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   مثل الساداتتحقيق السالم ممكن إذا التقيت زعيماً فلسطينياً شجاعاً: نتنياهو .1
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن تحقيق عملية الـسالم ممكـن أن               : القدس المحتلة 

وقـال   .في إشارة إلى الجانب الفلسطيني    , قادة شجعان في الطرف األخر    " ل أبيب ت"تنجح في حال القت     
, نتنياهو خالل جلسة كتلة الليكود عقدت في مركز التخليد التراثي لرئيس الوزراء األسبق ميناحيم بيغـين            

أنه يمكن استخالص العبر من الشجاعة التي أبداها بيغين والرئيس المصري الراحـل أنـور الـسادات                 
على استفزاز الجانب   " إسرائيل"وتعمل   .وقيعهما اتفاقية السالم بين البلدين، التي صدمت حتى أيامنا هذه         بت

األمر الذي يـضع الطـرف      , الفلسطيني من خالل طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية في القدس المحتلة          
 . عملية السالمالمخل بالعملية التفاوضية التي باركتها واشنطن موضع المتهم الرئيسي في تعطيل

 18/5/2010السبيل ، األردن، 
  

   "قضايا الوضع النهائي"لبحث   يجتمع مع ميتشل األربعاء في رام اهللاعباس: عريقات .2
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي : )وكاالت(

إال أن عريقات أكد . ليوم كما أعلن سابقا غداً األربعاء المبعوث األمريكي جورج ميتشل وليس ا
غير أننا " إسرائيل"قضايا الوضع النهائي مع "االثنين أن اللقاء سيعقد األربعاء وسيبحث " فرانس برس"ل

وأضاف " . 1967سنركز حاليا على موضوعات الحدود واألمن من أجل ترسيم دولتين على حدود عام 
ي المفاوضات غير المباشرة هي قضايا الوضع النهائي التي تشمل ما بيننا وبين الجانب األمريكي ف"أن 

الالجئين والحدود والقدس والمعتقلين والمياه والتي ستحل وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يقود 
  " .الى إنهاء االحتالل ألرضنا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة

تفاؤله إزاء فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة، معتبرا أن وكان عريقات قد أعرب، أول أمس، عن 
تل "في " معهد دراسات األمن القومي"ودعا في كلمة ألقاها في . خيار الدولتين للشعبين عملي وممكن 

ونقلت . إلى أن تدرك أنه يوجد لديها شريك فلسطيني قادر على اتخاذ القرارات " إسرائيل"حكومة " أبيب
 مع مبادلة 67عن عريقات قوله إن صيغة الحل معروفة وتتمثل بدولتين في حدود " ئيليةاإلسرا"اإلذاعة 

  .أراض وإيجاد حل متفق عليه لقضية الالجئين
  18/5/2010الخليج، 

  
   غداً اجتماعاً مشتركاً لحكومتي البلدينيترأسانفياض وميركل  .3

الم فياض والمستشارة االلمانية يترأس رئيس الوزارء الفلسطيني الدكتور س:  محمد يونس–رام اهللا 
وغادر فياض امس الى . انجيال ميركل غداً في برلين اجتماعاً مشتركاً للحكومتين الفلسطينية وااللمانية
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برلين مصطحباً معه خمسة من الوزارء الذين يتولون حقائب مهمة مثل االقتصاد والداخلية والتربية 
ان االجتماع المشترك " الحياة"فيع في مكتب فياض لـ وقال مسؤول ر. والتعليم والزراعة والتخطيط

للحكومتين يعكس قوة تطور العالقة بين البلدين، واهتمام ألمانيا بمشروع اقامة مؤسسات الدولة 
وأضاف ان االهتمام االلماني جزء من اهتمام اوروبي خاص بمشروع السلطة الفلسطينية . الفلسطينية

  . المستقلةالرامي الى اقامة مؤسسات الدولة
وقال المسؤول الفلسطيني ان . وكانت ألمانيا عقدت العام الماضي اجتماعاً مماثالً مع الحكومة االسرائيلية

دعوة الحكومة الفلسطينية الى هذا االجتماع المشترك مع الحكومة االلمانية يعكس تعامالً مع فلسطين 
لمسؤول، فإن اللقاء سيركز على مشاريع دعم وبحسب ا. على قدم المساواة مع تعامل ألمانيا مع إسرائيل

  .المانية مقبلة في الحقول المختلفة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها
  18/5/2010الحياة، 

 
   مصممة على استكمال بناء مؤسسات الدولةالفلسطينيةالسلطة : فياض .4

على استكمال بنـاء    أكد الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء أمس، أن السلطة الوطنية مصممة            : رام اهللا 
وشدد فياض خالل استقباله وزير الخارجية البلجيكي سـتيفن فـانيكر،            .مؤسسات دولة فلسطين المستقلة   

يتطلب إلزام  "والوفد المرافق له على أن اعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها،              
خاصة في القدس الشرقية، ووقـف االجتياحـات        اسرائيل بالوقف الشامل والتام لألنشطة االستيطانية، و      

للمناطق الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد األمني في كافة التجمعات السكانية الفلـسطينية،              
  ".باالضافة إلى رفع الحصار ونظام االغالق المفروض على شعبنا، وخاصة في قطاع غزة

  18/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  "إسرائيل"من المقاّر األمنية التي دمرتها % 60 بناء أعادت غزةي فالحكومة : حماد .5
أمس إن وزارته استطاعت إعادة بناء غزة قال فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة :  وكاالت-رام اهللا 

  .من المقرات األمنية التي دمرت أثناء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة% 60نحو
ل افتتاح مقر جهاز الدفاع المدني في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة أن أفراد واكد حماد خال

الشرطة استطاعوا رغم قلة اإلمكانيات المتوفرة لديهم نتيجة الحصار من التغلب على كل المعوقات 
  .وإنجاز العمل المطلوب منهم

 الفلسطيني لسياسة االحتالل تأتي في إطار التحدي المستمر من قبل الشعب"واعتبر أن هذه الخطوة 
اإلسرائيلي الهادفة إلى قتل روح العزيمة والتطور من خالل استهداف مقرات األجهزة األمنية 

  ".والمؤسسات التي تخدمه
  18/5/2010المستقبل، 

 
   تحاول ضم شخصيات مستقلة إليها غزةفيالحكومة : الظاظا .6

مة الفلسطينية المقالة بغزة، أن حكومته عرضت أكد زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء في الحكو: غزة
على شخصيات مستقلة االنضمام إلى صفوفها، مشيرا إلى أن دراسة توسيع الحكومة تجري وفق معايير 

  .خاصة
وشدد الظاظا، في تصريحات صحافية، على أن حكومته لم تعرض على الحركات والفصائل الفلسطينية 

  .مل المجلس التشريعي الفلسطينيوعزا ذلك إلى تعطل ع. االنضمام لها
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وقال الظاظا إنه يتم االتصال بشخصيات مستقلة ذات كفاءة، بهدف ضمان تمثيل أكبر قدر من الشرائح 

  .المجتمعية داخل الحكومة، على اعتبار أن هذه الخطوة توسع من دائرة اتخاذ القرار
  18/5/2010الشرق األوسط، 

 
  "يونيسكو" إرجاء البت بقرار ضد تهويد القدس في  موافقة السلطة يستنكرحماسنائب عن  .7

في يد إسرائيل، بعدما وافق ممثل " أداة"السلطة الفلسطينية بأنها " حماس"اتهم نائب عن حركة : غزة
إلياس صنبر على إرجاء " يونيسكو"منظمة التحرير لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

  .ائيلية في مصلحة مدينة القدس المحتلةقرار ضد اإلجراءات اإلسر
في المجلس التشريعي على " كتلة التغيير واإلصالح"واعتبر النائب عاطف عدوان في تصريح نشرته 

محمود عباس منتهي الوالية ومن حوله ومندوبيه ) الرئيس(سلطة رام اهللا بقيادة "موقعها االلكتروني أن 
واعتبر أن ".  التنفيذية للسياسة اإلسرائيلية في كل مكان في العالموسفرائه في كل مكان يمثلون اآلن األداة

إقدام سفير السلطة لدى يونيسكو على تأجيل قرار حماية القدس من التهويد، يعتبر تنفيذاً لهذه السياسة "
  ".على أرض الواقع

 لم يعودوا وطنيين مثل هذا القرار المتعلق بالقدس ال يستبعد أن يصدر عن هؤالء الناس ألنهم"ورأى أن 
وال فلسطينيين وال ينتمون إلى هذا الشعب، وهذا يؤكده ما سبق حين أرجئ من قبله القرار المتعلق بإدانة 

وضعوا قضية الحياء جانباً، ولم "واتهمهم بأنهم ". إسرائيل في المحافل الدولية على إثر تقرير غولدستون
 خاصة وآنية على حساب الشعب وقضيته يعد الوطن بالنسبة إليهم سوى مجرد تحقيق مصلحة

  ".ولألسف ينطبق عليهم المثل الذي يقول إذا لم تستحِ فافعل ما شئت... وتاريخه
 ألماني إلرجاء البت بخمسة قرارات -وكانت صحف ذكرت أن صنبر وافق على اقتراح أميركي 

 المقبلة المقررة في الشهر الماضي، إلى جلسته" يونيسكو"عرضت على اجتماع المجلس التنفيذي لـ 
  .المقبل) أكتوبر(تشرين األول 

  18/5/2010الحياة، 
  

   المصالحة سيقود إلى تشغيل معبر رفح وبمشاركة بعثة المراقبة األوروبيةإتمام: عريقات .8
التقى الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، مـع رئـيس               : أريحا

قبة لمعبر رفح الكولونيل فاوجيرس، والقنصل البريطاني العام ريتشارد مكـابيس،           البعثة األوروبية المرا  
 بربرا شنستون، وأكد عريقات دعم منظمة التحرير للبعثة األوروبيـة لمعبـر             األونروا  ومدير عمليات   

رفح، ووجوب المحافظة عليها وعدم وقف نشاطاتها على الرغم من استمرار إغالق معبر رفح، وشـدد                
أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوقيع وثيقة المصالحة في القاهرة سيقود حتماً إلى إعادة تشغيل              عريقات  

وثمن عريقات ما تقدمه وكالة غـوث        .2005معبر رفح وبمشاركة بعثة المراقبة األوروبية وفقاً التفاق         
  .الت، واإلتحاد األوروبي، للشعب الفلسطيني في كافة المجا)UNURWA(وتشغيل الالجئين 

  18/5/2010الحياة الجديدة، 
  

  غير صحيح مطلقا" حماس" عن أنني دعوت لقتل أحد من قادة الحديث: الهباش .9
نفى وزير االوقاف الفلسطينى الدكتور محمود الهباش أن يكون قد دعا لقتال حركة المقاومة : رام اهللا 

حمود عباس، وأكد أن الخالف أو أحد من زعمائها على خلفية خروجها عن الرئيس م" حماس"اإلسالمية 
  .ال حل له إال عبر الحوار والمصالحة" حماس"بين السلطة الفلسطينية و
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أن التصريحات المنسوبة إليه في بعض المواقع " قدس برس"وأوضح الهباش في تصريحات خاصة لـ
هنية غير اإلعالمية الفلسطينية عن أنه دعا لقتل رئيس الوزراء في الحكومة المقالة بغزة اسماعيل 

غير صحيح مطلقا، وما قلته " حماس" الحديث عن أنني دعوت لقتل أحد من قادة"صحيحة مطلقا، وقال 
فقط هو أن الشريعة اإلسالمية تجيز قتال من يخرج عن ولي األمر، وهذا أمر ثابت في الشرع، أما أنني 

ار المتلفز، عندما سئلت عن قلت بأنه يجوز قتل اسماعيل هنية فهذا كالم مزور ومختلق، فقد قلت الحو
الخالف، بأنني لست مفتيا لكي أفتي ولست قاضيا لكي أحكم وأنني سياسي أعرض وجهة نظر سياسية 

  ".وأمثل فكرا دعويا، ولم أتطرق ألسماء وال لهيئات وال لجماعات مطلقا، وكان الحديث عاما
ن الشرع يجيز قتال الخارج عن عما إذا كان يعني بكالمه أ" قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 

ال، على اإلطالق، سياستنا في السلطة الفلسطينية أن مشكلة "، قال الهباش "حماس"الحاكم، أنه يجيز قتال 
حلها لن يكون إال عبر الحوار والمصالحة الوطنية فقط، ولسنا في وارد استخدام القوة " حماس"غزة مع 

، على حد "لحة الوطنية تقتضي حل الخالفات عبر الحوارعلى الرغم من الشرع يجيز لنا ذلك، فالمص
  .تعبيره

  17/5/2010 قدس برس
  

   ثالثة سجناء جنائيين متهمين بالقتل العمدبحقداخلية غزة تنفذ حكم اإلعدام  .10
، حكم اإلعدام في ثالثة من السجناء )18/5(نفذت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم الثالثاء : غزة

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها قامت صباح اليوم بتنفيذ حكم . همين بعمليات قتل قصدالجنائيين المت
وأضافت أن الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بهم قاموا بعمليات قتل بالقصد . اإلعدام في ثالثة سجناء جنائيين

  .وذلك بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية والقضائية
فذت قبل أسبوعين تقريبا حكم اإلعدام بحق اثنين من العمالء المتهمين بالتخابر ويشار إلى أن الداخلية ن

  .مع االحتالل
  18/5/2010قدس برس 

  
   الورقة المصرية لبحثلقاء بين فتح وحماس في نابلس  .11

 التـي   األنباء،  أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       األحمد عزام   أكد :إبراهيم كامل   –القدس المحتلة   
 المستويات القيادية استمر لعدة سـاعات       أعلىن عقد لقاء مطول بين حركتي فتح وحماس على          تحدثت ع 

 اللقاء ضمه هو شخصيا وصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية          إنوقال   . بمدينة نابلس  أمس من   أولليل  
عية  الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس بعد فوزها باالنتخابـات التـشري           أعضاءلحركة فتح وثالثة من     

ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق وسمير ابو عيشة وزير الماليـة الـسابق               : السابقة، وهم 
 حركـة   أمـام  اللقاء جاء من اجل تذليل العقبات        أن األحمد  وأكد .وعلي السرطاوي وزير العدل السابق    

رفضه حركة فتح رفـضا      الذي ت  األمر جديدة،   أفكارحماس للتوقيع على الورقة المصرية وليس لمناقشة        
   .تاما

ونفى ما جاء على لسان الناطق باسم حماس في القطاع فوزي برهوم حول تقدم حماس باقتراحات جديدة                 
 أي ونحن موقفنا واضح، ولن نقبـل مناقـشة          اإلطالقحماس لم تتقدم بأي مقترحات جديدة على        ": قائال  

 أن األحمـد   وأكـد  ."ثل لجنة االنتخابات المركزية   نقطة تم االتفاق عليها في الحوار الشامل في القاهرة م         
 أؤكد االجتماعات كانت ايجابية، وان اللقاء جاء بعد اتصال مباشر بينه وبين محمود الزهار، وقال                أجواء
   تنفيذ اتفاق القاهرة وليس لمناقشة نصوص جديـدة         آلياتنحن عقدنا االجتماع للتباحث حول      ": أخرىمرة  
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 االنقـسام هـي مـصلحة عليـا للـشعب           وإنهـاء توقيع على الورقة المصرية     وحتى تقتنع حماس ان ال    
  ."الفلسطيني

  18/5/2010الرأي، األردن، 
  

   يدور حول ثالثة نقاط لم تعالجها الورقة المصريةالحاليالحوار : علي بركة .12
حرص الحركة على "أكد المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة :  نادية سعد الدين–عمان 

