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  31  :كاريكاتير

***  
  

   الوطنداخل أرض يوليو/  ومؤتمر فتح مطلع تموز...حكومة جديدة برئاسة فياض: عباس .1
 الرئيس محمود عباس حدد  أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 12/5/2009الحياة، نشرت 
 /من تموز األول مكان عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح وموعده، قائال إنه سيعقد في األولىللمرة 

انه ]  المئات من كوادر فتح االثنين بمقر الرئاسة برام اهللاأمام[ وأضاف. يوليو المقبل في داخل الوطن
نهما رحبتا بذلك، لكنهما فضلتا أراضيهما، وأردن عقد المؤتمر على  مصر واأل"الشقيقتين"عرض على 

  ."رض فلسطينأهذا العرس الفلسطيني على "عقد 
 المؤتمر المقيمين في قطاع غزة أعضاءياً من أ "إسرائيل"يعقد في حال منعت ن المؤتمر لن أكد أو

 إمكان تأجيل أمامويرى مراقبون في ذلك إبقاء للباب مفتوحاً  . الضفة الغربيةإلىوالخارج من الدخول 
 أولئك غزة، خصوصا أو قد تعترض على دخول عدد من ممثلي الخارج "إسرائيل"ن أ إذعقد المؤتمر، 

وقال عضو المجلس الثوري لفتح .  في القطاعأو الجناح العسكري للحركة في لبنان إلى ينتمون الذين
 السماح "إسرائيل" موعد ومكان آخرين في حال رفضت إيجاد إلى مقبول إن الحركة قد تضطر أمين

  . في المؤتمر من غزة والخارج بالدخول للمشاركةألعضاء
وقال عباس إن  . سالم فياض ستشكل في الساعات المقبلة حكومة جديدة برئاسةأن أعلن عباس كما

هذه "ن أ إلى الشهر الجاري، مشيراً 16تشكيل الحكومة الجديدة لن يؤثر على الحوار المقرر استئنافه في 
  ." اتفاقإلىالحكومة ستستقيل لتحل محلها حكومة الوفاق الوطني، في حال التوصل 

اهللا الثاني د الملك عب" أن وأوضحى المبادرة العربية للسالم،  تغيير علإدخال، نفى عباس أخرىمن جهة 
طرح األفكار العربية أثناء زيارته للواليات المتحدة، بناء على تفويض من كل الدول العربية، وقد فعل 
ذلك، والموقف العربي موحد ومتماسك، واإلشاعات عن تغيير أو تبديل حرف من هذه المبادرة ليس له 

ذاهبون إلى أميركا نحمل األفكار واآلراء ": وعن زيارته المقبلة لواشنطن قال عباس ."أساس من الصحة
 أنها تريد الحل، أوبامانفسها، وتشاورنا مع الجميع عرباً وإسالماً في هذا الموضوع، وإذا أظهرت إدارة 

  ."فهذا هو الطريق للوصول إلى الحل الشامل والعادل
 قال إن الرئيس عباس  أنالوكاالتنقالً عن رام اهللا ومن  12/5/2009البيان، اإلمارات، وأضافت 

 ."تأخير موعد المؤتمر العام حتى األول من يوليو جاء لضمان مشاركة جميع ممثلي الحركة"
قرر تشكيل حكومة موسعة خالل يومين بعد تعثر الحوار الوطني وجهود " إنه عباسفي سياق آخر قال 

فتح ماضية في الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة "أن وأكد  ."المصالحة مع حركة حماس
 ."بديل عن االتفاق الوطني برعاية مصرية حتى التوصل إلى اتفاق وأنه ال

 "القدس العربي" أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 12/5/2009القدس العربي، وأوردت 
 قبل الماضية اتصاالت مكثفة بين قيادات حركة فتح لمنع ن مقر الرئاسة الفلسطينية شهد الليلةأعلمت ب
قدم عباس على تبني وجهة نظر الداعين لعقد المؤتمر داخل أ ما إذا داخل الحركة األوضاعتفجر 

لى عقد إن عباس ظل يرفض تبني وجهة نظر الداعين ألى إشارت المصادر  وأ. الفلسطينيةاألراضي
 ماهر غنيم رئيس أبو حين تم اتصال بينه وبين إلىومحمد دحالن المؤتمر في الداخل مثل حكم بلعاوي 

 سماعة الهاتف في وجه عباس بعد احتدام إغالق على وإقدامهاللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس 
وحسب المصادر فان عباس استشاط غضبا من  .أعضائهالنقاش بينهما حول مكان انعقاد المؤتمر وعدد 

 اللجنة المركزية لحركة أعضاء ماهر غنيم الذي يمثل وجهة نظر معظم أبوهه من  الهاتف في وجإغالق
فتح الداعين لضرورة عقد المؤتمر في الخارج وال يجوز عقده بتصريح من االحتالل اإلسرائيلي حسب 
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 اتخاذ القرار إلى ه الهاتف في وجه عباس دفعإغالق إنوقالت مصادر فلسطينية مطلعة  .وجهة نظرهم
 الفلسطينية وحل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسها األراضي عن عقد المؤتمر العام في نباإلعال
  .غنيم

كد لعباس الليلة قبل الماضية أ بان رئيس الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ "القدس العربي"وعلمت 
ين يرغبون بالمشاركة بمن  المؤتمر الذأعضاء يتعهد بالحصول على تصاريح دخول إسرائيلية لجميع بأنه

  . العينينأبو ماهر غنيم وسلطان وأبوفيهم فاروق القدومي 
 وقيادات الحركة أعضاء محمد اشتية احد كوادر فتح بعد انتهاء كلمة عباس لعدد من . دأكدومن جهته 

  متسع من الوقت لعقد مصالحة بين قياداتإلعطاء اختيار واحد تموز موعدا لعقد المؤتمر اتخذ أن
  . داخل الحركةاألوضاعالحركة ومنع تفجر 

 عن عقد المؤتمر العام في فلسطين قرر باإلعالن كان مستفزا وانه عباس أن إلىشار كوادر من فتح أو
 بالحرس القديم في الحركة من خالل رفض وجهة نظرهم الداعية لعقد المؤتمر في الخارج، في اإلطاحة

بوادر انشقاق للتيار العباسي " الذي جرى هو أننيم والقدومي ماهر غوأبو حين رأى المقربون من قريع 
 عباس مكان عقد المؤتمر وزمانه دون إعالن أنوضحت مصادر في حركة فتح أو ."عن حركة فتح

 اللجنة المركزية للحركة زاد من حدة الخالفات والصراعات داخل الحركة، محذرة من ألعضاءالرجوع 
 من تموز دون التوصل لمصالحات بين قيادات األول ما جاء إذاكة  حدوث انشقاق داخل الحرإمكانية
  .الحركة

 قال نحن نطالب بحكومة وحدة وطنية  عباس الرئيسأنرام اهللا من  11/5/2009 وفا،وكالة وجاء في 
أو توافق وطني تلتزم بااللتزامات الدولية، ونجدد القول بأننا ال نطالب أي تنظيم أو فصيل بااللتزام بهذه 

اللتزامات الدولية، بل نطالب أعضاء الحكومة بااللتزام بها من اجل المباشرة بإعادة إعمار وتسيير ا
وشدد على أن  .أمور الوطن واإلعداد إلجراء االنتخابات، ولنقول للعالم أين المليارات لنعيد إعمار بلدنا

ادي لوال الحواجز وشح الوضع في الضفة الغربية أفضل من السابق، والوضع األمني أفضل، واالقتص
  .الموارد لكان أفضل بكثير

 أن المقاومة إما أن نقررها جميعا، أو ال نقررها، فعندما كنا نقول الصواريخ العبثية،  عباسوأضاف
وتابع سيادته، نحن نريد لشعبنا  .كانوا يقولون أننا ضد المقاومة، واآلن يقولون إنها صواريخ غير وطنية

 عبثية، وازدواجية المعايير التي كنا نتهم الغرب فيها وأصبح البعض يمارسها، أن يرتاح ألنها صواريخ
غير مقبولة على اإلطالق، فاألمن واألمان هناك ضروري، وهنا يعتبر قمع للجماهير وللمقاومة، وهذا 

  .لن نقبل به إطالقا
  

  اتها الوطنية ستواصل تنفيذ مسؤولي يعلن أنهافياضو...  الجديدة تؤدي اليمين اليومحكومةال .2
 أمس سالم فياض عرض  أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 12/5/2009الحياة، نشرت 

 وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد.  اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحريرأمامالخطوط العريضة لحكومته 
، "يني في مواجهة االحتاللبرنامج الحكومة الجديدة يقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسط"ربه إن 

الصمود في .  التهويدإجراءاتالصمود في القدس ومواجهة . الصمود هو عنوان هذه الحكومة"مضيفا ان 
  ." الفلسطينية ومواجهة االستيطان والحواجز وكل الضغوط والممارسات االحتالليةاألراضيكل 

في حركة فتح، واقتصارها على التكنوقراط ولوحظ خلو التشكيلة الوزارية الجديدة من القيادات السياسية 
 لبدة أبو الجديدة في الحكومة كل من محمد اشتيه وحسن "الفتحاوية" األسماءومن .  الحركةأبناءمن 

، صالح زيدان وبسام األخرىومن الفصائل . القادر  زايدة، وحاتم عبدأبوالرازق، وسفيان  وهشام عبد
  .الصالحي واحمد مجدالني

  . ة الشعبية والمبادرة الوطنية عن المشاركة ألساب سياسيةوامتنعت الجبه
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  سالم فياض أن منتصر حمدان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 12/5/2009الحياة الجديدة، وأضافت 
، عن عزم الحكومة الجديدة مواصلة تنفيذ مسؤولياتها الوطنية بما في ذلك العمل على تخفيف أمسعلن أ

 الحوار إلنجاحبنا في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتهيئة الظروف المناسبة هموم ومعاناة أبناء شع
  .الوطني الذي يشكل نجاحه أولوية مطلقة في برنامج عمل الحكومة

 تشكيل الحكومة الجديدة أنعلن  أ ياسر عبد ربه إلى أنرام اهللامن  12/5/2009 ،وكالة سماوأشارت 
 ".أمام الرئيس عباس) اليوم(الوزراء سيؤدون اليمين  "أنوأوضح  .برئاسة فياض سيتم اليوم الثالثاء

 وعشرين وزيرا وسيكون فيها وزراء أربعةالحكومة الجديدة ستضم حوالي  "إنوقال مسؤول فلسطيني 
 والقطاع الخاص الفلسطيني من فصائل منظمة التحرير منها حركة فتح األعمالمن المستقلين ورجال 
  ".حزب فدا وجبهة النضال الشعبي الفلسطينيوالجبهة الديمقراطية و

  
  الصالحي يؤكد اعتذار حزبه عن تولي حقيبة الزراعة .3

 نفى النائب بسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، مشاركة حزب الشعب في :غزة
 التشكيلة الحكومية الجديدة، وقال انه ابلغ سالم فياض رئيس الوزراء، اعتذار حزب الشعب عن

 أساس عدم المشاركة جاءت على أسباب إنوقال الصالحي  .المشاركة في تولي حقيبة وزارة الزراعة
مطالبة الحزب الواضحة بان تكون قضية الحكومة جزء من االستراتيجية الشاملة للتعامل مع المتغيرات 

 .س محور في ذلك جزء من ذلك ولياألمني وأدائهاالعالمية ونتائج الحوار، بحيث تكون قضية الحكومة 
ضاف ان الحزب طالب بتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة كما طالب بعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي أو

 .الفلسطيني لالتفاق على خطوة التحرك السياسي قبل سفر الرئيس أبو مازن إلى الواليات المتحدة
  12/5/2009دنيا الوطن، 

  
  باالعتراف بالشرعية الدولية حكومة نتنياهو ويطالب... عباس يرحب بزيارة بابا الفاتيكان .4

قداسة البابا أعرب عن رغبته في زيارة "قال الرئيس محمود عباس إن :  أسعد تلحمي-الناصرة 
األراضي المقدسة، ورحبنا بهذه الزيارة، وإن إسرائيل تضع العراقيل أمام هذه الزيارة، وأمام استقبالنا 

ولكن نقول له أهالً وسهالً بك . نقل مواقفنا وآراءنا للبابا بكل صراحةلكننا سنستقبل قداسته، وسن. قداسته
  ."كزعيم ألكبر طائفة مسيحية

هذه الدولة باالعتراف بالشرعية الدولية "وعن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، طالب عباس 
وحول . "آلمال إذا استمر سيقضي على كل اE1ووقف االستيطان، ألننا ال نحتمل استمراره، ومشروع 

سبق أن ناقشنا موضوع يهودية ": ، قال عباس"إسرائيل"مطالبة نتنياهو الفلسطينيين االعتراف بيهودية 
الدولة في مؤتمر أنابوليس، وكاد المؤتمر أن ينفجر، وقلنا إننا نعترف بدولة إسرائيل وال أكثر، وهم 

  ."أحرار في تسمية أنفسهم
  12/5/2009الحياة، 

  
  على البابا أن يتذكر أن الشعب الفلسطيني يعيش بال حقوق: اويعشر .5

قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عشراوي إن الشرق األوسط هو المكان الوحيد في : غزة
ودعت عشراوي البابا أن يتذكر دوما أن الشعب الفلسطيني يعيش  .العالم الذي ترتبط فيه السياسة بالدين

ال ننسى أن الكرامة والعدل ديسا ": وقالت.  يغلق عينيه أمام مأساة الشعب الفلسطينيبال حقوق، وأن ال
 كما أن ،في قطاع غزة حيث إن مليونا ونصفا مجبرون على العيش بعزلة عن العالم في سجن كبير

ذلك  ل،العدالة والكرامة ال يمكن لهما أن ينموا في ظل الجدار الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية
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 فهناك شعب تهدر حقوقه وتُداس وهو الشعب الفلسطيني ،فعلى البابا أن ال يغلق عينيه أمام هذه المأساة
 ."وهذه حقيقة تاريخية ال يمكن تعتيمها

 12/5/2009الشرق األوسط، 
  

  المعركة مع االحتالل حول القدس وال دولة دون المدينة المقدسة: الحسيني .6
 المعركة الحقيقية مع االحتالل تتركز حول القدس أنس ديوان الرئاسة  أكد رفيق الحسيني رئي:أريحا

وان االحتالل يسعى بكل السبل لتهويد المدينة المقدسة خاصة البلدة القديمة منها، وان كافة محاوالت 
. الترهيب والترغيب لم تغير من واقع البلدة القديمة حيث ما زالت غالبية السكان فيها من الفلسطينيين

 الحسيني خالل محاضرة سياسية ألقاها في مدرسة تدريب األمن العام في أريحا أمام أقوالت جاء
 أي جهد إلحباط تسعى "إسرائيل"وأضاف الحسيني أن .  مفوضين سياسيينإعدادالمشاركين في دورة 

ة تدعم  رغم فشلها في اكتشاف أية آثار يهوديواإلسالميةفلسطيني يعزز هوية المدينة المقدسة العربية 
 معبد رغم البحث المتواصل والحفريات على مدى أكثر من أواالدعاءات اإلسرائيلية بوجود هناك هيكل 

 مفهوم االستقالل والدولة دون القدس مرفوض وال يمكن ألي زعيم إنوقال . أربعة عقود من الزمن
  . يقبلهأنفلسطيني 

