إلى كونها تعني كل المنطقة وتستند إلى مبادرة السالم إقليمية، فهي تتعدى كونها فلسط
ما نبحثه اليوم هو مقاربة موحدة تجمع العرب واألوروبيين والواليات "موضحا أن ) بترا" (العربية

المتحدة كفريق لخلق الظروف خالل الشهور القليلة المقبلة التي تسمح ليس فقط لإلسرائيليين 
، ومتوقعا أن تتضح "الجلوس إلى الطاولة بل أيضا للبنانيين والسوريين ودول عربيةوالفلسطينيين ب

 .    نتنياهو المقبل–علنا بعد اجتماع أوباما " الخطة"
 –والظاهر أن الرئيس األميركي أوباما، الذي نجح خالل األسبوع الماضي في تنسيق جبهة باكستانية 

 باكستانية –لى أفغانستان بتوسيعها إقليميا بفتح جبهة باكستانية أفغانية لحسم الحرب التي تقودها بالده ع
 –حيث يبدو الوضع العربي " الشرق األوسط"فيها، يأمل في أن يفوز بجائزة سياسية خارجية ثانية في 

 إسرائيلية، لم ينجح سلفه بوش في إقامتها، الحتواء –الفلسطيني في الظاهر مهيأ لتنسيق جبهة عربية 
 مما يعتبره األطراف المرشحون لجبهة كهذه جناحا إليران في قطاع غزة ينبغي أوال تعريب إيران بدءا

 .عملية قصه وتدويلها بعد الفشل العسكري اإلسرائيلي في هذه المهمة أوائل العام الجاري
ويكاد يكون مؤكدا اآلن أن على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وقواه المقاومة أن يستعدوا 

الذي حذر منه روبرت سيري مبعوث األمم " الهدوء الهش"الل الشهور الباقية حتى نهاية العام النهيار خ
المتحدة الخاص إلى الشرق األوسط في الخامس من الشهر الجاري، بدل أن يستمروا في انتظار وصول 

 والتي لم يصل منها األربع مليارات ونصف المليار دوالر التي وعد المانحون بها إلعادة اعمار القطاع
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شيء حتى اآلن، كما أكد مؤخرا جون جينغ المسؤول األول عن عمليات األمم المتحدة في غزة، ألن 
مصير القطاع وأهله ما زال يتقرر في إطار الشراكة االستراتيجية بين دولة االحتالل وبين راعيها 

شراكة بغض النظر عن المعارض لها األميركي، وألن الحراك الدبلوماسي العربي ما زال أسيرا لهذه ال
 .والقابل بها مكرها على مضض

 9/5/2009شبكة أمين، 
  

  في واشنطن"إسرائيل"مناخ سياسي جديد يواجه  .50
 بالل الحسن

آماال بحل منشود، .  أيار، شهر النكبة الفلسطينية، حامال في طياته آماال ومخاطر/ويتواصل شهر مايو
 "الحليف" وال تجرؤ على الدخول إلى أعماقها، حتى ال تغضب ومخاطر من حلول تدور حول المشاكل

وتظهر في طيات اآلمال والمخاطر عالمات إيجابية، ترافقها فورا وفي اللحظة نفسها . اإلسرائيلي
 :في العالمات اإليجابية نستطيع أن نسجل ثالثة مواقف دولية برزت فجأة ضد إسرائيل. عالمات سلبية
 صفحة، بخصوص الممارسات 184الذي أصدرته األمم المتحدة، والمكون من التقرير : الموقف األول

اإلسرائيلية خالل العدوان األخير على قطاع غزة، متهما إياها باستخدام وسائل قصف تدميري ال تتالءم 
المختصة بالتعليم ) األونروا(وتوازن القوى في المنطقة، إضافة إلى استهدافها لمؤسسات األمم المتحدة 

وقد بادرت إسرائيل إلى االتصال الفوري باألمم المتحدة للحد من تأثير التقرير ومن النتائج التي . غذاءوال
قد تترتب عليه، من زاوية طلب اإلدانة لحكومة إسرائيل، أو طلب المحاكمة لبعض قادة إسرائيل الكبار 