، على "حل الدولتين"صالحة ضمن المحافظة على الثوابت الوطنية وعدم االعتراف باالحتالل، ورفض الم
 ".أن يتم دمج مالحظات حماس بالورقة المصرية، أو ملحق بها، أما بقاء الورقة كما هي فال تقبله حماس

عالجها الورقة، تتمثل الحوار الحالي يدور حول ثالث نقاط رئيسية لم ت"من بيروت إن " الغد"وأوضح إلى 
 االنتخابات الرئاسية إجراء على لإلشراففي تشكيل لجنة انتخابات عليا بالتوافق بين الفصائل 

والتشريعية والمجلس الوطني، ولجنة قيادية عليا تشرف على إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس 
 وإصدارلي ال بد من مشاركة الجميع وطني جديد، مع تحديد صالحياتها، ألن هناك أزمة ثقة، وبالتا

  ".مرسوم بتشكيلها
تتعلق المسألة الثالثة بإعادة بناء األجهزة األمنية بالتزامن في الضفة الغربية وغزة على أسس "فيما 

إذا تم تعديل هذه المسائل والتوافق عليها "، بحسب بركة الذي أكد أنه "وطنية مهنية، وليس في غزة فقط
 على االنتخابات لإلشرافالورقة تتحدث عن تشكيل لجنة "وأوضح أن  ".المصالحةفحماس ذاهبة إلى 

يشكلها رئيس السلطة بالتشاور وليس بالتوافق، وتتحدث عن بناء أجهزة في غزة فقط، فيما ال توجد 
  ".ضمانات إلعادة بناء المنظمة

  18/5/2010الغد، األردن، 
  

  اس مع حم لم تبلغنا قطع العالقاتمصر: زهريأبو  .13
 سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إن حركته لم تبلغ رسميا بقطع مصر عالقاتها .د قال :غزة

إن ما يجري هو حديث إعالمي فقط، وال يوجد أي تصعيد إعالمي " معا"وقال في حديث لـ .بالحركة
صرية على الحدود بين الحركة والقاهرة، مضيفا أننا ال نخفي انزعاجنا من تصرفات األجهزة األمنية الم

 مواطنين على األقل أربعة منهم في األنفاق وآخر صياد، إضافة إلى حمالت 5والتي أدت إلى مقتل 
أما في ملف المصالحة أكد الناطق باسم حماس  .االعتقال والتعذيب بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين

الذي يتسم به اآلن ناتج عن بعض انه ال يوجد أي جديد، وانه مجمد إلى حد كبير وان الحراك البطئ 
  .االتصاالت بين قيادة حركتي فتح وحماس وبعض المستلقين

  17/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
 

  عناصر حماس المعتقلين في مصر دخلوها بشكل قانوني: المصري مشير .14
ـ       : وليد عوض  - لندن ـ  االثنين بـأن     "القدس العربي "كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس ل  زةاألجه

 المصرية بالطرق القانونية وذلك على      لألراضي المصرية تعتقل طالبا ومرضى فلسطينيين دخلوا        األمنية
   .خلفية انتمائهم للحركة

ـ  أمين مشير المصري    وأكد  االثنـين  "القدس العربـي " سر كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي ل
قـال   و ."يندى لهـا الجبـين    "والمرضى في ظروف     المصرية تعتقل هؤالء الطالب      األمنية األجهزةبأن  

 دخلـوا   أنهـم  إلـى ، مـشيرا    " هناك العديد من معتقلي حركة حماس في السجون المصرية         أنالمعلوم  "
ـ  وأضاف . المصرية بشكل قانوني وشرعي    األراضي هذا أمر مؤسف للغايـة، وأمـر      " "القدس العربي " ل

 التحقيقات التي تجرى معهـم لهـا بعـدها          لألسف" و ."نحن نتحدث عن العشرات من المعتقلين     " و ."مؤلم
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التحقيقات تجرى معهم بتهمـة انتمـائهم        "، مضيفا "السياسي وكذلك العسكري بما يتعلق بمقاومة االحتالل      
   ."لحركة حماس ودورهم داخل الحركة

 المصرية من اعتقال عناصر في المقاومة والتحقيق معهـم          األمنية األجهزةوتساءل المصري عن هدف     
اعتقـد انـه   '، مضيفا 'لماذا االعتقال؟ وما الهدف من ورائه؟ ومن هو المستفيد من ذلك؟          'تعذيبهم، وقال   و

  .'ليس الشعب الفلسطيني وليس الشعب المصري مستفيدين من ذلك
  18/5/2010القدس العربي، 

 
  من أنصارها16 السلطات المصرية باعتقال تتهم" الجهاد" .15

 حركة الجهاد اإلسالمي السلطات األمنية المصرية باعتقال ستة عشر اتهمت مصادر في: الضفة الغربية
من أنصارها أثناء عودتهم من مصر إلى قطاع غزة أمس األول األحد، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين من 

  .أنصار الجهاد اإلسالمي في السجون المصرية ارتفع إلى ثالثين معتقال
و المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وفي السياق ذاته أكد الشيخ نافذ عزام عض

نثق أننا قادرون على إنهاء مشكلة : "قائال" الشقيقة مصر"حرص حركته على عالقة قوية ومتماسكة مع 
إن األمور ستمضي دائما في االتجاه : "وقال عزام". المحتجزين هناك، وهي بال شك مشكلة مؤلمة للجميع

، ويجعلنا أقوى في مواجهة األخطار التي تهدد فلسطين والمنطقة العربية الصحيح الذي يخدم قضيتنا
أن الحركة حريصة على وجود موقف عربي وإسالمي داعم لنا ولقضيتنا، وتأتي : "وأضاف ".بأسرها

  ".العالقة مع الشقيقة مصر منسجمة مع هذا الهدف
 18/5/2010 السبيل ، األردن، 

  
  ة حماس والسلطة الفلسطينية  يطالب بحل حكومالجهادقيادي في  .16

دعا عبد اهللا الشامي القيادي في الجهاد خالل ندوة سياسية نظمتها حركته في غزة في               : )ا ف ب  ( -غزة  
وعزا دعوته هـذه     ."حل السلطة بشقيها في غزة والضفة     " إلى 1948الذكرى الثانية والستين للنكبة العام      

لضغوط االقتصادية على المـواطن الفلـسطيني مـن    السلطة عبء في غزة من خالل ممارسة ا     "أن   إلى
 مـع  األمنـي  على المواطن في الضفة الغربية من خالل التنـسيق      أيضاخالل الجباية والرسوم، وعبء     

  ."اإلسرائيلياالحتالل 
  18/5/2010وكالة سما، 

  
  الحركة خالفات شديدة تعصف ب":الحياة" لـالجهاد فيقيادي  .17

، "الجهاد"س الشورى، أمين سر لجنة الرقابة واالنضباط في كشف عضو مجل:  فتحي صباح-غزة 
، وجود خالفات شديدة تعصف بالحركة منذ سنوات من "الحياة"القيادي محمد عبد اهللا شلح في مقابلة مع 

دون أن تطفو على السطح، نافياً احتمال حدوث انشقاق في صفوفها في حال تداركت قيادتها األمر، 
خالفات تنظيمية، من بين "وأكد وجود  .مضان عبد اهللا شلّح ونائبه زياد النخالةخصوصاً أمينها العام ر

وفضل شلح، وهو شقيق األمين العام للحركة،  . في صفوف قيادة الحركة وقواعدها"خالفات أخرى
الخالفات التنظيمية فقط، وعدم الخوض البتة في أي خالفات أخرى، "الحديث في المرحلة الحالية عن 

   ."أن تتدخل قيادة الحركة في الخارج، خصوصاً الدكتور رمضان والنخالة، لحلهاعلى أمل 
، " داخل الصف القيادي والقاعدي في الحركة في قطاع غزةديمقراطياحراكاً سلمياً " أن هناك إلىوأشار 
ون المطالبون بتطبيق القان" أو "الحراك" أنه بات يطلق على هذه الحركة التصحيحية اسم إلىالفتاً 
  . في الحركة"والنظام
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عدداً من قيادات الصف األول وغيره من الصفوف يقود هذا الحراك، من بينهم الشيخ "وأوضح أن هناك 
، فيما فضل آخرون البقاء " النجار، وخضر حبيب، وآخرونوإبراهيم جميل يوسف، .وداهللا الشامي،  عبد
 الراهن "الحراك"ولخص شلّح مطلب  . في قطاع غزة"قيادة الساحة" في المواجهة مع "الوسط"في 
وقال إنه ال يوجد منذ نشأة . "ضرورة أن يكون هناك نظام داخلي، أي قانون ينظم عمل الحركة"بـ

 أمور عدة، من إلىوعزا هذا المطلب . الحركة قبل أكثر من ثالثة عقود، أي قانون أو نظام يحكم أداءها
 خصوصاً بعد االنقسام في غزة، فضالً عن وجود فساد مالي الحركة تنمو وتتسع يوماً بعد يوم،"بينها أن 

  ."وإداري في الحركة
  18/5/2010الحياة، 

  
  حول اغتيال المبحوح" الشرق األوسط"ينفيان صحة أنباء أوردتها  خلفان والفريقحماس  .18

رط من مزاعم تو) 17/5(اللندنية االثنين " الشرق األوسط"نفت حماس ما أوردته صحيفة : دبي - دمشق
قيادي في حماس ومدير مكتبه بتقديم معلومات أدت الغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح، 

وأعربت  ".مجرد أكاذيب وفبركات إعالمية، تهدف إلى النيل من الحركة وتشويهها"ووصفت ذلك بأنه 
ب للمهنية في خبر غيا"عن أسفها لما قالت إنه " قدس برس"في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ  حماس

إن ما ورد في صحيفة الشرق األوسط هي معلومات عارية عن الصحة، : "، وقالت"الشرق األوسط
ومحض افتراء وقد تَّم نفيها جملة وتفصيالً من قبل مدير عام شرطة دبي السيد ضاحي خلفان، الذي أكد 

: وأضاف البيان". المشبوهة"ونية عدم علمه بما نُشر في الصحيفة، وما نشر على بعض المواقع اإللكتر
من المؤسف أن صحيفة الشرق األوسط لم تلتزم المعايير المهنية والموضوعية، ووقعت تحت تأثير "

جهات سياسية مناوئة ومعروفة لها المصلحة في حرف مسار التحقيقات في جريمة اغتيال الشهيد 
  . ، على حد تعبير البيان"المبحوح، عبر بث معلومات مفبركة

نفى خلفان أنباء تحدثت عن نيته توجيه دعوة لمسؤول في حركة حماس ومدير مكتبه من جهته 
أنباء عارية "الستجوابهما في إطار تحقيقات بشأن اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح، وأكد أنها 

  ". عن الصحة تماماً
 القيادة العامة، والناطق -ر فلسطين اتهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحريفي السياق نفسه 

جهاز المخابرات " قدس برس" دمشق في تصريحات خاصة لـ من اإلعالمي باسمها أنور رجا،
بالتعاون مع " الشرق األوسط"بالوقوف وراء المعلومات التي أوردتها صحيفة " الموساد"اإلسرائيلي 

 المتهم بأنه يقيم روابط قوية مع أجهزة األمن المسؤول السابق في األمن الوقائي الفلسطيني محمد دحالن،
: وقال إن دحالن يقوم بالترويج لتلك المعلومات بتنسيق مباشر مع اإلسرائيليين، وأضاف .اإلسرائيلية

أو التي أضافتها مواقع فتحاوية، من إنتاج المطبخ " الشرق األوسط"هذه المعلومات سواء التي أوردتها "
المقصود به تشويه "، وأضاف " دحالن وجهاز المخابرات اإلسرائيلي الموسادالسري األمني ما بين محمد

صورة حركة حماس وزرع الشكوك لحرف التحقيق عن مساره الطبيعي، والتغطية على المعطيات التي 
  ."تتلخص بوجود متورطين لهم عالقة وظيفية بمحمد دحالن تحديدا

  17/5/2010قدس برس، 
 

   قضائيا"إسرائيل"االنقسام لتمضي في مالحقة  دعت إلنهاء السعودية: زكي .19
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها إلى الرياض عباس زكي :  نادية سعد الدين–عمان 

المملكة السعودية دعت إلى ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني حتى تمضي قدماً في برنامجها "إن 
  ".ئيلي قضائياًالقانوني لمالحقة سلطات االحتالل اإلسرا
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من الرياض أن وزير الخارجية السعودي سمو األمير سعود الفيصل أكد خالل " الغد"وأضاف زكي إلى 
جدية التحرك السعودي لمالحقة جرائم االحتالل "لقائه أمس مع وفد حركة فتح الذي يزور المملكة حالياً 

 2008/2009يلي على قطاع غزة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة أثناء العدوان اإلسرائ
 السعودية ركزت –المباحثات الفلسطينية "وقال إن  ".وصوالً إلى رفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية

فتح بعثت برسالة مؤخراً إلى حماس تضمنت موافقتها "، مشيراً إلى أن "على ضرورة تحقيق المصالحة
   ". على الورقة المصريةعلى أخذ مالحظات الحركة بعين االعتبار حال توقيعها

بانتظار رد حماس وتغليبها للمصلحة العامة، وحال التوقيع على الورقة فسيكون "وأوضح بأن فتح 
المجال مفتوحاً أمام تعاون فلسطيني يتجاوز الخالفات لمواجهة التحديات الخطيرة ومحاوالت ضرب 

  ".القضية
  18/5/2010الغد، األردن، 

  
  أشهرستةزل االنفرادي لسعدات وسالمة  تمدد العإسرائيليةمحكمة  .20

مددت محكمة بئر السبع اإلسرائيلية اعتقال األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : الضفة الغربية
 أشهر أخرى، ستةفي سجنهما االنفرادي لمدة " كتائب القسام"أحمد سعدات، وحسن سالمة القيادي في 

 .ليةبناء على طلب من المخابرات اإلسرائي
 18/5/2010السبيل، األردن، 

  
  المقاومة تؤكد وقوع إصابات في قوة إسرائيلية شمال غزة .21

 18/3إن مقاتليها أحبطوا فجر الثالثاء " كتيبة المجاهدين"، و"كتائب الناصر صالح الدين"قالت : غزة
اف بيان وأض. شمال قطاع غزة) سابقاً" (دوغيت"عملية تسللت لقوة إسرائيلية خاصة إلى مستوطنة 

للفصيلين أنه تم تفجير عبوتين أرضيتين بالقوة المتوغلة واالشتباك معها لمدة عشر دقائق، ما أدى إلى 
ونسب البيان للمقاومين وجود إصابات مؤكدة في صفوف قوات . انسحاب القوة بسرعة من المكان

  .االحتالل المتوغلة
  18/5/2010قدس برس، 

  
   في الضفةعلى االنتخابات المحلية والبلدية  فتحخلخالفات حادة دا": الشرق القطرية" .22

أمس االثنين وجود صعوبات كبيرة     " فتح"أكدت مصادر مطلعة في حركة      : محمد جمال  - القدس المحتلة 
وخالفات حادة داخل الحركة تعترض تشكيل قوائمها لالنتخابات البلدية المقبلة؛ حيث لـم تـتمكن حتـى                 

  . ة في أي من المدن والبلدات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلةاللحظة من التوافق على أية قائم
وأضافت المصادر أن خالفات حادة ونزاعات قوية تشهدها أقطاب الحركة حول هذا الشأن، والتي رفعت               

 وأشـارت إلـى أن   ،هذه القضية إلى اللجنة المركزية؛ علها تستطيع حسم الخالفات، ولكن دون جـدوى       
سها أمام تحد كبير، وهو أنها لن تسمح لعناصرها بخوض االنتخابات البلدية فـي              وضعت نف " فتح"حركة  

أي موقع إال في قائمة واحدة؛ وذلك تعبيرا عن وحدة الحركة، وهو ما تعذر تطبيقه على أرض الواقـع                   
  . حتى اآلن