 12/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  خروج المعتمرينلك اتصاالٍت مع مصر من أجل فتح معبر رفح  هنا:المقالةوزارة األوقاف  .7
أكدت وزارة األوقاف في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن هناك اتـصاالت              : كارم الغرابلي  - غزة

مع السلطات المصرية من أجل فتح معبر رفح وخروج المعتمرين ألداء الشعائر، موضحةً أنهـا تلقَّـت                 
وأشارت إلى أنَّها قامت     .لمعبر خالل الفترة المقبلة لخروج المعتمرين في هذا الموسم        ردودا إيجابيةً لفتح ا   

وبـين   .بإجراء الترتيبات الالزمة مع شركات الحج والعمرة؛ من أجل إنجاح موسم أداء العمرة لهذا العام              
ال الترتيبـات   طالب أبو شعر وزير األوقاف أن الوزارة أجرت االتصاالت مع السعودية؛ من أجل استكم             

الالزمة إلنجاح موسم الحج لهذا العام، وقد أعدت الخطة الكاملة لهذا الموسم، وأنَّه تم اعتمـاد شـركات                  
  .الحج والعمرة

  11/5/2009إخوان أون الين، 
 

  سد في دمشق الجمعةيلتقي األعباس  .8
ة إلى دمشق يوم يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة رسمي: نادية سعد الدين –عمان 

وقال السفير الفلسطيني  .الجمعة المقبل، يلتقي خاللها الرئيس السوري بشار األسد وعدد من المسؤولين
الرئيس عباس سيتوجه إلى دمشق في الخامس عشر من الشهر الحالي في "في عمان عطا اهللا خيري إن 

وأضاف خيري  ".لساحة الفلسطينيةزيارة رسمية يلتقي خاللها الرئيس األسد لبحث آخر التطورات في ا
 ".الرئيس عباس سيضع الرئيس األسد في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني"أن " الغد"لـ

 التوصل مع األخوة السوريين إلى أهمية تقديم الدعم والعمل إمكانيةالرئيس عباس سيبحث "وأوضح بأن 
 بالتعامل مع الفصائل الوطنية الفلسطينية المتواجدة على إنجاح الحوار الوطني، خاصة لجهة ما يتعلق

  ".على الساحة السورية
  12/5/2009الغد، األردن، 
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  لضفة نعي مسبق لنتائج الحوار في اتشكيل حكومة جديدة : حماس .9
إن إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه تـشكيل         " حماس"قالت حركة   :  ضياء الكحلوت  -غزة  

 المقبلة، بمثابة نعي مـسبق لنتـائج الحـوار الـوطني            48ديدة خالل الساعات الـ     حكومة فلسطينية ج  
إن تصريحات الرئيس الفلسطيني    "فوزي برهوم في تصريح له      " حماس"الفلسطيني، وقال المتحدث باسم     

  ".وعزمه تشكيل حكومة جديدة في الضفة نعي مسبق لنتائج الحوار وخطوة استباقية لحوارات القاهرة
ال تبشر بخير وتنم عن سوء النوايا وعدم الرغبة في التوصل إلـى             "هوم أن هذه التصريحات     وأضاف بر 

تكريس حالة االنقـسام ومـدعاة السـتمرار حالـة الفوضـى القانونيـة              "، معتبراً أن من شأنها      "اتفاق
  ".والدستورية

ة والعبثيـة بمثابـة     نعتبر هجومه على المقاومة ووصفها بالكاذب     "وانتقد موقف عباس من المقاومة، وقال       
طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني ومساس مباشر بسمعته ونضاالته وتـساوق بـشكل خطيـر مـع                 

  ".المشاريع الصهيوأميركية التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني واستئصال مقاومته
  12/5/2009العرب، قطر، 

  
  ل الوطن داخعباس لعقد مؤتمر فتح السادسكوادر في فتح يرفضون دعوة  .10

) يوليـو (وجد إعالن عباس حول عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في أول تمـوز               : ، عمان رام اهللا 
المقبل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، معارضة واسعة من قبل كوادر الحركة فـي األردن وأقـاليم                

  .الخليج العربي
خطاب الرئيس عباس الذي يترأس اللجنـة       واعتبرت تلك الكوادر في بيان أصدرته أمس أن ما جاء في            

يشكل خرقاً خطيراً ومساساً باألصول التنظيمية والحركية، بما يلقي         "التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     
تقف إلى جانب عقد المؤتمر السادس للحركة فوق تراب الوطن يوم           "وقالت إنها    ".بالشكوك حول خطابه  

ندحر االحتالل وتندحر حرابه عن بوابات الوطن، ولكنها ترفض مطلقـاً           تتحقق السيادة الفلسطينية ويوم ي    
بعقد المؤتمر على   "وطالبت في بيانها     ".عقده تحت حراب العدو مهما كانت األسباب والذرائع والمبررات        

  ".ال يحتمل المساومة أو التنازل عنه"، معتبرة أن هذا المطلب "أي أرض ذات سيادة عربية
  12/5/2009الغد، األردن، 

  
   "إسرائيل"ـزيارة البابا ل والجهاد وحزب التحرير ينتقدون حماس .11

انتقدت حركة حماس زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى إسرائيل ورأت أنها  :غزة ـ أشرف الهور 
  .ستضعف من فرص مالحقة القايادات اإلسرائيلية كمجرمي حرب

ه االثنين تلقت يونايتد برس انترناشـونال نـسخة         وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح ل        
منه، ان زيارة البابا لالحتالل الصهيوني، تحديداً بعد ارتكابه مجزرة ومحرقة بحق أطفال ونساء وشيوخ               
غزة، واستخدامه أسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا، ستجمل من صورة االحتالل وستـضعف مـن               

ستغرب البيان من تسويق البابا لفكرة حل الدولتين، معتبـراً أن           وا .فرص مالحقة قيادته كمجرمي حرب    
ذلك يعني تأييد قيام دولة يهودية عنصرية متطرفة تشكل خطراً على الشعب الفلسطيني وعلى المنظومـة            

  .برمتها
واعتبر برهوم أن ما يجري من نهب لألراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وتهويـد لمدينـة                 

ثاث الوجود الفلسطيني منها واستهداف للمقدسـات المـسيحية واإلسـالمية، يكـشف تلـك               القدس واجت 
  .المخططات الصهيونية الخطيرة والمدمرة
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ورأى أن تعاطف البابا مع عائلة الجندي اإلسرائيلي المختطف في غزة غلعاد شاليط، هو تعـاطف فـي                  
سجون االحتالل تمارس بحقهـم كافـة        ألف أسير فلسطيني في      12غير محله لما فيه من تجاهل لمعاناة        

  .أشكال الظلم والقهر والتعذيب والحرمان
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد ، زيارة البابا، بأنها مجاملة لالحـتالل اإلسـرائيلي، وأنهـا تتناسـى                  

   .جراحات القدس ومشاهد المحرقة التي نفذها االحتالل في قطاع غزة
 الفاتيكان لألراضي الفلسطينية جاءت لمباركة أرض فلسطين لليهود         واعتبر حزب التحرير ان زيارة بابا     

عدو للمسلمين ومسيء لنـصارى     "، وهاجم الحزب اإلسالمي بابا الفاتيكان، وقال انه         "الصليبيين"من قبل   
  ."الشرق

  9/5/2009القدس العربي، 
  

   استقبال نتانياهو في مصرحماس والجهاد والشعبية ينتقدون .12
نتقدت فصائل فلسطينية بشدة زيارة رئيس الحكومة ا:  أحمد مصطفى- ، القاهرة  فتحي صباح- غزة 

.  اليمينية المتطرفة بنيامين نتانياهو لمصر ولقائه الرئيس حسني مبارك في منتجع شرم الشيخاإلسرائيلية
خلق سياسة محاور خطيرة في  "إلىأن نتانياهو يهدف من خالل زيارته " حماس"واعتبرت حركة 

 وتحسين صورة االحتالل الصهيوني، وتحديداً بعد حربه على غزة والتعاطف العالمي والدولي المنطقة
  ".مع القضية، مستغالً المدخل العربي لترسيخ سياساته

المطلوب من مصر أال تتساوق مع أي من هذه السياسات "فوزي برهوم إن " حماس"وقال الناطق باسم 
ها مواقف واضحة وقوية وضاغطة على رئيس حكومة االحتالل وأال تترك المجال لحدوثها، وأن تكون ل

الصهيوني، وتحديداً في ما يتعلق بالمواضيع والقضايا الفلسطينية كالحصار والعدوان وصفقة التبادل 
  ".وحقوق الشعب الفلسطيني) األسرى(

ر الفلسطينية، استفزاز للمشاع"خالد البطش الزيارة بأنها " الجهاد اإلسالمي"ووصف القيادي في حركة 
واستهتار واضح بالدماء الفلسطينية في غزة بفعل الحرب اإلسرائيلية األخيرة التي راح ضحيتها عشرات 

بعدم استقباله والتعامل معه على اعتبار أنه ال يعترف بحقوق شعبنا "وطالب مصر ". الشهداء والجرحى
إلسرائيلي المتطرف أفيغدور ويسعى إلى ترحيله وطرد شعبنا من غزة، بلسان وزير الخارجية ا

  ". ليبرمان
بمثابة المقدمات النهيار الحد "امس استقبال نتانياهو بأنه " الجبهة الشعبية"بدوره، وصف ناطق باسم 

األدنى للموقف الرسمي العربي وللتضامن العربي القائم على إنهاء االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية 
وخطوة نوعية في تعميم ونشر التطبيع المجاني وثقافة الخنوع، في ظل يمثل تنازالً جديداً "، و "الدولية

  ".استمرار سياسات حكومته وممارسته وتصاعد الحصار
  12/5/2009الحياة، 

  
  تشارك في الحكومة الجديدة برئاسة فياض والديموقراطية ال تتحفظ على المشاركة" فدا" .13

 لمنظمة التحرير الفلسطينية، األمين العـام لالتحـاد         أكد عضو اللجنة التنفيذية   : يوسف الشايب  –رام اهللا   
الديمقراطي الفلسطيني فدا صالح رأفت، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سالم فياض تعلن اليـوم،              

  .في الحكومة" فدا"مشيراً إلى مشاركة 
ـ      خصيات الوطنية  أن الحكومة التي تشارك فيها العديد من الش       ) "الغد(وقال رأفت في تصريحات خاصة ل

المستقلة، سيكون أمامها العديد من االستحقاقات، حيث ستعمل على مواصلة عملية إصـالح مؤسـسات               
السلطة الوطنية، إضافة إلى تفعيل االهتمام بالقضايا االجتماعية التي تمس المواطن الفلـسطيني بـشكل               

  ".مباشر
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ا ستفضي إليه المداوالت مع فيـاض، وأنـه         لم تفرز مرشحاً بعينه، بانتظار م     " فدا"وأشار رأفت إلى أن     
  ".فدا"سيتم تحديد مرشحها وفق الحقيبة الوزارية التي سيتم االتفاق على أن يشغلها مرشح 

ـ               ، "الغد"من جهته أكد قيس عبد الكريم، عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ل
في الحكومة، وأن مشاركتها من عدمه رهـن بالمـداوالت          عدم تحفظ الجبهة الديمقراطية على المشاركة       

سالم فياض، للتعرف أكثر على مهمـات الحكومـة وبرنامجهـا           . الجارية مع رئيس الحكومة الجديدة د     
وآليات تعاملها مع االستحقاقات الهامة المناطة بها، خاصة ما يتعلـق بـالحوار الـوطني الفلـسطيني،                 

والرئاسية المستحقة مع مطلع العام المقبل، مؤكداً أنه في حال مـشاركة            وباالنتخابات البلدية والتشريعية    
  .الجبهة الديمقراطية في الحكومة، فلن يكون هو المرشح لشغل الحقيبة الوزارية الخاصة بها

  12/5/2009الغد، األردن، 
  

   يدعون إلى تهيئة األجواء إلنجاح الحوار  الفلسطينيةممثلو الفصائل .14
اجمع ممثلون عن الفصائل الفلسطينية بأن المطلوب من المتحـاورين فـي            :  عوكل  عبد الهادي  - غزة  

القاهرة حكومة فلسطينية تستطيع كسر الحصار وإعادة اعمار غزة والتجهيز النتخابات تشريعية ورئاسية             
  .في كانون ثاني من العام القبل، وابدوا تشاؤمهم من تأجيل الحوار

لسالم الفلسطيني يوم أمس في مدينة غزة تحت عنوان حتـى يـنجح             جاء ذلك خالل ندوة نظمها تحالف ا      
ضمن مشروع السالم الداخلي ضمت ممثلين عن كافـة الفـصائل والقـوى             < الحوار وتتحقق المصالحة  

  .الفلسطينية
من جهته قال إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس إن حركته ال ترى أن الحوار قد فشل، مضيفا                  

وأشار إلى أن الحوار حقق نتائج مهمة جدا في الكثير من           . لحوار هو نجاح بحد ذاته    أن مجرد استمرار ا   
القضايا، معربا عن أمله في أن تحقق جولة الحوار القادمة النجاح المطلوب ويتوصـل األطـراف إلـى                  

  .اتفاق
بدوره قال يحيى رباح عضو المجلس الثوري عن حركة فتح ال يمكن حل كل القـضايا رزمـة واحـدة                    

كدا انه يمكن البدء بنقطة انطالقة تكون نواتها تشكيل حكومة توافق تحضر لالنتخابات وتعيد اإلعمار               مؤ
ودعـا ربـاح إلـى      . وتوحد المؤسسات، وال تعيد الفشل مرة أخرى وان تكون ببرنامج سياسي متوازن           

  . للحراك الدولياستغالل الحراك الدولي الراهن محذرا من العودة إلى نقطة الصفر في حال إدارة الظهر
وأكد رباح أن نقطة االنطالق للخروج من المأزق الحالي هو تشكيل حكومة توافق، منتقداً في الوقت ذاته                 

  .نظرة البعض لالنقسام
وقال إن هناك أطرافاً تنظر إلى االنقسام وكأنه مصلحة لتحقيق أهدافها الضيقة، مؤكدا انه ال يمكن ألحـد         

  .أن ينجح في ظل االنقسام
ره قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إن الحوار لم يفشل ولم يـصل إلـى نقطـة                    بدو

  .االتفاق، لكنه أشار إلى أن الحوار تحول إلى عملية تفاوضية أو حوارية
وقال إن عدم االنتهاء من الحوار هو ناتج عن المؤثرات اإلقليمية والدولية، مضيفا أن المـشكلة القائمـة                  

وأكد البطش أن المطلوب هو تدخل عربي       . تتعلق بحركتي فتح أو حماس وإنما بالتدخل الخارجي       اآلن ال   
  .ومصري لمواجه الضغوط الخارجية

ودعا البطش إلى اإلسراع في إيجاد البدائل وعدم التمترس خلف المواقف، مشددا على ضـرورة تكـون             
  .موقف عربي ومصري موحد

ي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  بتحرك جماهيري ضاغط على          من جانبه طالب حسين الجمل القيادي ف      
كما دعا الجمل إلى اإلعالن عن عصيان مدني فـي كـل أرجـاء               .المتحاورين حتى الوصول إلى اتفاق    
  .فلسطين وليس في قطاع غزة فقط
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ات في  من جهته دعا محمود الزق من جبهة النضال الشعبي إلى تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخاب               
وانتقـد تمتـرس بعـض       .بداية العام القادم تكون قادرة على رفع الحصار وإنجاح عملية إعادة األعمار           

