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***  
  

   تموز األول من ببيت لحم فيالسادسمن فتح بالتحضير لعقد المؤتمر عباس يكلف قادة  .1
 من مصادر فلسطينية رفيعـة المـستوى الجمعـة بـأن            "القدس العربي "علمت  :  وليد عوض  - رام اهللا 

 يوليو القادم تجري    / من تموز  األولالتحضيرات لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم في            
  . عددا من قيادات الحركة في الداخل كلفت بقيادة لجان فنية إلتمام التحضيراتبصورة متسارعة وان

 حسين الشيخ احد قادة حركة فتح بالضفة الغربية رئيس دائرة الـشؤون المدنيـة فـي      أوضحومن جهته   
ـ   ر  بعض القضايا الفنية المتعلقة بتأمين حضو      بإتمام الجمعة بأنه كلف     "القدس العربي "السلطة الفلسطينية ل

 يوليو القادم   / من تموز  األول المؤتمر العام الذي حدد موعده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في            أعضاء
  . الفلسطينية سواء من الخارج او من قطاع غزةلألراضي

 عضو اللجنة المركزيـة حكـم       أعضائهاوعن قيام عباس بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر تضم بين           
 لحسين الشيخ، نفى الشيخ تشكيل لجنـة تحـضيرية          إضافة جبر   إسماعيلاج  بلعاوي ومحمد دحالن والح   

 عضوا وعقـده فـي      1550 بعقد المؤتمر بحضور     أوصتجديدة غير التي يرأسها ابو ماهر غنيم والتي         
 الـذي فجـر الخالفـات    األمر الفلسطينية األراضيي رفضه عباس وقرر عقده بداخل   ذ ال األمرالخارج  

  .ى السطحداخل الحركة ودفعها ال
وشدد الشيخ على ان الحديث الذي يدور هو عن تشكيل لجان فنية للتحضير لعقد المؤتمر فـي الـداخل،                   
مشيرا الى انه مكلف من عباس باتمام التحضيرات الالزمة الدخال اعضاء المؤتمر من الخارج وقطـاع                

  .غزة الى الضفة الغربية لعقد المؤتمر
ية علـى   إسـرائيل دنية في السلطة الفلسطينية الى ان هناك موافقة         واشار الشيخ المسؤول عن الشؤون الم     

دخول فاروق القدومي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وابو ماهر غنيم مفوض التعبئة والتنظيم في                
حركة فتح اضافة الى محمد جهاد عضو اللجنة المركزية للحركة لالراضي الفلـسطينية، مـشددا علـى                 

ية لدخول اعضاء اللجنة المركزية لفتح المتواجـدين فـي الخـارج            إسرائيلافقة  حصول السلطة على مو   
  .لالراضي الفلسطينية

حـصلنا  "ية لدى السلطة على عودة اعضاء مركزية فتح، وقـال           إسرائيلواوضح الشيخ بأن هناك موافقة      
ـ ، مشيرا الى ان تجديد طلب الموافقـة اإل        "على الموافقة لدخول اعضاء اللجنة المركزية      ية علـى   رائيلس

  .دخولهم مرهون باكتمال سجالت اعضاء المؤتمر
ي للحصول على موافقة لدخول كوادر من فتح يعيشون         سرائيلوحول تقدم السلطة بشكل رسمي للجانب اإل      
نحن باشرنا التحضيرات، وعندما تـستكمل لـدينا اسـماء          "في الخارج لالراضي الفلسطينية قال الشيخ       

  ." فورااعضاء المؤتمر سنباشر بذلك
وعن رفض اللجنة التحضيرية برئاسة ابو ماهر غنيم قرار عباس عقد المؤتمر في الداخل وتحت حراب                

الرئيس محمود عباس هو القائد العام وهو الذي يحـدد زمـان ومكـان              'ي قال الشيخ    سرائيلاالحتالل اإل 
  .ر غنيمنافيا علمه بإقدام عباس على حل اللجنة التحضيرية برئاسة ابو ماه' المؤتمر

وحول تشكيل عباس لجنة تحضيرية من داخل االراضي الفلسطينية لإلعداد للمؤتمر العام في االول مـن                
هذا غير صحيح، الرئيس لم يشكل اي لجنة تحضيرية، نحن نتحدث عـن             " يوليو القادم قال الشيخ      /تموز

قيق، الحـديث فقـط يتعلـق    لجان فنية فقط ولم تشكل لجنة تحضيرية جديدة او بديلة، وهذا الكالم غير د            
  ."بلجان فنية للتحضير لعقد المؤتمر العام وفق قرار القائد العام لحركة فتح

وحول الدعوة التي وجهها اعضاء اللجنة المركزية في الخارج الجتماع موسع لها فـي عمـان مطلـع                  
يـدعو الجتمـاع    جرت العادة تاريخيا ان الذي      "قال الشيخ   ،   يونيو لبحث مكان وزمان المؤتمر     /حزيران
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اللجنة المركزية هو القائد العام، فال تستطيع اللجنة المركزية عقد اجتماع بـدون رئاسـة القائـد العـام                   
  ."للحركة

  23/5/2009القدس العربي، 
  

  "حرصاً على المصلحة الوطنية" تعتزم منع إطالق الّصواريخ المقالةحكومة ال": الحياة" .2
 إن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة "الحياة"نية موثوق بها لـقالت مصادر فلسطي:  فتحي صباح-غزة 

، على قاعدة عدم السماح يةسرائيلاإل مسألة إطالق صواريخ محلية الصنع على المدن والبلدات "ستعالج"
وأضافت المصادر أن حركة حماس  . في قطاع غزة"حرصاً على المصلحة الوطنية واالستقرار"بذلك 

 "ستتولى معالجة األعمال الفردية"مة أبلغت الفصائل التي لها أذرع عسكرية بأن الوزارة التي تقود الحكو
وأشارت إلى أن الوزارة ستمنع .  خارج حدود القطاعيةإسرائيلالمتمثلة في إطالق صواريخ على أهداف 

إطالقها، في حين ستتغاضى عن أي أعمال مقاومة ضد قوات االحتالل في حال اجتازت الحدود 
وأوضحت أن الفصائل المسلحة أبلغت الحركة التزامها وقف النار الساري . وغلت في أراضي القطاعوت

واتهم مصدر في حماس، مهربين .  يناير الماضي/ كانون الثاني18منذ انتهاء العدوان على القطاع في 
لجهاد  السلفي الجهادي، وآخرين من حركة ا"جيش األمة"من مالكي األنفاق، وعناصر من تنظيم 

اإلسالمي يعملون منفردين من دون قرار من الحركة، وأعضاء في حركة فتح، وناشطين مفصولين من 
لكن مصدراً في الجهاد نفى أن يكون أعضاء من  .حماس، بأنهم المسؤولون عن إطالق الصواريخ أخيراً

  .حركته يطلقون الصواريخ، ال رسمياً وال في شكل فردي
  22/5/2009الحياة، 

  
   أربعة من عناصرهباعتقال" جيش األمة"مة المقالة تنفي اتهامها من قبل الحكو .3

جهاز األمن الداخلي في الحكومة المقالة أمـس األول باعتقـال           " جيش األمة "اتهم  :  فتحي صباح  -غزة  
لكن الناطق باسم وزارة الداخليـة      . لم يفصح عن طبيعتها   " مهمة جهادية "أربعة من عناصره أثناء تأديتهم      

في القطاع، قـائالً    " جيش األمة "وأنكر وجود   . الة ايهاب الغصين نفى أن يكون الجهاز اعتقل األربعة        المق
  ".مدسوس"إنه ال يوجد شيء بهذا االسم، واصفاً بيان التنظيم بأنه 

الحكومة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عـن         "وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن         
بعض الجهات بالسعي إلى توتير     "لكنه اتهم   ". المقاومة وأشكالها رهن باالجماع الداخلي    "ضيفا أن   ، م "نفسه

  ".بالحفاظ على اإلجماع الفلسطيني، وحماية المصالح الوطنية"، متعهدا "األجواء لتحقيق أهداف حزبية
 22/5/2009الحياة 

  
  "حل الدولتين"رار لتحدي ية بشأن القدس استمسرائيل استمرار التصريحات اإل:ةأبو ردين .4

ي سرائيلرئيس الوزراء اإل[اعتبرت السلطة الفلسطينية تصريحات  :)ب.ف.أ(، "الخليج "-القدس المحتلة 
.  تحدياً لحل الدولتين وتدميراً لجهود التسوية]والذي شدد في على أن القدس لن تقسم أبدا [نتنياهو] بنيامين

ية بشأن القدس، استمرار سرائيل إن استمرار التصريحات اإلةينوقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو رد
 أنوشدد . وللمجتمع الدولي بما فيه إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما".. الدولتين"لتحدي مشروع حل 

، مطالبا اإلدارة األمريكية " مفاوضات وسالم واستقرار وأمن في المنطقةإلىتصريحات نتنياهو لن تؤدي 
وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني ". وممارساتها" إسرائيل"حرك لوضع حد لسياسات بسرعة الت

وقيادته لن يقبلوا سوى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي سترى النور قريبا رغم كل 
  .لتهويدها" إسرائيل"محاوالت 

  23/5/2009الخليج، 
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   دون عودة القدسال سالم أو استقرار في المنطقة: الحسيني .5

 رفيق الحسيني وقوف الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية بكل .أكد رئيس ديوان الرئاسة د: القدس
مؤسساتها مع أهالي بلدة سلوان والقدس بشكل عام، مشدداً على أنه ال سالم أو استقرار في المنطقة دون 

ي البستان وبلدة سلوان في أداء صالة وشارك الحسيني أهالي ح .عودة القدس فلسطينية عربية إسالمية
 بسياستها "إسرائيل"وأوضح الحسيني أن  . السادس عشر على التواليلألسبوعالجمعة في خيمة االعتصام 

صليين وإحالل مستوطنين مكانهم، إنما تعيش مشكلة وأزمة مع المبنية على تفريغ القدس من سكانها األ
 هية، ما يؤكد أحقيتنا بهذسرائيلتماماً زيف االدعاءات اإلنفسها ومع العالم اجمع الذي أصبح يدرك 

األرض وتجذرنا بها وانهم يسعون جاهدين إلى إيجاد تاريخ وجذور لهم فيها لكن جهودهم فشلت ولن 
  ".األرض هتحقق أية نتيجة لذلك يستخدمون القوة والبطش، إال أننا لن نرحل عن هذ

 23/5/2009األيام، فلسطين، 
  

   من مخاطر انهيار النظام السياسي الفلسطينيحذر يحسن خريشة .6
حسن خريشة، من  .حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د : منتصر حمدان- رام اهللا

/  من شهر كانون الثاني25 ـمخاطر انهيار النظام السياسي الفلسطيني في حال الوصول إلى موعد ال
وقال  .ي حول إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامنيناير المقبل، من دون اتفاق وطن

لدينا مجلس تشريعي منزوع الصالحية وسوف تنتهي واليته في ": "الخليج"ـخريشة في مقابلة خاصة ل
ما يعني   يناير المقبل والرئيس محمود عباس سوف تنتهي واليته في الشهر نفسه،/أواخر كانون الثاني
، موضحا أن جلسات "ك مخرج إال بالتوافق الوطني أو حل السلطة الفلسطينية لنفسهاانه لن يكون هنا

رغم فشل "وأضاف  .الحوار الوطني لم تفض إلى نتائج رغم كل الجهود التي بذلت في هذا اإلطار
كما يعني أننا .  نتائج إال انه لن يجرؤ احد على إعالن هذا الفشل رسمياًإلىالحوار الوطني في الوصول 

، داعياً إلى أوسع تحرك شعبي "نسير في نهج سياسي يقوم على قاعدة إبقاء الوضع على ما هو
ومؤسساتي وفصائلي للضغط من اجل إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي يلحق اكبر أذى بالشعب والقضية 

  .الوطنية
  23/5/2009الخليج، 

  
  ياغة النهائية مصر تبدأ خالل أسبوع توجيه الدعوات إلى لجان الحوار للص: قريع .7

، مفوض التعبئة والتنظيم في فتح ورئيس وفد الحركة إلى حوار القاهرة، في             "أبو عالء "أعلن أحمد قريع    
ـ  الحكومـة،   (-أن مصر ستبدأ، خالل أسبوع، توجيه الدعوات إلى اللجـان الخمـس             " األيام"تصريح ل

ا تم  مألخرى لبدء وضع صياغة نهائية ل      الواحدة تلو ا   -) صالحاتممنظمة التحرير، االنتخابات، األمن، ال    
االتفاق عليه في حوارات القاهرة حتى اآلن؛ وصوالً إلى دعوة األمناء العامين للفصائل، يوم الخامس من                

  .قبلمقبل، العتماد الصيغ النهائية التي سيتم التوقيع عليها في السابع من تموز المشهر تموز ال
 عضواً، 1550فتح هي مؤتمر العام السادس لف على أن عضوية ال    من جهة ثانية، أعلن أبو عالء أالّ خال       
ـ قبل، إالّ أنه أشار إلى أن الخالف هو على مكان انعقاد ال           موأن عقده سيتم في األول من تموز ال        ؤتمر، م

  . ستحسم الجدل بهذا الشأن في اجتماع تعقده بكامل أعضائهافتحركزية لحركة ممشدداً على أن اللجنة ال
ي بنيامين نتنيـاهو أن ال تقـسيم        سرائيلخر، أكد أبو عالء رفضه إعالن رئيس الوزراء اإل        على صعيد آ  
هذا رأي نتنياهو، لكن رأيه ليس قدراً، وبالتالي لنا موقفنا، ولنا رأينا، ولنا ما نقبلـه ومـا      : "للقدس، وقال 

س عاصـمتها ودولـة      بالكامل والقد  1967حتلة العام   منرفضه، ونحن لن نقبل إال باألرض الفلسطينية ال       
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يين يضعون عراقيـل    سرائيلاإل"وأشار إلى أن     ".فلسطينية مستقلة وحل مشكلة الالجئين بحقهم في العودة       
  ". حاولة الوصول إلى حلولمجتمع الدولي لمكبيرة أمام أي جهد قد يبذل سواء من األميركيين أو من ال

قومون بفرض حقائق على األرض ال تـسمح        وبالتالي حينما يتحدثون عن القدس بهذه الطريقة وي       : "وقال
بأن تكون القدس الشرقية بالكامل هي عاصمة الدولة الفلسطينية؛ فإن معنى ذلك أنهم ال يريدون حالً؛ فال                 

ـ تسوية وال حل دون القدس، وال دولة دون القدس؛ فالدولة هي القدس، والحل هـو القـدس، وال                  ستقبل م
  ."الفلسطيني هو القدس، ودون ذلك فال حل

 23/5/2009األيام، فلسطين،  
  

  حماس تنفي علمها بإلغاء الجولة السادسة للحوار الفلسطيني في القاهرة .8
 الجولة السادسة للحوار الفلسطيني في القاهرة المقررة في الـشهر           بإلغاءنفت حركة حماس، علمها     : غزة

فدي حركتي فتح وحماس فـي      القادم، بعد عدم تمخض الجولة الخامسة التي انتهت االثنين الماضي بين و           
ـ     .دوقال القيادي في حماس      .القاهرة، عن أي اختراق يذكر     إن " السبيل" صالح البردويل في تصريحات ل

حركته أبلغت أن هناك جولة سادسة للحوار، الفتاً إلى أن من يحدد وجود جولة سادسة من عدمه، هـو                   
  ".وقفوعندما يكون هناك قرار مصري سيكون لنا م"الوسيط المصري 

 23/5/2009السبيل، األردن، 
  

   مشتركة تشكيل لجنة أمنيةىمع حماس عل فتح تنفي التوافق .9
نفي اللواء ماجد فرج مدير االستخبارات العسكرية الفلسطينية أن تكون حركتا فتح  :أشرف أبو الهول

 الماضي بالقاهرة وحماس قد توافقتا خالل الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني التي انتهت يوم االثنين
وإكد إنه ال صحة للكالم عن التوافق  .علي تشكيل لجنة أمنية مشتركة حسبما أعلن قيادي في حماس أمس
  .علي تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع حماس يكون هو ممثال لفتح فيها

