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  والمصالحة ونحن نستعد للحرب" شاليط"واشنطن تعرقل ملفي : مشعل .1

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ، أن دمشقمن  24/5/2010لفلسطيني لإلعالم، المركز ا نشر موقع
أسطول "إن انطالق : "في دمشق) 5-24(لحركة حماس قال خالل لقاء له مع الصحفيين مساء األحد 

يعبر عن إرادة الشعوب، والمطلوب أن تنتفض الدول، والمطلوب من العرب قبل روسيا أن " الحرية
ا بكسر الحصار عن غزة فمن يعتقد أن الحصار سيكسر إرادة شعبنا فهو يتخذوا قرارا شجاعا قومي

  ".واهم
ديمتري "كما لفت مشعل إلى أن حصار غزة شغل حيزا كبيرا في القمة التي عقدها مع الرئيس الروسي 

ي حول تحدثت مع الرئيس الروس: "والرئيس السوري بشار األسد مؤخرا في دمشق، وأضاف" ميدفيدف
تكفي أربع سنوات من الحصار، وأكدنا لهم أن المسؤولية األخالقية على : قضية حصار غزة، وقلت

  ". توجب كسر الحصار وإعادة إعمار القطاع-روسيا جزء منه -المجتمع الدولي 
إلى أن الحركة ال تسعى إلى الحرب، لكنها ستقاوم إذا فرضت الحرب مشعل من ناحية أخرى لفت 

" إسرائيل"نحن ال نريد أن نرهق الناس في غزة، إال أننا سنقاتل ألن مبررات الحرب لدى : "لعليها، وقا
  ".موجودة ومتوفرة إلى حد بعيد، لكن نحن ال نعرف التوقيت

وأكد أن قرار الحرب في الكيان الصهيوني موجود، إال أن توقيته يحتاج إلى ضوء أخضر من أمريكا، 
استعداد حماس إلقامة "رب في المنطقة لم تعد مجرد نزهة، ومشددا على محذرا االحتالل من أن الح

  ."إسرائيل"عالقات مع كل الدول في العالم ماعدا 
وأعلن مشعل أن رئيس وزراء االحتالل الصهيوني بنيامين نتنياهو يضع عينه على األردن كوطن بديل 

وإثبات أن األردن صادق في دعمه بعدم قبول للفلسطينيين، مطالبا صانع القرار األردني بتوفير األجواء 
  .صيغة نتنياهو

إن حماس ضد أية دولة فلسطينية منقوصة السيادة، وإن أي مسؤول فلسطيني لن يجرؤ على : "وقال
  ".الموافقة على ما رفضه ياسر عرفات في كامب ديفيد

لك الشجاعة ليلتقي من إذ امت"يحسب لألخير؛ " ميدفيدف"وفي ذات السياق لفت مشعل إلى أن لقاءه 
يحسب للقيادة السورية الممثلة لنموذج الحلفاء الذين يخدمون "، مضيفًا أنه "وضعوا على قائمة اإلرهاب
  ".قضايا أمتهم وقوى المقاومة

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، نبه مشعل على أنها باتت اآلن مغَيبة من قبل األطراف، فلسطينية 
أمريكي، وأنا سمعت من عرب وأوروبيين كالما واضحا مفاده " فيتو"المصالحة عليها : "وعربية، وقال

  )".الرباعية(أن المجتمع الدولي لن يسمح بالمصالحة إال إذا خضعت حماس لشروط 
أمريكي، ولكنها ليست مطروحة على الطاولة " فيتو"وأوضح أن المصالحة ليست فقط مرفوضة وعليها 

بمصادرة منظمة " فتح"، متهما في الوقت ذاته حركة " اليوم هو استئناف المفاوضاتفالمطروح"أصالً؛ 
  .التحرير الفلسطينية واختطاف، وأنها تستقوي على حركة حماس بالمعادلة السياسية اإلقليمية والدولية

ستند إلى من السهل تطويع المفاوض الفلسطيني في ظل حالة االنقسام، بينما المفاوض الم"وأشار إلى أنه 
 - نتنياهو -باراك (الوحدة الوطنية وإلى وثيقة الوفاق الوطني سيكون صعبا في وجه الثالوث الصهيوني 
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، مؤكدا أن حركته طرقت كل األبواب من أجل المصالحة قبل قمة سرت وخاللها وبعدها، لكن )"ليبرمان
  .دون جدوى