 بـين أقطـاب     ونوهت المصادر بوجود إحباط كبير في األوساط القيادية في فتح من هذا الصراع الكبير             
الحركة في كل المواقع؛ ما أثر في فرص تشكيل قوائم عريضة بمشاركة فصائل أخرى، وعكس عمـق                 
األزمة التنظيمية التي تعاني منها الحركة، والتي اعتقد البعض أن الحركة تجاوزتها بعد الحسم العسكري               

  . في قطاع غزة
  18/5/2010الشرق، قطر، 
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  دييها في غزة تحتجز أحد قياحماسفتح تقول إن  .23
أن ما يسمى باألمن ) "17/5(نسخة منه االثنين " قدس برس"بيان، تلقت  في قالت حركة فتح: رام اهللا

الداخلي التابع لحماس، مازال يمارس انتهاك الحرية الشخصية لألخ الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم 
 ومازالت ،بيعة عمله كناطق لحركة فتححركة فتح، إذ يتم حجزه لعدة ساعات يومياً والتحقيق معه عن ط

  ".تحتجزه حتى الساعة
  18/5/2010قدس برس، 

  
  تفوق الجيش مرتبط باالرادة األميركية لذلك يجب علينا تقديم تنازالت: باراك .24

 اكد وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك خالل جلسة عقدتها كتلة حزب العمل البرلمانية              :معا-بيت لحم 
ماسة الحداث تغيير جوهري في العالقات االسرائيلية األميركية األمر الـذي يتطلـب             هناك حاجة   "أمس  

مبادرة سياسية اسرائيلية بعيدة المدى وذلك الرتباط التفوق النوعي للجيش االسرائيلي بنوايـا واسـتعداد               
ها بـرامج   برامجنا األساسية سواء في الجو أو البر هي في أساس         "وتابع   ."اميركا للحفظ على هذا التفوق    

اميركية وتفوقنا النوعي على جميع جيراننا تحقق بدرجة كبيرة من خالل استعداد أميركا للوقوف خلـف                
هذا التفوق، وكذلك جزء كبير من قطع الغيار والذخائر التي بنت وتبني منظومة الحرب االسرائيلية هي                

نوان الذي نتوجه له حين نحتاج الفيتو        مليارات دوالر وهي الع    3من الواليات المتحدة التي تقدم لنا سنويا        
  ."في األمم المتحدة ومجلس األمن

 ان االدارة األميركيـة     "واشار باراك الى الدور السياسي الذي تلعبه الواليات المتحدة في المنطقة وقـال            
توظف جهودا واسعة جدا في المجال السياسي وتهتم بمواضيع تهم اسرائيل ايضا مثل افغانستان والعراق               

ما تحاول تنظيم عقوبات ضد ايران، وتعمل على لجم شمال كوريا ودول اخرى مثل الصومال والـيمن                 ك
لذلك تتوقع منا كدولة صديقة ان نلتحق بالجهود المبذولة في المكان الذي نستطيع المـساعدة فيـه مثـل                   

. "القة مـع اميركـا    تحقيق تسوية للصراع مع الفلسطينيين وعلينا أال نفرط بمصالحنا الحية المتمثلة بالع           
هناك جهود اميركية لمنع أي احتكاك بيننا وبين الفلسطينيين وعلينا المساعده في هذه الجهود مـن                "وتابع  

خالل تعزيز الثقة واالمتناع عن األقوال أو األفعال التي من شأنها ان تضع اسرائيل في صورة الدولـة                  
  .الرافضة للسالم 

  18/5/2010الحياة الجديدة، 
 

  وأعدائها آخذة في التقلص بصورة مقلقة" إسرائيل"الفجوة التكنولوجية والتقنية بين : كادشاي .25
قال رئيس الشعبة التكنولوجية في سالح المشاة في الجيش الصهيوني، الجنـرال شـاحار كادشـاي، إن                 

وأشار . ةوأعدائها آخذ في التقلص بصورة مقلقة جداً ومتسارع       " إسرائيل"الفجوة التكنولوجية والتقنية بين     
لم نعد نملك تفوقاً هائالًً     " كإسرائيل"من خالل جملة من التقارير األمنية واإلستخبارية تبين لنا أننا           "إلى أنه   

وأضاف ". كما جرت العادة في المجال التكنولوجي والتقني، السيما في مجاالت القتال الليلي وسالح الجو             
إلزدياد، وهـذا يـشكل معـضلة لنـا، وحالـة الثـورة          تسلح أعدائنا بالتكنولوجيا آخذ في ا     "كادشاي أن   

  ".التكنولوجية تجعل كل ما نقوم به من إنجازات تصل إلى أيدي العدو الذي يعد المضادات الالزمة له
  موقع ويلال اإلخباري 

  15/5/2010، 1964 ،التقرير المعلوماتي
  

  من االسرائيليين يؤيدون قيام الدولة الفلسطينية% 53: استطالع  .26
 ابدى غالبية االسرائيليين دعمهم القامة الدولة الفلسطينية، وذلك وفقـا ألحـدث   : معا– رام اهللا - لحم بيت

اذاعة "وحسب ما نشر موقع      .استطالع رأي اجري تحت اشراف معهد دراسات األمن القومي االسرائيلي         
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سـرائيليين ان    أمس فقد اظهر االستطالع الذي شمل عينة واسعة ومتنوعـة مـن اال             "الجيش االسرائيلي 
من االسرائيليين صنفوا أنفسهم كأصحاب مواقف يسارية، في حين صنف ثلث االسرائيليين انفسهم             % 18

  .ضمن معسكر اليمين في حين اعتبر نصف االسرائيليين أنفسهم في الوسط
  18/5/2010الحياة الجديدة، 

  
   الى غزة تعلن رسميا عدم السماح لسفن اإلغاثة االنسانية بالوصول"إسرائيل" .27

منتـدى  ان  ،  عن مراسلها من القدس جمـال جمـال ووكـاالت          18/5/2010الدستور، األردن،   ذكرت  
السباعية اإلسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر ، وافق على عملية عسكرية واسعة النطاق في عـرض               

ن محملـة   البحر األبيض المتوسط ، يقوم خاللها سالح البحرية اإلسرائيلي باعتراض ومنع ثمـاني سـف              
  .بالمؤن والمواد األساسية ، باإلضافة إلى نحو ألف شخص ، في محاولة لكسر الحصار على غزة

مدير قسم اوروبا في الخارجية االسـرائيلية،       أن  ،  من القدس المحتلة   18/5/2010وكالة سما،   وأضافت  
 وطلب منهم العمل من     نور غيلون، التقى على انفراد مع كل من سفراء تركيا واليونان وايرلندا والسويد            

شدد امـام الـسفراء     " وقالت التقارير ذاتها، ان غيلون       .اجل منع مواطنيهم من المشاركة في هذه الحملة       
ال تنوي السماح للحملـة     "و أن حكومته    " على ان الحملة هي استفزاز وانتهاك صارخ للقانون االسرائيلي        

 شخص يريد تقديم المساعدات اإلنـسانية إلـى         أي" وزعم المسؤول االسرائيلي أن      ".بالوصول الى غزة  
، علـى حـد     "غزة، يمكنه القيام بذلك بصورة قانونية من خالل جهات التنسيق ذات الصلة في المنـاطق              

ودعـا المـسؤول فـي الخارجيـة         ..السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة     " مناطق"تعبيره، اي   
اجل منع مواطنيهم من المشاركة في الحملة واالعالن عن ذلك          للعمل من   " االسرائيلية سفراء هذه الدول     

ونقلت التقارير ذاتها عن مصدر في الخارجية االسرائيلية، لم تكشف عنـه، قولـه إن               ".  بصورة علنية   
وان بعضهم وعد بالعمل، قدر المستطاع، من اجل منع مواطنيي          .. وعدوا بنقل الرسالة لدولهم   " السفراء  

 في هذه الحملة وايضا من اجل منع السفن المتواجدة في حدود سيادتهم الوطنية، من               دولهم من المشاركة  
  "..المشاركة هي االخرى في الحملة

  
  فتوى يهودية تحث المستوطنين على االنتقام من الفلسطينيين في الضفة الغربية .28

ية ضد الفلـسطينيين    أصدر حاخام يهودي بارز، أمس، فتوى تبيح للمستوطنين القيام بعمليات انتقام          : غزة
وتجيز الفتوى، التي أصدرها الحاخام إسـحاق       . ردا على أي خطوة تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية ضدهم        

شمال الـضفة   ( في مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس        "عود يوسيف حاي  "شابيرا، رئيس المعهد الديني     
بحق الفلسطينيين وممتلكـاتهم مقابـل كـل         التي ينفذها المستوطنون     "دفع الثمن "، توسيع سياسة    )الغربية

وتال شابيرا فتواه خالل مشاركته في مظاهرة ضـمت       . عملية إخالء للبؤر االستيطانية في الضفة الغربية      
: وأضاف شابيرا  .المئات من المستوطنين لالحتجاج على قرار هدم إحدى المدارس الدينية في المستوطنة           

الثمن، وليس عبثا خروج هذه الفكرة من هنا، مـن مـستوطنات            ما نريده نحن هو أن ننفذ سياسة جبي         "
نابلس، فنحن نتربص بهم، ويجب أن تشرك جميع المناطق والمستوطنات في سياسة جعل الفلـسطينيين               

ال يجب حصر عمليات جبي الثمن في مستوطنات الضفة فقط، بل يجب أن             ": وزاد قائال . "يدفعون الثمن 
فحـين  . ضا في النقب، وفي كل مكان يجب أن ننفذ سياسة جبي الـثمن            تطبق في القدس وفي الجليل وأي     

 ."يصاب شخص ما في مكان معين يجب أن يكون الرد في كل مكان
  18/5/2010الشرق األوسط، 
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   اقتراحا قدمته قطر مرتين باستئناف العالقات بينهمارفضت "اسرائيل": "هآرتس" .29
 صباح اليوم، بنشر خبر مفـاده ان اسـرائيل رفـضت            االسرائيلية" هآرتس  " انفردت صحيفة    :بيت لحم 

مؤخرا اقتراحا قدمته دولة قطر مرتين باستئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين، واعادة فتح الممثليـة               
  .االسرائيلية في الدوحة

و ونقلت الصحيفة عن موظف اسرائيلي كبير في القدس قوله ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيايمن نتنياه              
ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان رفضا االقتراح القطري الذي كان ينص ايضا علـى الـسماح لقطـر            

واشار هـذا    .بتنفيذ سلسلة من المشاريع العادة اعمار قطاع غزة، وعلى ادخال مواد البناء الى القطاع               
  .القطريالمصدر ايضا الى ان االدارة االمريكية اعربت هي االخرى عن معارضتها لالقتراح 

  18/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  السالم مع سوريا ليس سهال والمطلوب من يقرر دفع الثمن: حالوتس .30
رأى رئيس هيئة األركان السابق في جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي ، دان              : باقة الغربية -القدس المحتلة 

ف ما هو الثمن الذي يجب أن       حالوتس ، أن انجاز اتفاق سالم مع سوريا لن يكون سهال ، وإسرائيل تعر             
السالم مع سـوريا    "وأضاف  . يدفع ، لكن نحن بحاجة لمن يقرر فقط بالشروع واإلقدام على هذه الخطوة            

يساعد اسرائيل في عزل إيران ، وعليه يجب البدء بعملية سياسية تقود لبدء المفاوضات مـع دمـشق ،                   
ب الخطورة التي يشكلها حصول إيران على        حزب اهللا ، وذلك بسب     -وبذلك يتم عزلها عن محور إيران       

وعلينا أن ال نسلم بتهديد شعب كامل بمحرقة جديدة وعدم التسليم بالمحرقة التي يرسمها لنا               . سالح نووي 
وعلينا معرفة إلى أين نحن ذاهبون والقرار في اتجاه تحقيق السالم مع سوريا لـيس سـهال                  ".السياسيون

  ".جة لمن يقرر فقطيحتاج لثمن معروف وهذا األمر بحا
  18/5/2010الدستور، األردن، 

  
  في العمل في كل الجبهات" لحقا" يملك جيشال :غانتس .31

، وألمـح إلـى أن      "مرتبطة بكل شيء سلبي   "اعتبر نائب رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس إيران          
االلكتروني عـن   " يديعوت أحرونوت "ونقل موقع صحيفة    . في العمل في كل الجبهات    " الحق"جيشه يملك   

ال يوجد شيء   "، أمس، إنه    "تل أبيب "غانتس قوله خالل مؤتمر في معهد أبحاث األمن القومي في جامعة            
العالقات بين إيران وحزب اهللا وسوريا تخلق واقعـاً         "واضاف أن   ". سلبي واحد ال يمكنني ربطه بإيران     

مشكلة دولية مـن شـأنها      "ي بأنه   ووصف غانتس المشروع النووي اإليران    ". حساساً من شأنه أن يتطور    
لديه الحرية بالعمل في جميـع      " اإلسرائيلي"، ملمحا إلى أن الجيش      "تصعيد سباق التسلح في المنطقة كلها     

وتطرق إلى تقديرات بشأن احتمال     . ، حسب زعمه  "ال نقاش حول حقنا األخالقي في العمل      "الجبهات وانه   
وكل من حزب اهللا وسوريا، وقال إنه ال توجـد مـصلحة      " إسرائيل"اندالع حرب في الصيف المقبل بين       

  .لدى أي من هذه األطراف في تصعيد األوضاع
  18/5/2010الخليج، 

  
  "حماس"الحصار فشل في إسقاط حكم : كاتب صهيوني .32

أقر الكاتب الصهيوني المعروف  داني روبنشتاين أن الحصار  الـصهيوني المفـروض              : القدس المحتلة 
 في تحقيق هدفه المتمثل بإسقاط حكم حماس في القطاع، وإعادة سلطة الـرئيس              على قطاع غزة قد فشل    

وقال  داني في تحليل مطول في الملحق االقتصادي لصحيفة يديعوت           . محمود عباس المنتهية واليته إليه    
" حمـاس "إنه كان من الواضح منذ البداية أنه ال يمكن القضاء على حكم             ) "5-17(أحرنوت اليوم اإلثنين    

 قطاع غزة باستخدام القوة العسكرية، وأن الجيش ال يمكنه احتالل كامل القطاع، ومن ثم يعيـد إليـه                   في
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؛ لـذا لجـأت     "إسـرائيلية "حكم السلطة الفلسطينية مما يعني عودة الرئيس أبو مازن على ظهر دبابـة              
، "حمـاس "حكـم   إلى خيار الحصار الذي فُرض على قطاع غزة باعتباره الحل الوحيد إلنهاء             " إسرائيل"

الهدف الوحيد من وراء تحسين االحتالل والغرب للوضع        "واوضح روبنشتاين أن    ". وإعادة أبو مازن إليه   
في الضفة الغربية، يحمل طابعاً سياسياً واضحاً، وهو أن يفهم سكان قطاع غزة أن وجـود الفلـسطينيين      

" حماس"كان القطاع للثورة على حكم      تحت حكم أبو مازن يعود عليهم بالنفع االقتصادي، وبالتالي دفع س          
  .، على حد قول الكاتب"وإسقاطها بالقوة

فـي  " حمـاس " وأقر الكاتب أن هناك مبالغة واضحة في اإلعالم العبري في حديثه عن انهيار اقتـصاد                
من الواضح للجميع أن الحصار االقتصادي لقطاع غزة، ما زال بعيـداً عـن              "القطاع، واختتم بقوله إنه     

 ".   حماس"دفه المتمثل بإسقاط حكومة تحقيق ه
 18/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  تجاه الفلسطينيين" بادرة طيبة" شق شارع لمدينة الروابي تعّد "إسرائيل" .33

أكدت أوساط أمنية إسرائيلية أن المستوى السياسي أقر في اجتماع فـي مكتـب              : أسعد تلحمي -الناصرة
 تجاه السلطة الفلـسطينية، فـي       "رزمة لفتات طيبة  "أول من أمس،    رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مساء      