المشتركة إن األمر اقتصر علي مناقشة مسألة تشكيل القوة األمنية : "األهرام"وقال اللواء ماجد فرج لـ
لكن التباين بين مواقف الحركتين أدي إلي انتهاء المناقشات التي كان يمثل فتح فيها بدون ، في قطاع غزة

  . كما لم يبلغه أحد بأي تطور حول هذا الموضوع،التوصل إلي اتفاق أو توافق
  23/5/2009األهرام، 

  
   األقصىالجهاد لن تقبل المساومة على القدس و: عزامنافذ  .10

أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي على أن حركته لن تقبل المـساومة                : نسخان يو 
،مشيرا إلى مكانة القدس السامية في قلوب الفلسطينيين، مشددا في الوقـت            األقصىعلى القدس والمسجد    

ي نظمته حركـة    نفسه على أن فلسطين قلب األمة والقضية المركزية اإلسالمية، جاء ذلك خالل لقاء ثقاف             
وذلك في قاعة   " القدس بين واقع االحتالل وأصالة الحضارة     "الجهاد في محافظة خان يونس تحت عنوان        

  .المركز الثقافي التابع لبلدية خان يونس
وشارك في المهرجان عدد من القادة السياسيين للجهاد على رأسهم القيادي إبراهيم النجار،والشيخ نافـذ               

  .لشاعر وعدد من كوادر وعناصر الحركة في المحافظةعزام،والقيادي سمير ا
 آية في كتاب اهللا الكريم والكتاب       األقصىوتحدث عزام عن البعد الديني لقضية القدس مؤكدا أن المسجد           

وثمن الدور الكبير الذي قدمه أهالي مدينة القدس وأحياءها في وقفتهم ضد عمليـات التهويـد                . لن يضيع 
تالل بحق المدينة مستذكرا الدماء التي سالت من الشهداء والجرحى وتضحيات           التي تمارسها سلطات االح   

  .األسرى
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 رياض االسطل حول البعد التاريخي لقضية القدس والصراع الطويل مع اليهود، مشيرا للكثير              .دوتحدث  
د من عمليات التزوير والتخطيط لمحاولة طمس معالم القدس وهويتها اإلسالمية، مؤكدا أن هدف اليهـو              

  .طرد أصحاب الحق
وفي ختام المهرجان الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية القيمة والتي تضمنت عرضاً مرئياً يعبر عـن                  
مكانة القدس في التاريخ وعرض اسكتش مسرحي هادف، وشكر القائمين علي الحفل والحـضور علـى                

  .مشاركتهم وجهودهم في تعزيز مكانة القدس في قلوب المسلمين
  23/5/2009ة الجديدة، الحيا 

  
  رفح  في استشهاد مقاومين من سرايا القدس .11

استشهاد اثنين من عناصرها صباح أمس الجمعة أثناء تـأديتهم          ، في بيان، عن     أعلنت سرايا القدس   :رفح
وكانت قوات االحتالل أعلنت قتـل اثنـين مـن          . شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة     " مهمة جهادية "لـ

  . د خوض اشتباك معهما لدى اقترابهما من السياج األمني الصهيونيالمقاومين شرق رفح بع
ي إسـرائيل من جهة أخرى، فجرت المقاومة الفلسطينية، ظهر أمس، عبوة ناسفة كبيرة في جيب عسكري        

  .شرق مقبرة الشهداء إلى الشرق من مدينة غزة ودمرته بالكامل، أعقبه وقوع اشتباكات عنيفة في المكان
إنها : نسخة عنه " فلسطين"وقالت في بيان عسكري لها وصل       " كتائب أبو علي مصطفى   "ت  من جانبها؛ تبن  

 ظهراً جيباً عسكرياً بعبوة شديدة االنفجار شرق غزة، واشتبكت مع قوات            12:30استهدفت عند الساعة    "
  ".االحتالل في المكان، مستخدمة قذائف الهاون والرشاشات

  23/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   عملية قتل المستوطن جنوب نابلستتبنى" مجموعات مغنية - قصىاألكتائب " .12
ي مقتوالً قرب إسرائيل هارتس مساء اليوم الجمعة انه تم العثور على مستوطن  صحيفةذكرت: بيت لحم

 انه شوهد على لصحيفةواضافت ا .قرب بلدة قريوت جنوب نابلس مساء اليوم الجمعة" عليه"مستوطنة 
 -  األقصىبدورها تبنت كتائب  .قات نارية في ظهره، ولم تعرف بعد الخلفيةجثة المستوطن اثار لطل

  .مجموعات عماد مغنية عملية قتل المستوطن جنوب نابلس
  22/5/2009وكالة معاً، 

  
   الصواريخإطالقصحة للتصريحات حول اعتزام حماس منع  ال :موسىبحيى  .13

التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي،  واإلصالح قال يحيى موسى، النائب عن كتلة التغيير :غزة
عصر اليوم الجمعة، انه ال عالقة لحركة حماس بالتصريحات التي تتناقلها وسائل االعالم عن اعتزام 

واضاف النائب موسى  .حماس منع إطالق الصواريخ حرصاً على المصلحة الوطنية واالستقرار في غزة
  .وان مثل هذه التصريحات ال تصدر عن حماس،  الصحةانه هذا الحديث عار عن" معا"في حديث لـ

  22/5/2009وكالة معاً، 
  

  نتنياهو سيواصل البناء في المستوطنات القائمة": يديعوت" .14
في عنوانها الرئيس أمس عن رئيس الحكومة       " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

مغلق مع أوساطه القريبة غداة عودته من واشنطن، أنه وعد          ية بنيامين نتانياهو قوله في اجتماع       سرائيلاإل
 لن تبني مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، لكنه أكد له أن البناء في المـستوطنات                إسرائيلاوباما بأن   

انه ال يمكن البناء في الهواء في المستوطنات        "وأضافت أن نتانياهو أوضح لألميركيين      . القائمة لن يتوقف  
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وأضافت الصحيفة أن نتانياهو، وخالفا لموقـف اإلدارة األميركيـة، يعتـزم            ". تكاثراً طبيعياً التي تشهد   
  .مواصلة أعمال البناء في المستوطنات الواقعة في الكتل االستيطانية الكبرى والقدس الشرقية

وبحسب الصحيفة، فإن نتانياهو عقد امس اجتماعاً مع عدد من أعضاء الحكومـة المـصغرة للـشؤون                 
وتوقعت أن يعين نتانياهو خالل االجتماع لجنة       . سياسية واألمنية الطالعهم على نتائج زيارته لواشنطن      ال

وزارية تضم موظفين كباراً أيضاً لتجري محادثات مع المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسـط               
كما . ي المستوطنات جورج ميتشل في شأن االستيطان ومطلب الواليات المتحدة تجميد كل أعمال البناء ف            

سيشكل لجنة أخرى ستجري محادثات مع اإلدارة األميركية في شأن التطورات في البرنـامج النـووي                
 26وتوقعت الصحيفة أن يطلب وزير الدفاع ايهود باراك خالل االجتماع اتخاذ قرار بـإخالء               . اإليراني

  . بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية
أمس أن ثمة فكرة تتداولها أوساط نتانياهو تقضي بمحاولة التوصـل إلـى             " معاريف "على صلة، أفادت  

التي التزمـت   " غير القانونية " بتفكيك البؤر االستيطانية     إسرائيلمع الواليات المتحدة تقضي بقيام      " صفقة"
ت الكبرى  تفكيكها، في مقابل موافقة واشنطن على أن يتواصل البناء في المستوطنا          " خريطة الطريق "في  

 إسـرائيل وتوقعت الصحيفة أن تفكك     .  جزءا من حدودها في إطار أي اتفاق مستقبلي        إسرائيلالتي تراها   
 بــ   إسـرائيل بعض هذه البؤر قبل زيارة اوباما للقاهرة بغرض استمالته والتجاوب مع طلبه وأن تقوم               

  .ي خطابه في القاهرةتجاه الفلسطينيين يمكن للرئيس األميركي أن يشير إليها ف" لفتات طيبة"
  23/5/2009الحياة، 

  
  يين يفكرون بترك البالد في حال امتلكت إيران السالح النوويسرائيلمن اإل% 23 :استطالع .15

يين سـرائيل  مـن اإل   23%في جامعة تل أبيب أن      " معهد الدراسات اإليرانية  " كشف استطالع أجراه     :حيفا
  . النووييفكرون بترك البالد في حال امتلكت إيران السالح

 أن تفشل   75%، في حين يتوقع     "القنبلة اإليرانية "يين يخشون   سرائيل من اإل  85%وبحسب االستطالع فإن    
ي إسـرائيل يين إنهم يؤيدون شن هجوم      سرائيل من اإل  41%وقال   .المحادثات بين الواليات المتحدة وإيران    

 فقط إنه ليست لديهم أية      8%ران وقال   على إيران بدون انتظار نتائج المحادثات بين الواليات المتحدة وإي         
  .مخاوف من امتالك إيران للسالح النووي

 مـن   39% من الرجال، وقال     78% من النساء يخشين السالح النووي اإليراني، مقابل         83%وجاء أن   
 من الرجال في حال امتلكت إيران السالح النووي،         22%النساء أنهن يدرسن إمكانية ترك البالد، مقابل        

  .يخشون السالح النووي اإليراني أكثر من اليمين" مؤيدي اليسار والمركز"ل إن ما يسمون كما قا
 61% عاما فما فوق يخشون السالح النووي، مقابل         42 من الفئة العمرية     89%وبحسب االستطالع فإن    

 من مؤيدي ما يسمى بــ       80% من مؤيدي اليمين و    67% عاما، مقابل    41 و 18من الفئة العمرية بين     
يشار إلى أن االستطالع قد أجري على يد معهد          ".المركز" من بين مؤيدي ما يسمى بـ        88%، و "اليسار"
 .  أشخاص من البالغين509، وشمل عينة تصل إلى "مآغار موحوت"

 23/5/2009العرب، قطر، 
 

  ي يتدرب على خوض حرب واسعة سرائيلسالح الجو اإل: "جيروزاليم بوست" .16
في موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت      " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة    : د ب ا   -القدس المحتلة   

في تدريب واسع النطاق على خوض حرب على        شاركت  ي  سرائيل أسراب من طائرات سالح الجو اإل      أن
ان طائرات مقاتلة وطائرات شحن ونظم الدفاع الـصاروخي          و كل الجبهات خالل األيام االربعة الماضية     
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 مـن   إسـرائيل  شاركت في التدريبات التي تضمنت الدفاع ضد هجوم متزامن ضـد             من السالح الجوي  
  .الجنوب والشمال

 لم يتدرب السالح الجوي على القيام بطلعات جوية بعيدة المدى مثل تلك             ،وعلى عكس التدريبات السابقة   
 وتركز  ،يرانيةالطلعات الجوية التي قد يجري القيام بها في حالة شن هجوم يستهدف المنشات النووية اال              

 تضمن الـسيناريو خـوض    ، وخالل التدريب  .التدريب الذي جرى االسبوع الماضي على السبل الدفاعية       
 ، وفي مطلع الـشهر المقبـل      .حرب ضد حماس في الجنوب وضد كل من حزب اهللا وسوريا في الشمال            

  .  صاروخي طارئ للتعامل مع هجوميةسرائيلاإلستجرى تدريبات واسعة النطاق في الجبهة الداخلية 
  23/5/2009الدستور، 

  
   في لبنان"جواسيسه" ساخط الستمرار سقوط يسرائيلاإل" الموساد" .17

ية في لبنان،   سرائيلاستحوذت التطورات المتسارعة في قضية شبكات التجسس اإل       :  وكاالت ،حسن مواسي 
، الجهات  "احرنوتيديعوت  "ية الصادرة أمس، في وقت طالبت فيه صحيفة         سرائيلعلى اهتمام الصحف اإل   

ذات الصلة بالدعوة إلقامة لجنة تحقيق للتحري وراء من هو المسؤول عن الكشف عن هـذه الـشبكات                  
  .سرائيلالمهمة إل

وذكرت الصحيفة أن الجهات األمنية واالستخبارية ذات الصلة تبدي سخطا وغـضبا شـديدين جـراء                
  .لو األخرىية في لبنان الواحدة تسرائيلتواصل سقوط شبكات التجسس اإل

 حول كيفية نجاح أجهزة األمن اللبنانية بإلقـاء القـبض   ،واستعرضت الصحيفة بعض التساؤالت المحيرة 
 بدأوا يتساقطون الواحـد     ، وخصوصا انه وبعد الكشف عن احد العمالء       ، مؤكدة سقوط مبدأ السرية    ،عليها

وهل سقط مبدأ اعرف فقـط      هل يعقل أن يعرف العمالء بعضهم البعض؟        :  وتسألت الصحيفة  ،تلو األخر 
من يخصك؟ وهل كان للعمالء في لبنان شيفرة مشابهة؟ ولماذا استعمل العمالء أجهزة اتصال تبث عبـر                

 ولماذا لم تقم الجهات     ،موجات؟ طالما يوجد اليوم إمكانية إرسال الرسائل عبر البريد االلكتروني المشفر؟          
 بوقف أنـشطة جميـع      إسرائيلمن المفروض أن تقوم     ذات الشأن بإنقاذ باقي أعضاء الخاليا؟ وانه كان         

وبينت الصحيفة أن حالة من السخط الشديد تنتاب         2005،الشبكات بعد سقوط خلية التجسس األولى عام        
 والتـي تـشكل ضـربة لجهـاز         ،)الموسـاد (يسرائيلأوساطا واسعة في جهاز المخابرات الخارجية اإل      

  .يسرائيلاالستخبارات الخارجية اإل
موضـحة  ،ية في لبنان  سرائيلتقريرا حول شبكات التجسس اإل    " هآرتس"ق متصل نشرت صحيفة     وفي سيا 

أن احدى المهام المهمة التي طلبت من أعضاء هذا الشبكات، الوصول إلى األمين العام لحزب اهللا حسن                 
بعض فيما رجح   .  حيث كلف بالمهمة العميل زياد الحمصي، بهدف معرفة تنقالته ومكان إقامته           ،نصراهللا

 يكمن في حصول خلل في      ،يين أن احد األسباب وراء سقوط شبكات التجسس في لبنان         سرائيلالمحللين اإل 
االتصاالت بينهم، وانه إذا كان الحديث عن عميل منفرد فقد كان من الصعب الوصول إليـه والتعـرف                  

  .عليه
  23/5/2009الدستور، 

  67 وجرها إلى الحرب عام عمدت إلى استفزاز سوريا" إسرائيل ":يإسرائيلتحقيق  .18  
ـ    إسرائيليق صحافي   أكد تحق :  أسعد تلحمي  -الناصرة   الـذاكرة  "المتداولـة و  " الخرافـة "ي أنه خالفاً لـ
 لحمايـة   1967 التي تبدو كأنها اضطرت إلى احتالل الجوالن الـسوري عـام             "إسرائيل"في  " الجماعية

 هي التـي    إسرائيلالمتواصلة، فإن   " سوريةاالستفزازات ال "مستوطناتها وقراها الزراعية في الشمال من       
إلى استفزاز السوريين لتتوافر لها الحجة لـرد        " وفي غالبية الحاالت   "1949بادرت منذ اتفاق الهدنة عام      

  ". أضعاف المرات"عسكري عنيف 
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ي إبان حرب   سرائيلأمس بما قاله وزير الدفاع اإل     " يديعوت أحرونوت "وذكّر التحقيق الذي نشرته صحيفة      
 في المئة مـن     80" عاماً، من أن     12 موشيه ديان بعد تسع سنوات من احتالل الجوالن ونشر قبل            1967

حوادث إطالق النار مع السوريين بدأت عندما كنا نرسل تراكتورا إلى داخل األراضي السورية فيواصل               
  ". ن الحربيتقدمه حتى يغضب السوريون ويطلقون النار عليه، وعندها كنا نشغّل المدفعية والطيرا