 .من السياسيين والعسكريين
لى إسرائيل، والتي صدرت عن وزارة الخارجية األميركية، الدعوة األميركية الموجهة إ: الموقف الثاني

وهي . لتطالبها بضرورة االنضمام إلى الدول التي وقعت على معاهدة الحد من انتشار السالح النووي
 "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة . مساعدة وزيرة الخارجية األميركية) روز جوتملر(دعوة أعلنتها 

ميركية الرسمية أعلنت أن بالدها ستقوم بالضغط على إسرائيل للتوقيع على اإلسرائيلية، إن الناطقة األ
المعاهدة المذكورة، وأنها ستتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة عن السابق، حيث كانت تشكل حماية 

 .علنية إلسرائيل في ملف السالح النووي
لتابعة لألمم المتحدة، والتي تحدثت عن ا) لجنة مكافحة التعذيب(المعلومات التي أطلقتها : الموقف الثالث

، مخصص الحتجاز وتعذيب معتقلين فلسطينيين )1391المنشأة (سجن إسرائيلي سري، يحمل اسم 
لهذا المركز، ) الشاباك(ونددت اللجنة باستخدام جهاز المخابرات العامة . وعرب، وبطرق قاسية للغاية

مكافحة التعذيب، فشلوا في الوصول إلى معلومات إن عشرة خبراء مستقلين، وهم أعضاء لجنة : وقالت
وتمنع السلطات اإلسرائيلية اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومحامي المعتقلين، . حول المنشأة المذكورة

وتواجه إسرائيل في هذا اإلطار تهما باالعتقال . وعائالت المعتقلين، من الوصول إلى هذه المنشأة
 .بعض الذين تم التحقيق معهم ثم انقطعت أخبارهموالتعذيب والقتل الذي يطال 

وكانت وزارة شؤون األسرى الفلسطينية، قد أكدت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 
، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس التعذيب استنادا إلى قوانين )26/6/2008(

كذلك . اء الشرعية على التعذيب، خالفا لكل القوانين والمواثيق العالميةرسمية، األمر الذي يعني إضف
اإلسرائيلية، المعلومات ذاتها عن إسرائيل، وأن التعذيب فيها موجه ضد المعتقلين ) بتسيلم(تؤكد مؤسسة 
 .الفلسطينيين

لمتحدة أن تعاملت إن هذه المواقف الثالثة جديدة من نوعها في التعامل مع إسرائيل، إذ لم يسبق لألمم ا
كما لم يسبق للخارجية األميركية أن . بمثل هذا الوضوح مع مواقف إسرائيل وجرائمها في زمن الحرب

أعلنت أنها ستغير أسلوب تعاملها مع إسرائيل، وأنها ستلجأ إلى أسلوب الضغط عليها، وفي قضية ذات 
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 انصب الغضب األميركي، غضب مادلين ولعلنا نذكر هنا كيف. طبيعة استراتيجية تتعلق بالسالح النووي
أولبرايت وزيرة الخارجية في حينه، على بطرس بطرس غالي، عندما كان أمينا عاما لألمم المتحدة، 

 التي ارتكبت أثناء "قانا"ألنه تجرأ وأجاز نشر التقرير الذي أعدته األمم المتحدة نفسها، عن مجزرة 
 ودمر فيها مقر لقوات األمم المتحدة، وقتل حوالي مائة ،1996حرب إسرائيل العدوانية ضد لبنان عام 

وكان أن دفع بطرس غالي ثمن . مدني من النساء واألطفال الذين لجأوا إلى ذلك الموقع لالحتماء بداخله
وكان بطل تلك الجريمة اإلسرائيلية في حينه شمعون .  منعه من التجديد له في منصبه"المخالفة"هذه 