: ، وقال"ل موازين القوى تعني االستسالمفي ظل اختال" للمفاوضات التي أكد أنها مشعلكما تعرض 
  ".أعتبر الذهاب إلى الحرب دون سالح انتحارا، وكذلك الذهاب إلى المفاوضات دون أوراق قوة"

ونحن في حماس سنبقي أيدينا "وأضاف أن حماس ترى أن أي مفاوضات ستكون محكوم عليها بالفشل، 
  ".ود للتسويةعلى الزناد؛ ألن المقاومة هي الحل في ظل أفق مسد

ملـف التفـاوض    ، أن مشعل أكد حول      )وكاالت( نقال عن    24/5/2010فلسطين أون الين،    وذكر موقع   
تراجـع نتانيـاهو   "المتعلق بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة، بأن ال جديد بشأنه بسبب          

يركيين تدخلوا لدى نتنيـاهو     األم"وأكد أن    ". عن عرضه قبل األخير بعد اجتماعه مع الحكومة المصغرة        
  ". وطلبوا منه عدم إتمام الصفقة ألن ذلك يدعم حماس ويضعف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ابريل والذي يوحي بأنـه     /شاليط في نهاية نيسان   بوعلق مشعل على بث شريط الرسوم المتحركة المتعلق         
من حـق   "، ومشدداً في الوقت ذاته، على أن        "سرائيلإ"سيلقى حتفه، معتبراً أنه يشكل انتصاراً نفسياً على         

  ". كما تفعل هي"إسرائيل"المقاومة لعب لعبة نفسية ضد 
  

  الحكومةعلى " التخابر" ضابطاً مصرياً تسلل إلى غزة لـاعتقلنا:  في غزةالداخلية وزير .2
 األجهـزة   كشف وزير الداخلية في قطاع غزة فتحي حماد األحد عن اعتقـال           : محمد المنيراوي  -غزة  

أبناء الشعب الفلسطيني والحكومة    "األمنية ضابطاً مصرياً كبيراً تسلل إلى قطاع غزة لجمع معلومات عن            
  . حسب قوله-"ومهمات أخرى

أن  " 2010-5-24وأكد حماد في حوار صحفي خاص مع صحيفة فلـسطين تنـشره كـامال االثنـين                 
رة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق التعـاون        األجهزة األمنية أعادت الضابط إلى مصر، مطالبا األخي       

  . ، حسب تعبيره"وليس من خالل ضباط يخرقون جدار األمن الفلسطيني"بين الطرفين، 
واستنكر حماد استمرار السلطات المصرية اعتقال عدد من الفلسطينيين في سـجونها وتعـذيبهم بـشكل                

حسب قوله، مطالبـاً مـصر      -"مصر أو أمنها  دون ارتكابهم ألي مخالفة أو جناية أو جنحة ضد          " مروع  
  . باإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين لديها دون قيد أو شرط وإغالق هذا الملف فوراً

  ". خارج إطار تعاليم اإلسالم والعروبة وحق الجيرة"واعتبر ما تقوم به مصر ضد الفلسطينيين 
 االحتالل وكيف يتسلل أفراده إلى األراضـي        كان يجب على مصر أن توجه تحقيقاتها ضد       :" وقال حماد   

الفلسطينية والمصرية، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وليس إرسال ضباط يتسللون إلـى غـزة                
لجمع معلومات عن المقاومة، وتعذيب الفلسطينيين المعتقلين لديها من أجل الحصول عن معلومات ضـد               

  ". غزة
  23/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  تورط بعض كبار المسؤولين في السلطة بملفات فساد: لنتشةرفيق ا .3

ـ           :وليد عوض  -رام اهللا    القدس 'كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في االراضي الفلسطينية ل
  .االحد بأن الهيئة تسلمت ملفات فساد تورط فيها بعض كبار المسؤولين في السلطة الوطنية' العربي

ـ   هيئة مكافحة الفساد تسلمت ملفات بعض المسؤولين الكبار فـي الـسلطة            ' 'العربيالقدس  'وقال النتشة ل
، رافضا الكشف عن اسماء المتورطين في تلك القـضايا          'وتسير في عملية التحضير لها لتقديمها للمحكمة      