 من اعتراف بأن احتالل الجوالن      1997 ونشر عام    1976وذكّر الصحافي بما جاء على لسان ديان عام         
كان واجباً  ... لم أقم فيهما بواجبي كوزير للدفاع، عندما لم أوقف أموراً كان واجباً وقفها            "كان أحد حدثين    

وعندما سئل ديان عما    )". في الضفة الغربية  الحدث الثاني الشروع في المشروع االستيطاني       (علي وقفهما   
يمكن قول ما نشاء عن الـسوريين بـأنهم         ... بالتأكيد: "إذا كان احتالل الجوالن زائداً ال لزوم له، أجاب        

ال يمكن ضرب العدو فقط ألنه  . حقيرون ويجب ضربهم وأن اللحظة مواتية لذلك، لكن هذه ليست سياسية          
لم يشكلوا أي   ) 1967عام  (لنا، والسوريون في اليوم الرابع من الحرب        حقير، إنما في حال شكل تهديداً       

  ".تهديد علينا
  23/5/2009 الحياة،

   
  تحت خط الفقر  % 66 ألف مقدسي يعيشون ببيوت مهددة بالهدم و160: "تقرير" .19

ية أمـس تقريـراُ بعنـوان       سرائيلاإل" جمعية حقوق المواطن  "أصدرت  :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
 أكدت فيه أن المقدسـيين فـي المدينـة المحتلـة            ،"حقائق ومعطيات : حقوق اإلنسان في القدس الشرقية    "

تهلهل : دائرة متواصلة من اإلهمال والتمييز والنقص الذي ولد ظواهر اجتماعية قاسية، مثل           "يعيشون في   
 التراجع في أداء أبناء العائلة الذي يتجـسد فـي           المنظومة العائلية، ارتفاع مستوى العنف داخل العائلة،      

تفـشي الجريمـة وتعـاطي      : نسب تسرب عالية من المدارس، وااللتحاق المبكر بسوق العمالة األسـود          
ية سـرائيل الـسياسة اإل  "ويرى معدو التقرير أن      ". المشاكل في الصحة والتغذية    ،المخدرات واالتجار بها  

فمنذ عشرات  . ية ودفع سكان المدينة الفلسطينيين إلى خارج المدينة       ترغب في المحافظة على أغلبية يهود     
 ألف فلسطيني   160.  يكاد استصدار رخص بناء لمبان جديدة في القدس الشرقية يكون غير ممكن            ،السنين

  في القدس الشرقية يسكنون بمنازل بنيت دون تراخيص ومهددة 
وحـسب  . هيك عن الغرامات الماليـة والهـدم      بالهدم وغير موصولة بشبكة الماء أو الصرف الصحي نا        

 فـي   34 نسمة، ما يعـادل      260,522 وصل نحو    2007التقرير فإن عدد سكان القدس العرب في العام         
 التي تعيش تحت    ،2007 وفق جرد من العام      ، فيما تصل نسبة العائالت    ،المئة من مجموع سكان المدينة    

 وتصل نـسبة األوالد     ،)لعائالت اليهودية في المدينة   من ا  % 23,3مقابل  ( في المئة    66,8خط الفقر إلى    
من األوالد اليهـود     % 47,7مقابل  (  في المئة من األوالد العرب في المدينة         74: الذين تحت خط الفقر   

ويـشير   . طالب عربي9,000، ويصل عدد الطالب الذين ال يوجد لهم أي إطار تعليمي نحو    )في المدينة 
 بما في   ، تصاعدت اعتداءات الشرطة على سكان القدس الشرقية       ،ب في غزة  خالل الحر "التقرير إلى أنه    

ذلك تزايدا في ممارسة العنف تجاه السكان على نحو يشير إلى ظاهرة خطيرة النتهاك حريـة التعبيـر                  
 متظاهر في القـدس الـشرقية       200وبحسب معطيات الشرطة، قامت هذه باعتقال أكثر من         . واالحتجاج

هذه االعتقاالت اشتملت على مداهمة البيوت في منتـصف         . م الكثير من القاصرين   خالل الحرب بمن فيه   
  ".الليل واعتقال المشبوهين لساعات طويلة

  23/5/2009الدستور، 
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  إصابة عشرة فلسطينيين في تظاهرتين ضد الجار في بلعين ونعلين .20
 أمس، في تظاهرتين أصيب عشرة متظاهرين فلسطينيين بجروح خالل مشاركتهم: .)ب.ف.أ( –بلعين 

 ،وأصيب في بلدة نعلين غرب رام اهللا خمسة متظاهرين. ضد جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة
 بينما أصيب في بلدة بلعين المجاورة خمسة متظاهرين آخرين بجروح طفيفة، 

 23/5/2009الشرق األوسط، 
  

 دية في جبل الزيتون  قاصراً فلسطينياً من القدس بتهمة تخريب مقابر يهو11اعتقال  .21
 اليوم ان محققي قسم االقليات في شرطة القدس اعتقلوا يةسرائيلاإل "كول هعير" أسبوعيةقالت  -القدس

 قاصراً فلسطينياً بتهمة تخريب مقابر في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون على ١١االسبوع الماضي 
كاوى لدى الشرطة من سكان اكتشفوا تخريب وبدأت الشرطة بالتحقيق في اعقاب تراكم ش .خلفية قومية

ووفقاً للشبهات قام القاصرون بتحطيم شواهد القبور وكتبوا شعارات وطنية بالعربية . قبور اقارب لهم
وبدأ تحقيق سري في اعقاب .  نصب شموعأجهزة من اسماء الموتى، كما فقدت أحرفعليها وازالوا 

 عاماً بتهمة القيام ١٤-١٢ قاصراً تتراوح اعمارهم بين تقديم الشكاوى وبعد ذلك تم اعتقال احد عشر
 .األعمالبهذه 

  22/5/2009لقدس، فلسطين، ا
 

  في رفح وإصابة ستة بحاالت اختناقمقتل فلسطيني داخل نفق  .22
بصعقة )  سنة23( إلى مقتل الفلسطيني خليل كساب أمس أشارت مصادر طبية فلسطينية :مصر، رفح

وكان . فق حدودي لتهريب بضائع، مضيفة أنه تم استخراج جثته من النفقكهربائية خالل وجوده داخل ن
 داخل نفق انهار عليهم في الجانب الفلسطيني للحدود، أمس ستة فلسطينيين بحاالت اختناق إصابةسبق 

  . ووصف مصدر طبي فلسطيني حالتهم بالمتوسطة
 إلى مريضاً فلسطينياً 55ودة فتحت مصر معبر رفح مع قطاع غزة جزئياً لفترة محدودة لعإلى ذلك 

  .القطاع بعد تلقّيهم العالج في مصر
    23/5/2009الحياة، 

   فلسطينيين في الضفة العام الماضي وصادروا مئات الدونمات5المستوطنون قتلوا : "تقرير" .23
ذكرت المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي للعـام الماضـي أن المـستوطنين           : رام اهللا 

خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم طفل، واستولوا على         ) 2008(هود قتلوا خالل العام الماضي      الي
مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين إلى جانب طرح عطاءات ببناء آالف الوحـدات االسـتيطانية،               

  ".وذلك بحماية دولة االحتالل التي واصلت عملية التطهير العرقي في مدينة القدس"
 شهد المزيد من الجرائم واالعتداءات التي يقترفها المستوطنون المـسلحون ضـد             2008ال أن العام    وق

وأفـاد التقريـر أنـه      . المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية          
ية القـدس االحتالليـة،     ، أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وأذرعها المدنية كبلد       )2008(وخالل عام   

وحـدة سـكنية    ) 2400(ووزارتي اإلسكان والداخلية، ومجلس التنظيم األعلى عن طرح عطاءات لبناء           
في محافظـة سـلفيت     " أريئيل"و" الكناة"وحدة في مستوطنتي    ) 100(استيطانية في الضفة الغربية، منها      

 في مدينة القدس الشرقية وضواحيها،      شمالي الضفة الغربية، والوحدات األخرى في المستوطنات المقامة       
أو /كما وأعلنت تلك السلطات موافقتهـا و      ".  بيتار عيليت "؛ و "هار حوماه "؛  "بسجات زئيف "كمستوطنات  

وحدة استيطانية في المستوطنات المقامـة فـي مدينـة القـدس الـشرقية              ) 6570(المصادقة على بناء    
غفعـات  "، و "جفعـات زئيـف   "،  "هار حوماه "،  "رمات شلومو "،  "نيفيه يعقوب : "وضواحيها كمستوطنات 
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وبذلك يبلغ عدد الوحدات السكنية التي شرعت السلطات المحتلة ببنائها، أو أعلنـت موافقتهـا               ". هماتوس
وحدة سكنية استيطانية، يتركز معظمها داخل الحدود       ) 8970(أو المصادقة على بنائها خالل هذا العام        /و

  .تي رسمتها تلك السلطات من جانب واحدالبلدية الموسعة لمدينة القدس ال
  23/5/2009قدس برس، 

  
  يا جديدا على القطاع   إسرائيللغزيون يترقبون بقلق وحذر شديدين عدوانا ا .24

يعيش الشارع الفلسطيني في قطاع غزة حالة من الترقب والحذر الشديدين ممزوجة            :  سمير حمتو  -غزة  
ي سـرائيل درة عن قادة المطبخين السياسي واألمنـي اإل       بحالة من القلق في ظل تزايد التصريحات الصا       

 .والتي تشير الى قرب شن ضربة عسكرية قاصمة لقطاع غزة تستهدف إنهاء حكم حمـاس فـي غـزة                  
ية جديدة الشغل الشاغل للمواطنين الغزيين الذين يتخوفون هذه المـرة       إسرائيلوأصبح الحديث عن ضربة     

 خاصة وأنهم لم يستفيقوا بعد من هول المآسي التي خلفتها           ،بلمن أن تكون الضربة اشد إيالما من ذي ق        
  .الحرب األخيرة

ية تـشير   سرائيلي عدنان أبو عامر، أن كل التوجهات اإل       سرائيلمن جانبه، أوضح المختص في الشأن اإل      
سية إلى التصعيد الميداني العسكري في القطاع، مشيراً إلى أن دولة االحتالل لم تحقق كافة أهدافها الـسيا     

 .والعسكرية في عملية الرصاص المصبوب األخيرة على غزة وستسعى إلى تحقيقها في المرحلة القادمة             
ية اليمينية إلبرام اتفاق تهدئة يشير إلى احتمال قيامها بشن          سرائيلويرى المحللون، أن رفض الحكومة اإل     

في غـزة أو الـضفة      " حماس"حرب جديدة على القطاع مستبعدين قدرة الدولة العبرية على القضاء على            
  .الغربية المحتلة

  23/5/2009الدستور، 
  

  يطالبن القيادات الفلسطينية بتفعيل قضيتهن عالميااالحتالل األسيرات في سجون  .25
 القيادة الفلـسطينية والمعنيـين      إسرائيل الفلسطينيات في سجون     األسيراتطالبت  :  اشرف الهور  - غزة

 ضمن حملة شعبية لمؤازرتهن في ظـل        األسيرات بتفعيل قضية     وكافة القوى والفصائل   األسرىبقضية  
 للدراسات انه   األسرى خالل النداء الذي نقله مركز       األسيرات  وأكدت . بحقهن مؤخرا  يسرائيلاإلالتصعيد  

  . أسيرة 65 من أكثر تقبع يةسرائيلاإلخلف قضبان السجون 
  23/5/2009القدس العربي، 

  
  ن في جنيادونم 300االحتالل يصادر 

ي أمس فلسطينيين بمنطقة يعبد بمحافظة جنين سرائيلسلمت سلطات االحتالل اإل: وكاالت – رام اهللا
وأوضح الفلسطيني محمد .  دونم من أراضيهم300شمال الضفة الغربية، إخطارات جديدة بمصادرة نحو 

 المصادرة، ية اقتحمت المنطقة ووضعت قراراتإسرائيلأن قوة ) أحد أصحاب األراضي المصادرة(زيد 
وأضاف أن أصحاب هذه األراضي . وخرائط جوية تبين مساحة وحدود وموقع األراضي المصادرة

يملكون كافة األوراق التي تثبت ملكيتهم ألراضيهم التي تبعد نحو كيلومترين عن جدار الفصل 
 الجهات وأشار إلى أن أصحاب األراضي أبلغوا.  تجمعات سكانية في منطقة يعبد5العنصري، وتتوسط 

يين أبلغوهم بضرورة إخالء األراضي سرائيلالمختصة، بقرار المصادرة للتحرك دون تنفيذه خاصة أن اإل
  . يوما تمهيدا لمصادرتها45خالل 

  23/5/2009الوطن، السعودية، 
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  انتشار المبيدات السامة يهدد بكارثة صحية وبيئية: زةغ .26
العزيز الرنتيسي  ورام في مستشفى الشهيد عبدقال نائب مدير قسم الدم واأل:  فتحي صباح-غزة 

تعتبر أحد أسباب األصابة بأمراض "التخصصي لألطفال الدكتور عوض الهالول إن المبيدات الحشرية 
، " غزي يصابون بأمراض السرطان المختلفة سنويا700ً" أن "الحياة"وأضاف لـ .  في القطاع"السرطان

يسة لإلصابة بالسرطان هي التدخين، وسوء العادات الغذائية، األسباب الثالثة الرئ"مشيراً الى أن 
ناجم غالباً عن المبيدات الحشرية واإلشعاعات ) لوكيميا(سرطان الدم "وأوضح أن . "والميكروبات

االستخدام الخاطئ والمفرط " يوسف أبو صفية من أن .وحذر وزير شؤون البيئة السابق د ."النووية
في حال تم استخدامها بطريقة ": "الحياة"وقال لـ. "ب بكوارث بيئية وصحيةللمبيدات من شأنه أن يتسب

خاطئة في شكل يخالف المعايير والمواصفات المحددة لكل مبيد، وتم قطف المحصول مبكراً قبل انتهاء 
   ."فترة أمان المبيد، فإن فوائد هذه المبيدات تتحول إلى ضرر كبير مخلفة كوارث

    23/5/2009الحياة، 
   تحد من نمو النشاط الزراعي الفلسطيني "إسرائيل"عراقيل : "ريرتق" .27

التقريـر الـذي أعـده مركـز التجـارة         ، أن    د ب أ   عن وكالة غزة   من   23/5/2009الدستور،  ذكرت  
ية سرائيل بأن اإلجراءات اإل    أمس أفاد  حول واقع القطاع الزراعي في الضفة الغربية      " بال تريد "الفلسطيني  

غربية تحول دون تمكين القطاع الزراعي الفلسطيني من تـصدير كميـات تـتالءم              على معابر الضفة ال   
 مـن   22%وذكر أن الصادرات الزراعيـة تـشكل         .وقدرته اإلنتاجية وتحد من مجمل النشاط الزراعي      

 .إجمالي الصادرات التي تمر عبر أربعة معابر تجارية في الضفة وهي الجلمة والطيبة وبيتونيا وترقوميا              
من الناتج القومي اإلجمالي ويـشكل      % 5قرير إلى أن القطاع الزراعي في الضفة يساهم بنسبة          وأشار الت 

ية تعد السوق الرئيسية للمنتجات الوطنية      سرائيل وأن السوق اإل   ،واحداً من أبرز مكونات التجارة الخارجية     
  . من إجمالي المنتجات47%إذ تستوعب نحو 

 إذ يعمل على تـشغيل نحـو        ،كبر قطاع لتشغيل األيدي العاملة    ولفت إلى أن القطاع الزراعي يعد ثاني أ       
 موضحاً أن توزيع اإلنتاج الزراعي يتركز في محافظات         ،من إجمالي األيدي العاملة في الضفة     % 15ر2

  .جنين وطولكرم وطوباس والخليل وأريحا
 لتـصدير   وأوضحت مؤشرات القطاع الزراعي أن معبر الجلمة يعد من أكثر معابر الـضفة اسـتخداماً              

 يليـه معبـر   ، من إجمالي المنتجات الزراعية المصدرة58% حيث يستحوذ على نسبة ،اإلنتاج الزراعي 
  .%2وترقوميا بنسبة % 9 ثم معبر بيتونيا بنسبة 31%الطيبة بنسبة 