األطراف خلف مواقفها ومصالحها الحزبية الضيقة كما انتقد تمترس البعض حول موضـوع الحكومـة               
  .وبرنامجها السياسي

حاجة إلى ثقافة داخلية في المجتمـع للقبـول         بدوره قال إبراهيم الزعانين من جبهة التحرير العربية إننا ب         
  .باآلخر

وقال الزعانين إن الحوار يدور اآلن على تقاسم السلطة في ظل االحتالل، مشددا على ان المطلوب اآلن                 
  .هو التوافق الوطني قبل النظر إلى المراكز والمواقع والقضايا الخاصة

طية إن المصالح الفئويـة والحزبيـة والـضغوط         من جانبه قال رمزي رباح القيادي في الجبهة الديمقرا        
وأكد رباح أن المطلوب هـو حـوار شـامل           .اإلقليمية تقف عائقا أمام التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام        

  .يشارك فيه الجميع، محذرا في الوقت ذاته من الحوارات الثنائية
ة رغبات الشعب فـي إنهـاء   من جانبه قال وليد العوض من حزب الشعب إن المتحاورين أخفقوا في تلبي       

  .االنقسام مؤكدا أن المتحاورين يخيبون آمال شعبهم
وعزا أسباب عدم نجاح الحوار إلى عدة أمور أهمها تحول الحوار الشامل إلى حوار ثنائي وطغيان مبدأ                 
االستئثار بالسلطة على حساب المصالح الوطنية خاصة حركتي فتح وحمـاس، باإلضـافة إلـى فـشل                 

  . مساري المقاومة والمفاوضاتالمراهنة في
من جانبه قال صالح أبو ركبة من الجبهة العربية الفلسطينية إن الحوار لم يحقق نتائج ايجابيـة للـشعب                   
  .الفلسطيني بل العكس فما تحقق منذ بدء جلسات الحوار هو المزيد من االنقسام وقمع الحريات وانتهاكها

شعبية القيادة العامة عدم االلتزام بتنفيذ االتفاقات الثنائيـة التـي           عادل الحكيم من الجبهة ال    . بدوره انتقد د  
ودعا الحكيم إلى إعادة النظر في أسـاليب         .وقعت بين األطراف الفلسطينية أو بين حركتي فتح وحماس        

  .المقاومة الحالية وإعادة النظر في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي
ن المقاومة الشعبية على ضرورة ان يتوصل المتحاورون إلى اتفاق          بدوره دعا محمد البابا القيادي في لجا      

ينهي ويطوي صفحة االنقسام، مؤكدا أن اللجان تعمل بكل جهدها من اجل مساعدة جميع األطراف على                
  .جسر هوة الخالفات

 بدوره أكد سليم الهندي ممثل تحالف السالم الفلسطيني في قطاع غزة على أهمية وحدة الوطن الـسياسية                
ودعا الهندي المتحاورين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية واالبتعاد عن المـصالح الحزبيـة              .والجغرافية

  .الضيقة، مطالبا بوضع كافة الملفات للنقاش
  12/5/2009الحياة الجديدة، 

  
   قريباإعالنهاوجود مساع مصرية إلبرام تهدئة في غزة وتتوقع ": القدس العربي" .15

 مصادر فلسطينية وجود تحركات مصرية إلبرام تهدئة في قطاع غزة بـين             دتأك: ـ اشرف الهور   غزة
 خالل لقائـه مـع رئـيس    األمر، وقالت ان الرئيس حسني مبارك سيناقش        وإسرائيلالفصائل الفلسطينية   

ملفات مهمة فـي الـشأن      " بحوزتها"الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت حركة حماس ان مصر          
  .ينها التهدئةالفلسطيني من ب

ان مصر من المحتمل ان تنجح في ابرام التهدئة التي تتوسط فيهـا             " القدس العربي "وذكرت المصادر لـ    
وتوقعـت   .مع حكومة نتنياهو هذه المرة رغم تعثر جهودها السابقة مع حكومة ايهود اولمرت المنصرفة             

ان االجواء التي يعيشها قطاع غـزة،       المصادر ان يتم االعالن عن بدء التهدئة في وقت قريب، الفتا الى             
  ".مهيأة افضل من اي وقت مضى للوصول الى اتفاق"وجنوب اسرائيل 
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في تعقيبه على االنبـاء ان      " القدس العربي "وفي السياق قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس لـ           
ى، والحـوار   بحوزتها ملفات مهمة في الشأن الفلسطيني، وهي التهدئة وصـفقة تبـادل األسـر             "مصر  
  ".الداخلي

لكنه قال ان حركتـه ال       .واوضح ان مصر لم توقف جهودها الخاصة بالقضايا المتعلقة بالجهد الفلسطيني          
ولم يمـانع المتحـدث      .علم لديها بجدول اعمال الرئيس حسني مبارك مع نتنياهو خالل لقاء شرم الشيخ            

 في نفس الوقت على ضرورة التزام اسرائيل        باسم حماس ابرام صفقة تهدئة جديدة مع تل ابيب، لكنه اكد          
  .، والمتمثلة في رفع الحصار وفتح المعابر، ووقف العدوان"استحقاقات التهدئة"بـ 

، وحث القيادة المـصرية علـى       "اجهضت الجهد المصري  "ولفت برهوم الى ان حكومة اسرائيل السابقة        
  ".قطاع غزةلرفع المعاناة عن ) نتنياهو(الضغط على رئيس وزراء العدو "

ال جديـد فـي هـذا       " "القدس العربي "وبشأن صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل، قال برهوم لـ           
  ".الموضوع

ومن جهتها اكدت حركة الجهاد االسالمي عدم ممانعتها في ابرام تهدئة، شرط موافقـة اسـرائيل علـى                  
من شروط المقاومـة الفلـسطينية      "ة  وقال داوود شهاب المتحدث باسم الحرك      .شروط المقاومة الفلسطينية  

واشار الى انه لغاية اللحظة      ".ومنها حركة الجهاد فتح المعابر ورفع الحصار ووقف كافة اشكال العدوان          
  .لم يطرح على حركته موضوع تهدئة جديدة مع اسرائيل

  12/5/2009القدس العربي، 
  

 "ب الفلسطيني وانحيازه إلسرائيلعذابات الشع"تنتقد تجاهل بابا الفاتيكان لـ " الناصرألوية " .16
المطلق للتصريحات  رفضها) 11/5(في بيان لها اليوم االثنين  ،"ألوية الناصر صالح الدين"أكدت : غزة

التي تصدر عن بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، ولما " االنتهازية وغير المسؤولة"التي أسمتها بـ 
  .فيما يضر بمصالح الشعب الفلسطينييمثله من أهمية للكنيسة الكاثوليكية، 

 11/5/2009قدس برس، 
  

  محكمة عسكرية فلسطينية حماس تستنكر إصدار حكم بالسجن على أحد عناصرها من قبل  .17
محمد سليمان حسن قطنان أحـد       صالح البردويل، أن محاكمة   . اعتبر القيادي في حركة حماس د      :نابلس

محكمـة   حكم بحقه بالسجن الفعلي لمدة سنة ونـصف       عناصر حركة حماس في الضفة الغربية وإصدار        
البردويل في  . ودعا د ". خيانة عظمى ومخالفة للقوانين الفلسطينية واألعراف الوطنية      "عسكرية فلسطينية،   

نسخة عنه، الوسيط المصري إلى التدخل والضغط على سلطة المقاطعة لوقف ما            " فلسطين"تصريح تلقت   
ـ  هذه المحاكمة تعكس حقيقة األزمة القائمة لدى سـلطة المقاطعـة التـي      "، مضيفاًَ أن  "المهزلة"وصفها ب

تصر على أن تبقى أداة في يد االحتالل اإلسرائيلي تنفذ برامجه األمنية بال ثمن سوى بعض االمتيـازات                  
  ".الشخصية لقادتها

  12/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   من أنصار الحركة  10أمن الضفة باعتقال  حماس تتهم أجهزة .18
إن األجهزة األمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية " حماس"قالت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا

المحتلة، تواصل حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار الحركة، بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنه جرى أمس 
أن االعتقاالت " حماس "وأفاد بيان لحركى.  منهم في محافظات الضفة المختلفة10اعتقال ) 10/5(األحد 
  .  طالب من أنصارها4شملت 

 11/5/2009قدس برس، 
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  لنكبة فلسطين61ندوة سياسية لمناسبة الذكرى الـالديموقراطية وحزب الشعب يقيمان  .19
 ندوة ]شمال لبنان [نظمت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الفلسطيني في مخيم البداوي: البداوي

 لنكبة فلسطين والذكرى الثانية لمأساة مخيم نهر البارد، وذلك تحت عنوان 61ـسياسية لمناسبة الذكرى ال
، حضرها ممثلو القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية "حركة الالجئين وحق العودة"

 . وجمهور
ريخ القضية  بدر عرضاً لتاأركانقدم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية ومسؤولها في الشمال و

 مأساة أهالي البارد، داعياً االونروا الى إلى ومراحل تطورها وتطرق 1948الفلسطينية منذ نكبة عام 
 الشعب الفلسطيني عموماً وأبناء البارد خصوصاً لجهة زيادة خدماتها أبناءتحمل مسؤولياتها تجاه 

 عضو الرقابة المركزية وعرض. الصحية والتربوية واالغاثية واالسراع في اطالق ورش االعمار
لحزب الشعب الفلسطيني حسن الزحمد لمعاناة الشعب الفلسطيني على امتداد ستين عاماً، مشيراً الى 

  .  التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية
 12/5/2009السفير، 

  
  ومبارك يطالبه بوقف االستيطان وتبني حل الدوليتين المفاوضات استئنافيأمل  نتنياهو .20

قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس االثنين فـي مـؤتمر             : زهير اندراوس   -رة  الناص
أنا 'صحافي مشترك مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ الساحلي  بعد لقاء بينهما،                 

إال أنـه   . 'قبلـة أريد وبأقصى سرعة أن نجدد محادثات السالم بيننا وبين الفلسطينيين خالل األسابيع الم            
تجنّب اإلشارة الى حّل الدولتين، وهو المطلب الذي تصر عليه السلطة الفلسطينية والعرب باالضافة الى               

  .الواليات المتحدة
نريد توسيع السالم وخاصة مع جيراننـا الفلـسطينيين، نريـد أن يعـيش االسـرائيليون                'وقال نتنياهو   

فاهية، ونعتقد أن هذه االشياء الثالثة ال بد أن تحدث معا وفـي             والفلسطينيون في آفاق السالم واألمن والر     
  .'وقت واحد وليس أحدها على حساب اآلخر

، وكـذلك   )مع الفلسطينيين (ال بد أن نحرك االجراءات التي تؤدي الى التعاون االقتصادي بيننا            'وأضاف  
  .'األجهزة االمنية الفلسطينية التي تؤدي الى تحقيق االستقرار

ضح نتنياهو ما اذا كانت مباحثاته مع الرئيس المصري تطرقت الى مسألة الملف النووي اإليراني               ولم يو 
ـ      كحـزب اهللا اللبنـاني أو حركـة حمـاس          ' دعم طهران للحركات المتطرفـة    'أو ما تسميه تل أبيب ب

ـ         'وقال نتنياهو موجها كالمه لمبارك       .الفلسطينية صية نحن نعتقد أن مساعدة مـصر ومـساعدتكم الشخ
نحن اليـوم   'وأضاف   .'ستكون هامة جدا في محاربة االرهابيين الذين يؤثرون على السالم وعلى منطقتنا           

لألسف الشديد نتعرض لقوى إرهابية تهدد السالم واالستقرار في الشرق االوسط، إن الصراع في الشرق               
تدلين والمتطرفين، إنه   االوسط ليس صراعا بين أديان وليس صراعا بين شعوب، ولكنه صراع بين المع            

  .'صراع بين من يدعون الى الحياة وبين من يدعون الى العنف والموت
 .من ناحيته، جدد مبارك تأكيد مصر على ضرورة التزام إسرائيل بحّل الدولتين الفلسطينية واالسـرائيلية              

، وأكدت من جـانبي     التزام حكومته بالسعي للسالم   ) اإلسرائيلي(لقد أكد لي رئيس الوزراء      'وقال مبارك   
تطلع مصر لمواقف إيجابية تعكس هذا االلتزام، تحقق السالم على المسار الفلسطيني وفق حل الـدولتين،         

ودعا مبارك رئيس الحكومة االسرائيلية     . 'وتفتح الطريق أمام باقي المسارات وفق مبادرة السالم العربية        
  .الى وقف االستيطان في االراضي الفلسطينية

ت مع رئيس الوزراء ملف االستيطان وانعكاساته الضارة على فرص السالم، كما أكدت أهمية              أثر'وقال  
استئناف المفاوضات من حيث انتهت بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وفق أفق سياسي واضـح               

  .'مع إسرائيليتعامل مع كافة قضايا الحل النهائي ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش جنبا إلى جنب 
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وأشار مبارك الى أن مباحثاته مع نتنياهو تناولت ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفـتح المعـابر                  
وتسريع إنهاء صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين بالجندي االسرائيلي المختطف في قطـاع غـزة غلعـاد                

  .شليط
  12/5/2009القدس العربي، 

  
   السقاط حكم حماس في غزة"سرائيلإ"عناصر في السلطة ضغطت على  :"معاريف" .21

 ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية اليوم الثالثاء أن السلطة الفلسطينية ضـغطت            : سما -القدس المحتلة   
كشفت وثيقة ُأعدت في مكتـب وزارة   و.على إسرائيل إلسقاط حكم حماس قبل العملية العسكرية في غزة       

يعة المستوى ضغطت على إسرائيل بشكل كبيـر إلسـقاط          الخارجية اإلسرائيلية أن عناصر فلسطينية رف     
حكُم حماس في قطاع غزة، وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يكشف فيها النقاب عـن وثيقـة رسـمية                    

  .إسرائيلية تتحدث بهذا الشأن
 وتُظهر الوثيقة اإلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية دفعت إسرائيل وبقوة للخروج لتنفيذ عمليـة الرصـاص              

فإنه وخالل الفترة األخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة         "المسكوب في غزة وضرب حماس، وبحسبها       
  ".مواضيع تُثير القلق اإلسرائيلي، كونها ال تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات مع إسرائيل

يل واالتحاد األوروبي،   وأشارت الوثيقة إلى أنه ومنذ طُرِحت قضية تطوير العالقات الغير قوية بين إسرائ            
خرج رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض في حملة دعائية أمام األوروبيين في محاولة منه لـربط تقـدم                   

  .العالقات بين أوروبا وإسرائيل، بالتزام األخيرة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين
 هو ما شرعت به شخـصيات       وأوضحت أن ما دفع وزارة الخارجية اإلسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة،          

في السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية العسكرية الرصاص المسكوب، للبدء في التحقيـق مـع القـادة                 
  .اإلسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها خالل الحرب

الفلسطينيون يزعجوننا في أوروبا، وخاصة فـي موضـوع         : "بدوره قال مسئول سياسي إسرائيلي كبير     
مة الدولية في هاغ بهولندا، ألن الحديث يدور عن اختالق أكاذيب ال أساس لها من الـصحة مـن                   المحك