  .قبل االنتهاء من التحقيق معهم والتوجه بملفاتهم للمحكمة المختصة
بأن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التـي اعلـن قبـل            '  العربي القدس'واوضح النتشة في حوار مع      

اسابيع عن تفعيلها وتعيينه رئيسا لها جرى تعديل اسمها في القانون الجديد لمكافحة الفساد بحيث اصـبح                 
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، مؤكدا استالم الهيئة لعشرات الشكاوى بشأن قـضايا فـساد فـي الـسلطة               'هيئة مكافحة الفساد  'اسمها  
  .ية تورط فيها مسؤولون حاليون وسابقونومؤسساتها الرسم

  24/5/2010القدس العربي، 
  

  ونروا  لألصيفي مخيم المسؤولين عن حرق بمالحقة تتعهد  غزةفي الحكومة .4
استنكرت حكومة غزة التي تديرها حماس أضرم مسلحون مجهولون فجر أمس :  حامد جاد–غزة 

أخيرا على الشاطئ الجنوبي غرب مدينة " رواأون"النيران في أكبر مخيم صيفي أقامته وكالة الغوث 
غزة، تمهيدا الفتتاحه في الثاني عشر من الشهر المقبل،، وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في 

رفضها القاطع ألي حالة خرق لألمن وانها تتابع ما وقع وستالحق ' ان حكومته تؤكد  صحفيتصريح
البيان الصحافي الذي وزع في غزة حول بعض اإلشكاليات ، وعبر عن استياء الحكومة من 'الفاعلين

  .المتعلقة بعمل وكالة الغوث في غزة
الحكومة تؤكد على أهمية دور وكالة الغوث في دعم الشعب "وأضاف في تصريح أصدره أمس أن 

  ."الفلسطيني على مدار العقود الماضية، وبما يقوم به السيد جون جنج من جهد لرفع الحصار عن القطاع
تقوم بدورها في توفير "، وتأكيدها على أنها "رفض الحكومة لما ورد في البيان من تهديدات"وأشار إلى 

  ".األمن للجميع في القطاع وبخاصة العاملين في وكالة الغوث
  24/5/2010الغد، األردن، 

 
   على خلفية التحرش بحكومة فياضعباس مركزية حركة فتح وأعضاء بين وتوتر أزمة .5

مواجهة مبكرة برزت مالمحها خالل اليومين األخيرين بين الرئيس الفلـسطيني           : بسام البدارين  -عمان  
محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب تزايد اعتراضات وتحرشـات أعـضاء بالمركزيـة               

  .بحكومة سالم فياض المدعومة بقوة من المجتمع الدولي
ل حرص الرئيس عباس وفـي االجتماعـات األخيـرة          وعبرت هذه المواجهة مبكرا عن نفسها من خال       

مضمون مذكرة ناقدة ألعضاء المركزية صدرت عـن مجلـس          ' تالوة'للمجلس الثوري لحركة فتح على      
المستشارين وهو هيئة خاصة شكلها عباس بعد المؤتمر الحركي السادس األخير إلرضاء الحردانين من              

  .أبناء الحركة وقادتها
ني مطلع ومتابع أن الرئيس عباس تقصد بوضوح قراءة كل نصوص هـذه             ولوحظ حسب مصدر فلسطي   

بخطر حيث تضمنت المذكرة إصرار مجلـس       ' شرعيتهم'المذكرة حتى يلفت نظر أعضاء المركزية الن        
  .المستشارين على عدم االعتراف بشرعية المؤتمر الحركي السادس

ويحيـى يخلـف وحمـدان       د قريع ويضم مجلس المستشارين شخصيات عريقة من حركة فتح بينها أحم         
  .عاشور وعدنان سمارة ومروان عبد الحميد وغيرهم

ويحاول مجلس المستشارين بدعم خفي من الرئيس عباس الذي اختار شخصيا كل األعضاء فيه التموقـع            
كمؤسسة لها دور في اإلطار الحركي، ويقول خبراء بأن عباس يمنح المجلس فرصة الظهـور عنـدما                 