 إحداث وا واصلينالمستوطن، أن رام اهللا من 23/5/2009الشرق األوسط، في السياق ذاته أوردت 
 .ي المحاصيل الزراعية التابعة لمزارعين فلسطينيين في الضفة الغربيةخسائر كبيرة ف

  
   فيلم فلسطيني ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائي .28

 الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي عرض إسدالقبل يومين من : فؤاد البهجة -بي بي سي 
الذي يشارك في مسابقة " لحاضر الغائبالزمن الباقي سيرة ا" المخرج الفلسطيني ايليا سليمان فيلمه 

ويحكي الفيلم وهو عبارة عن سيرة ذاتية يشارك ايليا  .المهرجان الرسمية والتي تعلن نتائجها األحد
 الى اليوم ومن خاللها لهموم 1948سليمان بدوره فيها قصة الحياة اليومية ألسرة فلسطينية منذ عام 

تحسانا كبيرا لدى الجمهور والنقاد في عرضه األول بمهرجان كان ولقي الفيلم اس . أجيال من الفلسطينيين
ونفى في مؤتمر " يد الهية"وان اختلف البعض حول مدى التشابه أو االختالف مع فيلم ايليا السابق 

  يمثلها في المهرجان كما" الزمن الباقي" طرفا في انتاج فليمه أو ان يكون إسرائيلصحافي ان تكون 
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  . واألمريكية يةسرائيلاإلل االعالم  روجت لذلك وسائ
  22/5/2009 ،بي بي سي

  
   تفوز بجائزة أدبية سويدية ألدب األطفال"مؤسسة فلسطينية" .29

استريد " الفلسطينية اليوم إلى السويد، لتسلم جائزة "تامر"يتوجه وفد من مؤسسة : .)ب.ف.أ( –رام اهللا 
ينيين موجهة إلى ملكة السويد، حول معاناتهم  ألدب األطفال، حامال رسائل من أطفال فلسط"ليندغرين

وتقول إحدى الرسائل  .وستقوم ولية عهد السويد األميرة فكتوريا بتسليم الجائزة. بسبب االحتالل والجدار
رسالة أطفال فلسطين إلى ملكة " "تامر"التي كتبها أحد األطفال الفلسطينيين المستفيدين من برامج مؤسسة 

 الفلسطينية "تامر"وفازت مؤسسة  ."ير، أكبر منا، يفصلنا عن بعضنا وعن القدسالسويد، هناك جدار كب
 ألف دوالر، عن دور 600بهذه الجائزة، التي تعتبر من أكبر الجوائز األدبية لألطفال، تبلغ قيمتها حوالي 

لمؤسسة وقالت مديرة ا .المؤسسة في تشجيع القراءة بين األطفال والشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة
هناك العديد من الرسائل سأحملها معي، كتبها أطفال المؤسسة بأيديهم، ومن ضمنها هذه ": رناد القبج
 ."الرسالة

 23/5/2009الشرق األوسط، 
  

   مناقشة مقترح اعتبار األردن دولة فلسطينية"الكنيست" لقبول أردنيرفض نيابي ": السبيل" .30
األردن دولـة   "ي بقبول مناقشة المقترح الـداعي العتبـار         لسرائيقوبل قرار الكنيست اإل   : أيمن فضيالت 
إعالن حرب  "برفض واستنكار نيابي قوي، ودعوات العتبار قبول مناقشة مثل هذا المقترح            " للفلسطينيين

استطالعا ألراء الكتل النيابية األربعة فـي مجلـس         " السبيل"أجرت   و ".على األردن والعرب والمسلمين   
مكمن الخطورة في هذا العمل أنه يتم بطريقة مؤسسية، نظراً ألن المقتـرح             "ن أن   النواب، وأكد المتحدثو  

  ".يين ال يؤمنون بالسالمسرائيلي، ما يؤكد أن اإلسرائيلأدرج على جدول أعمال الكنيست اإل
 23/5/2009السبيل، األردن، 

  
   التوطينأشكالفض لبنان لكل الرئيس سليمان خالل لقائه بايدن يؤكد ر .31

 نائب  معسليمان استفاض في الحديث عن عملية السالم،ميشال  أن رئيس الجمهورية "سفيرال"علمت 
 حل القضية الفلسطينية باعتبارها إلى األميركية اإلدارة ودعا ،الرئيس األميركي جوزف بايدن في بيروت

ليلة عن يقطن في لبنان تفصله أمتار ق جوهر قضية الشرق األوسط، وقال ان الالجئ الفلسطيني الذي 
 مقاوم من أجل تحريرها، وشدد على إلىأرضه المحتلة وهو ينظر اليها وال يستطيع العودة ولذلك يتحول 

.  التوطينأشكالوجوب اقامة دولة فلسطينية وعودة الالجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض لبنان لكل 
مسارات، وقال ان الفرصة وطالب رئيس الجمهورية األميركيين بإعادة رعاية عملية السالم على كل ال

 هي القبول بالمبادرة العربية للسالم، وإذا لم يتلقفوا هذه يينسرائيلاإلالوحيدة وربما األخيرة المتاحة أمام 
المبادرة، فإنها لن تستمر مطروحة لفترة طويلة على الطاولة، وبالتالي فإن ما سيترتب على ذلك لن 

  .  وال مجمل عملية السالم في الشرق األوسطيينئيلسرااإليكون ال في مصلحتكم وال في مصلحة 
 23/5/2009السفير، 

  
  "إسرائيل" بإنزال عقوبة اإلعدام بالمشتبه بتجسسهم لحساب  يطالبنصر اهللا .32

 إسرائيلطالب األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا بإنزال عقوبة اإلعدام بالمشتبه بتجسسهم لحساب 
في معاقبة العمالء » التهاون«، وحذر من »بالشيعة« القبض عليهم، بدءا الذين تلقي السلطات اللبنانية

بقية الجواسيس «وتوجه إلى  .»ألن التهاون في هذا األمر مشاركة في الجريمة«الذين تثبت إدانتهم، 
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وأعرض عليكم أن . أنتم بتم مكشوفين تماما«: قائال» والعمالء الذين ال يزالون على األرض اللبنانية
ويجب أن . ا إلى تسليم أنفسكم إلى األجهزة والقضاء عسى أن يساعد ذلك بتخفيف العقوبة عليكمتسارعو

 .» إال حفنة من تراب لذلك عودوا إلى دولتكم قبل فوات األوانسرائيلتعرفوا أنكم ال تساوون بالنسبة إل
 23/5/2009الشرق األوسط، 

 
 "إسرائيل" لبنانيين بتهمة التجسس لصالح 3اعتقال  .33

تمكنت قوة تابعة لجهاز فرع المعلومات في قوى  :  طارق ابو حمدان، ادوار عشي- شبعا ،جعيونمر
 واحتالله مركزاً متقدماً إسرائيلاألمن الداخلي ظهر أمس، من توقيف احد المشتبه بضلوعه بالتعامل مع 

 .  ساعة36في الشبكات، بعد رصد ومطاردة استمرت زهاء 
ن من بلدة شبعا، بتهمة التعامل مع العدو . ج. هر امس المدعوة خاعتقل فرع المعلومات ظكما 
  . ي ونقلت إلى احد المراكز األمنية للتحقيق معهاسرائيلاإل

ن إلى بلدته شبعا، .ح.ن، وهو صهر خ.وقرابة السادسة والنصف من مساء أمس، ولحظة وصول خ
 بتوقيفه واقتياده إلى صيدا، ومن كانت قوة من فرع المعلومات قد نصبت له كميناً وقامت على الفور

 . هناك إلى فرع المعلومات في بيروت للتحقيق معه في الشبهة عينها
 23/5/2009السفير، 

  
  المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين ينطلق في اسطنبول .34

 المؤتمر الـشعبي العـالمي    "انطلقت في مدينة اسطنبول التركية، صباح اليوم الجمعة، أعمال          : اسطنبول
، بحضور مئات الشخصيات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أنحاء العالم، تحـت             "لنصرة فلسطين 

وافتتح المؤتمر، الدكتور عصام أحمـد البـشير، وزيـر األوقـاف             ".نحو نصرة دائمة لفلسطين   "شعار  
بـر البـث    والشؤون اإلسالمية األسبق بالسودان، ثم قام بتالوة آيات من القرآن الكريم طفل فلسطيني ع             

  .التلفزيوني، من قبالة المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة
وتقدم الحاضرين في المؤتمر العالمة الدكتور يوسف القرضـاوي، رئـيس االتحـاد العـالمي لعلمـاء                 
المسلمين، والمشير عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني األسبق، والقيادي الفلـسطيني البـارز              

، وشخصيات من العالم العربي واإلسـالمي       1948الح من الداخل الفلسطيني المحتل سنة       الشيخ رائد ص  
ويشارك في المؤتمر نحو خمسمائة شخصية، يمثلـون عـدداً كبيـراً مـن المؤسـسات                . وأنحاء العالم 

 . والجمعيات، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات البارزة على المستوى اإلسالمي والدولي
 بيان ختامي يشتمل على كافة مخرجات ورش العمل المتخصصة والمـشروعات            وسيصدر عن المؤتمر  

وتنظم هذا المؤتمر عدد من      .العملية التي توافقت عليها، إضافة إلى وثائق مختلفة عن القضية الفلسطينية          
 اإلسالمي، مؤتمر األحزاب العربيـة،      -المنظمات هي االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المؤتمر القومي         

مـن  " إتـش آي آي   "اللجنة الدولية لنصرة فلسطين وكسر الحصار عن غزة، منظمة المساعدة اإلنسانية            
تركيا، الحملة العالمية لمقاومة العدوان، جمعية مناصرة فلسطين في البحرين، المؤتمر القومي العربـي،              

دس الدولية، لجنـة اإلغاثـة   في تركيا، مؤسسة الق" فيدار"المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين، جمعية    
والطوارئ باتحاد األطباء العرب، جمعية التحالف من أجل فلسطين، مجلة المجتمع من جمعية اإلصـالح     

 .االجتماعي بالكويت
  22/5/2009قدس برس، 
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  تنديد بتصريحات موسى حول إنشاء دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون .35
 األمين العـام    ،ندد العديد من نواب مجلس الشعب بتصريحات عمرو موسى        : حسام أبو طالب   -القاهرة  

 التي أطلقها مؤخراً والتي أشار فيها إلى إمكانية قبول العالم العربي بفكرة إنـشاء               ،لجامعة الدول العربية  
إن "، قال نواب غاضبون     ومن جانبهم  .دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون جنباً إلى جنب        

هذه التصريحات مخالفة لقرارات األمم المتحدة وال يصح أن تصدر من وزير خارجية سـابق أو أمـين                  
 بينما  "إسرائيل"لجامعة الدول العربية، كما أنه ال ينبغي أن يتفوه بها أي مسؤول عربي ألنها تكرس لبقاء                 

  .سيتم اإلقرار بضياع فلسطين
 تطويق األزمة التي أحـدثها      ،العام لجامعة الدول العربية    مساعد األمين    ،وقد حاول السفير محمد صبيح    

عرض رئيس الجامعة ورأب الصدع الناجم عن تلك األزمة فأشار إلى أن دعوة عمرو موسى حول إقامة                 
 أن الحكومـة    ،دولة واحدة تأتي في إطار التكتيك السياسي لعرقلة التحركات اإلسرائيلية، وأكـد صـبيح             

هو ما يهـدد     لضرب إيران، و   "إسرائيل"إن هناك اتجاهاً داخل     " خطيرة، وقال    اإلسرائيلية الجديدة نواياها  
  ".دمار المنطقة بالكامل

غير أن محمد مهدي عاكف مرشد جماعة اإلخوان المسلمين يرى أن تبريـرات موسـى ومـن وراءه                  
ضـاف أن    وأ .من خطورة على مستقبل الشعب الفلـسطيني      اليمكن قبولها بل ينبغي التنديد بها لما تمثله         

ـ   .المشكلة ستكمن في هوية الشعب الفلسطيني التي ستزول ولن تكون له أي حقوق             القدس " وأكد عاكف ل
 بأنه ما من سبيل أمام حركة حماس وشقيقاتها من القوى الفلسطينينة سوى إبـراء الذمـة مـن                   ،"العربي

واحد نحو إسترداد كامل التراب الفلسطيني ولن يكـون ذلـك سـوى             األنظمة العربية والسير في طريق      
  ."بتوحيد جهود المقاومة

  23/5/2009القدس العربي، 
  

  القاهرة تنتظر بشغف تفاصيل خطة أوباما للسالم .36
أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي، أن بالده في انتظار            :  أحمد عبد اهللا   -القاهرة  

األمريكية حول ما يتبلور من أفكار ومبادرات تتعلق بسبل دفع عملية السالم في الـشرق               تفاصيل الخطة   
وأعرب زكي، في تصريح له أمس، عن أمله في أن تتفهم الواليات المتحدة المواقف العربيـة                . األوسط

التي ترتكز أساسا على ضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية باعتبار ذلـك هـو المـدخل الوحيـد لتحقيـق                   
وحول الرؤية المصرية لنتائج اجتماع الرئيس األمريكـي مـع رئـيس            . الستقرار والسالم في المنطقة   ا

ال بد أن نستمر في العمـل مـع الواليـات           : الوزراء اإلسرائيلي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية قال زكي       
. ايا األساسـية  المتحدة لتعزيز رؤيتها ولشرح الموقف العربي ولتحقيق تفاهم عربي أمريكي حول القـض            

 أوضح زكي أن الحوار له هدف هو تحقيق المصالحة ولـيس            ،وحول الحوار الفلسطيني وتحديد موعده    
مبينا أن الهدف المصري اآلن هو أن يكون هناك بلورة لوضـع هـذا              .. االستمرار في جوالت ال نهائية    

  .  يوليو المقبل7 إلى 5من الحوار تأخذ شكل اتفاق يتم إنهاؤه في الجولة القادمة التي تحدد موعدها 
  23/5/2009عكاظ، 

  
   إلى إنهاء االنقسام الذي مزق الكيان الفلسطينينيةفلسطياللفصائل القرضاوي يدعو ا .37

طالب العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين، اليـوم              : إستانبول
 على امتداد العالم في جهود تعاونية متكاملة من أجـل            بحشد كافة المؤيدين للحقوق الفلسطينيين     ،الجمعة

وقال  ".نريد أن نجمع كل من يناصر هذه القضية في العالم من المشرق والمغرب            : "نصرة فلسطين، وقال  
" المؤتمر الشعبي العالمي لنـصرة فلـسطين      " في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال        ،الشيخ يوسف القرضاوي  

علينا لكي تنتصر قضية فلـسطين       "لجمعة بحضور قرابة خمسمائة شخصية،    االمنعقد في اسطنبول اليوم     
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أن نجمع شمل األمة، أن نوحد األمة، وهذا هو الذي نقوم به في هذا المؤتمر، نجمع فعاليـات مختلفـة                    
عربية وإسالمية ومسيحية وعالمية، نجمع كل من ينتصر للحق كي يقف صـفا واحـدا كـأنهم بنيـان                   

 ".الحق في هذه القضية ال يختلف فيه اثنان، هو حقٌّ واحد          "لقرضاوي االنتباه إلى أن     ولفت ا  ".مرصوص
هذا الشعب الذي طال صبره     "وأشاد رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالشعب الفلسطيني، مبينًا أن           

 لـه   صبر الشعب الفلسطيني حتـى كـان      "، وفي ظل الحرب األخيرة      "وطال احتماله، صبر على البالء    
وأن أن يتقوا اهللا فـي بلـدهم،        "غير أنه دعا الفصائل في فلسطين إلى         ".النصر، والحمد هللا رب العالمين    

إياهم بالوصول إلى اتفاق واتحاد، وإنهـاء االنقـسام الـذي مـزق الكيـان                اً، مطالب "يتقوا اهللا في أهلهم   
كنا نود لـو أن  : "ور يوسف القرضاوي قال الدكت،وحول زيارة بابا الفاتيكان لفلسطين المحتلة  .الفلسطيني