محاذية لمستوطنتين صغيرتين لتمكين الفلـسطينيين      ) بضع عشرات من الدونمات   (مقدمها إخالء أراضٍ    
وجاء هذا القرار بعدما تبـين أن       . من شق شارع يربط بين رام اهللا ومدينة سكنية فلسطينية تحت اإلنشاء           

 لغرض التوسع مستقبال تحول دون تواصل       "عطيرت" و   "حلميش"ر عليها مستوطنتا    األراضي التي تسيط  
 التي بدأ بناؤها شمال غرب رام اهللا، ما حال حتى اآلن دون شـق               "الروابي"جغرافي بين رام اهللا ومدينة      

د الخاص   التي سيتم تبليغ الموف    "اللفتات الطيبة "وتشمل   . طريق نحو المدينة الجديدة لتسريع أعمال بنائها      
إلى الشرق األوسط جورج ميتشل بها األسبوع المقبل، إزالة مزيد من الحواجز العـسكرية فـي أنحـاء                  

ووفقـاً  . الضفة الغربية، وإقامة مواقع جديدة للشرطة الفلسطينية للحفاظ على األمن الداخلي في الـضفة             
 الحواجز مـن أجـل تـشجيع        لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن في وسع إسرائيل المجازفة بإزالة مزيد من          

، فتقضي  "اللفتات الطيبة "أما الخطوة الثالثة المشمولة ضمن      . السلطة على استئناف مفاوضات الحل الدائم     
بتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية األمنية عن مناطق أخرى في الضفة تخضع اآلن لـسيطرة جـيش                

  ."لوبينالذي سيسمح له بدخولها في حاالت مالحقة مط"االحتالل 
  18/5/2010الحياة، 

  
   تنشر قواتها على حدود مصر واألردن"إسرائيل": "أحرونوتيديعوت " .34

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن جيش االحتالل ينظر في ترحيل وحدات من نخبة قوات               
مصر واألردن،  حرس الحدود ونشر قوات من قيادة الجبهة الداخلية التابعة له بدال منها على الحدود مع                

إن قـوات   : ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري مطلع على الموضـوع قولـه          . بداية من العام المقبل   
الجيش يمكنها شن حمالت ناجحة وبأقل التكاليف، وفقا ألحدث المناقشات التي بدأها بني جينتس، نائـب                

  . رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
يخطط لنقل قوات الحرس إلى مناطق أخـرى، وإحـالل          وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن الجيش        

  . قوات من قيادة الجبهة الداخلية بعد أن تخضع هذه الوحدات إلى تمرينات خاصة قبل انتشارها
وأشارت الصحيفة إلى أنه خالل السنوات القليلة الماضية شنت قوات حرس الحدود، تحت قيادة الجـيش،      

هدف الحد من تهريب المخدرات واألسلحة والنـساء إلـى          عمليات ناجحة على طول الحدود مع مصر ب       
  . إسرائيل، فيما تولت قوات الحرس المسئوليات نفسها على الحدود اإلسرائيلية األردنية منذ نحو عامين

  17/5/2010المصريون،  
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  االساس الذي قامت عليه المفاوضات غير سليم: بيغن .35
يل بيني بيغن انه واثق تماما من فشل المفاوضات مع          قال وزير الدولة في اسرائ    : أحمد رمضان -رام اهللا 

االساس الذي قامت عليه المفاوضات غير سليم ألن الفلسطينيين حاولوا ان           "الفلسطينيين، مبررا ذلك بأن     
  ".يفرضوا شروطا مسبقة ونحن لم نرضخ الرادتهم ويشعرون اليوم انهم مغتصبون

  18/5/2010المستقبل، 
  

  "31ميغ " تمتنع عن بيع سورية طائرة روسيا: مصادر إسرائيلية .36
ادعت مصادر إسرائيلية مطلعة أن روسيا رفضت طلبا سورية بـامتالك أحـدث             : نظير مجلي -تل أبيب 

وزارة  وقالـت    ."300 -إس  "وصـواريخ   ) 31ميـغ    ("31إي  "الطائرات الروسية المقاتلة من طـراز       
 "بانتـشر "، وصـواريخ    "29ميـغ   "از  الخارجية اإلسرائيلية إن روسيا ستمنح سورية طائرات من طـر         

وهذا مقلق، ولكن وزارة الدفاع ترد باإلشارة إلى رفض روسيا بيع دمشق            . المضادة للطائرات والدبابات  
  .أسلحة متطورة، وتقول إن هذا هو المهم

  18/5/2010الشرق األوسط، 
  

  يورانيوم لالتفاق اإليراني  التركي  البرازيلي بشأن مبادلة الرفضها علنت" إسرائيل" .37
إلى إعالن رفضها لالتفاق اإليراني  التركي  البرازيلـي بـشأن مبادلـة              " إسرائيل"سارعت  : وكاالت  

اليورانيوم اإليراني، وأطلقت أول تعليق خارجي على االتفاق عبرت فيه عن تخوفها من أن تكون تركيا                
لوكالة فرانس برس بشرط عدم     كبير متحدثاً   " إسرائيلي"وعبر مسؤول    .والبرازيل تخدمان مصالح إيران     

وأضـاف أن    .بتركيا والبرازيل   " تالعبت"، واعتبر أن إيران     "إسرائيل"ل  " القلق الشديد "كشف اسمه عن    
تركيا لم تواجه صعوبة كبرى لكي يتم استدراجها على هذا النحو، في حين أن البرازيل تـصرفت مـن                   "

اإليرانيين سبق أن لجأوا إلى الحيلة نفسها       "ان  " اإلسرائيلي"واعتبر المسؤول    " .دون شك ببعض السذاجة   
عبر ادعائهم الموافقة على آلية كهذه لخفض التوترات ومخاطر عقوبات دولية مشددة، ومن ثم رفـضوا                

العامة عن مسؤولين كبار قولهم إن االتفـاق        " اإلسرائيلية"من جهتها نقلت االذاعة      و " .االنتقال إلى التنفيذ  
سيؤدي إلى تفاقم المشكلة اإليرانية عبر جعل التصويت على عقوبـات           " البرازيلي   - التركي   -اإليراني  

" ضد إيران في مجلس األمن الدولي الذي تطالب به الواليات المتحدة واألوروبيون، عملية أكثر صعوبة              
 المنشآت النووية اإليرانية ستواصل عملها وطهران ستواصل تقدمها نحو برنامج         "وأضافت االذاعة ان     .

  " .نووي عسكري بموازاة تطويرها صواريخ بعيدة المدى
  18/5/2010الخليج، 

  
  "حزب اهللا"مناورة إسرائيلية تحاكي نزاعاً مع إيران و .38

 خلصت محاكاة مناورة عسكرية إسرائيلية شارك فيها جنراالت وديبلوماسيون سابقون، الى ان             :رويترز
وعلى رغم أن المنـاورة      . الذاتي العسكري إلسرائيل   امتالك ايران سالحاً نووياً سيقضي على االستقالل      

، جرت المواجهات الالحقة بوصفها حرباً بالوكالة، في        2011تفترض إعالن ايران نفسها قوة نووية العام        
وأعقب ذلـك   .  صواريخ على وزارة الدفاع في تل أبيب       "حزب اهللا "وفي إحدى المواجهات يطلق     . لبنان

واإلسرائيلية الى معلومات تفيد بأن ايران هربت مـواد مـشعة للحـزب             توصل االستخبارات األميركية    
ولم ترد إسرائيل بهجمات على أي من الواقعتين، وبدل ذلك تـشاورت مـع              .اللبناني، لتجميع قنبلة قذرة   

 وأرسلت تعزيزات عـسكرية الـى       "في الدفاع عن النفس   "الواليات المتحدة التي أيدت علناً حق حليفتها        
كنها أصرت في الوقت ذاته على ان يتراجع اإلسرائيليون العطاء فرصة إلجـراء محادثـات               المنطقة، ل 
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وقال ناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية ان ملخصاً مكتوبـاً سيخـضع للـدرس علـى المـستوى                 . أزمة
  .الحكومي

  18/5/2010الحياة، 
 

   سقطت من حافة الهاوية باعاقتها دخول تشومسكي"اسرائيل": فنكلشتاين .39
" واي نـت  " قال نورمان فنكلشتاين، استاذ علم السياسة األميركي، في حوار أجراه معه موقـع               : ابيب تل

سـقطت مـن    "االسرائيلية من بيته في الواليات المتحدة، أن اسرائيل         " يديعوت احرونوت "التابع لصحيفة   
، وأن ذلـك كـان   واضاف إنه شخصيا لم يفاجأ بالتقارير حول منع تشومسكي من الدخول  ". حافة الهاوية 

رغم كونها كونهـا دولـة   "به اسرائيل بالعالم كله،   " تستخف"من دون شك قرارا غير حكيم وان هذا امر          
  ".ضئيلة

وأكد فنكلشتاين أن اسرائيل اجتازت نقطة الالعودة، وأعرب عن أمله بأن يكون ما زال في اسرائيل عدد                 
  . ان الصورة التي تتشكل من الصعب هضمهاكاف من الناس القادرين على وقف التدهور الخطير، قائالً

  17/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  من دخول الضفة لمنع تشومسكي "إسرائيل"ـانتقادات ب .40
شنت أوساط إسرائيلية غير رسمية حملة تنديد بقـرار منـع المفكـر اليهـودي               : وديع عواودة  - حيفا

باعتبار أن ذلك المنع يمثل عمال غيـر        , األميركي نعوم تشومسكي من دخول الضفة الغربية عبر األردن        
عمال أخرق يكـشف عـن حالـة        "واعتبر األستاذ الجامعي بروفيسور موشيه معوز القرار        . ديمقراطي

, وتساءل معوز المحاضر في الجامعة العبريـة      ".التطرف القومي التي تالزم إسرائيل اليوم شعبا وحكومة       
". هل إسرائيل بقرة مقدسة؟   "وأضاف  ". تقادات أكاديمي كيف يمكن لنظام يدعي الديمقراطية أال يتحمل ان       "

كما قال  ". شوفيني ومتزمت وكارثي ويعاني من ضيق األفق      "وحمل معوز على قرار المنع ووصفه بأنه        
خطوة غبية وتسيء إلسرائيل المعزولة دوليا، والتي تعاني أصال من تدهور خطير فـي صـورتها                "إنه  

وأشار معوز إلى أن     ".سكي إلى المزيد من االنكشاف على أفكاره      سيؤدي منع تشوم  "وأضاف  ". ومكانتها
بأنظمـة  "ورأى أن ذلـك يـذكر       . إسرائيل تقدم على منع ناشطين وأطباء أجانب يسعون من أجل السالم          

كما ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن منع إنـسان           ". االستبداد في الصين واالتحاد السوفياتي    
  .الديمقراطيةمن دخول البالد بسبب أفكاره صفة مالزمة لألنظمة الشمولية غير 

  18/5/2010الجزيرة نت،  
  

  ريونوفي مطار بن غ" للهيكل"تسجيل افتراضي لتدمير األقصى ومجسم : "مؤسسة األقصى" .41
  يهودياًإن هناك إجماعاً: في بيان لها أمس االثنين" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت : محمد جمال

لمبارك، وأن كل األحداث الجارية والتصريحات على بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى ا
المتصاعدة تشير إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية تسعى إلى تحقيق هدفها اإلستراتيجي لبناء الهيكل المزعوم 
على حساب األقصى وأنها تسخّر كل إمكانياتها من أجل تحقيق هذا الهدف ضمن سياسة ممنهجة على 

بعد يوم ، وإن توزعت أدوراها فهدفها واحد هو بناء هيكل أسطوري كل المستويات آخذة بالتصعيد يوما 
  ". مزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك

 مجسم كبير لما يسمى أن عدداً من المسافرين نقلوا لها أنه نصب مؤخراً" مؤسسة األقصى" وكشفت
ريون الدولي في مدينة اللد في صالة االستقبال للقادمين من الخارج إلى مطار بن غو" الهيكل الثاني"بـ

إن هذا المجسم يصور مدينة : المحتلة، مغطى بالزجاج، وقد كتب على المجسم باللغة العبرية واإلنجليزية
في القدس، وتضمن " متحف إسرائيل"، والموضوع عمليا فيما يسمى بـ"الهيكل الثاني"القدس في عهد 
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 ويأتي ذلك في وقت تنشر جماعات ،لمتحف المذكورالمجسم كتابات تدعو إلى زيارة المجسم الكبير في ا
يهودية تسجيالً افتراضيا وتتداوله فيما بينها في حفالت خاصة لهجوم تدميري على المسجد األقصى 

  .المبارك بالطائرات والصواريخ ومن ثم بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه
، ويبدأ بصور حديثة لمنطقة المسجد  ثانية44والتسجيل االفتراضي المذكور ال تتجاوز مدة الفيلم 

األقصى، يظهر فيها المسجد األقصى وقبة الصخرة، ويصاحب المشهد موسيقى حزينة وجنائزية، ثم تمر 
عدة ثوان قبل أن يحل محل اللحن الجنائزي أصوات طائرات حربية إسرائيلية تشق طريقها إلى المسجد 

لي في سماء األقصى، تنفذ مهمة قصف المسجد األقصى، وتظهر أسراب من طائرات الجيش اإلسرائي
األقصى بقنابل موجهة، وتظهر قبة الصخرة وقد تعرضت للدمار التام، وتحولت لكتلة نيران متأججة، 
وبعدها يضرب صاروخ إسرائيلي المسجد األقصى نفسه، فيحيله إلى كومة رماد، وينتهي الصخب 

ها الدفوف، وهي عبارة عن أغنية دينية يهودية العسكري، لتحل محله موسيقى تصويرية مبهجة تصاحب
 ".خيره يعم العالم كله.. اشكروا الرب، إله بني إسرائيل: "تقول

  18/5/2010الشرق، قطر، 
  

   مخططان جديدان إسرائيليان إلخالء وهدم مبان في حي سلوان والبستان:القدس .42
 عن "االستيطان" شؤون مختص فيال كشف المحامي قيس ناصر :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 

 كانت بلدية االحتالل ،مخططين جديدين إلخالء وهدم مبان في حي سلوان والبستان في القدس المحتلة
 لتقدمها بعد ذلك لمصادقة مؤسسات ، ومستشارها القضائي"إسرائيل" أمام حكومة عرضتهما مؤخراً

  . في القدس"التنظيم والبناء"
وص حي البستان يهدف إلى الحفاظ على حي البستان كمنطقة وبين ناصر أن المخطط األول بخص

 أن مساحة البستان اليوم هي نحو أمس في تصريح له ،ويوضح ناصر .خضراء وكمركز أثري سياحي
 مبنى فلسطينيا أصدرت بلدية االحتالل أوامر هدم وإغالق بحق أغلبها، وأن 88، وهي تحوي  دونما53ً

وأضاف أن المخطط يقترح لهذا  ."لبستان كمكان أثري وسياحي يهودييهدف إلى إعادة ا"هذا المخطط 
  . مبنى من المباني الفلسطينية الموجودة شرق البستان إلى غرب البستان22الغرض إخالء ونقل 

ويبين المحامي ناصر أن المخطط الثاني لسلوان؛ يهدف إلى وضع سياسة تخطيطية جديدة لحي سلوان، 
والتي يبلغ ,  طوابق5يهدف المخطط إلى هدم مباني الحي التي تحوي أكثر من ": ويقول في هذا الشأن

كما يقترح مصادرة , المخطط ينظِّم الطرق القانونية لمالحقة هذه المباني": وتابع ." مبنى20عددها 
أراضٍ لألغراض العامة، وينص أيضا على أن كل أعمال الهدم ستنفذ بواسطة بلدية االحتالل وستلزم 