  .ابات مع المؤسسات الحركيةيتعلق األمر بحس
ويلفت عباس عمليا بتالوته لمذكرة المجلس أنظار اعضاء المركزية المناكفين الن شرعية انتخابهم يمكن              
ان يطعن فيها او على األقل ليست محل إجماع في األطر الحركية عبر الطعن الواضح بشرعية المؤتمر                 

ـ      عباس يجازف باألمر بهدف التـصدي لمناكفـات         ان' القدس العربي 'السادس ويقول المصدر المطلع ل
وتتحدث أوساط عباس منذ عدة أيام عن عدم رضاه على          . المركزية المتواصلة ضد حكومة سالم فياض     

اللجنة المركزية، ووصل األمر ان اتهم بعض األعضاء فيها في مجالسات خاصة باالهتمام فقط بإعاقـة                
  .ةحكومة فياض والسعي للحصول على حقائب وزاري
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ويتوقع المراقبون ان هناك أزمة صامتة تتفاعل بين مؤسسة الرئاسة واللجنة المركزيـة التـي يبحـث                 
األعضاء فيها عن دور أساسي في توقيت حساس وسيىء بالنسبة لعباس له عالقة بهوامش المفاوضـات                

  .غير المباشرة
القبول بـاقتراح الـرئيس     وفي غضون ذلك اعتذر الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي عن عدم              

عباس وأبو ماهر غنيم بضمه لعضوية مجلس المستشارين وهو خيار اقترحه الثنـائي عبـاس وغنـيم                 
ورفضه تماما القدومي الذي إستأنف خالل األيام القليلة الماضية نشاطه في أكثر من اتجاه بعدما تم بـث                  

ة وهي روح تفاعلت بعدما شـكل أبنـاء         في مقره الذي يحمل إسم وعنوان الدائرة السياسي       ' روح جديدة '
خاصا بهم في مقر خاص داخل مكتب القدومي وبدون أي شـروط            ' ملتقى'حركة فتح وقادتها في تونس      

  .من أي نوع من جهته
  24/5/2010القدس العربي، 

  
   في المفاوضات غير المباشرة ليس ملزما للفلسطينيينالتنازل: في غزة حكومةال .6

ت حكومة غزة يوم أمس رفضها للمفاوضات غير المباشـرة الجاريـة بـين              أعلن:  أشرف الهور  -غزة  
 . أي تنازل ستشهده المفاوضات لن يكـون ملزمـا للفلـسطينيين           إن، وقالت   وإسرائيلالسلطة الفلسطينية   

ـ            استمرار سلطات رام اهللا بعملية     'وأكدت في بيان لها بناء على مداوالتها برئاسة إسماعيل هنية رفضها ل
، وشددت على أن أي تنازل عبر هذه المفاوضات عن حقوق شعبنا سيكون             'ع العدو الصهيوني  التفاوض م 

  .'غير ملزم ألحد'
وحذرت الحكومة من خطورة استمرار االستيطان والبناء في األراضي الفلسطينية عامة والقدس خاصة،             

يل اتخاذ مجموعة مـن     بطلبه تأج ' اليونسكو'واستنكرت أيضا موقف ممثل السلطة الفلسطينية في منظمة         
  .القرارات االعتيادية التي تصدر بشأن القدس، ودعت إلى تنحيته عن منصبه وفتح تحقيق حول الواقعة

  24/5/2010القدس العربي، 
  

  في وظائف حكومية  مشروعا لتوظيف العامالت في المستوطناتتبدأ السلطة .7
حكومة تصريف األعمال الفلسطينية بدأت وزارة الشؤون االجتماعية في :  يوسف الشايب-رام اهللا 

استقبال طلبات الستيعاب العامالت في مستوطنات القدس والضفة الغربية في وظائف حكومية، وفي 
  .مؤسسات أهلية وخاصة، ويقدر عددهن بستة آالف فلسطينية

امالت ، إن هذه الحملة تسعى الستيعاب الع"الغد"وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية، ماجدة المصري، لـ 
" الكرامة"في المستوطنات في وظائف بمؤسسات رسمية وأهلية وخاصة فلسطينية، بالتزامن مع حملة 

  .التي أطلقتها الحكومة
وأضافت المصري، أن النجاح في تحقيق هذا الهدف الوطني يتطلب تعاون الحكومة ومؤسسات المجتمع 

  .عاملين في المستوطناتالمدني والقطاع الخاص من أجل توفير بدائل وطنية مشرفة لل
  24/5/2010الغد، األردن، 