البابا خالل جولته في األراضي الفلسطينية التي دامت ثمانية أيام قد تفضل وزار المحرقة الهائلة الكبرى                
وتحدث القرضاوي باستفاضة عن التهديـدات       .، في إشارة إلى آثار الحرب الصهيونية األخيرة       "في غزة 

س ومقدساتها، منبها إلى المخاطر التي تمارسها سـلطات االحـتالل           الصهيونية المتزايدة بحق مدينة القد    
  . بحقه من حفر وهدم وطرد وتشريد

  22/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مليون دوالر مساعدات من تركيا لغزة .38
 انها قدمت مليون دوالر كمساعدة لفلـسطينيي غـزة سـيتم            ، أمس ،أعلنت الحكومة التركية  : يو بي آي  
  . عبر برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدةصرفها

  23/5/2009الخليج، 
  

   عاصمة للدولتين واالستيطان انتهاك للقانون الدوليالقدس: باريس .39
ي بنيامين نتنياهو الذي قال فيه سرائيلردت باريس على تصريح رئيس الوزراء اإل:  مراد مراد-باريس 

، ورأت في تصريح أمس للناطق باسم " ولن تقسم أبداً" ئيلإسرا"القدس ستبقى عاصمة موحدة لـ"إن 
على الوضع النهائي لمدينة " حكماً مسبقاً"وزارة الخارجية فريدريك ديزانيو أن تصريحات نتنياهو تمثل 

القدس، وأن على األطراف جميعها االتفاق بشكل قاطع على الوضع النهائي لهذه المدينة بما يضع حداً 
نشاطات غير "ي، مشدداً على أن االستيطان وهدم المنازل في القدس سرائيل اإل- للصراع الفلسطيني

 أن إلىخارطة الطريق تشير "وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية أن ". انتهاك للقانون الدولي"و" مقبولة
 اتفاقاً يجب أن يبنى على تسوية تفاوضية لوضع القدس وأن يأخذ في االعتبار االهتمامات الدينية

 والى جانبها تعيش بسالم دولة " إسرائيل"والسياسية لكال الطرفين وبما يتطابق مع مبدأ قيام دولتين، 
  ". فلسطين حرة مستقلة وديموقراطية

23/5/2009المستقبل،   
  

  نائب الرئيس األميركي يعّد حل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لحل مشكالت المنطقة .40
نائب الرئيس االميركي جو بايدن اليوم الجمعة خالل زيارته الى لبنان   أعلن : حسن ابو نجمة-بيروت 

وهي الثانية لمسؤول اميركي كبير بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية االميركية هيالري 
كلينتون أن حل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لحل كل مشكالت المنطقة، مشدداً على محورية عملية 

سبة الى اإلدارة األميركية لحل مشكالت المنطقة التي ال يمكن أن تجد حال لها إال بالتوصل السالم بالن
لحل للقضية الفلسطينية التي هي حجر الزاوية لكل الحلول، مشيرا إلى أن هذه الحلول يجب أال تقوم إال 

 .على أساس التوازن
23/5/2009القدس، فلسطين،   
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  باتت أضعف بعد عدوانها على غزة " إسرائيل"قولون أن  ية في المائ44: استطالع أميركي .41
أظهر استطالع للرأي في الواليات المتحدة األمريكية شمل ست دول عربية، أن أكبر خطرين : وكاالت

 تلتها الواليات المتحدة ةالمائ في 88 النصيب األكبر من األصوات "إسرائيل"يواجهان المنطقة كان لـ
 باتت " إسرائيل" أن ةالمائ في 44ي رأى سرائيلوحول الصراع العربي اإل. ةالمائ في 77األمريكية بـ 

 من المصوتين ةالمائ في 77وأيد .  أنها أقوىةالمائ في 11 حين اعتبر فيأضعف بعد عدوانها على غزة 
  تأييدها حل الدولتين المبنيةبالمائ 73كما أكدت األغلبية الساحقة . قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية

 تشاؤمهم من أن السالم ممكن أن يتحقق بين الفلسطينيين ةبالمائ 50 بينما أظهر 1967على حدود 
 . يينسرائيلواإل

22/5/2009، 48عرب  
  

  تتجاهل األراضي الفلسطينية منتشرة في لندن رغم قرار إزالتها" إسرائيل"إعالنات لزيارة  .42
السفارة السورية في بريطانيا واعتراضات إلزالة قام بريطانيون بتقديم شكاوى لدى :  راغدة بهنام-لندن 

غيبت الحدود مع األراضي الفلسطينية والجوالن وجعلتها جزءا من حيث ، "إسرائيل"خريطة ل اإلعالن
وبالفعل، نجحت الضغوط واالعتراضات التي تلقتها . يةسرائيل الذي ترعاه وزارة السياحة اإل" إسرائيل"

لمعايير اإلعالنية البريطانية، ودفعت بوزارة السياحة إلى اإليعاز إلى شركة مواصالت لندن، ووكالة ا
 المسؤولة عن نشر اإلعالنات في مواصالت لندن، بنزع اإلعالن يوم أول "سي بي إس آوتدورز"شركة 
، ولكن "خطأ مهنيا"ية في وقت الحق أمس، بأن اإلعالن كان سرائيلواعترفت وزارة السياحة اإل. أمس

 ولكن على الرغم من هذا القرار، ال تزال هذه اإلعالنات ."اف بأنه له أهداف جيوسياسيةرفضت االعتر
  .تنشر في الكثير من محطات المترو، وخصوصا المزدحمة منها

23/5/2009الشرق األوسط،   
  

  " إسرائيل"فريق تقصي الحقائق األممي بشأن الحرب يشتكي من عدم تعاون  .43
بع لألمم المتحدة، المعني بالتحقيق في أحداث غزة األخيرة، رفض انتقد الفريق المستقل، تا: لندن

ونقل عن  ريتشارد غولدستون، رئيس الفريق .  التعاون مع لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب" إسرائيل"
المستقل، المفوض من قبل لجنة حقوق اإلنسان، قوله خالل لقاء جمعه باألمين العام لألمم المتحدة بان 

 بشأن التعاون في " إسرائيل" يشعر باإلحباط ألنه لم يتلق أي رد إيجابي من حكومة كي مون، إنه
  . التحقيق

23/5/2009الشرق األوسط،   
  

   على غزة"إسرائيل"اعتداء   تجميد االتحاد المتوسطي بعدتطلبالدول العربية  :اوروبأ .44
' القدس العربي' اتصال مع قال مسؤول رفيع المستوى بالمفوضية األوروبية في:  كمال زايت-الجزائر

ي سرائيلان الدول العربية هي التي طالبت بتجميد االتحاد من أجل المتوسط، وذلك بسبب االعتداء اإل
على غزة، موضحا أن االتحاد األوروبي ال يزال غير متحمس لمشروع االتحاد المتوسطي الذي أطلقه 

  .شاريع التعاون التي كانت قائمةالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، وكان سببا في تعطيل م
23/5/2009القدس العربي،   
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  رفع الحصار عن غزة" إسرائيل"منظمة الصحة العالمية تطلب من  .45
، القوة المحتلة، برفع الحصار فورا عن "إسرائيل""طالبت منظمة الصحة العالمية .: ب. ف.   أ-جنيف 

وجاء  .رار اعتمدته جمعيتها العامة اليوم الجمعةفي قطاع غزة وذلك في ق" االراضي الفلسطينية المحتلة
هو السبب في ازمة النقص الخطير في االدوية (...) اغالق معابر قطاع غزة المحتل "في النص ان 

تستجيب للقرار االستشاري الصادر "بان " إسرائيل"المنظمة " طالبت"كما . في القطاع" واالمدادات الطبية
". غير شرعي"ذي يقضي بان بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية وال" عن محكمة العدل الدولية

تحسين الظروف المعيشة والوضع الصحي لالسرى "  "إسرائيل"وطلبت المنظمة الدولية ايضا من 
تسهيل نقل ودخول االدوية والمعدات الطبية الى "، و"الفلسطينيين، وخاصة االطفال، النساء، والمرضى

 ".القطاع
23/5/2009ن، القدس، فلسطي  

 
  والسالموالديموقراطيةالفلسطينيون يفتقدون بحرقة الوحدة الوطنية  .46

  خليل الشقاقي
 مقاال اليوم بقلم مدير المركز األميركية" ذي انترناشونال هيرالد تريبيون" نشرت صحيفة –نيويورك 

ة الغربية يقول فيه ان الفلسطيني لالبحاث والدراسات السياسية خليل الشقاقي بعث به من رام اهللا بالضف
لقد تمكنت من : "ويضيف.  الماضية كان مثيرا لالعجاب17اداء السلطة الفلسطينية خالل االشهر الـ

كما انها . اعادة النظام الى الضفة الغربية رغم الظروف المضادة لدرجة لم تشهدها سنوات كثيرة سابقة
ى ان مستوى الفساد لم يعد شديدا مثلما كان اضافة ال. واجهت جماعات اسالمية وقومية ونزعت اسلحتها

 .قبل سنوات قليلة
 في الضفة الغربية يسيطر على الذراع فتحذلك ان فصيل . غير ان هذا االستقرار لم يأت بدون ثمن

 فانها تسيطر على قطاع غزة وعلى حماساما منافستها السياسية . التنفيذية للحكومة ولسلطات االمن
وتسمح الحكومة، . مجلس التشريعي غير قادر على ممارسة اي سلطة على الحكومةالبرلمان، وان كان ال

من ناحية اخرى، فان سلطات االمن في . ليس لعجز منها، بعدم محاسبة االنتهاكات الصارخة للقانون
، وفي غالبية االحيان من حماسالضفة الغربية اعتقلت مئات من االشخاص ممن يشتبه بانهم ينتمون الى 

وجيه اي اتهام او من دون مثولهم امام المحاكم، وفي بعض االحيان كان التعذيب يصاحب دون ت
 .التحقيقات

كما ان السلطة الفلسطينية غير قادرة على ترجمة انجازاتها االخيرة الى مكاسب سياسية في مفاوضاتها 
ات المتحدة والتي تعرف  تغفل التزاماتها بمقتضى خطة السالم التي تدعمها الواليإسرائيلف. إسرائيلمع 

بخارطة الطريق، وبصفة خاصة ما يتعلق بتجميد االنشاءات في المستوطنات وتفكيك شبكتها الواسعة من 
 بانها تتعاون مع االحتالل فتحونتيجة لذلك فان النقاد يتهمون حكومة . نقاط التفتيش بالضفة الغربية

 .يسرائيلاإل
 قريب ستواجه السلطة الفلسطينية اكبر مشكلة دستورية منذ قيامها فعما. وما تحمله االيام يبدو أكثر سوءا

 يناير تنتهي والية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي /ففي كانون الثاني. 1994في العام 
 والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة االسالمية 2005انتخب في العام 

 . اي ترتيبات الجراء انتخابات جديدةفتح وال حماسولم تتخذ ال . حماس
 عندما انتهت 1999واذا استعدنا ذكرى العام . وقد يحمل عدم وجود الشرعية كما هو منتظر نتائج خطرة

الترتيبات الموقتة التفاقيات اوسلو من دون انتهاء االحتالل، اندفع القوميون الشبان بقيادة الزعماء 
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بقيادة رئيس (برغوثي بالتعاون مع االسالميين الى تحدي قيادة الحرس القديم الفتحويين مثل مروان ال
يين تتعاظم بشكل سرائيلواخذت المشاعر الشعبية للجوء الى العنف ضد اإل. ياسر عرفات) السلطة الراحل

واليوم يصل مستوى الدعم الشعبي . ملحوظ، ما ادى الى االنتفاضة الدموية التي امتدت لخمس سنوات
ية الى درجة اعلى مما كان سرائيليين داخل المدن اإلسرائيللسطيني للهجمات المسلحة ضد المدنيين اإلالف

 .2005عليه االمر منذ العام 
وحتى يمكن اتخاذ خطوة استباقية لعدم العودة الى زمن االنتفاضة، فان على الفلسطينيين ان يعودوا الى 

، والى حماس عندما رفض العالم االعتراف بحكومة 2006المسار الذي تخلوا عنه بعد انتخابات العام 
 ان توافقا على تنظيم انتخابات وطنية في حماس وفتحوعلى كل من . اعتناق الحكم الديمقراطي الشامل

وسيجد الفلسطينيون بعد استئناف الحياة .  يناير/الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول كانون الثاني
ناف الوحدة الوطنية وعرض خيارات حقيقية للسالم واالمن على جيرانهم الديمقراطية ان بامكانهم استئ

فهم بحاجة الى دعم وتفهم . اال انه ليس بامكان الفلسطينيين ان يقوموا بذلك منفردين. يينسرائيلاإل
 .اميركيين

 على مدى االشهر القليلة الماضية برعاية مصر الى اتفاق من حيث حماس وفتحادت المحادثات بين 
 ان تكونا على حماس وفتحوتتطلب هذه االنتخابات من . مبدأ على عقد انتخابات تشريعية ورئاسيةال

استعداد للمشاركة في السلطة لفترة قصيرة وربما لستة اشهر وتشكيل قوة مشتركة من الشرطة في غزة 
 .لضمان نزاهة االنتخابات

صاً الواليات المتحدة االميركية للقبول واالكثر أهمية ان ذلك يعتمد على رغبة المجتمع الدولي، خصو
 .باالنتخابات

وفي الوقت الذي تبدي فيه الواليات المتحدة رغبة واضحة في تعزيز شرعية عباس وقدرات السلطة 
 قد حماسذلك ان . الفلسطينية، فانها ربما تخشى من العواقب المحتملة لعودة الفلسطينيين الى الديمقراطية

 .مقبلة الرئاسية والتشريعية منهاتفوز في االنتخابات ال
 التي فقدت نحو ربع قاعدتها الشعبية منذ االنتخابات االخيرة حماسوتشير استطالعات اجريتها الى ان 

 – ال تتمتع اليوم سوى بتأييد ثلث اولئك الذين يمكن ان يدلوا باصواتهم – 2006 يناير /في كانون الثاني
ومن الواضح ان اولئك الذين .  في المئة40، في مستوى يزيد قليالً عن  راكداًفتحبينما بقي التأييد لحركة 

 هو ان زعيمها الرئيس عباس يمكن ان يخسر فتحواكثر ما يقلق . فتح لم يتجهوا الى حماسهجروا 
 . اسماعيل هنيةحماسبسهولة امام القيادي الشعبي في 

ولكن فلسطينيين .  السالم عن سكَتها من شأنه ان يحرف عمليةحماسوسيجادل كثيرون بأن انتصاراً لـ
فاذا لم يتحدث الفلسطينيون بصوت واحد، فان عملية . كثيرين سيرون ان مثل هذا الزعم مجانب للصواب

 .السالم ال يمكن ان تتقدم كثيراً
وكي تفوز، ال بد لها من ان تتغلب على ضعفها .  يمكنها ان تتجنب الهزيمةفتحيضاف الى هذا ان 

الداخلية، وان تعقد مؤتمرها السادس الذي تأخر كثيراً وتسترد عباءة القضية الفلسطينية وانقساماتها 
 .يسرائيلباظهار تقدم في انهاء او على االقل احتواء االحتالل اإل

 فتحان انتخابات مجالس الطلبة االخيرة التي تعتبر مقياساً لشعبية الفصائل في الضفة الغربية، تعطي 
 في حماسفعلى سبيل المثال، في جامعة بير زيت حيث فازت حركة . االملسبباً للشعور ببعض 
وكان هذا بعد .  في المئة10 بفارق 2008 في العام فتح، فازت 2007 و 2006االنتخابات بيسر في 

 مرةً فتحوفي الشهر الماضي استطاعت .  بالعنف على قطاع غزةحماسعشرة شهور على سيطرة 
ي على سرائيلابات الطلبة، مع ان هامش فوزها هبط، بسبب الهجوم اإل في انتخحماساخرى ان تهزم 

 . في المئة5قطاع غزة وخيبة االمل تجاه اداء السلطة الفلسطينية، الى 
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وباالنتخابات، . الوحدة الوطنية، والديموقراطية والسالم: واليوم، يفتقد الفلسطينيون بحرقة ثالثة امور
 .وهي مجازفة تستق االقدام عليها. لى االقلستتاح لهم فرصة السترداد امرين ع