وتشاء الصدف أن تأتي إدانة األمم المتحدة للجريمة اإلسرائيلية في غزة، وأن . بيريس، رئيس الوزراء
يتم السماح بنشرها، بينما يزور واشنطن رئيس الدولة اإلسرائيلي شمعون بيريس، فيتلقى الصدمة 

 .بصدره، ويبادر للدفاع عن الجريمة متهما األمم المتحدة باالنحياز
ضا إلى أن واشنطن بدأت فعال في ممارسة تكتيك سياسي جديد مع ولعل هذه المواقف الثالثة تشير أي

دولة إسرائيل، تكتيك ال يعادي إسرائيل وال يتخلى عنها، ولكنه يتخذ المواقف تجاه إسرائيل انطالقا من 
مصالح أميركا ال من مصالح إسرائيل، وكما نصح بذلك كبار األكاديميين األميركيين، وكبار المستشارين 

 ).حسب ما أوضحنا ذلك في مقالنا السابق. (باماللرئيس أو
يحدث كل هذا بينما تدخل التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين في مرحلة جديدة كليا، ال يعرف 

فرئيس وزراء إسرائيل الجديد . ولكن ثمة مالمح لهذه التسوية تتسم بالغرابة. أحد إن كانت ستثمر أم ال
لى السلطة حامال شعارا مناقضا لكل ما اتفق عليه في إطار هذه التسوية، والتي بنيامين نتنياهو، يأتي إ

إنه يعلن تخليه عن شعار الدولتين، ثم يعلن سعيه للعودة إلى شعار الحكم . خيم عليها شعار الدولتين
با وهو يطلق هنا شعارا جذا. 1993الذاتي، فتعود دراما التفاوض بذلك إلى فصلها األول الذي بدأ عام 

فالسابقون في رأيه عملوا من األعلى إلى األسفل، وهو يريد أن يعمل من األسفل إلى . ولكنه مضحك
ويقدم نتنياهو هذه اللعبة الجديدة، من األعلى إلى األسفل أو من األسفل إلى األعلى، على أنها . األعلى

 .ابتكار جديد ال مثيل له
، وربح المنصب آنذاك ضد حاميه الحالي 1996ام ونتنياهو لمن ال يتذكر، أصبح رئيسا للوزراء ع

وكان مطلوبا من . شمعون بيريس، الخاسر األكبر في كل االنتخابات التي خاضها: ومتعهد الترويج له
نتنياهو آنذاك أن يواصل المفاوضات الستكمال الحكم الذاتي الفلسطيني، ولكن عهده شهد ثالث سنوات 

والسبب أن شخصا أميركيا زاره عندما أصبح .  هذا المسارخلت من أي تقدم على) 1999 -  1996(
رئيسا للوزراء، وقال له سرا، إن عليه أن يخرب اتفاق أوسلو، وأن ال يقدم أي تنازل للفلسطينيين، وأن 

أمير (كان صاحب تلك الرسالة هو ريتشارد بيرل . عليه أن يحافظ على إسرائيل قوية ضد العرب
أوساط المحافظين األميركيين الجدد، وقبل أن يصلوا إلى البيت األبيض ، كما كان يلقب في )الظالم
وها هو . وقد سمع نتنياهو نصيحتهم، وعمل بها سرا، وأصبح عمودا أساسيا من أعمدة سياستهم. بسنوات

نتنياهو، يعود إلى السلطة من جديد، مع فارق نوعي كبير، وهو أن المحافظين الجدد قد أصبحوا خارج 
بيض، وخارج السياسة األميركية، وربما خارج التاريخ، بينما يواصل نتنياهو التصرف وكأن البيت األ

يرى نتنياهو نفسه وال يرى ما حوله، يريد ما يريد وال يرى ما . زمالءه القدامى قد أصبحوا سادة العالم
 قد زاره من "أمير الظالم"يريد حلفاء إسرائيل الجدد في البيت األبيض، يأتي ويخطط ويصرح، وكأن 