  
  يل االنتخابات المحليةج ينفي نية تأمحيسن .8

 نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن نبأ وجود نية لتأجيل االنتخابات :قلقيلية
ون أي تغيير وان المحلية في بعض المواقع، مؤكدا أن االنتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد د

  .كل الترتيبات جارية لذلك 
حول تقدم اللجنة المركزية بتوصية للرئيس عباس بضرورة تأجيل " معا"وقال محيسن ردا على استفسار 

االنتخابات بان ذلك لم يحصل وإنما كان هناك حديث حول تأجيل االنتخابات في بعض القرى والمواقع 
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 رفضه من قبل اللجنة المركزية التي اجمعت على إجراء من خارج اللجنة المركزية وهذا ما تم
  .االنتخابات في موعدها أي في السابع عشر من تموز المقبل 

 23/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  وعلى الغرب أن يتعامل مع الواقع دون إغفاٍل لخارطة المقاومة..  ماتتالتسويةعملية : حمدان .9
حماس وعضو مكتبها السياسي خالل جلسة في امة حمدان القيادي تحدث أس:  محمد الشياظمي-الدوحة 

، ضمن أعمال منتدى الجزيرة الخامس، عن المقاومة باعتبارها "خيار أم ضرورة: تفعيل دور المقاومة"
جزءا من نضال الشعب الفلسطيني، وضرورة أملتها األحداث المتوالية التي كان الشعب الفلسطيني 

ا، على يد االحتالل الصهيوني الذي سعى بكل الوسائل للقضاء عليها، في ظل والحق التاريخي ضحية له
تغطية تامة وشاملة من الغرب الذي سوق صورة سوداء عن المقاومة اإلسالمية، ووصفها بأبشع 

 .األوصاف، حتى يكرس سوء الفهم لدى المتلقي الغربي
سجم مع خيارات الشعوب التي تتبنى مشروع إن خيارات األطراف الدولية في المنطقة ال تن: وقال حمدان

المقاومة، والتصدي للكيان الصهيوني بكل الوسائل المشروعة، وأكد أن عملية التسوية التي انتهجت قبل 
سنوات قد ماتت، بعدما أثبتت عجزها في رد الحق الفلسطيني، والدليل على ذلك أنه إلى اليوم ال يزال 

 .باشرة، وعن قضايا الحل النهائيالحديث عن مفاوضات مباشرة وغير م
وأضاف حمدان أن على الغرب أن يتعامل مع الواقع في المنطقة العربية كما هو، من دون إغفال 
لخارطة المقاومة في كل جزء منها، والتوقف عن محاوالت تعذيب القوى التي تتعامل مع اإلرادة 

لي في المنطقة، وأن يتحرر من عقدته تجاه الشعبية، وأن يبدي رغبة قوية في التصدي للمشروع اإلسرائي
 .اإلسالميين والمقاومة

والحظ حمدان أن الوضع الذي تعيشه المقاومة يؤكد يوميا أنها تزداد قوة وصعودا في المنطقة، وأنها 
إن بندقية المقاومة ضعيفة، وأصبحت ترغم االحتالل الصهيوني على سؤال نفسه : فندت تنبؤات من قال
ان غاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، وأضاف أن المقاومة تنطوي على آالم ال قبل شن أي عدو

 .يصطلي بنارها إال من يوجد في جبهاتها المتعددة
 24/5/2010العرب، قطر، 

  
  الختلفت المعادلة48لو كنا نملك خمساً منها عام : بندقية حامال الزهار .10

جمهور إحدى الندوات السياسية حين حمل بندقية  محمود الزهار القيادي في حركة حماس .دفاجأ : غزة
 الختلفت المعادلة، ولم يكن الوضع كما هو 48من هذه أيام الـ لو كنا نملك خمس قطع: "آلية، وقال

وكان الزهار يتحدث عن أهم المفاصل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ النكبة  ".عليه
الفصائل الفلسطينية التي كانت موجودة على الساحة، وسرد تاريخ وحتى يومنا هذا، وتناول إخفاقات 

وقال إن بعض  ".رهنت نفسها باالحتالل"القضية الفلسطينية، وربطها بالفصائل التي " تضييع"بعضها في 
النزعة اإلسالمية هي التي أخذت على نفسها أن تقف سداً منيعاً في وجه "الشخصيات الفلسطينية صاحبة 