 23/5/2009القدس، فلسطين، 
 

  ! فلنتهيأ لألسوأ... إذا فشل الحوار .47
  خالد وليد محمود 
منذ الجلسات األولى للحوار الفلسطيني في القاهرة والذي دخل متاهات أزعجت كثيراً بعض األطـراف               

طـول  "لمخابرات المصرية عمر سليمان هو      خاصة الطرف المصري، وإن قيل إن أهم ما يميز رئيس ا          
عليهما أن يتفقا فـي خـالل هـذه الجولـة مـن             : "لكن ما لبث أن تالشى ذلك عندما صرح قائالً        " البال

بينمـا كـان للرسـم      ". المباحثات الجارية اآلن وإال فإن األمور ستسير في غير ما هو مرغـوب فيـه              
ندما  ظهر المتحاورون وهم أمام نـصب أبـي          الكاريكاتوري في إحدى صحف القاهرة مؤشراً آخر، ع       

ولكن يبدو أن الرياح جـرت      ..الهول في الجيزة ينتظرون منه أن ينطق، وبالتالي أن يفصل في الخالفات           
فلقد وصل الحوار الفلسطينى إلى حالة معقدة، ال نستطيع إن نقول أن الحـوار قـد                ! بما ال تشتهي السفن   

 وجل ما نستطيع قولـه أن الخيـارات         ،قدرة على االعتراف بالفشل   نجح، وفى الوقت ذاته ال أحد يملك ال       
 وبشكل  أكثر على الشعب الفلسضينى وقـضيته التـى   ،البديلة لفشل الحوار  سكتون كارثية على الجميع       

  .ستغيب وتذوب فى سياق حلول إقليمية ودولية  تنتفي معها قيام دولة فلسطينية
 من البداهة أن نقول  إن حالة االنقسام القائمة وانعكاساتها على            في ظل هذا التعثر لجولة الحوار الخامسة      

مجمل جوالت وصوالت الحوار الفلسطيني الفلسطيني  جعلت من القضية برمتها عرضـة لمزيـد مـن                 
ي، وإطالق يد االحتالل بحرية تامة ولمزيد من فرض االمالءات التـي تـسهم فـي                سرائيلالتغطرس اإل 

صار من بعده دخول قضية الشعب الفلسطيني إلى ساحة المزايدة السياسية بين            تعميق االنقسام وتكريسه لي   
اطراف تبحث فقط عن مصالحها الذاتية، مما سيبعد الشعب الفلسطيني عن خطه الذي رسمه  لمواجهـة                 

ية لسقف التوقعـات    سرائيلمصيره مع االحتالل ومشاريعه التي نجحت إلى حد بعيد في فرض الرؤية اإل            
ية سـرائيل بانتظار الدخول فـي المـشاريع اإل      "  البعض اآلخر "بينما  " البعض"للعاب لها من    التي يسيل ا  

واألمريكية لحل القضية الفلسطينية والتي ستكرس حالة الشرذمة والضياع واالنقسام فلسطينياً وعربياً إذا             
  .يسرائيلما تم قبول مثل هذه المشاريع بأي ثمن يفرضه الراعي األميركي والمحتل اإل

ويعاني من األزمات المستعصية؛ ابتداء مـن منظّمـة         " كالمضروب على رأسه  "المشهد الفلسطيني يبدو    
التحرير، والسلطة الفلسطينية، واألجهزة األمنية، واالتحادات، المنظمات غير الحكومية، وليس  انتهـاء             

دهور شامالً على المستوى    بالمؤسسات األخرى في حقول الصحة والتعليم واإلعالم، وعندما يكون هذا الت          
  .الوطني، فإنه لن يستمر من دون حدود وبالتالي انهيار شامل لمؤسسات السلطة

ي واعتـداءات متواصـلة، واسـتيطان       إسرائيلالتحديات الجسام المفروضة على الفلسطينيين من حصار        
ن بعـشر   ومصادرة أراضٍ، وتزايد الحواجز العسكرية، وتقطيع أوصال األرض، وتضاعف االسـتيطا          

وفوق هذا وذاك، عدم وجود اتفاق فلسطيني على استراتيجية موحدة، في ظـل حالـة االنقـسام                 ..مرات
القائمة حالياً جغرافياً وسياسياً،والتي أثرت وال زالت بشكل سلبي وخطـر علـى المـشروع الـوطني                 

سطينية فـي جولـة     الفلسطيني ومنجزاته ومكتسباته؛ كل هذا من المفترض أنه يدفع الفصائل والقوى الفل           
الحوار التي من المتوقع أن تكون األخيرة إما  لطي صفحة الماضي بكل مآسيه واالتفاق على حد أدنـى                   
يسمح باستعادة التعايش والتوافق على برنامج محدد يخدم البرنامج الوطني الفلسطيني، ويمهـد إلجـراء               

ر القضية الفلسطينية برمتها، مع كـل مـا          وإما  استمرار النزاع وانهيا     ،"الشرعية"انتخابات تعيد تأسيس    
  !يترتب عليه من تداعيات سلبية على مجمل المشروع الوطني والقضية الفلسطينية
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مرة أخرى نكرر ونقول أن األيام القليلة المقبلة ستضع قضية فلسطين على مفترق طرق، وسوف يكـون       
جرحى وأسرى وغير ذلك أمانة في      مجمل المشروع الوطني الفلسطيني  بكل ما فيه من تاريخ وشهداء و           

أعناق من يقودون حوار القاهرة، وسوف يسجل التاريخ ما سيسجل، ولن يرحم أحداً؛ لذا فالمطلوب فـي                 
هذه األوقات الصعبة أن يقف الكل وقفة مسئولية يعترفون فيها بخطورة الموقف وما تتعرض له قضيتهم                

 على يقين بأن هذا الحوار سيكون فرصتهم األخيـرة،          ويقدروا عظم األمانة التي تصدوا لها، وأن يكونوا       
لكن عواقب فشله وخيمة وأكثر مأساوية وسوداوية، وهو ما بات يدركه الجميـع  دون اسـتثناء، وفـي                   
النهاية مهما حاولنا أن نتفاءل أو نتشاءم، فإن ما سيحسم األمور هو ما يدور في الغرف المغلقة بعيداً عن                   

  ! يا ترى هم فاعلون؟فماذا..األضواء والعدسات
 23/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الرد على استخفاف اليمين الصهيوني باألردن .48

     ياسر الزعاترة
إذا كان اقتراح النائب اليميني المتطرف أرييه الداد باعتبار األرن دولة للفلسطينيين كتطبيق عملي لحـل                

عـضو فـي حـزب      (ل فـي التطـرف      الدولتين نوعا من الجنون اليميني غير المستبعد من نائب موغ         
 فإن قيام االئتالف الحاكم بتبني تحويل االقتراح إلى لجنة الخارجية واألمن في الكنيست وليس               ،)موليديت

 هذا الموقف يشكل استخفافا ببلدنا هذا وجميـع         ،إسقاطه مباشرة بوصفه شكال من أشكال الهذيان السياسي       
  . مواطنيه

 فاألردنيون والفلسطينيون وسواهم من أبناء هذه األمة ليـسوا          ،حاتليس لدينا خوف من مثل هذه االقترا      
 وها إن عقودا من القتل والعقاب الجمـاعي         ،قطعانا من األغنام يسوقها الصهاينة إلى حتوفها وهي طائعة        

 بينما فشل المشروع الصهيوني وتراجع في كل معاركه بعد عـام            ،لم تزد الفلسطينيين إال تمسكا بحقوقهم     
 وبينهمـا   ، وصوال إلى المعركة األخيرة في قطاع غزة       ،عركة الكرامة هنا على أرض األردن      من م  67:

  2006، وتموز 2000 وأيار 73جوالت كبيرة في أكتوبر 
 فضال عن قراءة مـا يرشـح مـن          ،لكن ذلك ال ينبغي أن يغض النظر عن حجم االستخفاف الصهيوني          

 ال سيما أن مثـل تلـك المواقـف ال           ، الوقت مقترحات صهيونية يمكن أن تتحول إلى مخططات بمرور       
 ال تنفي إمكانية تـصدره المـشهد فـي         ، فضال عن أن عزلة هذا األخير اليوم       ،)الداد(تنحصر في أمثال    

 وإال فمن ذا الذي كان يتوقع أن يصبح المتطـرف ليبرمـان وزيـرا لخارجيـة الكيـان                   ،جوالت مقبلة 
  .الصهيوني في يوم من األيام؟،

على اإلنترنت نشرت خالل شهر آذار الماضـي قبـل          " يديعوت أحرونوت "وقع صحيفة   في مقابلة مع م   
إن :  وكان يومها مرشح نتنياهو لمنصب مستشار األمن القومي        ، قال عوزي أراد   ،تشكيل الحكومة الجديدة  

ـ              ة الحل األمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة كونفدرالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكـة األردني
  .الهاشمية

 ربما على نحو    ، ما سبق أن طرحته    - للمفارقة   -وقد تضمن مشروع عوزي أراد نقاطا أخرى من بينها          
سيتجـسد  " داخل إسرائيل "إن حلم الفلسطينيين الموجودين     :  زعيمة كاديما تسيبي ليفني عندما قالت      ،أوسع

مر الذي تبناه نتنياهو علنا بحديثه عن        األ ، وإن حاولت التراجع عنه بعد ذلك      ،عمليا في الدولة الفلسطينية   
  . الدولة اليهودية قبل وبعد لقائه مع الرئيس األمريكي

عـدد سـكانها   (إن باإلمكان ضم سكان المدن والقرى العربية في المثلثين الشمالي والجنوبي          " أراد"يقول  
 تمنح  ،ي صحراء النقب   وذلك بترحيلهم إلى أراض تضم إليها ف       ،إلى الدولة الفلسطينية  ) ربع مليون نسمة  

قيـادة الـسلطة    (لها كبديل عن األراضي التي أقيمت عليها الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية              
 مع العلم أن مـستوطنات الـضفة ال         ،وافقت على مبدأ مبادلة األراضي على قاعدة نسبة واحد إلى واحد          
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 بـل   ،جري ربطها عبر األنفاق والطرف االلتفافيـة      تكتفي بتقسيم الكيان الفلسطيني العتيد إلى كانتونات ي       
  ).تضيف إلى ذلك سرقة األراضي التي تسيطر على أهم أحواض المياه في الضفة

 وهي أن المخـاطر     ، لكن الداللة واحدة   ،"أرييه الداد "أكثر خطورة من هذيان     " أراد"هذا الكالم الذي ردده     
ع اإلعالن عنها في القاهرة يوم الرابـع مـن حزيـران             ال سيما أن الخطة الجديدة المتوق      ،ال تزال قائمة  

 ليس فقط ألنها تتضمن شطبا كامال لحق العودة لالجئين الذي يعيش أكثـرهم              ،تنطوي على تهديد لألردن   
 بل أيـضا ألن دولـة       ،)بحسب الخطة يجب منحهم جميعا جنسيات الدول التي يعيشون فيها         (في األردن   

 وستؤدي إلى شكل من اشكال      ،ليها الخطة ستكون طاردة للفلسطينيين    الكانتونات التي يفترض أن تفضي إ     
  .الترانسفير الطوعي

 أمـا   ،إننا إزاء واقع معقد ليس ثمة من رد ناجع عليه سوى دعم خيار المقاومة في األراضـي المحتلـة                  
 والفلـسطينيين   ،التسوية في ظل الوضع القائم فال يمكن إال أن تكون علـى حـساب فلـسطين واألردن                

 ومعهم شرفاء األمة في مواجهة موجة التـسوية والتطبيـع           ، ما يفرض عليهم التوحد    ،األردنيين في آن  و
  .الجديدة وتداعياتها

  23/5/2009الدستور، 
  

  ي واإليرانيسرائيلاإل-العالم العربي والصراع المحموم بين المشروعين األميركي .49
  اهللا األشعل عبد

في المنطقة أن يرصد عدداً مـن المؤشـرات بعـد قـراءة             يستطيع مراقب الحراك المكثف والمتسارع      
يشترك في هذا الحراك معظم     . الخطوط التي تتشابك وتوشك أن ترسم خريطة سياسية جديدة في المنطقة          

دول المنطقة والواليات المتحدة، وتكاد القراءة األولى للمشهد تلمح االتجاه األغلب الذي يشيع التفاؤل في               
ة والعالمية على الرغبة في السالم اإلقليمي والتهدئة والتوصل إلى تسويات، بـصرف             نقطة اللقاء اإلقليمي  

لـذلك  . يسرائيل اإل-النظر عن حظوظ األطراف في هذه التسويات التي تقوم كلها على الصراع العربي           
  :يمكن تقديم المالحظات اآلتية

، إلى رغبة بحـل الـصراع،    سرائيلإ الى الواليات المتحدة و    حماستشير رسائل إيران وسورية و      : أوالً
وأكدت طهران للمرة األولى بشكل قاطع أنها ال تعارض أي تسوية تقوم على حل الدولتين بمـا يعنـي                   

 في إطار هذا التطـور،      إسرائيل ودعم المقاومة، واالستعداد لالعتراف ب     إسرائيلالتخلي عن فكرة زوال     
ومن دون استعراض لتفاصيل التـصريحات      . ياسيةوربما الرغبة في المشاركة في كل جهود التسوية الس        

  .فإنها جميعاً تميل إلى الهدنة والتهدئة وتشجيع التسوية السياسية
تشير الرسائل المصرية والسعودية بالذات إلى أن السياسة األميركية في المنطقة لـن تـستوي إال                : ثانياً

 وتحفيز الواليـات    إسرائيلتعدة لتشجيع   وأن المنطقة العربية مس   . يسرائيل اإل -بتسوية الصراع العربي    
المتحدة للمشاركة في هذا التشجيع والعدول عن البرنامج المعاكس الذي أعلنه نتنياهو الذي لـم يعتـرف                 
بأي أفق سياسي ويكرر أنه يقبل فقط بحكومة حكم ذاتي إداري وليس دولة لها طابع سياسي، مع إمكـان                   

  .يةسرائيلسب نظرية األمن اإلبحث مثل هذه الدولة بمواصفات معينة تنا
 هذه األفكار كأنها في حال مفاوضات مع العربـي والفلـسطيني            إسرائيلفي الجانب اآلخر، تطرح     : ثالثاً

واألميركي إلى حد ما، وكأن نقطة لقاء مشتركة توشك أن تتبلور، وأن تسوية شاملة توشـك أن تظهـر                   
  .الجاري) مايو( أيار 6على نحو ما أعلن أبو مازن خالل زيارته القاهرة في 

األول هـو   : إذا قاربنا بين كل أطراف الحراك، أمكن أن نتصور أننا إزاء مـشروعين مختلفـين              : رابعاً
 األميركي في ثوب جديد وباألهداف نفسها، مع اختالف فـي شـكل التحالفـات               -ي  سرائيلالمشروع اإل 
فشلت المشروع في البداية وإعـداد العـالم        في هذا المشروع يتم إنهاء المقاومة العربية التي أ        . واألدوات

 تقبـل   لكـي  إسرائيلالعربي لدور بارز يقوم بموجبه بعدد من الجهود إذا أراد لواشنطن أن تضغط على               
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حل الدولتين، من دون أن تضمن تنفيذ هذا الحل على األرض، ألن واشنطن ترى أن الموافقة على هـذه                   
 عـن   التخلـي ناحية النظرية حتى يمكن بعد ذلك إجباره على         الصيغة هي أهم تنازل يقدمه نتنياهو من ال       

مقابـل هـذا التنـازل      . مشروعه في المنطقة، والعمل لتنفيذ هذه الصيغة التي لن تتحقق علـى األرض            
 خوفها من الملف النووي اإليراني، وأن يصطف        إسرائيلالنظري، مطلوب من العالم العربي أن يشاطر        

، مثلما كانت واشنطن تدعو العالم العربي في بداية الثمانينات من القرن            معها ضد العدو المشترك الجديد    
بحسب مقولة ألكسندر هيغ وزير     » لنا جميعاً « العدو المشترك    إسرائيلالماضي إلى اعتبار موسكو وليس      