وأكد على أن مسئولين في السلطة ضغطوا على الجانب اإلسرائيلي لضرب حمـاس فـي                ".جانب واحد 
لبون طلبوا منا الهجوم على غـزة، واآلن يطـا        : "غزة، وشجعوا العملية العسكرية، مبديا استغرابه بقوله      

هم طلبوا منا أن ننقذ الناس في غزة وأن نقدم لهم المـساعدة، كمـا               "وأضاف   ".بتقديم الضباط للمحاكمة  
طالبوا بإطالق سراح السجناء في أعقاب العملية العسكرية، وقد تم تلبية جميع طلباتهم، وهم اآلن يلعبون                

  ".لعبة مزدوجة
أن إسرائيل تنظر إلى هذه التصرفات بخطـورة        يجب التوضيح ألبو مازن وفياض وبشكل قاطع،        "وتابع  

بالغة، وال يمكنها أن تحتمل ذلك، لذلك قد تُعيد إسرائيل حساباتها مرة أخرى وتغيـر معاملتهـا وبـشكل        
  .، مشيرا إلى أن الوثيقة التي كُشف النقاب عنها مذيلة بتوقيع رسمي"واضح مع السلطة

س هيئة األركان غابي أشكنازي أرسـل رسـالة إلـى           وفي ذات السياق كشفت صحيفة إسرائيلية أن رئي       
المستشار القضائي للحكومة كشف من خاللها عن التعاون الغير مسبوق بين الجيش والسلطة الفلـسطينية               

وأوضح أشكنازي أن مشاركة السلطة كانـت أمنيـة بالدرجـة            .ممثلة برئيسها خالل الحرب على غزة     
جة الثانية خالل عملية الرصاص المسكوب، مؤكـدا علـى أن           األولى، ثم محاربة ميدانية مشتركة بالدر     

  .الجيش والسلطة عمال جنبا إلى جنب ضد حركة حماس خالل الحرب
  12/5/2009 ،وكالة سما
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  مبارك ويصفه بالعامل المهم في تثبيت األمن بالشرق األوسطباراك يكيل المديح ل .22
ورئيس حزب العمال، ايهود باراك، تعقيبا على        قال وزير االمن االسرائيلي      : زهير اندراوس  -الناصرة  

الزيارة انّها مهمة للغاية، وكال المديح للرئيس المصري ولمصر نفسها قائال ان مبارك هو عامل مهم في                 
تثبيت االمن واالستقرار في منطقة الشرق االوسط، وان الرئيس مبارك هو انسان مسؤول وجـدي فـي                 

 العبرية توجد مصالح استراتيجية مشتركة مـع مـصر، المرتبطـة            منطقة مثل الشرق االوسط، وللدولة    
  . بالسعي الدؤوب وراء تحقيق السالم في المنطقة

  12/5/2009القدس العربي، 
  

   تشكل لجنة لتحسين معيشة الفلسطينييناإلسرائيليةالحكومة  .23
السرائيلية شكلت لجنـة    اعلنت رئاسة الوزراء االسرائيلية االثنين في بيان ان الحكومة ا          -القدس المحتلة   

تحـسين  "واضاف المصدر نفسه ان هذه اللجنة ستكلف         .وزارية مكلفة تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين     
وتابع ان تشكيل اللجنة يأتي بعـد        .العسكرية" الخدمات وتشجيع التنمية االقتصادية وازالة بعض الحواجز      

  .لخاص للجنة الرباعية الدولية توني بليرلقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والموفد ا
وايهود باراك  ) الخارجية(ويترأس نتانياهو اللجنة وتضم العديد من الوزراء وخصوصا افيغدور ليبرمان           

   ).معاون رئيس الوزراء(وسيلفان شالوم ) المال(ويوفال شتاينتيز ) الدفاع(
  11/5/2009 ،وكالة سما

  
  بعد اإلعالن عن رفض األخير لقائه... نتنياهو ينفي سعيه للقاء عباس .24

بنيامين نتنياهو، أمس، تقارير عن سعي األخير لالجتماع مع " اإلسرائيلي"نفى مكتب رئيس الوزراء 
إن عقد لقاء مع عباس ليس على جدول "وقال مكتب نتنياهو في بيان  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس

برية ذكرت، أمس ان عباس رفض عقد لقاء مع الع" معاريف"وكانت صحيفة  ".برامج رئيس الحكومة
  . نتنياهو بسبب رفض األخير االعالن عن مواقف واضحة تجاه العملية السلمية

  12/5/2009الخليج،   
  

  أوافق على الشروع فورا بمفاوضات مع سوريا: ليبرمان .25
باشرة بمحادثـات   أبدى وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان ، موافقته الفورية الم         : حسن مواسي 

سالم مع سوريا ، مشترطا البدء فيها وعدم وضع شروط مسبقة ودون إنذارات، فيما عنونـت صـحيفة                  
، حـول قيـام   " سي بي إس"صفحتها األولى أمس االول إبراز تقرير شبكة التلفزة األميركية ،  " يديعوت"

وية في موقع المنشآت الذرية التي      السلطات السورية ، بإنشاء مصانع لتطوير األسلحة البيولوجية والكيما        
  2007,قصفتها إسرائيل في أيلول

وأكد ليبرمان في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، انه ال مجال إلجراء مفاوضات بين طـرفين قائمـة                 
على أساس االمالءات وانه يحق لكل طرف من اإلطراف التمسك بمواقفه ، ونفى ما نـشرته صـحيفة                  

ه على حل الدولتين لشعبين ، خالل لقائه مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان              حول موافقت " الحياة"
، فيما رفض الحديث عما إذا كان سليمان قد وجه إليه الدعوة لزيارة مصر ، مشددا علـى أن إسـرائيل                     
يتوجب عليها إجراء مفاوضات من منطلق الشفافية والحفاظ على مصالحها ، وان عهـد اإلعطـاء دون                 

  . قد ولىاألخذ
  

  12/5/2009الدستور، 
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  تحقيق عسكري مع جنود اسرائيليين ارتكبوا انتهاكات خالل العدوان على غزة  .26
 تحقيقات حـول تـصرفات      9قررت النيابة العسكرية االسرائيلية فتح      :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

فات جسيمة تشمل االعتـداء     جنود اسرائيليين خالل العدوان االخير على قطاع غزة ، بشبهة قيامهم بمخال           
الجسدي على مواطنين عزل واستعمال العنف والتنكيل بمعتقلين غزيين وسرقة أمالك من منزل سـيطر               

  .عليها الجيش خالل العدوان
وذكرت النيابة ان التحقيق يجري حول قيام جنود اطالق النار بصورة متعمدة نحو مـواطنين عـزل ،                  

ووصفت . ود شاركوا في الحرب على غزة ومواطنين فلسطينيين       وباشرت بجمع شهادات وإفادات من جن     
  .النيابة الشهادات بأنها أمينة

على صلة ، اعتقلت الشرطة العسكرية االسرائيلية في اليومين الماضيين جنديين بشبهة السرقة والتخريب              
توجـه  و .أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة ، في أعقاب شكوى قدمت اليها وبعـد تحقيـق سـري          

الشرطة العسكرية للجنديين تهمة سرقة بطاقة إعتماد بنكية لمواطن غزي سرقاها من منزله أثناء العدوان               
  . دوالر أميركي تقريبا400وقاما بشراء منتوجات بقيمة 

  12/5/2009الدستور، 
 

  "دولة اإلمارات الفلسطينية"باحث إسرائيلي يميني يقترح إنشاء  .27
دولة اإلمارات "ئيلي، أن الكنيست سيبحث مشروعا بلوره يقضي بإنشاء أعلن باحث يميني إسرا -غزة

، في حديث مع "بارايالن"وقال موتي كيدار، المستشرق المتطرف، والمحاضر في جامعة ". الفلسطينية
ينص على تعيين ملك أو أمير أو خليفة إن "برام اهللا أمس، إن مشروعه " راية"، تبثه "دون قيود"برنامج 

مدينة أو قرية، وأن يكون لها نظامها الخاص وجيشها، وكلها تكون مرتبطة بنظام واضح أردت على 
حقيقي، ويمكن لكل هذه اإلمارات أن تكون أغنى من دول الخليج مجتمعة، إذا أفاق الفلسطينيون من 

 وأشار إلى أن مشروعه لقي استحسانا من قبل". سكرتهم واستغلوا حقل الغاز الضخم قبالة شواطئ غزة
وشدد كيدار، . رؤساء األحزاب اإلسرائيلية المتدينة والعلمانية، وسيتم إقراره في حال وافق الكنيست عليه

لتالل "على أنه من الخطورة بمكان السماح باالنسحاب من مستوطنات الضفة، محذرا من أنها ستتحول 
 حكومة غزة المقالة توزع كرافانات على متضرري الحرب". حزب اهللا جديدة

 12/5/2009شرق األوسط، ال
  

 مسار قطار إسرائيلي يلتهم مساحات واسعة من الضفة تكشف عن " حركة السالم اآلن" .28
 كشفت مصادر إسرائيلية أن مسار السكة الحديدية الجديدة الذي يصل تل أبيب بالقدس سيلتهم :وكاالت

إلى أنه وفي مقاطع منه مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشيرة 
 "السالم اآلن"وقدمت حركة  . يتوغل في أراض فلسطينية ويمر من أراض فلسطينية عامة وخاصة

 أمس اعتراضا على المسار للجنة التخطيط والبناء التابعة لإلدارة المدنية لالحتالل وطالبت اإلسرائيلية
 المسار يعرج إلى أراض فلسطينية " أنويؤكد االعتراض. بإجراء تعديالت على مسار السكة الحديدية
، ويحولها إلى طرق للوصول إلى األنفاق )مفسيرت تسيون(قرب بلدة بيت سوريك وقرب مستوطنة 
 دونما 50وتؤكد الحركة في االعتراض أن المخطط يلتهم . »وتبنى عليها جسور مسار السكة الحديدية

   . » قرى فلسطينية5من أراضي 
حسب القانون الدولي يحظر على سلطة احتالل أن تستخدم " في االعتراض إنه " السالم اآلن"وقالت

 . "األرض المحتلة ألغراضها
  12/5/2009البيان، اإلمارات،  
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  خبير في شؤون األقصى يحذر من زلزال إسرائيلي مصطنع ينهار المسجد بفعله .29
ار بفعله المسجد األقـصى     حذر الدكتور صالح الرقب الخبير في شؤون األقصى، من زلزال مصطنع ينه           

المبارك، مؤكداً على أن مسلسل الحفريات اإلسرائيلية مخطط يجري على قدم وسـاق من أجـل هـدم                 
المسجد األقصى، وشدد على أن الفراغات الحاصلة اليوم تحت المسجد وأساساته الهشـة وتفريغ األتربة              

  .يوإذابة الصخور بمواد كيماوية تنذر بأن األقصى في خطر حقيق
وشدد على أن المخطط اإلسرائيلي يقوم على إحداث زلزال مصطنع، من خالل تفجير قنبلة في منطقـة                 
النقب الغربي أو في البحر في إيالت، ويشعر الناس بهزة ويخرج العلماء اإلسرائيليون للقول بأن زلزال                

ل مرور أكثـر مـن      وربما تلجأ إسرائيل من خال    : "ضرب المنطقة وإن األقصى انهار بفعـلها، وأوضح      
االحـتالل اآلن   (...)  لكي تخترق حاجز الصوت فوق المسجد لهدمـه          16طائرة حربية من طراز إف      

  ".يكثف من الحفريات واألنفاق أسفل المسجد، لكي يكون هشاً وقابالً لالنهيار في أية لحظة
  12/5/2009السبيل، األردن، 

  
  األول من العام الجاري فلسطينياً في الثلث2350االحتالل اعتقل : فروانة .30

قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت : غزة
 فلسطينياً في الضفة 2350الماضي أكثر من ) إبريل(وحتى نهاية نيسان ) 2009(منذ بداية العام الجاري 

  .الغربية وقطاع غزة
منهم ) يناير(حالة اعتقال في كانون ثاني ) 1220(مكن من توثيق وأوضح فروانة في تصريح له بأنه ت

مواطن اعتقلوا خالل الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم سوى بضعة ) 1000(قرابة 
حالة اعتقال خالل شهر ) 395(، و)فبراير(فلسطينياً خالل شهر شباط ) 365(عشرات، وسجل اعتقال 

حالة اعتقال، وبذلك يصبح مجموع ) 370(الماضي ) ابريل( خالل شهر نيسان ، فيما سجل)مارس(آذار
مواطنة والعشرات من ) 13(حالة اعتقال بينهم ) 2350(من اعتقلوا خالل الثلث األول من العام الجاري 

  .األطفال، باإلضافة إلى المئات من العمال الذين اعتقلوا بحجة عدم حيازتهم على تصاريح عمل وإقامة
ن أن الغالبية العظمى من تلك االعتقاالت كانت في الضفة الغربية باستثناء فترة الحرب على غزة، وبي

وجرت بأشكالها التقليدية المتعددة كاقتحام البيوت أو االختطاف من الشارع ومكان العمل، أو من على 
ل بعض الصيادين في الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، فيما تم احتجاز واعتقا

  .عرض البحر بقطاع غزة
  12/5/2009قدس برس، 

 
  حذر من مخاطر مصادرة العقارات العربية في البلدة القديمة بالقدست "لجنة إعمار األقصى" .31

 المبارك وقبة الصخرة المـشرفة      األقصىقال نائب رئيس لجنة اعمار المسجد       :  كمال زكارنة  - عمان  
 متنزهات حول سور    إقامة بشأن   اإلسرائيلية قرار السلطات    أنؤون القدس   المهندس رائف نجم الخبير بش    

 سلطات االحتالل اتخذت    أنالبلدة القديمة في مدينة القدس ومنع البناء فيها ، قديم وليس جديدا مشيرا الى               
ـ   1967,هذا القرار منذ احتالل القدس عام         ان المناطق التي يشملها القـرار تقـع       " الدستور"وقال نجم ل

 البنـاء   األصلقرب باب الجديد وباب العمود وباب الساهرة وباب النبي داوود ، اما باب الخليل فهو من                 
وحذر نجم من ان الخطورة الحقيقية تكمن فـي           1948,حوله مالصق للسور وهو المنطقة المحتلة عام        

 العرب من البناء    أصحابهال   الفارغة غير المبني عليها في البلدة القديمة التي يمنع االحتال          األراضيتهديد  
واشار نجـم الـى      . داخل باب الساهرة عند برج اللقلق وفي حارة السعيدية وغيرها          أراضفيها وتشمل   

خطورة اخرى داخل البلدة القديمة ناتجة عن مصادرة العقارات العربية وتسكين المستوطنين اليهود فيها              
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 تمـت مـصادرتها منـذ بدايـة         إسالميةنية تاريخية   تحت الحراسة العسكرية االسرائيلية كما ان هناك اب       
االحتالل مثل المدرسة التنكيزية وابنية حولت الى مقرات للجماعات اليهودية المتطرفة مثل توراة حـاييم             

 أصـبح وقال ان عدد المستوطنين اليهود داخل البلدة القديمـة           .، وعتوراه كهوفيم ، وشوفوبانيم وغيرها     
  . وهذا العدد مرجح ان يرتفع في السنوات القادمة متطرف ،آالف من ستة أكثر