 ".ريطانية والصهيونية مند البدايةالغطرسة الب
  23/5/2010السبيل، األردن، 

  
  حماس ليست ورقة ضغط وغير معنية بإضعاف مصر: البردويل .11

أن حماس " قدس برس"صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ .دأكد القيادي في حركة حماس : ةغز
هو جزء من محاوالت إضعافها ال تزال تمثل رأس الحربة ضد إسرائيل، واعتبر أن ربطها بأي مشروع 

وصف حركة حماس بأنها ورقة ضغط ضد إسرائيل، هذا وصف يغري في ظاهره : "وتشويهها، وقال
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هي . لكنه خبيث في باطنه، فحركة حماس هي قائدة للشعب الفلسطيني وليست عصا في يد أي فئة أخرى
اته، والحديث عن أنها ورقة حركة ثقافية واجتماعية وسياسية وحركة مقاومة، وهي كيان متكامل بذ

ضغط هو ذم بما يشبه المدح، ونحن ال يمكن أن نقبل بأن نكون في يد أحد، نحن نشكل قوة تحرر وطني 
  ".ورأس حربة ضد الكيان الصهيوني

وانتقد البردويل حديث أمين عام حزب التجمع في مصر الدكتور رفعت السعيد عن أن إيران تستخدم 
حماس غير معنية بإضعاف أي دور إيجابي "حركة :  على المنطقة، وقالحماس وحزب اهللا للسيطرة

لخدمة القضية العربية وهزيمة المشروع الصهيوني في المنطقة، نحن لدينا مبدأ يقوم على إفشال هذا 
المشروع، وكل برنامج سياسي يتقاطع مع هذه الرؤية نحن نرحب به، والحديث عن أن إيران تستخدم 

 المنطقة هو من الكليشيهات التي تستخدم إلضعاف الممانعة والمقاومة واالكتفاء حماس للسيطرة على
  ".بمشاريع االستجداء السياسي الذي ال عالقة له بالكرامة العربية اإلسالمية

  23/5/2010قدس برس، 
  

  ال نريد قطيعة مع مصر : شلح .12
سالمي في فلسطين أنه ال توجد اهللا شلح األمين العام لحركة الجهاد اإل رمضان عبد. دأكد  :)د ب ا(

وقال .مشاكل بين مصر والجهاد الفلسطيني، لكن المشكلة حدثت مع فئة قليلة وصفها بأنها ال تمثل مصر 
نحن لم نفتر على أحد، وكل ما هنالك أننا أطلقنا : "نشرته أمس" المصري اليوم"في حوار مع صحيفة 

مكانة وتاريخ مصر خاصة في عالقتها بالشعب صرخة أو شكوى من سلوك قلنا إنه ال يليق بمصر و
   .الفلسطيني وقضية فلسطين

، مشيراً إلى أن عدد معتقلي الحركة بلغ "ونحن في حديثنا نستند إلى وقائع ولدينا أسماء وتواريخ محددة
نحن ال نريد "وشدد على رغبة الحركة في أال تؤدي هذه األزمة إلى قطيعة مع مصر، وقال .  معتقال18ً
 القاهرة، لكن هناك ظلماً وقع علينا فيعة مع مصر، بل نحن حريصون على عالقة طيبة مع إخواننا قطي

  " . باعتقال إخواننا يجب أن يرفع، هذا ببساطة هو الحل
  24/5/2010الخليج، 

  
  الصيفي في غزة" األونروا"على مخيم  االعتداء ر تستنكةفلسطينيفصائل  .13

الصيفي في  " األونروا"، االعتداء الذي تعرض له مخيم       أمس فلسطينيةاستنكرت فصائل   : )وفا (–رام اهللا   
  .غزة

  حركة فتح
ـ     إحراقاعتبر الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي         علـى  " االونروا" وتدمير المخيم الصيفي التابع ل

وحمـل القواسـمي حمـاس     . على حقوق الطفل الفلسطيني وحقه في الحيـاة      إرهابياشاطئ غزة اعتداء    
 قيام أكثر من أربعـين مـسلحاً بـإحراق          إن"وقال،  ،   المخيم وإحراقسؤولية الكاملة عن عملية تدمير      الم