 بعد الغزو السوفياتي ألفغانستان، وكانت نقطة تحول حاسمة في تـاريخ العالقـات              1981الخارجية عام   
مطلوب من العالم العربي أن يوجه جهده السياسي واإلعالمـي وإعـداده لعـسكري              . ة حتى اآلن  الدولي

ي مدعوم أميركياً على إيران إلخراجها من المعادلة اإلقليمية تمامـاً           إسرائيللمساندة أي هجوم أميركي أو      
سوية بـالمفهوم   وإذا تحقق ذلك، يجف مصدر دعم المقاومة وتستقر قواعد الت         . يسرائيلوفق المنظور اإل  

ي، ويصبح سهالً على الدول العربية أن تحل محل القوات األميركية في العراق وأن تحل قوات                سرائيلاإل
ي تحقيق ذلك مع إيران والمقاومـة       سرائيل اإل -حاول المشروع األميركي    . إسالمية محلها في أفغانستان   

، ثـم يلتـف اآلن إلخمـاد مـصدر          والعراق ولبنان منذ وقت طويل لكنه عجز في المواجهة العسكرية         
المعارضة للمشروع وهو إيران، بعد أن قدر أن التكاليف السياسية للحوار مع إيران سـتكون باهظـة،                 

  . تجاه نيات الواليات المتحدةإسرائيلوأنها ستثير قلق الحلفاء العرب و
مل بأن يمضي بالملف     ويأ إسرائيلالمشروع الثاني، هو المشروع اإليراني، الذي يحاول أن يقلل مخاوف           

ويظهر في هذا المشروع تصميم إيراني نهائي يقابله        . النووي على رغم كل األنواء وأن يحتوي الضغوط       
ي نهائي، ألنه إذا تم إنهاء المشروع اإليراني النووي بالهجوم عليه، فال حاجة بعـد ذلـك           إسرائيلتصميم  

في سياق هذا المشروع ال بد مـن        . فيبدو مستحيالً  في إنهائه بالحوار     إسرائيلأما أمل   . للحوار مع إيران  
 إسـرائيل  ومدى استعدادها هي لالعتراف ب     إسرائيلأن تكون طهران قد فكرت في المكان الذي تقف فيه           

ووقف المقاومة في لبنان وفلسطين وتطبيع العالقات مع الدولة العبرية ما دام دعم المقاومة هدفه تعظـيم                 
  . الحاسمةاإلستراتيجيةووي فهو الورقة ف النألوراق السياسية، أما الملا

 -مما تقدم يتضح أن المنطقة مقبلة على مواجهة واضـحة بـين المـشروعين، المـشروع األميركـي                 
ي الذي يحتوي غضب العالم العربي ويرضيه بوعود نظرية أمالً في ضمه إلى قافلـة العـداء                 سرائيلاإل

إلى الفوز بملفه النووي وبحوار يـضمن إليـران دوراً          للمعسكر اإليراني، والمشروع اإليراني الهادف      
ومكانة في اإلقليم بما في ذلك تسهيل خروج القوات األميركية من العراق، واستخدام األوراق األخـرى                

  .في صيغة للتعاون مع الواليات المتحدة
الملحمة بسبب  سماوات المنطقة ال تزال مزدحمة وأظن أن العالم العربي سيكون الخاسر الوحيد في هذه               

 التي تعـيش هـاجس   إسرائيلعجزه عن إيجاد منصة مستقلة، وتهافته على التسوية في شكل معقول من          
  .استمرار المشروع الصهيوني بأي ثمن

إذا ضربت إيران وُأسكت صوتها، فازت الحكومات العربية بالرهان ولكنهـا تخـسر أمـام المـشروع                 
فالدول العربية هي أحد أهداف هذا الرد، وتكون قـد حاربـت            أما إذا تمكنت إيران من الرد       . الصهيوني

 األميركية فـستحدث    -معركة عدوها التاريخي من دون أن تدري، أما إذا نشطت المفاوضات اإليرانية             
  .التنازالت المتبادلة في منطقة الفراغ العربي

  23/5/2009الحياة، 
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  ؟؟..ية ومسرح العمليات القادمسرائيلالمناورات اإل .50
  واصف عريقات 

ية واستعدادات الجبهة الداخلية الـشاملة بمعـزل عـن          سرائيلَال يمكن فهم المغزى الحقيقي للمناورات اإل      
  .ية الداخلية وتأثرها بالمتغيرات الدولية واالقليميةسرائيلسياقها السياسي والظروف اإل

ألميركي الذي كان يبـدي بعـض       ية تتخذ قرار الحرب وتبلغه للحليف ا      سرائيلفي السابق كانت القيادة اإل    
، حيـث أن    سرائيلالتحفظات والمالحظات على شكل الحرب وليس مضمونها، وهذا غير متوفر اليوم إل           

 باراك اوباما يؤشر على تغير جوهري فـي التفكيـر           األميركي والرئيس   األميركيةما صدر عن االدارة     
، وهو بالتأكيد محـصلة لتجـارب الماضـي          فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية     األميركياالستراتيجي  

ومعهـا  ) العـراق وأفغانـستان   (واالستنتاج بعدم نجاعتها، والتوصل لقناعة بأن هذه الحروب األميركية          
لم تجلب لهم سوى الويالت واالحقاد، وهم بحاجة الى الخروج من           ) فلسطين ولبنان (ية  سرائيلالحروب اإل 

ويسعون لتحسين صورة الواليات المتحدة وتخفيف التـوتر        مآزقها وليس الدخول في حروب جديدة، بل        
بين الدول، يعزز ذلك المحادثات االميركية الروسية لإل تفاق على تخفيض الترسانة النوويـة فـي كـال                  

ية على شن الحرب بدعم اميركـي، إال اذا قـررت ان تخوضـها             سرائيلالبلدين، وهذا يحد من القدرة اإل     
منها ما يتعلق بقـدرات     ) عسكرية وسياسية (ية معضالت أخرى    سرائيلات اإل منفردة، وهنا ستواجه القياد   

ي وكفاءة جنوده القتالية التي شابها الكثير من نقاط الضعف والتراجـع فـي حـروبهم                سرائيلالجيش اإل 
الشاملة النظامية والتقليدية ضد المجموعات الفدائية وحرب العصابات وبدعم عسكري وسياسي اميركـي             

 الحرب بدون هذا الدعم، وما زال مثل حرب رمـضان           إسرائيليكون األمر حينما تخوض     كامل، فكيف   
 ماثال في األذهان وكيف تمكن الجندي المصري والسوري بدعم من أخيه العربي من اقتحـام        1973عام  

خط بارليف الحصين والوصول الى مشارف طبريا، وفي وصفه لهذه الحرب قال شارون في كتابه الذي                
) اكتوبر(كان يوم الثامن من تشرين االول       "مذكراته عن هذه الحرب وتحت عنوان عبور القناة         نشر فيه   

 بالدعم األميركي الالمحدود خاصـة فـي        سرائيلوجاء اإلنقاذ إل  " كارثة حقيقية وكابوساً لرجال الدبابات    
لومـات الميدانيـة    مجال التزويد بالعتاد والسالح وتعويض النقص أو بالتقنيات الحديثة ووسائل جمع المع           

 وما يزيد األمر تعقيدا هو تغيـر        ،ومواقع نشر القوات باألقمار الصناعية والسيطرة على مسرح العمليات        
ي والهالة التي كانت تحيط به وأنه ال يقهر، كما تعلم كيـف  سرائيلنظرة الجندي العربي لكفاءة الجندي اإل 

ي الجوي والبري والبحـري، واصـبح       سرائيليستعيض في تحضيراته واستعداده للحرب على التفوق اإل       
جندي متدرب على خوض الحـرب  ) الذي برهن على جدوى نمط حرب العصابات(هناك إضافة للفدائي  

ية ان أي   سرائيلي المطلق، لذلك تدرك القيادة اإل     سرائيلالحديثة المتحركة بالخطط المرنة لتجاوز التفوق اإل      
 ال  إسـرائيل م األميركي سيكون له تبعات خطيرة أقلها ان         حرب قادمة أو عدوان ستشنه بمعزل عن الدع       

( ميدانية، ما يضاعف من احتمال اسـتخدامهم ألسـلحة اإلبـادة الجماعيـة              ) هزيمة(تحتمل أي خسارة    
 الوحيـدة فـي الـشرق       إسرائيل، و )النووي(وأسلحة الدمار الشامل    ) البيولوجية من جرثومية وكيماوية   

سلحة وهي مصدر الخطر، لكنها ليست في مأمن من هذا الخطر أو ممـا              االوسط التي تملك مثل هذه اال     
سيواجهها من ردود، وهو ما يفسر حجم االستعدادات والتحضيرات والمناورات والتصريحات االعالمية            

ية التي ترافقها، ويبدو ذلك واضحاً في إعداد الجبهة الداخلية وتهيئتهـا المتـصاص الـصدمة                سرائيلاإل
ئم للحرب المفاجئة بأنماطها المختلفة بهذا الحجم وبتعويم مقصود وهل هـذه المنـاورات              واالستعداد الدا 

؟؟، وهي وإن كانت تحمل رسائل متعددة اال أنها تدلل على ان القيـادة     ..لصد الهجمات ام لشن الضربات    
ة علـى   ية في حيرة من أمرها بعد ان وجدت نفسها مكبلة بوعود انتخابية غير قـادر              سرائيلالسياسية اإل 

تنفيذها، عكست نفسها على تصرفات القيادة العسكرية والتي أخذت تتحدث عن الحرب البرية النظاميـة               
وامكانية التعديل عليها لتالئم الحروب الفدائية والمجموعات الصغيرة واالعتماد على األسـلحة الحديثـة              

ير التقليدية والـصواريخ بعيـدة      والوسائل التقنية المتطورة، واستعدادات الجبهة الداخلية على الحرب غ        
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المدى حاملة الرؤوس وتطوير النظم الدفاعية والدرع الصاروخية، وتطبق المناورات لمـسافات بعيـدة              
بذراعها الطويلة فوق البحر المتوسط شرقي اليونان وفوق مضيق جبل طـارق، وتخـوض المعـارك                

 ما قالت بأنـه منـشأة نوويـة فـي           التجريبية وتضرب القوافل وتغرق السفن في السودان بعدما قصفت        
سورية، وتعلن استعدادها للحرب على جبهات متعددة ضاربة بعرض الحائط كـل المتغيـرات الدوليـة                
واالقليمية، وفي مقدمتها األزمة االقتصادية العالمية والمحلية، ودون محاولة أخذ العبر واالسـتفادة مـن               

  .تجارب الحليف األميركي وسعيه للتغيير
ولكـل  ) ضرب ايران ( تضع دائما أهدافا استراتيجية وتهدف ألقصى الطموحات         إسرائيلوم ان   من المعل 

متاحة للتنفيذ قابلة للتعديل كما فعلـت فـي         ) تكتيكية(منها كلفته وقيمته، لكنها تضع أيضا أهدافا وسيطة         
  كم ووصلت بيروت، ويمكـن أن تتـضمن هـذه          40 وتحدثت عن    1982خطتها في عملية اورانيم عام      

ي وابعاد األنظار عن    سرائيلاألهداف أيضا التغطية على الضعف في مواجهة التحديات واشغال الداخل اإل          
المتغيرات التي تؤثر على المعنويات، ومنها كشف شبكات التجسس في لبنان، وكل من هـذه األهـداف                 

  .بحاجة الى تطبيقات ومناورات تحاكيها الختبار األداء بما فيها القيادات
مرحلة أنصاف الحلول وتبقى قدرتها على استخدام قوتها في حدود فلسطين           ) مرغمة( تعيش اآلن    لإسرائي

وبدرجة أقل في لبنان، ولو انها غير كافية بالنسبة لهم لكنها تأتي في             ) عمليات محدودة متنوعة تصعيدية   (
ية السياسية والعـسكرية    يلسرائسياق التأكيد على أنهم يملكون زمام المبادرة وهذا جزء هام من العقيدة اإل            

يين بانهم مهددون بشكل دائم ويجب ان يظلوا في حالة يقظة وأن الحـرب         سرائيلالتي تزرع في نفوس اإل    
  .قادمة ال محالة، وما الحديث عن السالم اال ضرب من األوهام

  23/5/2009األيام، فلسطين، 
   الوقتإلضاعةهناك خطة  .51  

  بن كاسبيت 
التقاليد مديدة السنوات التي يأتي فـي اطارهـا رئـيس وزراء            . فر المريكا في البداية هو خشي من الس     

ي جديد دائما في المقدمة لزيارة رئيس الواليات المتحدة، ويطرح امامه خططه ويحـصل علـى                إسرائيل
بنيامين نتنياهو ارسل امامه عامود الدخان الصاعد امام المعسكر اال وهـو شـمعون              . مباركته، انكسرت 

س هذا الرجل الرومانسي الذي ال يوجد له مثيل، كان داعية وعد الرئيس اوباما بأن بيبـي                 الرئي. بيرس
  .الجديد ليس ما كان عليه ذات مرة وانه يريد ان يصنع التاريخ

بعد ذلك جاء الملك عبداهللا الى واشنطن وغرس عند اوباما افكار السالم االقليمـي وكـذلك التعزيـزات                  
ية عمومـا وعمليـة     سـرائيل يبي في هذه االثناء كان يعيد دراسة السياسة اإل        ب. والجدول الزمني المتزاحم  

ية إسـرائيل اتباعه وعدوا بان يصل الى واشنطن جاهزا مع خطـة سـالم             . السالم على وجه الخصوص   
  .جديدة وافكار شجاعة

ن مـن   ية الجريئة الجديدة، تلك التي كـا      سرائيلاين الخطة اإل  . ما الذي تمخض عنه كل ذلك؟ ليس كثيرا       
المفترض ان تتبلور اثر سلسلة هامة من المداوالت االستراتيجية بما في ذلك اجراء اسـتعراض معمـق                 

باراك، ليبرمان، يعلون، مريدور    . بجدية واهتمام كبير  . لكل قادة االذرع االمنية؟ هم جلسوا مرات كثيرة       
ن، رئـيس شـعبة     رئـيس هيئـة االركـا     . كل واحد جلس قبالتهم بدوره مع استعراض معمق       . وبيغن

االستخبارات العسكرية، رئيس الشاباك، رئيس الموساد، ومن بعدهم مـستويات العمـل واالسـتخبارات              
  .اذا اين النتيجة؟ ماذا عن الخطة؟ انه لسؤال جيد بالفعل. االخرى

 خطة سالم امريكية جديدة، مشروع اوباما المعدل الذي سـيرتكز           –ما سنحصل عليه بدال من ذلك قريبا        
 ال تختلف كثيرا عن اتفاق جنيف الذي طرحه يوسي          –) باالضافة لحق العودة  (خطة السالم العربية    على  

هذه القنبلة الزمنية ستتكتك علـى طاولـة        . بيلين والذي سيتم تبنيه من قبل اغلبية الدول العربية المعتدلة         
  .نتنياهو
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الذي طلب من اسحق    (في السابق   كرد على المشروع مثل جيمس بيكر       " ال"او  " نعم"ان طالب اوباما بـ     
" ال. "تعني سقوط الحكومة  " نعم. "، سيجد بنيامين نتنياهو نفسه في طريق مسدود       )شامير القدوم الى مدريد   

 االبـن الوحيـد     إسـرائيل لم تعد   .  في الواليات المتحدة   إسرائيلتعني احداث تغير دراماتيكي في مكانة       
ارق ومتمرد تم تدليله طوال سنوات كثيرة من قبل والديه          ابن ضال وم  . وال حتى االبن المفضل   . االوحد

  .السابقين وتحول الى شخصية ال تطاق يتوجب االن اعادة تربيتها
في واشنطن منذ ان بدأنا نتذكر انفسنا، ستفقد هذه         " من يقوم بادخال االمور واخراجها    " التي كانت    إسرائيل

السؤال الذي يتوجب على نتنياهو ان      . ن يكون وحيدا  التحالف ل . العالقات الخاصة ستبرد  . المكانة بسرعة 
المـستوطنات ام العالقـات مـع       :  اكثر من االخر   إسرائيليسأله لنفسه سيكون، ما هو االمر الهام المن         