 .جديد، وطمأنه أن المحافظين الجدد عائدون، وأن عليه أن يكون جاهزا الستقبالهم
ويعلن هذا المفاوض يوميا أنه يتطلع إلى حل . وفي الجانب المناقض لنتنياهو، يقف المفاوض الفلسطيني

ي تلك الخطة وأن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما هو مطلوب منه ف. "خطة خارطة الطريق"حسبما رسمت 
وقف اإلرهاب، واعتقال اإلرهابيين، ومحاكمتهم، ووقف التحريض ضد إسرائيل، وإنشاء أجهزة أمن (

ويعلن . ، وبقي أن ينفذ الجانب اإلسرائيلي ما يترتب عليه)فعالة تواصل التنسيق األمني مع اإلسرائيليين
 كما تتضمن االعتراف واإلقرار هذا المفاوض يوميا أن خطة خارطة الطريق تتضمن الشرعية الدولية،
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وهكذا يكون . بخطة السالم العربية، وهذا يعني أن على العرب جميعا أن يؤيدوا خطة خارطة الطريق
المفاوض الفلسطيني أيضا ساعيا إلى التعامل مع الرئيس األميركي الجديد ودعوته لتغيير سياسة الواليات 

 على التمسك بوثائق وخطط المحافظين الجدد الذين المتحدة األميركية، ولكنه مصر في الوقت نفسه
كيف نفسر هذا التناقض في الموقف اإلسرائيلي، وفي الموقف الفلسطيني؟ . خرجوا من السلطة ملعونين

كيف نفسر هذا التالقي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في اعتماد منطق المحافظين الجدد حتى بعد أن 
 زالت دولتهم؟
ادم ربما من البيت األبيض، يحتاج إلى تغيير مماثل في اللغة السياسية اإلسرائيلية، كما في إن التغيير الق

وإذا كان المحافظون الجدد قد خرجوا . اللغة السياسية الفلسطينية، وإال فإن المصادمات واقعة ال محالة
الصراع العربي من البيت األبيض، فإن عليهم أن يخرجوا أيضا من كل عقل سياسي يتعامل مع قضايا 

 .اإلسرائيلي
  10/5/2009الشرق األوسط، 

 
 ! غير معنية"إسرائيل"..معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية .51

 خالد وليد محمود
وباكستان ) إسرائيل(الدعوة التي وجهتها مؤخراً مسؤولة أمريكية في األمم المتحدة إلى كل من الهند و

 الحد من انتشار األسلحة النووية، دعوة لم توقف انتباهي بقدر ذكر وكوريا الشمالية لالنضمام إلى معاهدة
ألول مرة في هذا السياق، وهي التي تمتلك ترسانة نووية بقيت على مدار أكثر " حرفياً) "إسرائيل(اسم 

فرغم اإلدراك بامتالك الدولة العبرية لترسانة أسلحة دمار شامل .من أربعين سنة طي الكتمان والغموض
 من تفاصيل حول 2003كل الدول خاصة الكبرى، إال أن ما كشفه التلفزيون البريطاني في عام وبعلم 

معلناً للمأل هذا السالح الذي تخفيه  عن الجميع، وهو ما وضع اإلدارة " السري) إسرائيل(سالح "
بعض اآلخر األمريكية بقيادة بوش آنذاك فى مأزق حقيقي أمام الرأي العام العالمي وحرك ساكناً عند ال

ألن ما حمله هذا الفيلم من معلومات شديدة السرية ..بامتالك هذا السالح المدمر) إسرائيل(حول أحقية 
التى "محور الشر"دولة جديرة باالنخراط فى دول ) إسرائيل(التسليح النووي اإلسرائيلي أكد أن . عن نظم

 .تحاربها الواليات المتحدة سواء عسكريا أو اقتصادياً
ا بصدد سرد تاريخ البرنامج النووي اإلسرائيلي الذي يرجع ستينيات القرن الماضي، إال أنني لست هن