  12/5/2009الدستور، 
  

   مليون دوالر سنويا500ًالقدس تحتاج ميزانية تقديرية تبلغ : عكرمة صبري .32
حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس وفلسطين الشيخ عكرمة صبري، مـن أن مدينـة القـدس                  

ة وكثيفة هذه األيام، خصوصاً مع خفوت دور اإلعالم العربـي           المحتلة تشهد حملة تهويد مكثفة متسارع     
ـ     .والفلسطيني الذي ال يعطي المدينة المقدسة األهمية المطلوبة        أن " الـسبيل "وأوضح صبري في حديث ل

وبسبب ما تتعرض له    (...) المؤسسات الموجود في القدس المحتلة غير كافية، لعدم وجود دعم مالي لها             
واقترح الشيخ صبري ضرورة تخصيص زاوية يومية في الصحافة المحلية           ". شرسة من هجمة إسرائيلية  

والعربية لدعم األقصى، وإفراد مساحات بارزة في الفضائيات والبرامج للتحـدث عـن ثقافـة القـدس                 
  .وتاريخها وجغرافيتها وحضارتها

ات المدينـة   حتـى نحـافظ علـى المؤسـس       "وطالب الدول العربية بوجوب رصد ميزانية سنوية للقدس         
  ". مليون دوالر سنويا500ًواالجتماعية والتعليمية، وتحتاج القدس لميزانية تقديرية تبلغ 

  12/5/2009السبيل، األردن، 
  

  اإلسرائيلية "  الجرائمإدانة"البابا بـ يطالب التميمي  .33
البابـا   خالل لقاء فـي القـدس بـين          إسرائيلهاجم الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين االثنين         

وذكرت وكالة فرانس برس ان التميمي       . بنديكتوس السادس عشر برجال دين يهود ومسيحيين ومسلمين       
يضغط على الحكومة االسرائيلية لتوقف اعتـداءها       "امسك بالميكرفون خالل هذا اللقاء طالبا من البابا ان          

ابا الفاتيكـان لعـدة دول شـرق        وياتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها ب        ". على الشعب الفلسطيني  
االسرائيلية في اشـارة الـى      " ادانة الجرائم "وطالب التميمي البابا بـ      . اوسطية شملت االردن وفلسطين   

  . الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة
ورحـب التميمـي الـذي     ". عاصمة ابدية وسياسية ووطنية وروحية لفلسطين"كما طالب باعالن القدس   

بالبابا في القـدس التـي       لمجلس االعلى للقضاء الشرعي في االراضي الفلسطينية      يشغل منصب رئيس ا   
ـ  وقال التميمي في اشارة    . في رد على موقف اسرائيل بشأن المدينة      " العاصمة االبدية لفلسطين  "وصفها ب

" قمع االحـتالل االسـرائيلي    "الى الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين انهم يكافحون معا ويعانون معا من           
وانتقد الفاتيكان الخطوة التي قام بها قاض قضاة فلسطين، حيث قال االب فيـديريكو لومبـاردي مـدير                  

في لقاء مخصص للحوار فان مداخلة مماثلة تنافي في ذاتها ما يجـب ان              "المكتب االعالمي في الفاتيكان     
  ". يكون عليه الحوار

الشيخ التميمـي   "كبرى االسرائيلية عوديد فينر قوله       وكالة رويترز عن المدير العام للحاخامية ال       تفيما نقل 
  ". احرج البابا

  11/5/2009بي بي سي 
 

  غلق مركزاً إعالمياً فلسطينيا بالقدس مكلف بتغطية زيارة بابا الفاتيكاني االحتالل .34
 مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن قوة إسرائيلية من الـشرطة            أعلنت : سمر خالد  -القدس المحتلة   

لمخابرات اقتحمت أمس فندق االمبسادور في حي الشيخ جراح في القدس، وسلمت إدارة الفندق أمـراً                وا
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موقعاً من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يقضي بإغالق مركز اإلعالم الفلسطيني، التابع للسلطة، والذي              
  .يغطي زيارة بابا الفاتيكان

القها بل هو إطار مؤقت كان يفترض أن يواكب         وأوضح الرويضي أن المركز ليس مؤسسة حتى يتم إغ        
وكـان المركـز    . زيارة بابا الفاتيكان، ويوفر الخدمات اإلعالمية لوسائل اإلعـالم المحليـة والعالميـة            

اإلعالمي، عقد مؤتمرين صحفيين نظمهما بمشاركة مسؤولين سياسيين ودينيين، انتقدوا فيهما اإلجراءات            
  .اإلسرائيلية عشية زيارة البابا

  12/5/2009الرأي، األردن، 
  

  بصدد توزيع كرفانات على سكان الخيام أدخلت إلى غزة مؤخرا" األشغال المقالة" .35
قال المهندس إبراهيم رضوان، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان بحكومة غزة، إنهم بصدد : لندن

ورجح . مخيمات اللجوءتوزيع كرفانات أدخلت لغزة عبر رفح مؤخرا، على المقيمين في الخيام في 
رضوان، أمس، أن تتم عملية التوزيع خالل أسبوعين، موضحا أنهم واجهوا مشكلة في تحديد معايير 

ولفت رضوان، إلى أن الكرفانات جاءت .  كرفانا ال يقارن بعدد المنازل المدمرة190التوزيع، ألن عدد 
اع بآالف منها، في انتظار الموافقة بتبرع من تركيا، وهناك العديد من الدول استعدت لتزويد القط

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الفلسطينية للتخفيف من معاناة . المصرية على إدخالها عبر معبر رفح
 .أبناء أهالي القطاع، ال سيما بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة التي دمرت آالفا من البيوت

 12/5/2009الشرق األوسط، 
  

  نقاذ األقصى من التهويدإ تناشد" سيحيةلهيئة اإلسالمية الما" .36
دعا الدكتور حسن خاطر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القـدس األمـةَ               :القدس المحتلة 

العربيةَ واإلسالميةَ إلى اتخاذ موقف حاسم إلنقاذ القدس والمسجد األقصى من التهويد ومـن انتهاكـات                
أن الممارسـات   ) الجزيـرة (وأكد خاطر في حديث بثَّته قنـاة         .اليةالمغتصبين والحكومة الصهيونية الح   

الصهيونية في مدينة القدس المحتلة تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة؛ عن طريق زرع االسـتيطان فـي                 
قلب القدس وتطويقها بالمغتصبات، واالستيالء على المسجد األقـصى، وفـرض واقـع جديـد علـى                 

وأوضح أن سلطات االحتالل الصهيوني تعتمد سياسـة         !.ات ال أخالقية بحقهم   الفلسطينيين، باتباع ممارس  
تهويد القدس والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في القدس؛ عن طريق عزل المدينـة عـن بـاقي                  
المدن والقرى الفلسطينية، ومحاولة فرض واقع ديموجرافي جديد، بزيادة عدد المغتصبات والمغتـصبين             

 . وتهجير الفلسطينيين من منازلهم وهدمهاالصهيونيين،
 11/5/2009إخوان أون الين، 

  
  يستبعد إمكانية بناء استثمارات اقتصادية في ظل الموقف اإلسرائيلي" بكدار" .37

 الدكتور محمد اشتية، رئيس المجلس االقتصادي الفلـسطيني للتنميـة واإلعمـار              قال :حسن عبد الجواد  
تعيش في ظل إغالق محكم، تصاحبه إجراءات أمنية مـشددة لـضرب            أن األراضي الفلسطينية     "بكدار"

 حـاجزاً عـسكرياً إسـرائيلياً، ومعـابر، وتـسمين           612التواصل الجغرافي، خاصة في ظل وجـود        
 أن الحرب األخيـرة     إلىالمستوطنات، إضافة إلى حصار قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية، مشيرا            

زل ومئات المؤسسات، هي امتداد الجتياح إسرائيل لمدن وبلـدات          على غزة، التي دمرت فيها آالف المنا      
، والذي تعرضت فيه المؤسسات المدنية والعسكرية للتدمير مـن          2002ومخيمات الضفة الغربية في عام      

  .قبل قوات االحتالل
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 للمنظمات الحكومية وغير الحكومية في األراضي       1994 مليار دوالر منذ عام      13ر8رغم تحويل   : وقال
فلسطينية، فإن إمكانية بناء استثمارات اقتصادية على المدى البعيد فـي ظـل الموقـف اإلسـرائيلي،                 ال

 االحتالل ستكون بعيدة المنال وغير ممكنة، خاصة في ظل نسبة نمو تتعدى الصفر، واقتصاد               وإجراءات
  . مهمش وتابع

قود حملة شعبية ضد االحـتالل،      ودعا إلى إعادة النظر في الدور الوظيفي للسلطة، وتحويلها إلى سلطة ت           
، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي الخيار        "أننا نمتلك رؤية إستراتيجية حول هذا الموضوع      "مشيراً إلى   

  .الناجح إلنجاز المشروع الوطني
 12/5/2009األيام، فلسطين، 

  
  غزة تعاني تدهورا صحيا": الصحة المقالة" .38

 من المهمات الطبية في مخازنها 95 صنفاً من األدوية و65ن نفاد مخز"أعلنت الحكومة المقالة  :غزة
عدد  "أنوقالت وزارة الصحة في بيان  ".بقطاع غزة، محذرة من تداعيات ذلك على الواقع الصحي

 صنفاً 65أصناف األدوية التي أصبح رصيدها صفراً ونفدت من مخازن الوزارة ارتفع هذا الشهر الى 
فاً فيما زاد النقص في عدد المهمات الطبية التي أصبحت هي األخرى  صن61فيما بلغ الشهر الماضي 

  ".69 فيما كان الشهر الماضي 95 إلىرصيدها صفراً 
  12/5/2009الخليج، 

   
        لثالثة أيام باألردن يضربون عن العمل "األونروا"موظفو  .39

ف عن العمل ثالثـة أيـام        في األردن التوق   "أونروا"قررت لجان العاملين بوكالة     :  محمد النجار  - عمان
اعتبارا من يوم غد الثالثاء، في أحدث وأكبر خطوة احتجاجية على ظروف العـاملين حـسب تأكيـدات              

بعد فشل االجتماعات التي عقدها ممثلو اللجان مـع          ويأتي اإلضراب    .مصادر اللجان العاملة مع الوكالة    
وهذا اإلضراب هو الثالث منذ منتصف       .إدارة الوكالة في األردن فيما يخص مطالبهم بتحسين أوضاعهم        

  .مرتين عن العمل ليوم واحد وليومين على التوالي"األونروا "الشهر الماضي، حيث توقف العاملون في 
 11/5/2009الجزيرة نت، 

  
  األسد وعبداهللا الثاني يؤكدان أهمية دعوة اإلدارة األمريكية إلى سالم شامل .40

بشار االسد والعاهل االردني عبداهللا الثاني علـى اهميـة دعـوة            شدد الرئيس   :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
في الشرق االوسط واستناد السالم الى مرجعية مؤتمر مدريد للـسالم           " سالم شامل "االدارة االميركية لـ    

، الفتين الى اهمية تحقيـق المـصالحة ووحـدة الـصف            "االرض في مقابل السالم   " ومبدأ   1991للعام  
برئاسـة  " اسرائيل"الموقف الفلسطيني، خصوصا في ظل وجود حكومة يمينية في          الفلسطيني في تعزيز    

 االردنية التي عقدت في دمشق امس، وتضمنت جلـسة    -جاء ذلك خالل القمة السورية      . بنيامين نتانياهو 
  .محادثات بين االسد وعبداهللا الثاني

  12/5/2009الحياة، 
  

  صفه باإلرهابي الصهيونيي ور لمصزيارة نتانياهويرفض بشدة محمد مهدي عاكف  .41
رفض مرشد عام جماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بشدة زيـارة            :  أحمد مصطفى  -القاهرة  

نتانيـاهو يـزور    "، وان   "ال جدوى منهـا   "، معتبراً أن الزيارة     "اإلرهابي الصهيوني "نتانياهو ووصفه بـ    
أو ... ي رفض فيها المبادرة العربية للـسالم      مصر بعد أن أعلن ثوابت حكومته الصهيونية الجديدة، والت        
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ورأى عاكف، إن الحكومة المـصرية      ". او قيام دولة فلسطينية   ... الخروج من الجوالن السوري المحتل    
وأنهى حديثه مطالباً   ". المجرم الصهيوني، بينما هذه هي مواقفه المعلنة      "مخطئة بال شك في استقبالها هذا       

تدنيس نتانياهو والمسؤولين المرافقين لـه أرض مـصر، داعيـاً           الشعب المصري بإعالن غضبه ضد      
وفـق المعطيـات    " إسـرائيل "إعادة النظر في طريقة إدارتها لملف العالقات مع         "الحكومة المصرية إلى    

  ".الحالية للمواقف والسياسات الصهيونية
  12/5/2009الحياة، 

  
  جل محاسبة االسرائيليينيطالب بتشكيل لجنة تحقيق من أ في مجلس األمن مندوب ليبيا .42

قال وزير الخارجية التركي عصمت دافو توغلو في اجتماع مجلس االمـن،            :  راغدة درغام  -نيويورك  
هناك حاجة النخـراط    "، وأن   "انشاء ادارة فلسطينية قوية تتمتع بدعم شعبي أمر أساسي        "مساء امس، إن    

  ".م جميعاً متمسكين بعملية السالمكل مجموعة فلسطينية لها دعم بين الشعب الفلسطيني لضمان انه
وأعلن مندوب ليبيا الوزير السابق عبدالرحمن شلقم ان بالده أعدت مشروع قرار باسم المجموعة العربية               

  ".بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من أجل محاسبة المسؤولين االسرائيليين وتقديمهم الى العدالة"يطالب 
 12/5/2009الحياة، 

  
      رار مصر إعدام مساعداتها لغزة  جهات ليبية تندد بق .43

نددت جهات ليبية مقربة من الحكومة بقرار مصر إعدام مساعدات ليبية تتضمن            :  خالد المهير  -طرابلس  
مائتي طن من الدقيق واألرز والمعلبات واألغذية المحفوظة كانت مكدسة بميناء العريش، وفقاً لما ذكرته               

س لجنة دعم الشعب الفلسطيني الدكتور نوري بن عثمان قـرار           واعتبر رئي . تقارير صحفية من القاهرة   
بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم أهالي غزة، ولكل قطرة دم تبرع بهـا               " استهتارا واستهانة "اإلعدام  

  ". حرق للضمير العربي والنخوة العربية"العرب والمسلمون واصفاً ما قامت به الحكومة المصرية بأنه 
في ظل التسابق والهرولة    " للعدو الصهيوني "لجزيرة نت، أن مصر قدمت خدمة مجانية        وذكر بن عثمان ل   

وتقديم الخدمات المجانية، مضيفاً أن هناك قرارا مسبقا إلعدام مواد اإلغاثة بعد وضعها في ملعب كـرة                 
رة وكشف عن طلب توضيح رسمي من القـاه       . قدم في العراء، ما أدى إلى تلفها نتيجة العوامل الطبيعية         

وأكد أن ليبيا لم تتلق أي اتصاالت قبل تنفيذ القرار بدعوى انتهاء صالحية المواد، موضحاً أن السلطات                 
 -لو كانت منتهية الـصالحية    -والجهات الخيرية واإلنسانية الليبية قدمت كشفا دقيقا بالسلع والمواد التي           