  ."احب مبنى بنفقات الهدم؛ وذلك لحثه على هدم منزله بنفسهكل ص
  18/5/2010الرأي، األردن، 

  
   في القدسحراسة لتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية  استئجار شركة":المقدسيمؤسسة " .43

 لالستعانة إسرائيلي وجود مخطط  أمس"مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع"كدت أ:  أحمد رمضان-رام اهللا 
مؤسسة لوحذر بيان ل .ت شركة حراسة خاصة لتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في مدينة القدسبخدما

 عن النية الستئجار أعلنمن تصريحات المتحدث الرسمي باسم بلدية القدس المحتلة جادي شمرلينج الذي 
 . المدينةخدمات شركات حراسة خاصة للشروع بتنفيذ عملية هدم واسعة النطاق لمنازل فلسطينيين في

عمليات الهدم ستتركز في منطقة سلوان والبلدة القديمة وبيت حنينا والعيسوية "وبحسب البيان فإن 
  ". من مدينة القدس المحتلة وفق قرارات رئيس بلدية القدس المحتلةأخرىومناطق 
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ي للضغط التدخل الفور"لى إ األمن المتحدة ومجلس واألممدعت المؤسسة في بيانها المجتمع الدولي و

  ". كافة قرارات الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلةوإلغاء لوقف إسرائيلعلى 
  18/5/2010، المستقبل

  
   وتشدد إجراءاتها على مداخل المدينةبالقدسالباعة المتجولين بسطات   تهاجماإلسرائيليةالشرطة  .44

جراءات التفتيش على المعابر والحواجز  إأمس شدد جنود االحتالل اإلسرائيلي : قنا-القدس المحتلة
 فلسطينية إن أمنيةوذكرت مصادر . األسبابالعسكرية الثابتة على مداخل مدينة القدس المحتلة دون ذكر 
 شماال وقرية "قلنديا" الواقع بين معبر "جبع"جنود االحتالل على الحاجز العسكري الثابت قبالة قرية 

جراءات تفتيش بطيئة وحسب أمزجتهم يتم خاللها تطيل حركة  شمال شرق القدس يستخدمون إ"حزما"
  ...السير من وإلى بلدة الرام ومدينة رام اهللا وبالعكس

 بسطات أمسكما هاجمت أطقم تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي بمرافقة عناصر من شرطة االحتالل 
يات هذه البسطات واحتجزت عددا الباعة المتجولين وسط مدينة القدس المحتلة وصادرت العديد من محتو

باب "وذكرت مصادر امنية فلسطينية إن الحملة تركزت على البسطات المنتشرة في منطقة . من الباعة
  ... بالقرب من أسوار القدس التاريخية"شارع السلطان سليمان" و"العامود

  18/5/2010الوطن، قطر، 
  

   اهللا حنا يتضامن مع الشيخ عكرمة صبريعطاالمطران  .45
قام المطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس أمس بزيارة تضامنية : القدس المحتلة

لسماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، وخطيب المسجد األقصى 
قرار آخر يمنعه من  قرار يمنعه من السفر للخارج، والمبارك، الذي اتَّخَذَ الكيان الصهيوني بحقه مؤخراً

 ، مؤكداًصبري المطران عن تعاطفه وتضامنه مع الشيخ  وأعرب.دخول المسجد األقصى المبارك
 .الرفض الكامل الستهداف الرموز الدينية والوطنية لمدينة القدس

 18/5/2010السبيل، األردن، 
  

  وعباس لم يلق كلمته المعتادة.. ".ةفاتر" تمرفي الضفة  فلسطين نكبةذكرى  .46
الذكرى الثانية ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/5/2010 الشرق األوسط، نشرت

 في األراضي الفلسطينية، على غير العادة، واكتفى "فاترة"والستون لنكبة الشعب الفلسطيني مرت 
نحاء مختلفة الفلسطينيون بإطالق صفارات إنذار في وضح النهار، وتنظيم بعض المسيرات المتفرقة في أ

  .من الضفة الغربية وقطاع غزة
وغابت ألول مرة المشاركة الرسمية الفلسطينية عن فعاليات إحياء النكبة، وبخالف السنوات السابقة لم 

  .يلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة بهذه المناسبة
الذكرى هذا العام ": افوأض. "!أمرهم غريب": "الشرق األوسط"وقال المحلل السياسي هاني المصري لـ

واعتبر المصري أن  ."؛ االستعمار مستمر، واالنقسام مستمر، والمفاوضات متعثرة خاصاًتستحق اهتماماً
هذا دليل واضح على كيفية إدارة ": وأضاف. "سقط سهوا" في هذه المناسبة عدم إلقاء أبو مازن خطاباً
  ."الية ومزاجيه وفوضى وغياب مؤسساتهناك ارتج": وزاد قائالً. "األمور في مؤسسات السلطة

ونظمت منظمة التحرير الفلسطينية مسيرة أمس انطلقت من أمام ضريح الراحل ياسر عرفات، في رام 
اهللا، واعتلى الشبان أربع سيارات شحن قديمة كتلك التي نقلت الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل من 
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متمسكون باألرض وال " على الشاحنات القديمة شعارات وعلق الفلسطينيون .1948قراهم ومدنهم عام 
  ."حق العودة خط أحمر"، و"اإلبعاد والترحيل استمرار لسياسة التمييز العنصري" و"بديل عن العودة

وجابت المسيرة الشعبية شوارع رام اهللا، وارتدى الكثير من الشبان المشاركين في المسيرة قمصانا 
 عن إحدى قصائد ، نقالً"اليوم ملء السماء ال تجعلوني عبرة مرتينأيوب صاح "سوداء كُتب عليها 

  .الشاعر الراحل محمد درويش، كما رفعوا أعالما فلسطينية، وكوفية فلسطينية كبيرة تمتد عدة أمتار
لقاء عباس إ عدم  أن هاني المصري رأى، إلى أنرام اهللامن  17/5/2010وكالة رويترز، وأشارت 

 بالنكبة اإلحساس اآلن"وقال لرويترز . "خطأ كبيرا كان ال يجب الوقوع فيه"بة لخطاب في هذه المناس
 بأي الحالية لم تلتزم اإلسرائيلية بالمفاوضات وعملية السالم الن الحكومة أمليزيد في ظل عدم وجود 

ة  شي من المطالب الفلسطينية ولذلك الحاجة لكلمبأيشي ال بمرجعية واضحة وال بوقف االستيطان وال 
 أوالرئيس اكبر في ظل التجاذبات الدولية الكبيرة حول القضية الفلسطينية وهذا الشيء ال استطيع فهمه 

  ."تبريره
 عباس كلمة بهذه إلقاء على عدم  ابعد من ذلك تعقيباًإلىوذهب مهدي عبد الهادي المحلل السياسي 

ة وهذا ينعكس في غياب حضور  رؤية في الحالة الفلسطينيوأزمة قيادة أزمةفي "المناسبة بالقول 
  ."التجمعات العامة الوطنية

  
  االحتالل يشن حملة تنقالت بين األسرى لتشتيت قياداتهم .47

 أعلن الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، رياض األشقر، أن :حامد جاد -غزة 
ة األسيرة في سجن نفحة إدارة السجون شرعت في حملة تنقالت واسعة طاولت قيادات الحرك

في احد أقسام السجن لتشتيتهم بين أقسام السجن " الخطيرين"الصحراوي، حيث قامت بنقل جميع األسرى 
نسخة منه، انه من بين األسرى الذين " الغد"وأشار األشقر في بيان تلقت  .أخرىونقل بعضهم إلى سجون 

 الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس، الذي شملهم هذا اإلجراء القمعي، األسير يحيى السنوار رئيس
 من سجن رامون إلى هذا القسم، ونقل األسير جمال أبو الهيجاء من عزله في سجن بئر السبع أخيراًنقل 

وبين أن إدارة السجون حرمت األسير عباس السيد من  .إلى عزل سجن تلموند من دون سابق إنذار
 وأبناءه من باب سجن نفحة من دون أن يتمكنوا من زيارته رغم الزيارة من دون سبب، وأعادت زوجته

وأكد أن هذه الممارسات تهدف إلى خلق حالة من عدم االستقرار لدى  .أنهم يمتلكون تصريح الزيارة
األسرى، وإضعاف تأثيرهم خاصة في ظل تدارس األسرى تنفيذ خطوات تصعيدية ضد إدارة السجون 

  . االحتاللإلعادة إنجازاتهم التي سلبها
  18/5/2010الغد، األردن، 

  
   االحتالل تستدعي ذوي أسرىمخابرات .48

 باستدعاء أهالي بعض األسرى للمقابلة، وذلك بدأ جهاز المخابرات اإلسرائيلي مؤخراً: الضفة الغربية
وذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان له أمس . أثناء توجههم إلى زيارة أبنائهم في سجون االحتالل

ثنين أن أهالي األسرى بدؤوا يشتكون مؤخراً من هذه السياسة، والتي غالباً ما تستهدف زوجات اال
وقال النادي إن هذه اإلجراءات تهدف إلى محاولة مساومة ذوي  .األسرى صغيرات السن، والصبية

  .بنائهماألسرى في الغالب من أجل التعامل معهم، وذلك بالضغط عليهم، وتهديدهم بحرمانهم من زيارة أ
وأكد النادي أن هذا اإلجراء يضاف إلى سلسلة المضايقات التي يعاني منها أهالي األسرى، والتي تتمثل 

 .في التفتيشات المذلة والمهينة بحقهم، والتأخير لساعات طويلة تحت مبررات وادعاءات أمنية زائفة
 18/5/2010السبيل، األردن، 

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1792:         العدد       18/5/2010 الثالثاء :التاريخ

 ىإلى غزة من أجل األسر.. "8000القارب " .49
 على "8000القارب " غزة اسم  قطاع لرفع الحصار عناألوروبية الحملة  أطلقت: اشرف الهور-غزة 
 في األسرى لعدد إشارةقطاع نهاية الشهر الجاري، في الالمقرر وصوله إلى " أسطول الحرية" سفن إحدى

 إطار تأتي في ن هذه الخطوةألى إ األوروبية رامي عبده، عضو الحملة أشارو .اإلسرائيليةالسجون 
 األسرى هو عام 2010ن يكون هذا العام أ الثامن القاضي بأوروباتبني الحملة لقرار مؤتمر فلسطينيي "

  ."الفلسطينيين
بمثابة "، واعتبرت في تصريح لها الخطوة بأنها األوروبية خطوة الحملة لألسرى "واعد"وثمنت جمعية 

  ."لية في المحافل الدواألسرى غير مسبوق لقضية إبراز
  18/5/2010القدس العربي، 

  
  مصّر على الوصول لغزة رغم قرار المنع اإلسرائيلي" الحرية"أسطول : الخضري .50

مصر " الحرية" قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن أسطول :غزة
 غزة، وذلك بعد قرار على الوصول إلى شواطئ غزة في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع

تل أبيب رسمياً منع دخول السفن واجتماعها مع سفراء الدول المشاركة ومنعهم من اإلبحار بحجة عدم 
نسخة منه أن قرار وزارة " قدس برس"واعتبر الخضري، في تصريح مكتوب له وصل . قانونية السفن

ضغط على المتضامنين والدول التي محاولة لل"الخارجية اإلسرائيلية بمنع السفن من الوصول إلى غزة 
ملف سفن كسر الحصار أصبح حقيقة واقعية، "إلى أن الخضري ولفت  ".تشارك في القوافل للتراجع

  ".وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية وتبعات أي خطوة تأخذها بحق منع السفن من الوصول لغزة
  18/5/2010قدس برس، 

  
   خالل األسبوع الماضي فلسطينيا24ً توغل وجرحت  عملية137 نفذت االحتاللقوات : )أوتشا( .51

 أكد تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي :القدس المحتلة
 أن الفترة ما بين الخامس والحادي عشر من الشهر الجاري شهدت تصعيداً) أوتشا(الفلسطينية المحتلة 

  .في مدينة القدس، أو بقية أرجاء الضفة الغربية المحتلةللمستوطنين وسلطات االحتالل سواء 
مايو / أيار 11 إلى 5إن حدة التوتر زادت في حي سلوان بالقدس في الفترة من : األمميتقرير الوقال 

بيت "الجاري، في أعقاب الزيارة التي قام بها برلمانيون إسرائيليون من الجناح اليميني إلى مستوطنة 
  .اجد مكثف للقوات اإلسرائيلية في ظل تو"يوناتان

 خالل الفترة السابق ذكرها، بينما نفذت  فلسطينيا24ًولفت التقرير، إلى أن القوات اإلسرائيلية أصابت 
ووثق التقرير وقوع خمسة  . عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية137القوات اإلسرائيلية 

وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، حوادث متصلة بمستوطنين استهدفت الفلسطينيين، 
 21 اإلسرائيلية سلمت هذا األسبوع "اإلدارة المدنية"وأشار التقرير إلى أن ما تسمى . وأضرار بممتلكاتهم

 برام اهللا، بحجة "سنجل" بالخليل و"بني نعيم" بوقف البناء بحق مبان يمتلكها الفلسطينيون في قرية أمراً
 إلى  أن السلطات اإلسرائيلية أبعدت إلى قطاع )أوتشا(ولفت تقرير  . اخيص للبناءعدم حصولها على تر

  . أصله من غزة كان يعيش في مدينة بئر السبعغزة فلسطينياً
  17/5/2010 قدس برس،

  
  1948نكبة  مسجد أثرى منذ 1200تهدم " إسرائيل" .52

 على المستوى القانوني العربي أكد مختصون فلسطينيون في التاريخ واآلثار على ضرورة التحرك: صفا
والدولي إلنقاذ آثار فلسطين من التهويد واالستيالء اإلسرائيلي عليها، الفتين إلى أن االحتالل استولى 
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وقال هؤالء خالل . 1948على أغلب هذه اآلثار عبر حملة استيالء وتغيير للمعالم، يخوضها منذ عام 
نظمتها وزارتي الثقافة والسياحة واآلثار، ضمن فعاليات " حفاظآثار فلسطين بين التهويد وال"ندوة بعنوان 

 مسجد ومصلى أثري في فلسطين منذ عام 1200إن االحتالل هدم : " للنكبة االثنين62 إحياء الذكرى الـ
  ".، واستولى على مئات المساجد والمقابر والقرى وحولها إلى أماكن ترفيهية أو دينية لليهود1948

 18/5/2010 السبيل ، األردن،
 

   تزود مكفوفي القدس بحافالتالخيريةهيئة األعمال  .53
لدعم (أطلقت هيئة األعمال الخيرية وعبر مكتبها في الضفة الغربية حملة  :رام اهللا منتصر حمدان

والتي بدأت بواكيرها مع فئة المكفوفين من ذوي االحتياجات الخاصة في القدس، حيث جرى ) المكفوفين
وأكد منسق عام المشاريع بهاء أبو الهيجاء في مكتب الضفة  .القدس بحافلتي ركابتزويد مدرسة سراج 

 الهيئة قامت ببناء مدرسة نموذجية للمعاقين في محافظة الخليل وزودت العشرات من  أنالغربية
 المكفوفين بطابعات للقراءة والمئات منهم بالكراسي المتحركة باإلضافة لبناء مصنع في قلقيلية لتزويدهم

  .باألطراف الصناعية
  18/5/2010الخليج، 

  
   عشرات أصناف األدوية في غزةنفادتحذير من  .54

 أصناف من األدوية 110 مجدداً من نفاد  غزةحذرت وزارة الصحة في حكومة : رائد الفي-غزة 
 مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة شاروأ . من المهمات الطبية من مخازنها في قطاع غزة 123و

وأوضح البرش في بيان  . صنفاً آخر ستنفد في غضون ثالثة شهور76برش إلى أن هناك منير ال
صحافي، أمس، أن من أهم هذه األصناف أدوية خاصة بحضانة األطفال وحليب األطفال الخاص 