للتوقيع على معاهدة انتشار األسلحة ) إسرائيل(أريد أن أتوقف عند نداء المسؤولة األمريكية بدعوة 
 ؟)ائيلإسر(النووية وهل هذه دعوة جدية أم تغير في سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه 

هدفت " الخيار النووي"نعرف أن ثمة العديد من المتغيرات التي حكمت التوجه اإلسرائيلي نحو سياسة 
من ورائها تأمين كفاية دفاعية وأمنية تعطي لسياسات الردع إضافة نوعية لتزيد من درجة ) إسرائيل(

اً عسكرياً نوعياً في ميدان للسالح النووي يؤمن لها تفوق) إسرائيل(مصداقيتها، فضالً عن أن امتالك 
 .األسلحة التقليدية التي تمتلكها دول عربية وإسالمية

عامالً أمنياً وراحة نفسية حتى مع عدم إعالنها ) إسرائيل(للسالح النووي يعطي ) إسرائيل(كما أن حيازة 
ة ما زالت تدرك أن الزمن على المدى الطويل يعمل لمصلحة دول عربي) إسرائيل(عن هذه الحيازة، ألن 

تصنفهم كأعداء لها وألمنها، وبالتالي؛ فإن تفوقها على المدى الطويل غير مأمون إال بامتالك ) إسرائيل(
السالح النووي والتهديد باستخدامه بشكل محدود، أو بشكل شامل كجزء من استراتيجية الردع 

 .ضربة نووية استباقيةتستطيع استخدام السالح النووي من خالل ) إسرائيل(كما أن . اإلسرائيلي
الواقع في " ديمونا"في المقابل يمكن القول إن ثمة خطورة لوجود البرنامج النووي اإلسرائيلي، فمفاعل 

  ليس بعيداً عن أي -  الذي أصاب الحجر والشجر واإلنسان بملوثاته السرطانية- منطقة صحراء النقب 
ر في تكنولوجيا الصواريخ التي اختصرت هجوم، سواء من الشمال أو الجنوب، في ظل التطور الكبي
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تدخل نفسها في تحد شائك مع كل من حولها ضاربة بعرض ) إسرائيل(الزمان والمكان، وخصوصاً أن 
 .الحائط كل القوانين الدولية واألخالقية

كما أن المنطقة المقام عليها المفاعل تقع فوق جرف قاري مهدد بالزالزل في أي وقت، فقد توقع تقرير 
سرائيلي بإمكانية حدوث زلزال في الفترة الواقعة بين يونيو ويوليو العام الحالي مما يهدد بحدود تشققات إ

في المفاعل، وجر المنطقة إلى تلوث نووي من الدرجة األولى، سيؤثر بالشكل األكبر على كل من 
 . بسيطًا، وباقي الدول تأثيرا أقل، ولكن ليس)إسرائيل(األردن، مصر، الضفة الغربية و
كيف سيكون الرد اإلسرائيلي على الدعوة األمريكية بالتوقيع لالنضمام : السؤال الذي يطرحه المراقب هو

 . دولة؟71إلى معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية التي وقعت عليها لغاية اآلن 
 النداء، وأمامها أيضا اإلجابة ببساطة ستتمثل بالرفض العلني اإلسرائيلي والصريح،وقد تعمل على تجاهل

، فهي )إسرائيل(أنها قد تغير التركيز من النداء إلى الملف اإليراني النووي، وهذا أسلوب معروف لدى 
 .قادرة وبجدارة على اإلجابة عن األسئلة بإجابات ال عالقة لها

 10/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  )3-3(قراءة في الحراك السياسي اإلقليمي والدولي  .52
  نتاويعريب الر

أين تقف إسرائيل من الحراك السياسي اإلقليمي والدولي الذي تقوده اإلدارة األمريكية الجديدة، أين تلتقي               
  .وأين تفترق مواقف الحليفتين االستراتيجيتين حيال قضايا المنطقة واستحقاقاتها؟