  .السؤال هو ان كانت لديه قوة داخلية لمواجهة هذا السؤال. نتنياهو يعرف الرد. الواليات المتحدة
  ايران اوال
ة الجديدة تلك التي شكل من اجلها طاقم صياغة خاص كثير المشاركين، تنفض الغبـار               يسرائيلالخطة اإل 

هـي مكتوبـة    ". نقاط للنقـاش  "ما تبقى منها هو     . االن في جوارير منسية في القدس وفي تل ابيب ايضا         
: العنـوان ). ثالث صفحات باالضافة لفقرة اضافية في الصفحة الرابعة       (باالنجليزية على اربع صفحات     

  ".نقاط للنقاش. ية الجديدة في المجال السياسي واالمن القوميسرائيلياسة الحكومة اإلس"
كـل الخيـارات    "،  "التهديد االيراني لعملية السالم   : "ثالث فقرات (الفصل االول يدور طبععا حول ايران       

  "). الجدول الزمني"، و "على الطاوفة
تسليم قدر اكبـر مـن االرض       : التوجه الواقعي "ولى  الفقرة اال ". عملية السالم "الفصل القادم يدور حول     

 من غزة حيث نشأت هناك      إسرائيلكلنا رأينا ما حدث عندما انسحبت       . للفلسطينيين ليس الحل بكل بساطة    
من يريد السالم والمـصالحة لـن يرغـب         . دولة ارهابية مدعومة من قبل ايران، على حدودنا الجنوبية        

علينـا ان   .  ايضا نحن بحاجة لنهج واقعي ال يتجاهل اخفاقات الماضي         بتكرار هذا الفشل بالضفة الغربية    
  ".نجد افكارا جديدة وخالقة تضع االساس خطوة تلو خطوة للسالم الراسخ القابل للوجود

" سياسي امني واقتصادي  : عملية ثالثية المسارات  "فقرة حول   . االمر يتواصل في نفس االسلوب بعد ذلك      
نحـن  "ما الذي كتب هناك؟ ". التسوية الدائمة"وفقرة حول "  كدولة يهوديةائيلإسرالمجتمع في "فقرة حول  

نتطلع لتسوية دائمة تكون للفلسطينيين في اطارها كل الصالحيات من اجـل الـسيطرة وادارة حيـاتهم                 
باستثناء عدد قليل من الصالحيات التي قد تشكل خطرا على المـصالح القوميـة واالمنيـة الحـساسة                  

  ".سرائيلإل
هنا ". مبادرة السالم العربية  "، و   "انابوليس"،  "القدس"،  "المستوطنات"الصفحة الثالثة من الخطة تدور حول       

 ستحترم كل االلتزامات السابقة بعدم بناء مستوطنات جديـدة          إسرائيلحكومة  . "يبدأ االمر باثارة االهتمام   
 فـي  ،وطنات ستبحث في التسوية الدائمة    قضية المست "كتب هناك   " وتفكيك البؤر االستيطانية غير القانونية    

هذه االثناء ال يفترض ان يغير البناء داخل المستوطنات القائمة ما يتفق عليه في المستقبل بصدد مستقبل                 
فكرة اعتبار المستوطنات العقبة الكبرى في طريق السالم هي فكرة          . هذه المستوطنات ضمن اتفاق السالم    

االف االشخاص اقتلعـوا مـن      .  مستوطنة 21 بتفكيك   إسرائيلقامت  قبل اربع سنوات فقط     . غير منطقية 
: ما حدث هو عكس ذلـك بالـضبط       . منازلهم على امل ان يؤدي ذلك الى دفع السالم لالمام بطريقة ما           

المزيد من المتطرفين والمزيد من االرهاب واالف الصواريخ التي تنزل علـى رأس المـواطنين فـي                 
  ".إسرائيل

انابوليس كان عملية تهدف الى الوصول الى اتفاق سـالم فـي اخـر              : "ل انابولسي هناك فقرة مثيرة حو   
 السابقة الكبيرة خصوصا الن الفلسطينيين رفـضوا        إسرائيلهذا لم يحدث رغم مساعي حكومة       . 2008

  .ابداء المرونة في اغلبية المسائل
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بوليس لم تتمحـور بدرجـة      كعملية كانت في انابوليس عدة عناصر ايجابية، ولكن لسوء الحظ عملية انا           
كافية حول تغيير الواقع على االرض او انشاء الظروف الصحيحة التي يمكن لعملية السالم في اطارهـا                 

  ".نحن عازمون على تبني مثل هذا النهج. ان تنجح
 في الماضي قال العالم العربي ال     : "فقرة منفصلة مكرسة لمبادرة السالم العربية تنهي هذه الوثيقة الغربية         

المبادرة العربية من هذه الناحية هي خطوة في االتجـاه          .  وال للمفاوضات  إسرائيلللسالم وال لالعتراف ب   
 تواجه عدة مشاكل جدية مع عدد من افكار المبادرة بصدد المـصالح القوميـة               إسرائيلولكن  . الصحيح

م والمـصالحة بـين     وهكذا في الوقت الذي نرحب فيه بالدعوة للـسال        . سرائيلواالمنية الحساسة جدا إل   
نحـن نعتقـد ان   .  والعالم العربي، نعتقد ان تفاصيل االتفاق يجب ان تبحث بين الجانبين انفسهما   إسرائيل

للمرة االولى منذ مائـة     .  والعالم العربي اكبر من اي وقت مضى       إسرائيلاحتماالت التعاون الحقيقي بين     
ان كان بامكاننا ان نعمل معا      . الخطر هو ايران  هذا  .  خطرا وتهديدا مشتركا   إسرائيلعام يواجه العرب و   

من اجل مواجهة هذا الخطر المشترك فنحن مستعدون بالتاكيد ايضا للعمل معا وايجاد طريق لدفع السالم                
  ".لالمام

 هـذا   2009هذا عالم بنيامين نتنيـاهو      . ايران هي فصل المقال   . الوثيقة استهلت اذا بايران وانتهت فيها     
السؤال هو ما هو االمر الذي يوجد لديه استعداد للتضحية به والـى اي مـدى                . ي يهمنا االمر الوحيد الذ  

: ان كان هو االخر قـد ادرك االمـر        ". محرقة ثانية "يمكنه ان يكون مرنا حتى يعالج هذا التهديد ويمنع          
فـي عهـد    وفهم ان الجدل القديم حول عدة جبال في يهودا والسامرة بيننا وبين الفلسطينيين يفقد مغزاه                
  . الصواريخ النووية االيرانية والحرب العالمية الداخلية في االسالم وخطر االرهاب غير التقليدي

 قادرة على شراء مكان تاريخي لنفسها في المعسكر العربي المعتدل، ان اختـارت              إسرائيلهل اقتنع ان    
ة استيطانية والتشبث بكل تلة     وفقا لصيغة الملك عبداهللا؟ استمرار الجدل حول كل بؤر        "  دولة 23حل الـ   "

  .سيبقينا مع مزيد من االرض ولكن مع قدر اقل من االمن
بيبي سـيفعل   . وان كل ما نراه االن هو زائف وخداع       . شمعون بيرس مثال على قناعة ان نتنياهو هناك       

 يقـول   ولكن ما الذي يقوله بيبي في هذه االثناء؟ هو حتى ال          . ذلك كما يقول بيرس الوباما ولنفسه ايضا      
واوباما . بيرس سيضطر عما قريب لسؤال نفسه من الذي يخدع من هنا          ". حل الدولتين "بصوت مسموع   

  . ايضا سيطرح نفس السؤال
  اضداد متواصل 

مـن الناحيـة    . االمريكيون ايضا يعترفون بـذلك    . في داخل الغرفة كانت لنتنياهو واوباما محادثة طيبة       
نتنياهو شكاك والعب بوكر خداع وغماز لماز       .  هما ضدان مطلقان   االخرى بنيامين نتنياهو وبراك اوباما    

اما اوباما فصريح مباشر وجريء وقد ادخل للسياسة االمريكيـة روحـا            . ومضلل ويطلق حيال متناقضة   
من الصعب على نتنياهو    . هو منفتح وال يتردد في وضع اوراقه على الطاولة مكشوفة تماما          . جديدة تماما 

  . مواجهة مثل هذا النهجان يمارس الخداع في
. مأساتنا هي ان اوباما قد حـصل علـى نتنيـاهو تحديـدا وبـالعكس     . ال يروق له ابقاء االوراق سرية  

واية روعة كانت ستنتج من هـذا       . فلتتصورا كيف كان من المالئم مثال ان يستقبل جورج بوش نتنياهو          
ما كان سيفرح باولمرت وسيتمتع به      اال ان اوبا  . بدل من ذلك حصل بوش على شارون واولمرت       . اللقاء

 إسرائيلعندما انعطفت امريكا يسارا بعد ثماني سنوات من اليمين المحافظ، استدارت            : او بكلمات اخرى  
  .لليمين واالن يتوجب على القطبين المتعارضين هذين ان يعمال معا

ربما يحدث  . ا البعض االضداد تنجذب لبعضه  . من الناحية االخرى مبدأ المغناطيس يعمل بصورة عكسية       
  .ذلك وفقا لقاعدة المغناطيس
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في داخل الغرفة وجد اوباما بيبي مختلفا تماما ال شك ان نتنياهو قال له ان مـن الواضـح ان الـدولتين            
فصل مصاعبه السياسية واوضح ان الوقت سيفعل فعله وان من المهم له قبل             . ستقومان في اخر المطاف   

  .ياجات االمنيةكل شيء ان يرسخ القيود واالحت
اوباما اثنى علـى قـدرات نتنيـاهو        . بعد ذلك قبالة الصحافيين خرج شيء ما من كل ذلك نحو الخارج           

تحدث عن انه في    . السياسية وقال انه يثق به في هذه القضية ويعرف انه لن يفوت هذه الساعة المصيرية              
. ال مزيد من التسويف والمماطلـة : بكلمات اخرى. االسابيع واالشهر القريبة سنضطر لدفع عملية السالم   

  .ايام، اسابيع، اشهر وليس سنوات
يين والفلسطينيين الذين يعيشون بجانب بعضهما البعض في سـالم          سرائيلنتنياهو من ناحيته تحدث عن اإل     

 وعندما سئل عن مصطلح الدولتين رد بان االمور ستجري على االرض وان المصطلحات ستبلور           .وأمن
  .طريقنفسها في اخر ال

االمريكيون يتوقعون االعـالن عـن      . ما الذي سيحدث االن؟ كما تبدو عليه االمور لن يكون االمر جيدا           
ي في واشنطن فور اللقاء مع الرئيس وقد        سرائيلجورج ميتشل سيجلس مع الطاقم اإل     . تجميد المستوطنات 

 ان بامكانه تأجيـل النهايـة       نتنياهو يعتقد .  سيأتي الى هنا عما قريب     .عبر عن االستعجال في هذا االمر     
في اخر المطاف ستصل خطة اوباما الجديـدة والمـصائب سـتأتي         . هو مخطىء . اخالء بؤرة او اثنتين   

  .لمواجهة كل ذلك يتوجب على نتنياهو ان يعزز ائتالفه مع البيت اليهودي. تباعا
 كما يقـدر احـد المقـربين        خالل ثالثة اشهر  . في النقاشات المغلقة الدافئة يطرح اتباعه اماال قد تبددت        

لـن يكـون بامكـان      . هذا سيغير الصورة تماما   . لرئيس الوزراء ستسقط الذرة االيرانية في يد الطالبان       
العالم سيهتز وينـسى تفاهاتنـا مـع        . امريكا ان تقبل ذلك وهذا سيؤثر ايضا على النظرة للذرة االيرانية          

. 2001ار عملية ابراج التوائم في ايلـول عـام          شيئا على غر  . الدولة الفلسطينية وكل ما هو حول ذلك      
شيئا مذهال وغير متوقع ليغير مجريات النظام العـالمي         . اتباع نتنياهو ينتظرون اعجوبة   : بكلمات اخرى 

تماما كما فعلت احداث    " االشرار واالخيار "شيئا يكرس ويوضح نظرية     . وكذلك سلم االولويات االمريكي   
ن رئيس جمهوري شكاك الى كاوبوي يمتطي حـصانه الصـالح           ايلول مع جورج بوش حيث حولته م      

  .العالم
ان تـشبث باالعتبـارات   . بنيامين نتنياهو سينهض ويـسقط حراكـا   . وان لم يحدث ذلك؟ اذا فلن يحدث      

االئتالفية فسيقول رام عمانويل ان عليه ان يتوقف عن البلبلة وااللتواءات ومن بعد ذلك سيتوجه لتـسيبي       
 – عمـل    -ليكـود كاديمـا     : حقيقة ويشكل حكومة كان من الواجب تشكيلها من البداية        لفني ويقول لها ال   

. وان كان اعضاء الليكود يريدون التمـرد فليفعلـوا        . ان كانت شاس تريد الدخول فاهال وسهال      . ليبرمان
  .مثل هذا المعسكر يستطيع التغلب على التمرد والسير مع اوباما وليس ضده

   نقاط6على مسافة 
اشهار الورقة السورية في اللحظة الـصحيحة  . تياطية اخرى عند نتنياهو تتعلق بالمسألة السورية  خطة اح 

االن يتضح ان زيارة دانييل ابرهام لدمشق التـي كـشف           . هذا لن يكون كافيا على ما يبدو      . والتلميح بها 
مقـرب مـن االدارة     مارتن اندك السفير السابق وال    . النقاب عنها هنا في االسبوع الماضي لم تكن يتيمة        

ابراهام توجه للقاء وليد المعلم بعد ان جلس هنا         . االمريكية الذي كان هنا في تلك االيام رافقه في زيارته         
واقترح على السوريين ما اقترحه علـيهم       . مع المحامي يتسحاق مولكو وعوزي اراد مستشاروا نتنياهو       

السوريون اقترحوا في المقابل ما     . د تبادل للمناطق  الخط الجبلي زائ  . بيبي في المرة السابقة كاقتراح اولي     
  .هيا نعود للمفاوضات بالوساطة التركية: هو اكثر اثارة لالهتمام

ما هـو مـصير هـذه       . االمريكيون سيدخلون للصورة فقط عندما تتضح الظروف للمفاوضات المباشرة        
  .االقتراحات؟ ليس معروفا بعد
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تلك .  وسوريا عند اولمرت   إسرائيلالذي اندفع مرة اخرى بين      " باالسالم تقري "نحن بعيدون جدا حاليا عن      
وفقا لمـصادر سياسـية     . الزيارة التي قام  بها اولمرت النقرة كانت اكثر دراماتيكية مما نشر حتى االن             

محادثة طويلة جدية بوجود رئيس الوزراء      . اوروبية اولمرت تحدث هناك مع المعلم مباشرة عبر الهاتف        
  .اردوغان

ل هذا اللقاء كان من المفترض ان يقوم الجانبان بتمرير ست نقاط كل واحد منهما لالخر مـن اجـل                    قبي
سالم كامل، نزع سالح كامل، محطات انذار مبكر،        ( ارسلت من جانبها ست نقاط       إسرائيل. انجاز السالم 

وريون بـدل مـن     ، الس )ابعاد القيادات االرهابية من دمشق، ايقاف تسليح حزب اهللا، قطع الصلة بايران           
كل هذه النقاط كما قالوا ستكون لنا بما فـي ذلـك            .  ست نقاط حدودية   سرائيلارسال ست نقاط ارسلوا إل    

اثر هـذه المكالمـة ان      . المكالمة الهاتفية بين المعلم واولمرت رمت الى ازالة الخالفات        . طبريا والحمة 
 المعلـم   .اال انها لم تـنجح    . ة اولمرت نجحت،  كان من المفترض ان يصل المعلم الى انقرة فورا لمقابل           

االن اصبح اولمـرت ضـمن      . اولمرت عاد الى البيت   . إسرائيلأصر على النقاط الست ولم يلتزم بنقاط        
  .في اخر المطاف هذا يعتمد عليه وحده. بامكان نتنياهو ان يصنع التاريخ. التاريخ

  "معاريف"
  22/5/2009وكالة سما، 
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