وبين أن النقص يشمل .  طفل300بمرضى الفينيل كيتون يوريا، حيث يبلغ عدد هؤالء المرضى حوالي 
. طفال وأدوية الصرع والسرطان ونزف الدم الوراثي والثالسيميا ومضادات السمومأيضا حليب األ

  .وهناك نقص في األدوية الخاصة بأقسام الوالدة
  18/5/2010الخليج، 

  
   معاناة الفلسطينيين وانقساماتهمترويجدران غزة  .55

سامات  واالنق"إسرائيل" تروي جدران غزة هموم القطاع وفصول صراعه مع .):ب.ف.أ( –غزة 
وفي كل شارع من . الفلسطينية الداخلية بعدما حولها الشبان إلى مدونات غطوها برسومهم وكتاباتهم

وتستعرض إحدى هذه الجداريات ماضي . شوارع غزة يمكن مشاهدة جدارية تروي معاناة أهله
 وشروق الشمس،  وتعكسه باأللوان الدافئة للبيوت الطينية1948الفلسطينيين المستقر قبل نكبتهم العام 

  .لتنتقل بعدها إلى الواقع الحالي الذي تجسده صورة الحرب والدمار والجثث المكفنة والطيور الهاربة
نقوم بانتفاضة تشكيلية في غزة بالرسم على ": وتقول رشا أبو زايد التي شاركت في رسم هذه الجدارية

وتتابع وهي ترسم بفرشاتها على . "المنا هناالجدران ونعبر عما في أنفسنا لننقل إلى العالم معاناتنا وأح
أردنا أن نظهر في هذه الجدارية الفرق بين ماضينا الجميل الهادئ قبل النكبة وبين حاضرنا ": الجدار

رسومنا تعبر عن ": تقولفأما الشابة ديانا الحصري،  ."الحالي المملوء بالحروب والشهداء والحصار
ريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نعبر حالياً عن رفضنا لهذا الواقع هذه الط. معاناتنا وواقعنا األليم

ال خيارات أخرى أمامنا للتفريغ أو للتعبير عن . وللحصار اإلسرائيلي واالنقسام واالجتياحات والحروب
  ."لم نعد نحتمل هذا الكم من العنف. حتى المقاومة أصبح فيها حالل وحرام وفتح وحماس... أنفسنا
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ر مقر سجن السرايا المركزي وسط غزة الذي دمر في الحرب اإلسرائيلية على القطاع، رسم وعلى جدا
شبان آخرون عدداً من الصور إحداها لرجل مسن يحاول أن يزيل أسالكاً شائكة من أمامه وقد أخذت يده 

  ." تعود يا غزةأفراحكليت ": تنزف، وأخرى المرأة تبكي وقد كتب على هذه الصورة
الجداريات "مان النواتي، وهو خريج كلية الفنون الجميلة في جامعة األقصى في غزة، أن ويؤكد سلي

أصبحت ال تحمل تفاؤالً وال حتى ألواناً مشرقة كالسابق بسبب واقعنا المحبط، لكننا نسعى دائماً إلى رسم 
  ."ونريد أن يصل صوتنا.  العالمإلىصور تخدم قضيتنا الفلسطينية وتنقلها 

تاريخ فن الجداريات في غزة يعود إلى بداية االنتفاضة األولى "ان التشكيلي فايز سرساوي أن ويشرح الفن
  ."حين كانت تستخدم الكتابة على الجدران للتواصل مع الناس وإبالغهم بالقرارات

  18/5/2010الحياة، 
  

  حمالت التشهيرى مصر توقف كافة االتصاالت مع حماس ردا عل: المصرية" الوفد"صحيفة  .56
كشفت مصادر سياسية مصرية أمس عن قرار مصري بإيقاف االتصاالت مع حركة حماس الفلسطينية 

أكدت المصادر رفض مصر منح تأشيرات لقادة حركة حماس لزيارة . في المجالين الدبلوماسي واالمني
تي كما أكدت اتخاذ مصر هذا الموقف ردا علي ما وصفته بحملة التشهير ال. مصر في الفترة المقبلة

هناك حملة اعالمية منظمة تقوم بها حماس ضد ": قالت المصادر. تمارسها حركة حماس ضد مصر
اتهمت المصادر . "قيادات مصرية رفيعة للتشهير بهم في العديد من القنوات الفضائية والصحف العربية

ت مع مصر المصرية قيادات حركة حماس بتعمد إفشاء الكثير من المعلومات حول العالقات واالتصاال
خاصة في مجالي ملف الحرب الوحشية االسرائيلية علي غزة وجهود المصالحة، مما دفع السلطات 

  .المصرية للتأكد من ان الهدف وراء ذلك هو تشويه مواقف وسياسات مصر
  17/5/2010الوفد، مصر، 

  
   من الطحين إلى غزةا طن165السلطات اإلسرائيلية سمحت بعبور : مسؤول مصري .57

قال مسؤول مصري بمعبر العوجة إن السلطات اإلسرائيلية سمحت اليوم :  يسري محمد- )رمص(رفح 
 طن من المعونات المصرية إلى قطاع غزة، مرورا بأراض إسرائيلية، كانت على متن 100بإدخال 

  .شاحنات وهي عبارة عن مساعدات مقدمة من الهالل األحمر المصري
 10 طنا من الطحين كانت على متن 165د سمحت أمس بعبور وأضاف أن السلطات اإلسرائيلية كانت ق

فيما سمحت السلطات المصرية اليوم بعبور وفد من االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين بغزة في . شاحنات
  ."القدس عاصمة الثقافة العربية"طريقه إلى رومانيا لحضور مؤتمر 

ديمقراطية هما رمزي رباح، عضو المكتب كما سمحت مصر بعبور اثنين من المسؤولين بالجبهة ال
السياسي للجبهة الديمقراطية، وعبد الحميد أبو جياب، عضو المكتب السياسي للجبهة في طريقهما إلى 
  .سورية لبحث بعض الملفات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية مع بعض قيادات الجبهة هناك

  18/5/2010الشرق األوسط، 
  

   ألسطول سفن كسر حصار قطاع غزةتنضمة سفينة جزائري .58
التابعة للحكومة المقالة اليوم " اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود" أعلنت :غزة، د ب ا

وثمنت اللجنة، في  .االثنين انضمام سفينة جزائرية ألسطول سفن كسر الحصار المتوجه إلى قطاع غزة
لمتمثلة بإرسال سفينة محملة بمواد اإلغاثة كي تنضم ألسطول بيان صحافي لها، المبادرة الجزائرية ا

  .السفن المتوقع وصوله إلى شواطئ غزة نهاية هذا الشهر
 17/5/2010القدس، فلسطين، 
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  باألنظمة الستالينية" إسرائيل"يشّبه تشومسكي  .59

البروفيسور ) أم آي تي ("ماساتشوسيتس للتكنولوجيا"قال أستاذ علوم اللغويات في معهد : الناصرة
اليهودي األميركي نوعام تشومسكي إن قرار وزارة الداخلية اإلسرائيلية منعه أول من أمس من دخول 

عبر جسر اللنبي إللقاء محاضرات في جامعة بير زيت وزيارة بلعين والخليل في الضفة " إسرائيل"
  . الغربية المحتلة، يذكّر باألنظمة الستالينية

 من عمان أن قرار منعه من الدخول "هآرتس"يهودي البارز في حديث لصحيفة وأكد المفكر األميركي ال
وحذر إسرائيل من سلوكها، . جاء احتجاجاً على مجيئه إلى جامعة بيرزيت وليس إلى جامعة إسرائيلية

أعتقد أن إسرائيل تسير على ثلج رقيق جداً بسياستها تلعب إسرائيل لعبة خطرة، واألمور قابلة "وقال 
  . " بسرعةللتغير

، علماً "قراراً إسرائيلياً بمقاطعة جامعة بير زيت"واعتبر تشومسكي في حديثه مع الصحيفة منع دخوله 
من يجب مقاطعته هو ": أنه يعارض بقوة دعوات المقاطعة األكاديمية الجارفة إلسرائيل، وأضاف

 شركات أميركية تتعاون مع أنا أؤيد مقاطعة... الواليات المتحدة، فأفعالها أسوأ من أفعال إسرائيل
ما تقترحه إسرائيل على "وأكد دعمه حل الدولتين للشعبين، وقال إن . "االحتالل والمستوطنات

  ."الفلسطينيين هو قطعة أرض صغيرة تسمى دولة
18/5/2010الحياة،   

  
  تدريبات اسرائيلية على سيناريوات حرب شاملة... "4 – تحولنقطة " .60

عندما وقف رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في منطقة : دة آمال شحا-القدس المحتلة 
الشمال، االسبوع الماضي، واتهم إيران بالسعي الى إشعال حرب بين اسرائيل وسورية مدعياً في الوقت 
ذاته ان اسرائيل ترغب في سالم مع دمشق ودول المنطقة، كانت طلقات المدفعية االسرائيلية تدوي في 

يرفرف فوق العديد من البيوت المنتشرة على مساحة ارض » حزب اهللا« من حوله، فيما علم المكان
البيوت مكتظة ومصنوعة من الجص، وقريبة من طبيعة البيوت التي . شاسعة شبيهة بجغرافية لبنان

  . 2006) يوليو(واجهها الجيش االسرائيلي خالل حرب تموز 
 يجريها الجيش االسرائيلي، هذه الفترة، في الشمال وتحاكي وقفة نتانياهو كانت خالل تدريبات مكثفة

سيناريو حرب على لبنان يحاول خاللها الجيش التدرب على احتالل المنطقة اللبنانية والسيطرة على 
  . او القضاء عليهم» حزب اهللا«مقاومي 

يوات التي تناقشها هذه التدريبات االكبر منذ مطلع السنة على سيناريو حرب على لبنان تحاكي السينار
أجهزة االمن االسرائيلية وتتصاعد خاللها التصريحات باحتمال وقوع حرب في الصيف تبدأ بتصعيد 

وتتحول الى حرب شاملة على » حماس«التوتر على الحدود الشمالية فتمتد الى الحدود الجنوبية مع 
  .واحدمختلف الجبهات تتعرض خاللها اسرائيل للقصف بعشرات الصواريخ في آن 

ويبدو أن اختيار نتانياهو اطالق تصريحاته من هذا المكان، بالذات، واختيار هذه النوعية من التدريبات 
ليس مصادفة، على رغم انه حاول ان يؤكد ان اسرائيل ال ترغب بالحرب، بل بالسالم واألمن 

ة ونقلت الى النقب، فعلى عكس التدريبات العسكرية الكبيرة التي اجريت مطلع هذه السن. واالستقرار
في حينه لم تقتصر تلك التدريبات على احتالل بلدات لبنانية، بل كانت . تجرى اليوم التدريبات في الشمال

وشاركت فيها قوات من سالح البر . تحاكي دخول الجيش االسرائيلي الى قرية سورية أيضاً واحتاللها
 عدد كبير من جنود االحتياط للمشاركة في هذه وفي حينه ألغت االجهزة االمنية تجنيد. وأخرى من الجو

التدريبات حتى ال يفهم االمر خطأ من الطرف السوري بأن اسرائيل تنوي شن حرب عليها ونقلت 
وخرج مسؤولون عسكريون وسياسيون بحملة تصريحات . التدريبات الى النقب في الجنوب بدل الشمال
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عداد وبأن اسرائيل ال تنوي المبادرة الى اي توتر عسكري تؤكد أن هذه التدريبات ال تتجاوز مسألة االست
  .مع سورية

نتانياهو يراقب تدريبات على حرب على لبنان ويوجه حديثه الى سورية وإيران . أما اليوم فاألمر مختلف
فيما االجهزة االمنية، وفق ما كشفت جهات اسرائيلية، كانت تبحث وفي شكل مكثف في كيفية التعامل مع 

هل . وسط حال من االرتباك في كيفية اتخاذ القرار» حزب اهللا« تعزيز القدرات العسكرية لـ مواصلة
بضربة عسكرية تجر فيما بعد المنطقة » حزب اهللا«ترد على تهريب الصواريخ المتطورة والدقيقة الى 

؟ ام تنتظر الى حرب تظهر اسرائيل امام العالم بأن المبادرة لها، على عكس التصريحات التي تروج لها
 -ام «و » سكود«ان يأتي من يخل بالهدوء من الطرف اآلخر لتضرب ضربتها وترد على صواريخ 

  .وتهدد بإخالل التوازن العسكري في المنطقة» حزب اهللا«التي، بحسب االسرائيليين، يملكها » 600
جتماعات لدراسة جواب المسؤولين العسكريين واالمنيين على هذا السؤال هو التهرب، بالقول ان اال

ولكن بعض وسائل االعالم االسرائيلية ينقل على لسان . الموضوع متواصلة وإسرائيل في حيرة حقيقية
ضباط كبار في قيادة الجيش ممن شاركوا في التدريبات التي تشهدها حالياً منطقة الشمال انتقادات 

وبحسب . فقه في زيارته الى الشماللنتانياهو ومعه أيضاً لرئيس اركان الجيش، غابي اشكنازي، الذي را
وال حتى خطة » حزب اهللا«هؤالء ال توجد لدى نتانياهو واشكنازي سياسة واضحة للرد عسكرياً على 

وخرج هؤالء الضباط بعد مغادرة نتانياهو . عسكرية لوقف تدفق األسلحة والصواريخ من سورية له
 اآلن في إسرائيل هي عدم القيام بأي عملية واشكنازي موقع التدريبات بانطباع ان السياسة الوحيدة

وانه يجب على قيادة الجيش االنتظار حتى » حزب اهللا«عسكرية لوقف تدفق الصواريخ من سورية الى 
  .بالحرب» حزب اهللا«يبدأ 

وبحسب هؤالء الضباط فإن كالً من نتانياهو واشكنازي يريدان الحفاظ على الهدوء السائد مع لبنان و 
ويرى أحدهم ان ما يجرى اليوم في الجبهة الشمالية يشبه بالضبط ما . وليكن الثمن ما يكون» حزب اهللا«

نعم لدينا تحسن في المعدات اللوجيستية ولكن ال يوجد اي تغيير في «: حدث قبل نشوب حرب تموز وقال
  .»2010 يتكرر اليوم في 2006فما حدث قبل عام . التفكير االستراتيجي
:  األصوات جاء من القائد السابق لمنطقة الشمال، الوزير يوسي بيلد الذي قالالرد االول على هذه

اسرائيل ليست معنية بمواجهة عسكرية مع لبنان او سورية ولكن االمر يتطلب ان نأخذ بمنتهى الجدية «
في السنوات االخيرة له » حزب اهللا«وبأن تسلح . ودمشق» حزب اهللا«التهديدات الصادرة عن قيادتي 

  .»كاسات بعيدة المدى على اسرائيلانع
اما نائب رئيس اركان الجيش، بيني غانتس، المرشح االقوى لخالفة اشكنازي في رئاسة األركان ويصفه  

، فناقضت تصريحاته تصريحات ضباطه »القائد الذي سيخوض الحرب المقبلة«االسرائيليون بـ 
اسرائيل ال ترغب «ية المبنية على قاعدة وتماشت مع سياسة االمنيين والسياسيين العسكريين الحال

علينا ان نرتاح . نحن نعيش في منطقة متوترة«: ويقول غانتس. »بالحرب لكنها تواصل استعدادها
مبدئياً ال يوجد «: ويضيف. »للهدوء الذي تشهده هذه المنطقة ولكنني أقترح على الجميع أن ال نعتمد عليه

وال أرى سبباًَ للتصعيد ولكن، نحن نمتلك مستوى عاٍل من . يدلدى أي العب في المنطقة مصلحة بالتصع
واضح انه ال يوجد خالف حول اي شيء سوى اننا . قوة الردع ونواجه تحدياً كبيراً جداً وبجاهزية عالية