 وحكومة نتنياهو، وهي    حتى اآلن، يمكن رصد نقاط التماس الرئيسة التالية في العالقات بين إدارة أوباما            
  : اإلسرائيلية في واشنطن في الثامن عشر من الجاري-نقاط ستسيطر على جدول أعمال القمة األمريكية 

مفاوضـات  .. من وجهة نظر نتنياهو   " حكم ذاتي "من المنظور األمريكي و   " دولتان لشعبين : "الحل النهائي 
متبوع بدور أمني   " سالم اقتصادي "قا لإلدارة، و  حثيثة وفق جدول زمني تنتهي إلى تجسيد الحل النهائي وف         

في المدى المتوسط، على نـصف      " كيان فلسطيني " فلسطيني برعاية أمريكية، قد ينتهي إلى قيام         -أردني  
  1988,التي وضعها عام " خريطة المصالح"الضفة الغربية وفقا لنتنياهو و

بقاتها في التـشديد علـى ضـرورة وقـف          اإلدارة الحالية أكثر جدية من سا     : االستيطان، بؤرا وتوسعة  
من سـابقاتها علـى     " لهفة"االستيطان وإزالة بؤره العشوائية، فيما الحكومة اإلسرائيلية الحالية تبدو أكثر           

  .التوسع االستيطاني وتهويد القدس
 فيمـا   واشنطن تعتقد أن حل القضية الفلسطينية يساعد على تبديد هذا التهديد وتحييده،           ": التهديد اإليراني "

إسرائيل ترى أن إزالة هذا التهديد يعد شرطا مسبقا للتقدم علـى طريـق حـل الـصراع الفلـسطيني                    
  .اإلسرائيلي

، وتطلب إلـى إسـرائيل      "شرق أوسط خال من األسلحة النووية     "واشطن تلمح إلى استعدادها تبني شعار       
و مساواة مفاعل ديمونا بمفاعل     علنا وفي خطوة نادرة، التوقيع على معاهدة عدم االنتشار، وتل أبيب تشك           

  .ناتنز أو مقايضة يتسهار ببوشهر
، وتبعث برسـائل    )أو تلمح إلى ذلك   ( األمني مع الدولة العبرية      -واشنطن تتجه لتقليص التعاون السياسي      

الدولة الخاصـة األولـى     "مبطنة حول مسألة المساعدات، فيما تل أبيب تشكو من احتمال فقدانها وضعية             
  .إذا ما استمر الحال على هذا المنوال" مريكيةبالرعاية األ

 الجديد لنتنياهو والليكود يخلص إلى تحديد الكيفيـة التـي           -والحقيقة أن من يقرأ األرث السياسي القديم        
ستدير فيها حكومة نتنياهو خالفاتها مع إدارة أوباما، ومضامين الردود التي سـيتقدمها حيـال مختلـف                 

واب المنطقة، واألرجح أن المواقف والسياسات اإلسرائيلية ستبقى في اإلطـار           االستحقاقات التي تقرع أب   
  :التالي
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إسرائيل ستظل تعطي المواجهة مع إيران، األولوية القصوى في المرحلة المقبلة، وهـي إذ تقبـل                : أوال
 باألشهر  مضطرة للتعامل مع المقاربة األمريكية الجديدة حيال إيران، فإنها تضع لذلك سقوفا زمنية تقاس             

وليس بالسنوات، وهي ماضية في استعداداتها اللوجستية لتوجيه ضربة عسكرية          )  أشهر وفقا لليبرمان   3(
  .للمنشآت النووية اإليرانية

على أوسع نطاق،   " التهديد اإليراني "إسرائيل مرتاحة جدا لقيام بعض العواصم العربية بإثارة ملف          : ثانيا
ضد إيران، نتنياهو   " معسكر االعتدال "نها لبناء موقف مشترك مع      وهي تستغل هذه المواقف في مسعى م      

يقول ألول مرة في التاريخ هناك عدو مشترك للعرب واليهود ومصلحة مشتركة في مواجهتـه، يقـصد                 
إيران، وهو يهدف من وراء ذلك، إحراج الموقف األمريكي، وإظهاره كموقف متنكر لمصالح أصـدقاء               