  .األراضي المصرية أصال" لما دخلت"
  11/5/2009الجزيرة نت، 

  
  ليعيزر في مصر رغم اختصامه قضائياًبن ا .44

حط وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعيزر فجأة في مطار شرم            :  أحمد رحيم  -القاهرة  
الشيخ، أمس، برفقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خالل زيارته لمصر أمس، ما أثار استياء               

، فيما طالـب محـاموهم      1967قتلهم بدم بارد خالل حرب عام       ذوي أسرى مصريين اتهم بن اليعيزر ب      
مارس / باعتقاله والتحقيق معه في البالغات المقدمة ضده على خلفية إذاعة التلفزيون اإلسرائيلي في آذار             

مفادهـا قتـل    " شكيد"الذي يستعرض اعترافات ضابط في وحدة       " روح شكيد " الفيلم الوثائقي    2007عام  
مصرية في مدينة العريش، ويعرض مقاطع من إطالق النار عليهم وهم           " كوماندوز " جندياً من وحدة   250

  .يونيو/ عزل خالل حرب حزيران
  12/5/2009الحياة، 
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  علمت مسبقاً بالهجوم على كنيس اسطنبول " إسرائيل: "صحيفة زمان التركية .45
ط لنشاطات إرهابية لإلطاحة    ، المتهمة بالتخطي  "ارغينيكون"أظهرت التحقيقات الجارية مع منظمة      : أ ش أ  

كانت على علم مسبق بهجوم تنظيم القاعدة على كنيس في اسطنبول في            " إسرائيل"بالحكومة التركية، أن    
التركية، أمس، عن مصادر على معرفة بالتحقيقات الجارية في         " زمان"ونقلت صحيفة   . 2003أيلول عام   

شيف القائد العام السابق للدرك شينير اراويغـور        قولها، إن وثيقة سرية وجدت في أر      " ارغينيكون"قضية  
كشفت عن لقاء تم بين الرئيس األسبق لقسم االستخبارات التابع لقوات الدرك العميد ليفنت أرسـوز مـع                  

وأشارت الوثيقة إلى أن أرسوز أدرك      . الملحق العسكري اإلسرائيلي بعد أسبوعين فقط من هجوم القاعدة        
يلي أن الدولة العبرية كانت على علم مسبق بالهجوم على الكنيس، الـذي         من خالل حديث الملحق اإلسرائ    

  .2003جاء ضمن سلسلة هجمات للقاعدة على أهداف بريطانية ويهودية في اسطنبول عام 
  12/5/2009السفير، 

  
  في تركيا اختفاء طائرة إسرائيلية من دون طيار .46

از هيرون أثناء إجراء التجارب عليها في       اختفت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار من طر        : وكاالت
، "تم التكتم على هذا الحادث ولم يتم اإلعالن عنـه         "التركية أمس، أنه    " يني شفق "وذكرت صحيفة   . تركيا

 طائرات مـن    10الطائرة هي أولى الطائرات التي تسلمتها تركيا في إطار صفقة لشراء            "مشيرة إلى أن    
القوات التركية تمكنت مـن     "وأوضحت الصحيفة أن    ". ليون دوالر  م 183مقابل  " إسرائيل"هذا النوع من    

 دقائق من سقوطها ونقلت عن مصادر شاركت في التجربة أن الطائرة            6تثبيت مكان اختفاء الطائرة بعد      
  ".ظهرت بها عيوب كثيرة أثناء التجربة قبل أن تسقط وتختفي عن األنظار

  12/5/2009البيان، اإلمارات، 
  

  و لبذل مساع حثيثة من أجل سالم قائم على حّل الدولتينمجلس األمن يدع .47
عن مراسلتها في نيويورك، راغدة درغام، أن مجلس األمن قد دعـا فـي               12/5/2009 الحياة،   ذكرت

نيويورك في بيان رئاسي عقب اجتماعه، مساء أمس، إلى بذل مساع ديبلوماسية حثيثة من أجل تحقيـق                 
  . دولتين وانطالقاً من االتفاقات وااللتزامات السابقةسالم دائم في المنطقة بناء على حل

فقد، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف جلسة وزارية لمجلس األمن خصـصتها روسـيا،               
رئيس المجلس للشهر الجاري، إلبراز اإللتزام الدولي بحل الدولتين وقيام دولة فلـسطين إلـى جانـب                 

ة أجانب إضافة إلى مبعوثين خاصين من أكثرية وزارات خارجية          ، وشارك فيها وزراء خارجي    "إسرائيل"
وشجع المجلس ما تضطلع به المجموعة الرباعية من عمل متواصل دعمـاً            . الدول األعضاء في المجلس   

وكرر تأكيد التزامـه    . لمساعي األطراف الرامية إلى تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط           
وكـرر  . ت الثنائية التي تتخذ من االتفاقات وااللتزامات السابقة منطلقـاً لهـا           عدم الرجوع عن المفاوضا   

دعوته األطراف والمجتمع الدولي الى بذل جهود جديدة وعاجلة لتحقيق سالم شامل وعادل ودائـم فـي                 
  .الشرق األوسط على أساس حل الدولتين

ـ حان ا «: وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في الجلسة،          كي تغير سياسـتها    " إسرائيل"لوقت ل
جذرياً، خصوصا في ما يخص اإلجراءات األحادية التي تتخذها في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية               
وتدمير البيوت وتعزيز النشاطات االستيطانية وعنف المستوطنين والقيود االضطهادية الناتجة عن إغالق            

 وشـدد علـى     .» في نهاية المطاف ذات عالقة بالمـستوطنات       المعابر وبناء الجدار الفاصل، والتي هي     
اإلطار موجود في قرارات األمـم      « والمبادرة العربية للسالم، وقال ان       1860 و 1850مركزية القرارين   

تحريك المـسارات االقليميـة     «، مؤكداً على اقتناعه بإمكان      »المتحدة والجارية لبناء أساس شامل للسالم     
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لى تنشيط المسار الفلسطيني، بما في ذلك بين اسرائيل وسـورية، علـى أسـاس               لعملية السالم سوية وع   
  .»األرض في مقابل السالم

إن البيـان الرئاسـي يفتقـد       " لحياة"وقال مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة الدكتور رياض منصور لـ           
: وأضـاف . »طانانهاء االحتالل وتهويد القدس والوقف الفوري لالستي      «اإلشارة الصريحة الى ضرورة     

من حيث العمل السياسي، على مجلس األمن واللجنة الرباعية اللجوء الـى خطـوات عمليـة إلجبـار                  «
  .»على التزام اإلجماع الدولي" إسرائيل"

الواليات المتحدة جاهزة لتنشيط جهودها كـي       «وأكدت مندوبة أميركا في األمم المتحدة سوزان رايس أن          
  . وجيرانها العرب حقيقة واقعة" إسرائيل"تصبح رؤية السالم الشامل بين 

الفروف قد شـدد    أن  عن مراسلها في نيويورك، صالح عواد،         12/5/2009 الشرق األوسط،    وأضافت
أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا لمبادرة السالم العربية وإلى تنفيذ قراري مجلـس              «في بيانه على    

إن مبادرة السالم العربية هي جزء ال يتجزأ        «وقال  . »ق ومبادئ مدريد وخارطة الطر    380 و 242األمن  
إن المجتمع الـدولي أمامـه   «وقال  . »من حل النزاع العربي اإلسرائيلي وبإنشاء منطقة ليس فيها احتالل         

  . »مرحلة حاسمة الستئناف المفاوضات، وينبغي أن يكون المؤتمر الذي سيعقد في موسكو مرحلة الحقة
  

 حة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تساعدهم على العيش بسالمالبابا  يدعو إلى مصال .48
دعا بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر في أول يوم له من زيارته إلى فلسطين المحتلة ،                :  غزة -الناصرة

لدى وصوله من األردن، أمس، إلى مصالحة بـين اإلسـرائيليين           " تل أبيب "من مطار بن غوريون قرب      
أدعو مع كل المسؤولين الى دراسة كـل        :"وأضاف". العيش بسالم في بلده   "لكل منهم   والفلسطينيين تسمح   

طريق ممكن باتجاه تسوية عادلة للصعوبات الكبيرة، ليتمكن الشعبان من العيش بسالم كل في بلده، داخل                
عـدد  مع األسف ما زالت معاداة السامية ترفع وجهها المقيت في           : "وقال". حدود آمنة ومعترف بها دوليا    

باللغة العبريـة، معلنـا ان   " المحرقة"واستخدم البابا عبارة ". ان ذلك مرفوض تماما. كبير من دول العالم   
الشعب اليهودي اختبر بشكل مأساوي االنعكاسات اإليديولوجية الرهيبة التي تنكر الكرامة األساسية عن              "

، إمكانية تكريم   "إسرائيل"ارتي الى   من المنصف والمناسب أن تتاح لي خالل زي       : "وتابع". كل كائن بشري  
ذكرى ستة ماليين يهودي راحوا ضحية المحرقة وان أصلي كي ال تشهد البشرية أبـداً جريمـة بهـذا                   

والتقى البابا أمس برئيس كيان االحتالل شمعون بيرس في مقره في القدس المحتلة، كما التقـى                ". الحجم
كما زار البابا كذلك متحـف      المقاومة اإلسالمية في غزة،     عائلة الجندي األسير جلعاد شاليط األسير لدى        

  .المخصص للمحرقة اليهودية اثناء حكم النازية" يد وشم"
12/5/2009السبيل، األردن،   

 
  سفينة سويدية لكسر الحصار عن غزة .49

 كشفت كتلة حماس في المجلس التشريعي، عن إطالق سفينة سويدية، هي األولى من نوعها، لكسر                :لندن
ار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستضم النائب فـي البرلمـان البريطـاني جـورج         الحص

وسيشرف على تسيير هـذه القافلـة البروفيـسور         . غاالوي، ونواباً سويديين وشخصيات عالمية مختلفة     
ماتياس غارديل، مع قرب حلول شهر رمضان، وستكون محملة بتجهيزات وقطع غيار لصيانة شـبكات               

تحلية وتنقية مياه الصرف، ودراسة إمكانية إصالح وتطوير كافة شبكات المياه فـي القطـاع،               ومحطات  
  . لكسر الحصار على غزة

12/5/2009الشرق األوسط،   
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  في فرنسا " منتدى فلسطين"لجنة العمل من أجل فلسطين تنظم أسبوع  .50
ـ              نظّم بالتعـاون مـع هيئـات       جاء في البيان السياسي لمنتدى فلسطين أن لجنة العمل من أجل فلسطين ت

 حزيران إلـى    13وجمعيات مدنية فرنسية أخرى ناشطة في مدينة بوردو الفرنسية، منتدى فلسطين من             
 منه، وسيكون عبارة عن أسبوع من الحوار والنقاش بشأن فلسطين والواقع الكولونيالي بشكل عـام،                20

 .  الفلسطينيبمشاركة  شخصيات تناضل من أجل إقرار حق تقرير المصير للشعب
وأضاف البيان أنه ال يقتصر تبرير مركزية القضية الفلسطينية على الطابع المأساوي للوضع الذي يعيشه               

: الفلسطينيون، بل يشمل أيضاً األشكال المتعددة والمتنوعة والمركّبة التي تتسم بها السيطرة الـصهيونية             
حجـم الـسيطرة    (قي وعالقات الشمال بالجنوب     فهي تستعيد االحتالل االستعماري ومسألة التطهير العر      

ولفت البيان إلـى أن     . باإلضافة إلى موقع الديني في سياق كفاح دون هوادة        ) االقتصادية والثقافية الغربية  
، تشير إلى أن النموذج الكولونيالي الصهيوني يعتمـد علـى أشـكال             1948المتابعة التاريخية، منذ عام     

 .فية أخرىاستعمارية سادت قي مناطق جغرا
11/5/2009، 48عرب  

  
  في نيجيريا تنظم ملتقى وطنياً وإسالمياً لنصرة فلسطين" تعاون المسلمين"جماعة  .51

في نيجيريا تنظيم ملتقى وطني وإسالمي لنصرة فلسطين        " تعاون المسلمين "تعتزم جماعة   : أيوو، نيجيريا 
جنوب نيجيريا، وأكد مدير الملتقى داود      المقبل في مدينة إيوو بوالية أوشن،       ) تموز( يوليو   7 و 6 و 5أيام  

أن هذا الملتقى هو اسـتمرار للمـؤتمر الـوطني          " قدس برس "عمران مالشى في تصريحات خاصة لـ       
مـن العـام    ) أغـسطس (الثالث لنصرة الشعب الفلسطيني والمسجد األقصى المبارك الذي عقد فـي آب             

م الجمعيـات والشخـصيات الوطنيـة       الماضي، وأن هدفه تكوين جبهة للعمل الوطني واإلسالمي تـض         
واإلسالمية لدعم القضية الفلسطينية، وتعمل على تثقيف الشعب النيجيـري عـن القـضية الفلـسطينية،                

  .وتطالب الحكومة النيجيرية الفيدرالية لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف معهم
11/5/2009قدس برس،   

  
 ! في أمريكاشعبية أوباما في الدول العربية أكثر منها: استطالع .52

 باراك أوباما في األمريكي أن شعبية الرئيس األحدأظهر استطالع للرأي :   محمد المداح-  واشنطن
الدول العربية الرئيسة تفوق بكثير شعبية الواليات المتحدة نفسها، مما يشير إلى أنه قد يكون قادراً على 

الستطالعات الرأي إن أوباما الذي من وقال معهد ايبسوس . تعزيز حسن النية تجاه بالده في المنطقة
 من مصر الشهر المقبل، يحظى في الوقت الراهن بتفاؤل اإلسالميالمقرر أن يوجه كلمة مهمة للعالم 

وأردف المعهد أن  .على نطاق واسع بين مواطني هذه المنطقة بأنه سيكون له تأثير إيجابي على بالدهم
بعة آالف شخص بالغ في السعودية ودولة اإلمارات شمل س) آذار(استطالعه الذي أجري في مارس 

 في المائة ممن شملهم 33وأضاف المعهد أن . واألردنالعربية المتحدة والكويت ولبنان ومصر 
 في المائة كان لهم رأي سلبي، والتزم 43االستطالع كان لهم رأي إيجابي في الواليات المتحدة، مقابل 

وقال المعهد إنه على النقيض من ذلك .  المائة إنهم ال يعرفون في المائة الحياد، وقال عشرة في14
وأوضح معهد إيبسوس أن .  في المائة في المنطقة كلها48حظى أوباما بشعبية إيجابية بلغ متوسطها 

 فيما حققت أدنى مستوى لها بين المصريين حيث األردن في المائة في 58شعبية أوباما وصلت إلى 
 . في المائة35بلغت 

  12/5/2009ظ، عكا
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  في الجاهلية السياسية .53
  فهمي هويدي

ال أعرف مرحلة في التاريخ العربي المعاصر اختلطت فيها األوراق وانقلبت المعايير مثل ما هو حاصل 
  .اآلن، األمر الذي يسوغ لي أن أصف أيامنا هذه بأنها زمن الجاهلية السياسية

)1(  
وعدم اإلدراك هذا له أسباب عدة .  ال بد من معرفتهالجاهلية في القاموس المحيط هي عدم إدراك ما