  .»نريد ان يسود االمن في المنطقة ونحن هنا ندرك تماماً كيف سنرد على أي تهديد لهذا األمن
صوات التي تروج الى ان الجبهة الداخلية في اسرائيل قادرة على مواجهة واختلف غانتس مع اال

ليس من الحكمة او الذكاء االدعاء بأن «: الصواريخ المتوقع ان تصلها من الشمال والجنوب ويقول
  .»انه تهديد ملموس. انه قائم ويمكن الشعور به. التهديد على الجبهة الداخلية غير موجود

مرور عشر سنوات على االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان وفي ظل حديث غانتس جاء بعد 
وقد حاول ان يؤكد، . »حزب اهللا«النقاشات العسكرية الداخلية حول كيفية الرد على الوضع الحالي لدى 
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» 2006اسرائيل «بحسبه ليست » 2010 -اسرائيل «خالفاً لضباطه، ان الوضع اليوم مختلف تماماً فـ 
واالستعداد الذي . اسرائيل اليوم، برأيه، قادرة ومستعدة للمواجهة. »2006 و2000« بين وال اسرائيل ما

ولكن من جهة الجبهة الداخلية . يتحدث عنه غانتس هو االستعداد العسكري في كيفية ادارة المعارك
اية فاألمر مختلف وكغيره من العسكريين واالمنيين على قناعة بأن اسرائيل ما زالت غير جاهزة لحم

  .الجبهة الداخلية
نقطة تحول «حديث غانتس هذا ال يقنع الجهات التي تستعد للتدريبات الضخمة التي ستجرى تحت عنوان 

 من الشهر الجاري، يوم االنسحاب من جنوب لبنان وستستمر 23واختير اليوم االول منها في » 4 -
  . الشهر28حتى 

ه التدريبات ال يتراجع عن موقفه بأن اسرائيل قادرة نائب وزير الدفاع، متان فلنائي، المسؤول عن هذ
نقطة «ويؤكد كغيره من السياسيين والعسكريين ان . على حماية سكانها من اي تهديد وعلى اية جبهة

ال تتجاوز مسألة ضرورة االستعداد لوقوع حرب وبأن بالده ال تقصد بهذه التدريبات بأنها » 4 -تحول 
  . يةتنوي حرباً مع لبنان أو سور

» حزب اهللا«ويرفض فلنائي الحديث عن ان ضرورة هذه التدريبات منطلقة من الخوف من ان ما يملكه 
او سورية من صواريخ يمكنها ان تصل الى كل مكان في اسرائيل وتهدد كل مواطنيها ويؤكد أن 

  .»اسرائيل كلها معرضة للصواريخ من الشمال وحتى الجنوب ونحن واجبنا االستعداد«
والسنة الماضية تحت » 2 -نقطة تحول « تحت عنوان 2008اً للتدريبات السابقة التي اجريت عام وخالف

تحاكي حرباً شاملة تضطر اسرائيل خاللها الى نقل » 4 -نقطة تحول «فإن » 3 -نقطة تحول «عنوان 
  .السكان في شكل منظم وستتدرب على كيفية نقلهم الى مستوطنات الضفة الغربية 

يناريو الذي تحاكيه هذه التدريبات تبدأ الحرب بتصعيد عسكري على الحدود الشمالية بين وبموجب الس
وتتعرض خاللها اسرائيل إلطالق مكثف للصواريخ تؤدي الى رد » حزب اهللا«الجيش االسرائيلي و 

عسكري قاسٍ على لبنان، في أعقابه تتوتر الحدود الجنوبية مع قطاع غزة فتتعرض اسرائيل إلطالق 
خالل ذلك تعقد . اريخ فلسطينية تصل الى مركز اسرائيل وتصيب أبنية شاهقة وقاعدة وزارة الدفاعصو

الحكومة جلسة طارئة برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ثم يعقد المجلس الوزاري األمني 
 اإلنقاذ تنقل وفي اثناء ذلك تكون طواقم. »حزب اهللا«المصغر اجتماعاً التخاذ قرار الرد على صواريخ 

مئات المصابين الى المستشفيات فيما يساعد جيش الدفاع المدني السكان على الهرب الى مستوطنات 
  .الضفة الغربية

على » سكود«صواريخ » حزب اهللا«المشرفون على التدريبات ال يسقطون من حساباتهم ان يستخدم 
من الخطر الذي يهدد اسرائيل من رغم ان عسكريين وخبراء ال يعتقدون ان هذه الصواريخ ستزيد 

ولكن التدريبات تأخذ بحساباتها التقارير التي  . »حزب اهللا«مجمل الترسانة الصاروخية التي يملكها 
من استخدام صواريخ متطورة ودقيقة تستهدف المطارات » حزب اهللا«تتحدث عن احتمال ان يكثف 

يفا للتدريب على اصابات تؤدي الى تسريب ومقرات القيادات ومواقع حساسة وتخصص لذلك يوماً في ح
  . غازات ومواد سامة تهدد حياة آالف سكان المنطقة ومواقع هامة ايضاً في تل ابيب

وبأنها تأتي لتلبية حاجة االستعداد االسرائيلي تعود االصوات » 4 -نقطة تحول «وعند الحديث عن 
قارير تؤكد أن اسرائيل ال تملك بعد المحذرة من خطر نشوب الحرب على الحدود الشمالية في ظل ت

منظومات الدفاع القادرة على هذه الصواريخ وبأن الموازنة التي ذكر بأن وزير الدفاع، ايهود باراك، انه 
لم يصادق » القبة الحديدية«اتفق في زيارته االخيرة الى واشنطن للحصول عليها الستكمال منظومة 

تصل االموال الى الصناعات االسرائيلية الستكمال هذه عليها بعد وحتى تنتهي هذه االجراءات و
  .المنظومة يكون الوقت قد تأخر
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وفي التقارير االسرائيلية ما يلفت الى أهمية ان يعد متخذو قرار الحرب خطة واضحة المعالم لمواجهة 
هذه وجاء في . خطر الحرب بعدم االعتماد على حقيقة ان اسرائيل مستعدة لحماية الجبهة الداخلية

إذا دفع الجيش االسرائيلي الى مواجهة في لبنان فسيكون من الواجب احتالل مناطق واسعة «: التقارير
وأن يقوم في الوقت )  كيلومترا40ًالتي تستطيع بلوغ مدى ( ميلليمتراً، 122إلبعاد نيران صواريخ الـ 

جزءاً » حزب اهللا«لتقارير ان ، وتضيف هذه ا»نفسه بعملية صعبة معقدة الصطياد قواعد اإلطالق الثقيلة
من الحكومة اللبنانية والتأييد الذي تبديه حكومة لبنان له سيمكن اسرائيل من العمل بحرية أكبر في 

شيئاً واحداً، تستطيع اسرائيل أن تزيل جزءاً » حزب اهللا«فعندما يصبح لبنان و . »حزب اهللا«مواجهة 
  .قصف كل شيء في لبنان وت2006من القيود التي فرضتها على نفسها في 

ال «.. وتضيف التقارير، انه ستكون هذه حرباً أشد، على الجبهة الداخلية وعلى الجيش أيضاً، ولهذا
 فإنه يجب النجاح فيها لنبين للمحيط المنفعل أن خيار استعمال –لكنها إذا وقعت . ينبغي المبادرة اليها

النار أيضاً في مواجهة دولة اسرائيل غير مجد«.  
يال بن رؤوفين، الذي شغل منصب نائب قائد الجبهة الداخلية خالل حرب لبنان الثانية يؤكد على ا

ضرورة مواصلة االستعداد االسرائيلي لحماية الجبهة الداخلية لكنه في الوقت نفسه يحذر من ان الحرب 
  .»المقبلة ستكون مأساة كبرى ويجب منعها

 فقد تعلمت 2006عدة اليوم وأفضل بكثير مما كانت عليه عام وبالنسبة الى بن رؤوفين فإن اسرائيل مست
لدينا اليوم اجوبة افضل من السابق ولدينا أيضاً ادوات افضل «: ويقول. الدرس من الحرب االخيرة

التدريبات مهمة . أنا قلق والهدوء الحالي ال يكفي«: ويضيف. »وأملي ان ال نحتاج الى استخدامها
  .»يل االستعداد ألي طارئوضرورية ألن من حق اسرائ

ولكن ما هو سبب قلق بن رؤوفين على رغم ان االسرائيليين عسكريين وأمنيين يؤكدون أن الجيش اليوم 
نقطة «، في ان واحد، وتدريبات »حماس«وسورية و » حزب اهللا«على اكمل استعداده لمواجهة مقاتلي 

  واريخ وحماية الجبهة الداخلية؟ستساهم في استكمال االستعداد لمواجهة خطر الص» 4 -تحول 
حزب «الكل يعرف الجهود التي يبذلها «: القلق نابع ، بحسب بن رؤوفين، مما يحدث في لبنان ويقول

فمن المفهوم ان تتولى دولة جوع السالح لكي تردع  . لجمع االسلحة وتعزيز ترسانته العسكرية» اهللا
، على حد تعبيره، السالح »ارهابي« ان يجمع تنظيم وتمنع الدول المحيطة بها من االعتداء عليها، لكن

  . فطبعاً لن يكون للدفاع، بل الستخدامه
. من قوة عسكرية مع حكومة لبنان لكان األمر مختلفاً» حزب اهللا«واضح انه لو كان ما يمتلكه «: ويختتم

كومة اللبنانية، فهو أمر مقلق ويزيد القلق عندما يعطي رئيس الح» حزب اهللا«ولكن طالما هو  بأيدي 
  »سعد الحريري، الشرعية لمثل هذا السالح

  18/5/2010الحياة، 
  

  والملل التاريخي" الفتحاوية"حماس  .61
  سعد محيو

  .التاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة مع حماس 
من الماء إلى " وهي ترفع شعار تحرير فلسطين 1965البداية كانت مع حركة فتح، التي انطلقت العام 

" التأقلم"بناء دولة ديمقراطية على كل أرض فلسطين، لكن سلسلة من الحروب وسلسلة أخرى من و" الماء
  .السياسي واإليديولوجي مع الوضعين اإلقليمي والدولي، وضع فتح في نهاية المطاف في حضن أوسلو 

ار  وهي ترفض خي1987فهذه الحركة التي انطلقت هي األخرى العام . والنهاية قد تكون مع حماس 
مقايضة قبول خيار الدولتين باالعتراف الدولي : الدولتين، تسير سيراً حثيثاً اآلن على خطى حركة فتح

  .بها 
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آخر فصل في هذا السيناريو تم تمثيله قبل أيام حين اجتمع الرئيس الروسي ميدفيديف بخالد مشعل، وحين 
ة يقومون هم أيضاً باتصاالت مع كشف النقاب في الوقت نفسه عن أن أعضاء اللجنة الرباعية الدولي

التغير "حماس، لكن سراً، هذا في حين كانت حماس تغازل الواليات المتحدة للمرة األولى وتشيد ب
  .إزاء أزمة الشرق األوسط " اإليجابي في موقفها

وبالتالي، المسألة باتت مسألة وقت قبل أن تبدأ حماس رحلة المساومات التي ستحجز لها في نهاية 
  .في تاريخ المفاوضات الدبلوماسية في الشرق األوسط " إسرائيل"طاف مقعداً إلى جانب الم

  هل يعني كل ذلك أننا نعارض هذا المنحى التفاوضي؟
لكنه يعني أننا نعارض الطريقة التي سار، وقد يسير، فيها هذا المنحى، والتي أوصلت القضية . كال 

  .لراهن الفلسطينية إلى مأزقها التاريخي الكبير ا
فلكي تتجنّب حماس مثل هذا المصير، يتعين عليها قبل أن تحصل على الشرعية الدولية لتمثيلها الشعب 

عبر بلورة مشروع : كيف؟ بسيطة. الفلسطيني، أن تكسب الشرعية الوطنية على أرضها المحلية أوالً 
 موقع قيادة حركة تحرر متجددة وطني جديد ينقلها هي نفسها من الموقع اإليديولوجي الفئوي الراهن، إلى

  .وقادرة على توحيد كل أطياف قوس قزح المجتمع الفلسطيني 
 سنة من مجرد ميليشيا تابعة 23تطورت منذ تأسيسها قبل " حماس"هذا لم يحدث حتى اللحظة، رغم أن 

نات ومطالع الفلسطينية إلى حركة جماهيرية واجتماعية كبيرة في التسعي" اإلخوان المسلمين"لفرع جماعة 
بعد أن سيطرت الحركة على غزة، عزلت نفسها عن : البل حدث العكس. القرن الحادي والعشرين 

  .العديد من التيارات السياسية الفلسطينية 
  ؟"الحماسي"لماذا هذا التعثّر 

، "سةحماس في السيا: أصولية مع تميز"عالم السياسة البريطاني جيروين غانينغ يفسره في كتابه بعنوان 
  :بأنه ناجم عن التالي

الحركة لجأت إلى الكفاح المسلّح فقط لمواكبة حالة التطورات الراديكالية في المجتمع الفلسطيني في 
أعقاب تعثر اتفاقات أوسلو، وعملياتها االستشهادية في أواسط التسعينات لم تكن فقط تعبيراً عن مقاومة 

  .على السلطة " فتح"متشددة بل أيضاً نتيجة لتنافسها الحاد مع 
ومن . تشدد الحركة على انها تؤمن بحرية اإلرادة لدى اإلنسان، لكن بشرط ان يلتزم أحكام الشريعة 

  .يفسر هذه األحكام؟ ليس رجال الدين بل مجلس الشورى التابع لها 
 وبين بين النظرية والتطبيق،" حماس"والحصيلة، كما يراها المؤلف، هي وجود توتر هائل في فلسفة 

  .السياسة واإليديولوجية، برغم كونها حركة براغماتية إلى حد كبير نسبياً 
نتمنى أال يكون تحليل غانينغ صحيحاً، لكن إذا ما كان كذلك، سيتعين علينا أن نشاهد التاريخ وهو يعيد 

  .نفسه بالفعل بشكل حرفي، وممل، ومؤسف 
  18/5/2010الخليج، 

  
  لومعركة الني.. مصرنواطير  .62

  عبد الباري عطوان
عندما كنا ننتقد بصوت عال حالة االنهيار العربي الراهن، ونحذر من خطورة عدم التصدي لها، ونحمل                
الحكومة المصرية وحلفاءها مسؤولية هذا االنهيار بسبب رضوخهم لالمالءات االمريكيـة، ومبـادراتهم             

وارد العربية في خدمة قضايا االمـة، كـان         السلمية العقيمة تجاه اسرائيل، وعدم توظيف االمكانيات والم       
  .البعض يتهمنا بالمبالغة والتهويل، واحيانا بالعداء لمصر على وجه الخصوص

اليوم تواجه مصر، واالمة العربية بأسرها، ازمة ال تقل خطورة عن هزيمة العرب في فلسطين تتمثل في              
لنظر فـي االتفاقـات الدوليـة المتعلقـة         مخططات تتبناها دول منبع نهر النيل لتحويل مياهه، واعادة ا         
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بخصوص مصر والسودان دولتي المصب والممر، بدعم مباشر من اسرائيل، وغير مباشـر مـن دول                
  .غربية بينها الواليات المتحدة

فبعد انهيار المفاوضات التي استضافتها القاهرة، وشاركت فيها تسع دول افريقية من دول المنبع لتجديـد                
 المتعلقتين ببروتوكوالت توزيع الحصص، اقدمت اربع دول افريقية، هي اثيوبيا           1959 و 1929اتفاقيتي  

واوغندا وتنزانيا ورواندا على توقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النهر في عنتيبي االوغنديـة، واعلنـت             
  .لتخزين المياه وتوليد الكهرباء' تانابليز'اثيوبيا يوم الجمعة عن افتتاح سد 