  .ئيليينواشنطن وحلفائها عربا وإسرا
سـتقول المـسار الـسوري أوال، دون إبـداء          ": لعبة سباق المسارات  "إسرائيل ستعاود اللجوء إلى     : ثالثا

االستعداد لالنسحاب عن هضبة الجوالن المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران، ستقول نعم للتقدم على               
لة وقابلـة للحيـاة، ال عـودة    المسار الفلسطيني، ولكن في سياق كيان وحكم ذاتي أوال، وليس دولة مستق         

على وادي  " السيطرة"لخطوط الرابع من حزيران ال عودة للقدس الشرقية ال عودة لالجئين، ال تخلي عن               
األردن، ستقدم حكومة نتنياهو على حركات دراماتيكية من نوع تسليم مدن الكثافة السكانية للسلطة، مـن                

  .ول نهائي وكلمة فصل حيال المستقبل والحل النهائينوع تخفيف القيود في الضفة، لكن لن يكون لها ق
إسرائيل سترحب من دون حماس ظاهر، بأي تعديل يدخله العرب على مبادرتهم السلمية يخففهـا               : رابعا
في البند الخاص بالالجئين وحقهم في العودة، سترحب بالتطبيع غيـر المـشروط،             " الحمولة الزائدة "من  

القبول بـصفقة شـاملة     ) ن كان هناك خط نهاية للمناورات اإلسرائيلية      إ(ولكنها سترجئ حتى آخر لحظة      
 57تنهي بموجبها االحتالل للضفة والقدس والجوالن ومزارع شبعا مقابل سالم شامل وتطبيع كامل مـع                

  ).بالمناسبة حكومة نتنياهو ال يثيرها كثيرا هذا الرقم(دولة عربية وإسالمية 
صعبة بين اإلدارة األمريكيـة والحكومـة اإلسـرائيلية، نتنيـاهو           ستكون هناك لحظات مواجهة     : خامسا

سيسعى لجعلها محدودة في موضوعاتها وآجالها وتداعياتها، ليبقى السؤال حول قدرة أوباما على ممارسة              
عربية وفلسطينية مغرية، كما أن الـسؤال       " تنازالت"ضغط جدي على إسرائيل يظل قائما، حتى بوجود         

  .لى تحمل ضغوط أمريكية سيظل مطروحاحول قدرة إسرائيل ع
في هذا السياق، فإن أسئلة جوهرية ينبغي أن تظل حاضرة بقوة في أذهاننا عربا وفلسطينيين، خصوصا                 

هل سـتقدم  : مع اشتداد حاجة تل أبيب لمخارج ومنافذ ألزمة خياراتها وبدائلها، أسئلة وتساؤالت من نوع             
كيف وأين، هل سـيكون     .. ؟"كأس إنهاء االحتالل  " عن فمها    إسرائيل على عملية خلط أوراق واسعة تبعد      

هـل تتحـرش    .. ذلك بتوجيه ضربة إليران، وإن حصل ما الذي سيترتب على مقامرة من هذا النـوع؟              
أو " تحرير شاليط "بحزب اهللا أو حماس، هل يمكن أن تكون هناك عملية عسكرية واسعة في غزة بذريعة                

هل تنفذ إسرائيل اغتياال كبيرا لمسؤول في حزب اهللا أو          .. مزعوم؟حقيقي أو   " خرق فلسطيني "ردا على   
زعيم في حماس إلدخال المنطقة في دوامة جديدة، خصوصا مع تواتر األوامر لشبكاتها التجسـسية فـي                
لبنان باالستعداد لتنفيذ عمليات ميدانية ضد المقاومة، كما كشف أمس اللوء أشرف ريفي، أسئلة تطـرح                

  .لها جواب قبل نهاية حزيران القادمبقوة، ولن يعرف 
  10/5/2009الدستور، 
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  10/5/2009الحياة الجديدة، 