شمعون بيريز أمام مؤتمر " اإلسرائيلي"فعندما يصرح الرئيس . أزعم أنها تتراوح بين العبط واالستعباط
مثالً بأن إيران هي الخطر المشترك الذي يهدد ) إيباك" (اإلسرائيلية "- مجلس العالقات األمريكية

  .أما إذا صدقه أحد من العرب فذلك هو العبط بعينه. و االستعباط حقاًوالعرب، فذلك ه" إسرائيل"
، بما "واجب الوقت"من الجاهلية السياسية أن نفقد البوصلة التي تحدد الوجهة والترتيب الذي يحدد لها 

على " اإلسرائيلي"فقد كان من الطبيعي والمنطقي بعد العدوان . يؤدي إليه من خلل في ترتيب األولويات
" إسرائيل"وألن . ة أن ينشغل العالم العربي عند الحد األدنى برفع الحصار وإعمار القطاع بعد تدميرهغز

المتفق عليها، فإن فصائل " التهدئة"تذرعت في عدوانها بإطالق الصواريخ الفلسطينية بعد انتهاء فترة 
ولكن شيئاً من ذلك لم . رارهالمقاومة ربطت قرار التهدئة بمصير الحصار، وأعلنت أنه ال تهدئة مع استم

يحدث، فال رفُع الحصار وال بدأ اإلعمار، واستجابت المقاومة للضغوط العربية التي مورست لوقف 
من دون أن تدفع " إسرائيل"ومن ثم فازت بها . إطالق الصواريخ، وتم فرض التهدئة من جانب واحد

  .مقابلها شيئاً يذكر
 ورقة العدوان الوحشي الذي انفضح أمره في العالم بأسره كان بوسع أي جهد عربي واع أن يستخدم

لالنتقال من الدفاع إلى الهجوم، ومن ثم كسب عدة نقاط للموقف الفلسطيني، وكانت هناك أكثر من 
فرصة لتحقيق تلك المكاسب النسبية، خصوصاً أن اإلدانات الدولية كانت معلنة، واألجواء اإلعالمية 

م األوروبية كانت مستعدة للنظر في دعاوى جرائم الحرب التي تقدم ضد كانت مواتية، وبعض المحاك
حين تكتمت على أسماء أولئك القادة الذين ارتكبوا " إسرائيل"، وهو ما تحسبت له "اإلسرائيليين"القادة 

  .الجرائم، وحذرتهم من السفر إلى الخارج
" إسرائيل"واستطاعت . وان لم يتملم يحدث شيء من ذلك أيضاً، حتى تقصي حقائق ما جرى أثناء العد

أن تشغل الدول الغربية والعربية المعنية آنذاك بملف األنفاق وتهريب السالح إلى غزة، حتى أصبحت 
. تلك هي المشكلة التي استدعت عقد اتفاق خاص مع الواليات المتحدة واستصدار قرار من مجلس األمن

حداً لم يقل إن االحتالل هو المشكلة الحقيقية، التي ومورس العبط واالستعباط في هذه المسألة، ألن أ
  .فرضت األنفاق وتهريب السالح

)2(  
بعد العدوان على غزة، حدث تطوران مهمان، أحدهما أن إدارة أمريكية جديدة جاءت إلى البيت األبيض 

 سمعة وتبنت خطاباً تصالحياً حاول أن يمتص أسباب الغضب والكراهية والسقوط األخالقي الذي الحق
التطور الثاني أن حكومة أكثر تطرفاً . الواليات المتحدة خصوصاً في العالمين العربي واإلسالمي

وكان وجود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة وتعيين افيغدور ". إسرائيل"وشراسة تولت السلطة في 
  .جاءت للتصعيد والال حلليبرمان نائباً له ووزيراً للخارجية، كافيين للتدليل على أننا بصدد حكومة 

الجديدة جاءت متبنية مواقف وأطروحات أكثر فجاجة من مواقف حكومة أولمرت " اإلسرائيلية"الحكومة 
فحسب، التي راهنت " االعتدال"وهي لم تسبب حرجاً للطرف الفلسطيني المفاوض ولدول . التي سبقتها

بت حرجاً أيضاً للواليات المتحدة ذاتها، التي على التسوية السلمية وتعلقت بالمبادرة العربية، وإنما سب
  .التي لوحت بها إدارة بوش للعرب" الجزرة"رعت مؤتمر أنابوليس وتبنت حل الدولتين الذي كان 
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تحدث ) 1999 و- 1996ما بين عامي (في الفترة التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة األولى 
 ال محادثات في ظل أي شروط - ال حديث عن القدس- نال انسحاب من الجوال: عن ثالث الءات

وأبدى استعداداً . رابعة رفض فيها حل الدولتين" ال"وحين تولى السلطة هذه المرة فإنه أضاف . مسبقة
وهو ما يعني (دولة يهودية " إسرائيل"النسبي حين اشترط موافقة الفلسطينيين على االعتراف ب " للتنازل"

إذا ما أرادوا فتح ملف الدولة الفلسطينية، وإال فليس أمامهم سوى السالم ) 48طرد فلسطينيي عام 
  .، علماً بأن إحداث طفرة في االستيطان يشكل نصاً صريحاً في برنامج حكومته"إسرائيل"االقتصادي مع 

وأهان ". إسرائيل"أما ليبرمان فهو الذي دعا إلى تدمير السد العالي إذا ما نشبت حرب بين مصر و
وتحدث بعد تسلمه الوزارة عن تقليص عدد الجيش . س حسني مبارك في جلسة علنية للكنيستالرئي

في البحر الميت )  ألفا11ً( وإلقاء المعتقلين الفلسطينيين 48كما دعا إلى طرد فلسطينيي . المصري
ى وفي حديث أدلى به إل. وهو من الرافضين لفكرة الدولة الفلسطينية. للخالص منهم بإغراقهم فيه

قال إن القضية الفلسطينية يمكن أن تنتظر، مشيراً إلى أن الصراع ) 28/4" (جيروزاليم بوست"صحيفة 
  ! سنة قبل أن يحل800في ايرلندا الشمالية استمر 

)3(  
في موقف سياسي دفاعي، كان يمكن استثماره لو أن في " إسرائيل"هذه الخلفيات بدت كفيلة بأن تضع 

ولكن الذي . رادة والعزم ويجيد الجمع والطرح، من ثم يدرك ما ينبغي عملهالعالم العربي من يملك اإل
. قلبت الطاولة وتحولت من الدفاع إلى الهجوم واستخدمت تحالفاتها العربية في ذلك" إسرائيل"حدث أن 

  .وكانت الورقة اإليرانية هي سبيلها إلحداث االنقالب في المشهد
وإيران ". إسرائيل" من رحم العداء للشاه وللواليات المتحدة وذلك أن إيران الثورة اإلسالمية خرجت

" إسرائيل" تعني تحدياً إضافياً ل - لمجرد أنها تملك المعرفة حتى إذا كانت لألغراض السلمية- النووية 
وهي من هذه الزاوية يفترض أن تكون . ينازعها في التفرد بصدارة القوة في منطقة الشرق األوسط

أما إيران . ا لإلرادة العربية الساعية إلى إنهاء االحتالل واستعادة الحقوق المسلوبةإضافة مرحباً به
الداعمة للقوى التي انحازت إلى المقاومة الفلسطينية، فإنها تعني إيغاالً في التحدي ورفعاً لسقفه، األمر 

ورت أن الساحة قد وهي التي تص. تهديداً لنفوذها في المنطقة ولكل مشروعها" إسرائيل"الذي اعتبرته 
 1979خلت لها، ولم يعد هناك من ينازعها نفوذها أو يتحداها منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام 

وحين اختبر التحدي أثناء المواجهة التي تمت . 1993وأوسلو مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 
هللا، ولقيت فيها تلك القوات أول هزيمة وبين عناصر حزب ا" اإلسرائيلية" بين القوات 2006في عام 

عربية في تاريخ الدولة العبرية، فإن هذه التجربة الفضيحة غدت مفصالً مهماً في عالقات العداء بين 
اعتبرت أن الدور اإليراني بات يشكل خطراً وجودياً لمشروعها، وكان " إسرائيل"ذلك ان . الطرفين

ا الدور إذا ما تحولت إيران إلى قوة نووية، األمر الذي يفسر طبيعياً أن يضاعف من قلقها مدى وحجم هذ
لنا لماذا اعتبرت أن إيران تمثل الخطر االستراتيجي األول الذي يهددها؟ ولماذا استنفر اللوبي الصهيوني 
في الواليات المتحدة والمحافظون الجدد في البيت األبيض للتضامن مع تل أبيب في االحتشاد ضد إيران 

الدخول في تفاصيل توجيه ضربة عسكرية تقوض نظامها؟ وظل السؤال الذي يشغل هذه إلى حد 
  األطراف وهو توقيت تلك الضربة وتهيئة الجو المناسب سياسياً وإقليمياً لتوجيهها؟

إيران خطراً يهدد استراتيجيتها، ونفهم أيضاً أن " إسرائيل"إذا جاز لنا أن نلخص فإننا نفهم أن تعتبر 
ها الواليات المتحدة الخاضعة لنفوذ اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد، في الوقت ذاته فإنه تتضامن مع

وإيران يفترض أن يكون في صالح الموقف العربي الذي يعتبر أنه في " إسرائيل"التناقض الرئيسي بين 
عدو عدوي  "وهي النتيجة المنطقية التي تعبر عنها المقولة الشهيرة". إسرائيل"تناقض رئيسي مع 

والصداقة ال تلغي االختالف، ولكنها في هذه الحالة تقوم على معيار رشيد يفرق بين التناقض ". صديقي
الرئيسي والتناقض الثانوي، أو بين ما هو أصلي وفرعي، ذلك أننا نفهم في فقه االختالف ومذاهبه أن 
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وهو الحاصل في الدين . الفروعاالتفاق في األصول حد كاف، وال غضاضة بعد ذلك في أي اختالف في 
  .فما بالك به في السياسة

)4(  
إذ في حين استمرت . ال بد أن نعطل العقل ونلغي المنطق لنستوعب الذي جرى في اآلونة األخيرة

في استعالئها وحصارها للفلسطينيين وتهويدها للقدس وتوسعاتها االستيطانية ورفضها للمبادرة " إسرائيل"
المدجج بمائتي رأس نووي، " اإلسرائيلي"ب في البوصلة العربية بحيث توارى الخطر العربية، حدث انقال

لم يحدث . والمخاوف من تطلعاته النووية المستقبلية" الخطر اإليراني"وظهر في الفضاء العربي عنوان 
ي البالد ذلك فجأة بطبيعة الحال، ولكنه بدأ بالتصعيد في مسألة الجزر الثالث، وبإثارة موضوع التشييع ف

العربية، وتذرع بالتمدد اإليراني في العراق، األمر الذي استصحب حديثاً مبكراً عن الهالل الشيعي، ثم 
وانتهى األمر بإثارة مسألة خلية . امتد إلى التنديد بحزب اهللا في لبنان ومحاولة تأجيج الفتنة الطائفية هناك

حسبانها تهديداً لألمن القومي المصري، مرشحاً حزب اهللا، وقدمت إلى الرأي العام المصري والعربي ب
دالة " إسرائيل"وجاءت هذه اإلشارات التي استقبلت بفرح غامر في . للتكرار في أقطار عربية أخرى

على أن التناقضات الثانوية هيمنت وتحولت إلى رئيسية، األمر الذي شجع شمعون بيريز على أن يسوق 
  .معاً" وإسرائيل"باعتبارها خطراً مشتركاً يهدد العرب المشهد في واشنطن ويتحدث عن إيران 

" إسرائيلياً"ال يستطيع المرء أن يخفي شعوره بالخزي والعار وهو يقول إن ما قاله بيريز لم يكن ادعاء 
صرفاً، ولكنه كان يستند أيضاً إلى عدد من الشهادات المزورة التي ظهرت في بعض وسائل اإلعالم 

يع أي متابع أن ينكر أن هناك تعبئة واسعة النطاق لالستنفار والتحريض ضد ما العربية، حيث ال يستط
وال بد أن يثير انتباهنا في هذا السياق أن ندوتين عقدتا في األسبوع الماضي . يسمى الخطر اإليراني

  ".الخطر"أسهمتا بصورة أو أخرى في دق أجراس التخويف من ذلك 
المفاجأة األكثر إدهاشاً ان اإلدارة األمريكية الجديدة دخلت مؤخراً ليست هذه هي المفاجأة الوحيدة، ألن 

وهو . في حوار مع إيران في إطار مسعاها التصالحي والتفاوضي لتحقيق مصالحها بالطرق الدبلوماسية
ما بدا أنه أثار حفيظة بعض العواصم العربية التي ذهبت بعيداً في التصعيد واالشتباك مع إيران، حتى 

الجديد، األمر الذي دفع واشنطن إلى إيفاد وزير دفاعها روبرت جيتس إلى " الشيطان األكبر"ا اعتبرته
القاهرة والرياض لتهدئة خواطر المسؤولين فيهما، وإقناعهم بأن االنفتاح األمريكي على طهران لن يكون 

  .على حسابهم
، ولكن هذا الشيطان غير من سياسته لقد اعتبرت إيران يوماً ما أن الواليات المتحدة هي الشيطان األكبر

 وفي تلك اللحظة كان بعض العرب قد - بعد ثالثين عاماً، ووجد أن من مصلحته أن ينفتح على إيران
حولوا إيران إلى شيطان أكبر ودخلوا في معركة سياسية مفتوحة معها، من دون أن يكون هناك أفق 

المتربصة هي الفائز األوحد في تلك " إسرائيل"ن واضح ألي مصلحة لهم في ذلك، ومن دون أن يدركوا أ
  .بحق وصف هذا المشهد" الجاهلية السياسية" أخشى أال يفي مصطلح - المعركة 

  12/5/2009الخليج، 
  

  ما الذي تريده الحركة الوطنية من فلسطينيي األردن؟ .54
  ناهض حتر

فقد أصبح مطروحاً على رأس جـدول       . أنبه، ابتداء، إلى أن طرح هذا السؤال ليس افتراضياً أو سجالياً          
األعمال في األردن، بالنظر إلى تطور الموقف السياسي األردني الرسمي نحو االستعداد لحـسم مـسألة                
الدمج السياسي لالجئين والنازحين في البنية األردنية على أساس المحاصصة في مملكة ثنائية الوطنيـة،               

يدها المستمر لألردن، األمر الذي يتحقق، مـن وجهـة          وذلك في إطار تسوية مع إسرائيل تكفل وقف تهد        
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نظر عمان، بقيام دولة فلسطينية عازلة، بضمانات سياسية وأمنية أميركية، وبرنامج إنماء بتمويل دولـي               
  .ـــــ عربي

وصوالً إلى تلك اللحظة، تتمظهر مواقف الحركة الوطنية األردنية ومواقعها على مستويات عدة، أولهـا               
لك بانكشاف المواقف الملتبسة للزعامات البيروقراطية األردنية التقليدية التي طالما أظهـرت،         بالسلب، وذ 

  .»الوطنية األردنية«للحصول على دعم شعبي، ميوالً صريحة أو جزئية أو ضمنية نحو 
 إن سقوط صدقية تلك الزعامات االنتهازية، المرتبطة بألف خيط وخيط بالرأسمالية الكمبرادورية، سيخلي            