وان العمل جار على قدم وساق النشاء سلسلة من السدود          ' اول الغيث ' الى ان هذا السد هو       وتشير تقارير 
االخرى في اوغندا ورواندا وتنزانيا عالوة على اثيوبيا نفسها، بتمويل ومساعدات تقنيـة مباشـرة مـن                 

  .في العالم' لوبياتها'اسرائيل و
دبلوماسية النظام الحاكم، فاثيوبيا التـي يـأتي        الشعب المصري يدفع اليوم ثمن الفشل المتراكم والمزمن ل        

ما زالت تعتبر نفسها امبراطورية عظمى لهـا        ) النيل االزرق (منها خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل        
ثقل تاريخي وسياسي جعلها الدولة االهم في شرق افريقيا، وباتت اآلن محور السياسة االمريكية في هذه                

ومن المؤسف ان دبلوماسية ابو الغيط المتعالية       . لها غير المباشر في الصومال    المنطقة، ورأس حربة لتدخ   
  .الى احضان اسرائيل) اثيوبيا(والمنشغلة بتكسير عظام الفلسطينيين دفعت هذه الدولة المهمة 

السيد مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية الذي طار الى القاهرة علـى رأس               
لسلب البلدين من حقوقهما المائية التاريخية مـع المـسؤولين المـصريين            ' ما يحاك في ليل   'ة  وفد لمناقش 

ان قضية مياه النيل هـي حيـاة او         'والسيد عمرو موسى االمين العام للجامعة، قال في مؤتمر صحافي           
  .'ان اي اتفاق جديد حولها لن يكون له اي مفعول على ارض الواقع'و' موت

ذا نظرنا الى التطبيقات العملية له على االرض نجدها ال تعكس اي تحرك لمواجهـة               كالم جميل، ولكن ا   
  .هذا التحدي الوجودي الخطير الذي يواجه البلدين، ومصر على وجه الخصوص

كنا نتوقع اجتماعات طوارئ على مستوى القمة بين الرئيسين المصري والسوداني، كخطوة اولى،             : اوال
ية لدول محور االعتدال على االقل، ولكن ال يوجد اي مؤشر حقيقي علـى              تتلوها خطوات لعقد قمة عرب    

  .وجود قلق مصري رسمي تجاه ما يحدث
المعلومات المصرية الرسمية عما يحدث من تحركات في دول المنبع تبدو محدودة او معدومة، فقد               : ثانيا

هات سـيادية وسياسـية     ان ج 'المصرية يوم امس نقال عن مصادر عليا        ' المصري اليوم 'ذكرت صحيفة   
مسؤولة عن ملف النيل اجتمعت امس لبحث اسلوب التعامل مع التطور الجديد، وطلب معلومات تفصيلية               

سبحان اهللا الجهات المعنية تبحـث عـن        ... 'عن السد االثيوبي الجديد تمهيدا لتقديمها الى الرئيس مبارك        
ن بناء هذا السد يستغرق عدة اشـهر فـاين          معلومات عن سد جديد، وكأنها فوجئت بافتتاحه، مع العلم ا         

كانت المخابرات المصرية، ولماذا هي نشطة جدا في مطاردة المعارضين الـذين يطـالبون باالصـالح                
وتزج بهم في السجون بعد محاكمات امن دولة بتهم ملفقة، وتغط في نوم عميق عندما يتعلق االمر بامن                  

  مصر المائي وحقوقها المائية؟
مباراتي كـأس العـالم فـي       ' واقعة'م المصري الذي استأسد في نهش لحم الجزائريين اثناء          االعال: ثالثا

القاهرة والخرطوم، لم يكشر عن انيابه مطلقا دفاعا عن الحقوق التاريخية المائية للبالد، وباستثناء بعض               
تتعلـق  المقاالت كتبها شرفاء في صحف معارضة، تلتزم صحف الحكومة صمت القبور وكأن المؤامرة              

بتحويل مياه نهر الميسيسبي، ربما الن اوامر لم تصدر لكتاب التدخل السريع للهجوم على اوغندا واثيوبيا                
  .وتنزانيا مثلما كان عليه الحال مع الجزائر ومشجعيها

ازمة تمس العصب الرئيسي في حياة شعبها، تتجه اوالً الى تعزيز وحدتها            ' دولة ما 'عندما تواجه   : رابعا
ة، واسترضاء شعبها، والبدء في عملية اصالح جذري، وتنظـف بيتهـا الـداخلي مـن الفـساد                  الداخلي

والفاسدين، وثانياً تنسج عالقات قوية مع دول الجوار وعمقها القومي أو الجغرافي، ولكن ما نـراه فـي                  
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مصر حالياً هو عكس ذلك تماماً، فقد جددت الحكومة قوانين الطوارئ فجأة، واقـدمت علـى خطـوات                  
  .ادت من توتر عالقاتها مع الدول العربيةز

من المؤلم انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر هذا التهديد الخطير، وتحتاج الى اشقائها العرب، نجد ان                  
  .عالقاتها متوترة مع معظم الدول العربية، واالفريقية منها على وجه الخصوص

 الجزائر متوترة على المـستوى الـشعبي قبـل          حتى ال نتهم بالتعميم، نعيد التذكير بأن عالقة مصر مع         
الرسمي، وفاترة جداً مع تونس، وجامدة او شبه معدومة مع المغرب، وسيئة مع موريتانيا ألن االخيـرة                 
قطعت عالقاتها مع اسرائيل واغلقت سفارة االخيرة فيها احتجاجاً على مجازر قطاع غزة، وهي مجازر               

  .في تعميق معاناة اهلها بتشديد الحصارصمتت عليها الحكومة المصرية، وشاركت 
، ومـع المملكـة العربيـة       'عدائيـة 'واذا نظرنا الى الشق العربي اآلسيوي، نجد ان العالقة مع سورية            

  .، اما مع قطر فحدث وال حرج'باردة'السعودية الحليف التقليدي لمصر 
اعالميـة شرسـة ضـد      واألهم من كل ذلك، ان مسؤولين مقربين من النظام في مصر يشنون حمالت              

القومية العربية، ويخطئون الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وسياساته الوحدويـة، ويحملـون الرابطـة              
القومية هذه مسؤولية كل مصائب مصر، رغم ان آخر حرب شاركت فيها مصر من اجل نصرة قـضايا             

 الوظائف والرخاء وربمـا      عاماً نعمت فيها بالسالم الذي من المفترض ان يكون وفر          37االمة كانت قبل    
سيارة لكل مواطن مصري حسب وعود الحكومة، وليس وقوف ابناء مصر الطيبين في طوابير خبـز،                

  .يقتلون فيها من شدة التزاحم او انفالت االعصاب
وارضـاء اسـرائيل    ' الالمباالة'السياسة المصرية التي جرى اتباعها على مدى ثالثين عاماً، وتقوم على            

الطرق والوسائل لم تضعف مصر، وتلغي دورها، وتقلص هيبتها الى الحدود الدنيا فقـط،              وامريكا بكل   
وانما بدأت ايضاً تهدد اسباب حياة ثمانين مليون مصري في لقمة عيشهم، ولهذا يجب مراجعتهـا وفـي                  

  .اسرع وقت ممكن تقليصاً للخسائر اذا لم يتأت منعها
يع لمواجهة اي تدخل يمكن ان يهدد حصة مصر مـن           محمد علي باشا اسس وحدة عسكرية للتدخل السر       

مياه النيل، هذا حدث قبل قرنين، وعندما كان عدد سكان البالد بضعة ماليين فقط، فهل شكلت الحكومـة                  
المصرية مثل هذه القوات، او وضعت الخطط العسكرية والدبلوماسية مبكراً لمواجهة االخطار الزاحفـة              

ذلك فمن يطلب معلومات عن سد اثيوبي جرى افتتاحـه مـؤخراً ال             نشك في   .. بسرعة من دول المنبع؟   
  .نعتقد انه يعرف ما يجري حول منابع شريان الدم الوحيد الذي يحفظ لبالده اسباب البقاء

عن ما يحاك لهـا مـن       ' نوم نواطيرها 'مشكلة مصر الحقيقية ليست في اعالي النيل او واطيه، وانما في            
ة، ابرزها الحليف االستراتيجي االسرائيلي الذي احكم الطـوق مبكـراً،           مؤامرات من ثعالب كثيرة ماكر    

ووضع الخطط، ورصد االموال والخبرات، لالجهاز على مصر وشعبها بعد ان اجهـز علـى دورهـا                 
  .االقليمي والدولي

  18/5/2010القدس العربي، 
  

  دا سيلفا بعد أردوغان .63
  عريب الرنتاوي 

ان والمجتمع الدولي ، أمر مفهوم ومتوقع ، فتركيا دولة مجـاورة            دخول أنقرة على خط الوساطة بين إير      
إليران ، تربطها بها جملة من المصالح المتشابكة ، وهي دولة مشتبكة مع مختلف ملفات المنطقة ، بـل                   
ومع مختلف ملفات قوس األزمات الممتد من الشرق األوسط للقوقاز والبلقان ، وتركيا العدالة والتنميـة                

ـ  خالفتها مع الجميع ، توطئة ألدوار تتخطى نطاقات عمل السياسة الخارجية التركيـة             " فيرتص"طامحة ل
  ).أفريقيا مثال(التقليدية ومجاالتها الحيوية 
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أولها الفراغ الناجم عن انكماش الواليـات       : ولقد تشجعت أنقرة على ملء عدة فراغات يشكو منها اإلقليم         
وثانيها ذاك المترتب على غيبة العرب وغيبوبتهم ، جـراء          . المتحدة وتضاؤل دورها في الشرق األوسط     

تشظيهم وتآكل مشروعهم الحضاري ، في ظل هيمنة غير مسبوقة لنظم حكم مستبدة ، أو غير ديمقراطية                 
  .على أقل تقدير

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ذاك المتعلق بنجاح البرازيل في لعب دور مؤثر في واحد مـن                   
المنطقة ، وقدرة رئيسها لويس لوال دا سيلفا على المجيء بما عجـزت دبلوماسـية إقليميـة                 أهم ملفات   

ودولية عن اإلتيان به ، وبالضد من التقديرات المتشائمة للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي يعطي               
ومن باب المجاملـة لرجـل يـزوره فـي قـصر      ( %) 30مهمة دا سليفا عالمة نجاح ، مكتفيا بعالمة  

وعلى الرغم من انتقادات الوزير الفرنسي الطائش برنار كوشنير الذي حمل علـى مهمـة دا                . الكرملين
سيلفا قبل أن تبدأ ، متسببا بحرج شديد لبالده ورئيسه ، كعادته بعد كل تصريح يصدر عنـه ، وينتهـي                     

  .باعتذار يصدر عن قصر اإلليزيه
ي أبرمت باألمس وعلى عجل في طهـران ، وهـل           الت" الصفقة ثالثية األطراف  "ال ندري كيف ستنتهي     

من نظام العقوبات الدولية الذي عملت واشنطن طوال األشـهر          " الدفعة الجديدة "لوقف مسار   " كافية"ستعد  
. الماضية على بناء إجماع دولي من حوله ، وإقناع مختلف الالعبين اإلقليميين والدوليين باالنضمام إليه؟              

ن قد خرجت من عنق زجاجة العقوبات والتهديدات ، وهـل هـي النهايـة               وال نعرف ما إذا كانت إيرا     
ونرى أن من السابق ألوانه التكهن بالكيفية التي سيتصرف بها العالم ،            . السعيدة ألزمة برنامجها النووي؟   

وكيف ستأتي ردود أفعال عواصمه الكبرى؟ وثمة أسئلة عربية تُستولد من رحم السؤال عن مغزى نجاح                
الريـاض  (كيف تنظر عواصم القـرار العربـي الكبـرى          :  البرازيلية منها  -لمشتركة التركية الوساطة ا 
مـاذا عـن    . هل هي فَرحة بابتعاد شبح العقوبات والحرب والتصعيد العسكري؟        . لهذا االتفاق؟ ) والقاهرة

ا الدور سلبا   هل سيتأثر هذ  . دور إيران اإلقليمي المقلق لهذه العواصم أكثر من البرنامج النووي لطهران؟          
هـل  . ؟)سوريا ولبنان (كيف سينعكس ذلك على احتماالت الحرب والتصعيد الجبهة الشمالية          . أم إيجاباً؟ 

زادت فرص اندالع حرب جديدة في الصيف أو الخريف القادمين ، أم تراجعت ، وكيف سيكون موقـف                  
د لبنان ، أو فـي حـال        إيران وردة فعلها في حال قرر الجيش اإلسرائيلي الخروج إلى حرب جديدة ض            

وأخيراً ، كيف تنظر عواصم القرار العربي للـدور         . تصاعد الموقف ليشمل الجبهة أو العمق السوريين؟      
البرازيلي المتزايد في هذه المنطقة المستباحة على ما يبدو ، لكل األدوار ، قريبا وبعيدها ، فـي غيـاب                    

الـصفقة  " ، ال يصعب التكهن بردة فعلها علـى          وغيبة أدوار أصحابها األصليين؟ ثمة جهة واحدة وحيدة       
، أال وهي إسرائيل ، وهي عبرت على أية حال ، عن شكوكها بجدية الـصفقة قبـل أن                   " مثلثة األضالع 

تتناقل وكاالت األنباء تفاصيلها ، فال شيء جيدا بالنسبة إلسرائيل إن لم ينطو علـى تـدمير للمنـشآت                   
انية ، حتى الوجبة الجديدة من العقوبات لم تكن جيدة بما يكفي مـن              النووية ورموز القوة واالقتدار اإلير    

منظور إسرائيل ، فقد ظل تل أبيب تطالب بالمزيد ، وتدعو لعقوبات فردية إلى جانب العقوبات الجماعية                 
، من داخل مجلس األمن ومن خارجه ، ومن دون أن تتوقف عن تأكيد أن العقوبات ليست بـديالً عـن                     

  .ة التي أصبحت ضرورة لمواجهة البرنامج النووي اإليرانيالضربة العسكري
اآلن ، وقد تراجعت مبررات الضربة العسكرية ، وتقهقر خيار العقوبات أو هكذا من المفترض على أقل                 

اآلن وبعد أن تفوق تفاؤل دا سيلفا على تشاؤم ميدفيدف ، وتغلبت مثابرة أردوغان علـى طـيش                  . تقدير
إسرائيل ومتطرفيها يكادوا يختنقون بغيظهم ، فالترياق جاء إلى طهران من حيث            كوشنير ، فإن جنراالت     

ال تحتسب إسرائيل ، ومن دول لطالما عدت صديقة لها ، بل أنها ما زالت في دائـرة االصـدقاء التـي            
  .تحتمل الخالف واالختالف

هران الثالثي سيدخل تـاريخ     إن هبت الرياح كما تشتهي سفن الربانين دا سيلفا وأردوغان ، فإن اتفاق ط             
المنطقة من بوابة المنعطفات والمنحنيات ، وسيكون له ما بعده ، لكننا نفضل التريـث لمعرفـة كيـف                   



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1792:         العدد       18/5/2010 الثالثاء :التاريخ

 اإلسرائيلي التي تنشد التصعيد دوما ، وال تبالي كثيـرا           - األوروبي   -ستتحرك دوائر اليمين األمريكي     
لم ، وال يمنعها ذلك من مواصل البحث عن سـاحات           بسقوط القواعد األخالقية لحروبها في المنطقة والعا      

نفضل االنتظار لكي نرى كيف ستأتي ردود أفعال عواصم القـرار           . جديدة وأعداء جدد وحروب جديدة    
العربي ، التي ال تريد حربا تكون هي ساحتها وممولها ووقودها ، وال تريد تسويةً تكون هي موضوعها                  

  .اعياً من رعاتهاوهدفها ، بدل أن تكون طرفاً فيها ور
  18/5/2010الدستور، األردن، 
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