وثـاني  . مواقعها لقيادات وطنية شعبية بإمكانها بلورة الحركة وتطويرها داخل بنى الدولة وفي المجتمع            
فالهوة بينهما  . تلك المستويات هو التناقض الموضوعي الحاصل بين الحركة الوطنية والسياسات الرسمية          

حركتها ال تعبر، بأي قدر، عـن       تتسع إلى درجة أننا نستطيع القول إن الدبلوماسية األردنية ومشاريعها و          
إنها دبلوماسية معلقة بالهواء، وال تملك، بالفعل، إمكان        . توجهات القواعد االجتماعية الشعبية والمتوسطة    

وخصوصاً أن نخبـة الحكـم مـن برلمـانيين ووزراء           . تقديم تنازالت تتعلق بالمستقبل السياسي للبالد     
وهي تـستطيع اللعـب فـي    . س لها مضمون تمثيلي فعليومسؤولين وإعالميين، باستثناءات محدودة، لي 

ومثاالً، الحظنـا مـدى   . الوقت الضائع، ولكنها عاجزة عن تمرير مشروع سياسي يمس الثوابت الوطنية  
الذي احتـشدت لترويجـه،     » مشروع األقاليم «السهولة التي استطاعت بها قوى معارضة محدودة إسقاط         

  .ذه، نخبة الحكم بكاملها تقريباًوالدفاع عنه، وإبداء االستعداد لتنفي
وقد جاء القرار المفاجئ للملك عبد اهللا الثاني بطي ذلك المشروع بمثابة صفعة لتلك النخبة بينما هي فـي    
لحظة الذروة الهجومية من معركة تسويق مشروع تفكيك البلد وهويته إلى ثالثة أقاليم إدارية ــــــ             

 أعرف بعد كيف يمكن االعتماد على نخبة جردت من صدقيتها           وال. سياسية، تحضيراً للتوطين السياسي   
على هذا النحو المذّل، لقيادة مشروع سياسي أكبر يقوم علـى المحاصـصة الديموغرافيـة ــــــ             

  !السياسية في البلد
ولكن . يغري امتالك السلطات الواسعة بحرية أصحابها القتراح مشاريع كبرى إلعادة تركيب المجتمعات           

ال . ائماً أن المجتمعات أقوى من السلطات مهما كان حجمها، عندما يتعلق األمر بشؤون مصيرية             يظهر د 
التطور . يزال الوعي الوطني األردني، العتبارات عديدة ال مجال لتعدادها هنا، ينظر إلى الملكية كخيار             

ـ    ) على النمط الغربي  (الحاصل أنه يريدها اآلن ملكية دستوية        وطني، مـن دون أن     كإطار آمن للحراك ال
وهو يتسامح مع هذه السياسات ما دامت تقـع فـي بـاب             . يعني ذلك أنه مع الخيارات السياسية الرسمية      

  .المناورات، أو أنها ال تمس التعاقد على صيغة الدولة الوطنية والهوية
ركة الوطنية  وال أريد االسترسال في هذه النقطة، لكن حسبي أن أنبه النخب الفلسطينية إلى أن تجاهل الح               

وعلى هذه النخب أن تراجع مواقفهـا       . األردنية، والبحث عن صفقات سياسية، هو مجرد وهم بال طائل         
، وإدارة الظهر لرؤاهم وطموحاتهم     »بالعنصرية«وتكف عن استعداء الوطنيين األردنيين، ووصفهم ظلماً        

  .ومطالبهم المشروعة
 األردني هو المجتمع العربي الذي خال كلياً من أيـة           ال بد ألي فلسطيني أن يعترف بنزاهة بأن المجتمع        

عنصرية مسيسة تجاه الفلسطينيين، وأنهم يحظون في األردن ليس فقط بحقوق المواطنة، بل أيضاً بروح               
يعود ذلك بالطبع، إلى الوجدان العربي الصافي للمجتمـع األردنـي وبنـاه             . التضامن والشراكة األخوية  
فالمجتمع األردني لم يقاوم، بصورة جادة وشاملة       . تأكيد، إلى عقدة ذنب تاريخية    العشائرية، لكنه يعود، بال   

وناجعة، التدخل الكارثي للنظام األردني في فلسطين، وحرمان الشعب الفلسطيني مـن تأسـيس دولتـه                
ـ   ، واإلصرار على أردنة الالجئين وأبناء الضفة الغربية، والصراع مع منظمة التحرير            48الوطنية بعد ال

  .على تمثيل الشعب الفلسطيني
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وسيكون على الحركة الوطنية األردنية أن تقدم اعتذاراً مفصالً وعلنياً عن عجزها، آنذاك، على إفـشال                
لكن، ينبغي أيضاً األخذ باالعتبار التأثير الضار لهيمنة الوعي القومي لـدى الطـرفين              . الخطط الرسمية 

  .بية بوصفه حدثاً وحدوياًوقتذاك، ما أتاح تمرير مشروع ضم الضفة الغر
وبوصفها الممثل التاريخي، ال القانوني، لمجتمع ودولة، تجد الحركة الوطنية األردنيـة نفـسها ملزمـة                
بتسديد فواتير سياسات النظام، لكن باالستعداد لتصحيح المسار التاريخي للشراكة النضالية بين الـشعبين              

  .صفقة توطين ومحاصصة مع إسرائيلفي مواجهة العدو المشترك، إسرائيل، وليس في 
إن مصيرنا المشترك ووحدتنا الحقيقية ال يكمنان في توزيع الحصص البرلمانية والحكومية واألمنية، وال              
يكمنان في تهميش األغلبية األردنية في المشروع الكمبرادوري لليبرالية الجديدة، بل يكمنان فـي إحيـاء                

  .خيار المقاومة
ل حال، مفروض على الفلسطينيين واألردنيين، لكي يحصل األوائل على حقـوقهم  وخيار المقاومة على ك 

نحن نواجه قوة عاتيـة،     . في فلسطين، ولكي يحتفظ األخيرون بدولتهم الوطنية وتعزيز استقاللها وتقدمها         
ر فاشية، ومصممة على ابتالع فلسطين كلها وطرد المزيد من الفلسطينيين وإلغاء الدولة األردنية، لتـوفي              

والمسألة، بالنسبة للمشروع الـصهيوني، ليـست       . سياق ال بد منه للخالص من تبعات القضية الفلسطينية        
قد يحدث ذلك مع سوريا ولبنان، كما حدث مع مـصر، ولكـن، بالنـسبة لـألردن                 . خاضعة للتسويات 

 على إعـادة    فمن يحسب أن إسرائيل ستسمح ببناء دولة فلسطينية مستقلة قادرة         . وفلسطين، األمر مختلف  
تكوين المجتمع الفلسطيني، وبعودة الالجئين، كمـن يحـسب أن اإلسـرائيليين مـستعدون، بالـضغوط                

وهـي  . إنها معركة حياة أو موت بالنسبة للـصهيونية       ! األميركية، لهزيمة تاريخية على مائدة مفاوضات     
، هـو الـذي     »العنصرية«ي، ال   وهذا القَدر الكفاح  . كذلك بالنسبة لنا، ولم يعد ممكناً أن نؤجل قدرنا ذاك         

فباستثناء نخبـة الحكـم     . وسأوجز واحداً من أهم التطورات الدالة     . يؤجج الحركة الوطنية األردنية اآلن    
الذين يقرأون الصراع كمواجهـة بـين العلمانيـة         » اليساريين«المتحالفة مع السلطة الفلسطينية وبعض      

ومع ذلك، فإن حركة    . لتأييد الجماعي من األردنيين   بما يشبه ا  » حماس«واإلسالم السياسي، تحظى حركة     
اإلخوان المسلمين تكاد تنشق تحت تأثير تفاعالت الصراع بين تيار وطني أردني يؤيد المقاومة من موقع                

يسلك وفقاً الحتياجاتهـا الـسياسية فـي        » حمساوي«أردني مستقل، وعلى أساس برنامج محلي، وتيار        
  .األردن

ة األردنية طرد أي فلسطيني من األردن، وال اإلضـرار بـالحقوق االجتماعيـة              ال تريد الحركة الوطني   
والمدنية، حتى بالنسبة لغير المجنسين، وال سحب الجنسية األردنية، ولكنهـا تريـد التأكيـد أن جنـسية                  
الفلسطيني وحقوقه في األردن هي إجراء داخلي غير سياسي ومؤقت، وليـست بـديالً عـن الجنـسية                  

 ال تمثل حالً لقـضية الالجئـين والنـازحين          - الجنسية األردنية    -سية في فلسطين، وأنها     والحقوق السيا 
والمهجرين الفلسطينيين وهويتهم الوطنية، وخصوصاً أنها ال يمكن أن تكون جـزءاً مـن تـسوية مـع                  

  .إسرائيل
وطني في  تصاعد الصراع بين مشروعي التصفية والمقاومة في فلسطين، وتصاعد الصراع االجتماعي ال           

األردن، لم يعودا يسمحان لفلسطينيي األردن بالمزيد من االسترخاء واالنسحاب من العمل النـضالي أو               
فالخيار التاريخي يقع، وهو ال يرحم، بين مشروع المحاصصة ضد الـشقيق          . االكتفاء بالمعارضة السلبية  

ـ            ة الكمبـرادور، وإن يكـن      األردني ومشروع العودة ضد العدو اإلسرائيلي، وبين االنضواء تحـت راي
فلسطينياً، في ظل المشروع اإلسرائيلي، وبين التحالف مع الحركة الوطنية األردنية في ظـل مـشروع                

  .بين القبول بالوطن البديل أو اإلصرار على تحرير الوطن: المقاومة
  12/5/2009 األخبار، 
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   الضعط االميركي؟ "إسرائيل"هل ستجرب  .55
  عكيفا الدار

تقدير أي جلبة كانت ستنشأ في القدس لو أن الواليات المتحدة قـررت أن تخفـض بـشكل                  ليس صعبا ال  
مؤقت الضغط على ايران في المسألة النووية أو أن يكون الرئيس باراك اوباما أمر بـأن يجمـد حاليـا                    

الويل لحكومة تتصور رفع المقاطعة عن حكومة غزة، قبـل أن تعتـرف             . مفعول العقوبات ضد سورية   
، وكم حسن ان يؤخر الكونغرس األميركي المساعدات الطارئـة          1967بحل الدولتين في حدود     " حماس"

  .للسلطة الفلسطينية الى أن تتشكل الحكومة الجديدة في رام اهللا، كي نتأكد من أنها تروق لنا
دون ضغط من الخارج ما الذي يـدعو        . الضغط الدولي على الجيران كان دوما أداة مباركة بل وحيوية         

ران الى ان تتخلى، هكذا، تطوعا، عن قدرة نووية؟ اذا لم تضغط الواليات المتحدة على سورية لقطـع                  اي
وحـزب اهللا؟   " حمـاس "عالقاتها مع منظمات االرهاب فما الذي سيدعو دمشق الى الدخول في نزاع مع              

لن عن وقف   ف، ما كان المجلس الوطني الفلسطيني يع      .ت.لوال الضغط الذي مارسته ادارة ريغان على م       
، ينبغي االفتراض بان بنيامين نتنياهو لن يحتج على ضغط          242الكفاح المسلح ضد اسرائيل ويتبنى قرار       

  . ادارة اوباما على الفلسطينيين لالعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي
يعتبر في  ما  : ولكن شرعية الضغط الدولي تنتهي حين تلمس المصالح االسرائيلية ــ او لمزيد من الدقة             

فماذا حصل حتى يضغط االتحاد االوروبي على نتنيـاهو         . نظر السياسي الدوري خلف المقود كمصالحها     
كي يستأنف المفاوضات على التسوية الدائمة؟ من أين جاءتهم الوقاحة الشتراط رفع مستوى العالقات مع               

تعهد اسرائيل امـام الـرئيس   اسرائيل بتعهد حكومتها بالتمسك بحل الدولتين؟ ماذا هل نحن عرب؟ حين ت 
عنـدنا  . األميركي باخالء بؤر استيطانية وتجميد االستيطان فانها ال تحتاج الى الضغط كي تفي بتعهدها             

  . الكلمة هي كلمة
ومثل الطفل المدلل، فان اسرائيل ال تسارع الى التخلي طوعا عن امالك غير منقولة تحتفظ بها وتسكنها                 

عيران هلفرين كـشف    . الع اجراه البروفسور دانييل بار ــ طال ود       استط(على مدى عشرات السنين     
، وفقط اقلية تـرى فيهـا       "ارضا محررة " في المائة من االسرائيليين يرون في الضفة         53النقاب عن ان    

ومع ان خطر تحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية او الى نظام ابرتهايد يتعـاظم كـل                 (. ارضا محتلة 
اصـحاب القـرار فـي اسـرائيل        . ا يكفي في هذا الضغط كي يخرجها من المناطق        سنة، ليس هناك م   

سيقررون التخلي عن المناطق فقط اذا كان ثمن الوضع الراهن، بالعملة االجنبية، اعلى بكثير من الـثمن                 
  . الف مستوطن وتقسيم القدس100الذي يتعين عليهم ان يدفعوه بالعملة المحلية لقاء اخالء 

ال يعتبر فـي نظـره      " صديق اسرائيل "ما ان اعلن في ذروة الحملة االنتخابية للرئاسة بان          لقد سبق الوبا  
فمنذ ايامه االولى في البيت االبيض اوضح انه سواء كان حل الدولتين مقبوال من حكومة               . رديفا لليكودي 
لير، فان اقامة   وعلى الرغم من ذلك، حسب طوني ب      .  فان هذه الصيغة غير قابلة للمساومة      -الليكود ام ال    

المعنى، الـضغط علـى     . ليس اقل . دولة فلسطينية تعتبر في نظر اوباما مصلحة قومية للواليات المتحدة         
اسرائيل النهاء النزاع مع العرب ليس فقط لن يعرقل الضغط على ايران لوضع حد لبرنامجها النـووي                 

  . بل سيساعد في ذلك
ضل اكتفائه بالتعابير اللفظية وبتقديم وثائق عديمـة        بف" إسرائيلصديق  "الرئيس جورج بوش حظي بلقب      

والحفاظ على الذخر   " خريطة الطريق "وقد علم االسرائيليين بانه يمكن االستيطان، الضحك على         . االسنان
وقـد تمكـن   . االستراتيجي االهم ــ العالقات الخاصة مع الواليات المتحدة، كله معا وعلى حد سـواء         

لعب األميركية في الشرق االوسط؛ فالجميع، دون استثناء، مدعوون لالختيـار           اوباما من تغيير قواعد ال    
السؤال ليس اذا كان اوبامـا سـيمارس ضـغطا علـى     . بين التفاهمات والعقوبات، بين الجزر والعصي    

كانت هناك أزمنة تعتبر فيها دعوة زعيم عربي الى واشـنطن قبـل رئـيس               . اسرائيل؛ الضغط بات هنا   
ذات مرة زيارة الرئيس األميركي الى دولة عربية مجـاورة، دون الوعـد             . انة فظيعة وزراء اسرائيل اه  
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سجل الضغوط الذي يوجد تحت تصرف الرئيس األميركـي         . بالوصول الى اسرائيل، يفسر كضغط كبير     
  .يبدو أننا سنضطر الى تعلمه بالطريقة الصعبة. غني ومتنوع

  "هآرتس"
 12/5/2009األيام، فلسطين، 
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