 للشوارع المؤدية للمكان أثناء تنفيذ الجريمة يؤكد ضلوع أجهزة حماس           وإغالقهموتدمير المخيم الصيفي    
  ".االتي تروجه" األمن وأألمان"األمنية المتمركزة بالقرب من المخيم وينسف مقولة 

  الجهاد اإلسالمي
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين موقفها الرافض للجوء إلى العنف وأي شكل من أشكال الفلتان                

في ضوء متابعتنا لهذا الموضوع فإننا نؤكد ضرورة التـزام          : "وقالت في بيان لها    .تحت أية ذريعة كانت   
ف الشرعية والمجتمعية، كما نؤكد ضـرورة       الجهات والهيئات العاملة في قطاع غزة بالضوابط واألعرا       

  ".الحوار الستيضاح أية شبهة تتعلق بعمل أي من المؤسسات والهيئات
  الجبهة الشعبية
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ورأت في هذه التعديات أنها     " الجريمة النكراء "عبرت الجبهة الشعبية عن إدانتها واستنكارها وشجبها لهذه         
الخاصة، التي طالت مواطنين ومؤسسات عدة، ممـا        جزء من سياسة ممنهجة لتقويض الحريات العامة و       "

واعتبرت أن ما جرى هو محاولة لفرض مفاهيم متخلفـة بـالقوة    ".يستدعي الوقوف بحزم أمام مرتكبيها   
على الشعب الفلسطيني، كما أنها مساهمة مباشرة في زيادة معاناة شعبنا وبخاصة األطفال مـنهم الـذين                 

  .يعانون جراء الحصار واالحتالل
  الشعبي النضالو  الديمقراطيةهتانجبال

أدانت الجبهة لتحرير فلسطين الحادث، وطالبت بمالحقة الجناة ومحاسبتهم ووضـع حـد لمثـل هـذه                 
  .االعتداءات

وحذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من مخاطر تواصل مسلـسل االعتـداءات واسـتمرار حملـة             
  .التشويه ضد العاملين بوكالة الغوث

  حزب الشعب
 األمني، ودعا في بيان له األجهزة األمنيـة         الفلتانستنكر حزب الشعب الحادث واعتبره استمراراً لحالة        ا

  .في الحكومة المقالة لفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة
  "فدا"اتحاد 

ت ممكن،  الحادث، وطالب بمالحقة وكشف الفاعلين بأسرع وق      " فدا"استنكر االتحاد الديمقراطي الفلسطيني     
وتوفير األمن واألمان ألطفال شعبنا، الذين عانوا وما زالوا ويـالت الحـرب اإلسـرائيلية والحـصار                 

في بيان صحافي، أن تواصل عمليات التخريـب للمؤسـسات          " فدا"وأكد   .المفروض على قطاعنا الباسل   
لتـان األمنـي،    الخاصة والدولية في ظل عمليات الخطف والقتل المتكررة يكرس حالة جديـدة مـن الف              

  .ويضرب في الصميم مصالح شعبنا وقدرته على الصمود ومواجهة االحتالل والحصار الظالم
  24/5/2010األيام، فلسطين، 

  
  وال تهدف إلى تهديد أو ترهيب أحد" روتينية "اتالمناور يؤكدان أن وباراكنتنياهو  .14

 إسرائيل أطلقـت أمـس      ، أن نعن مراسلها من رام اهللا كفاح زبو       24/5/2010الشرق األوسط،   ذكرت  
 أيام، تحسبا لهجوم بـآالف      5إحدى أكبر المناورات العسكرية على جبهتها الداخلية في تاريخها، تستمر           

الصواريخ ضمنها الكيماوية والجرثومية، ضد أراضيها من قبل سورية ولبنان وقطاع غـزة وإيـران،               
وأطلق علـى    .وم إلكتروني يستهدف شلها   إضافة إلى احتمال تعرض شبكة الحواسيب التابعة للجيش لهج        

 وتشارك فيها قوات الجيش والشرطة وخدمات الطوارئ ومنظمـات المجتمـع            "4 تحول   "المناورة اسم   
 . هيئة حكومية، ضمنها السلطات المحلية، والمدارس، والمستشفيات150المدني، ونحو 

لمناورة، طمأنة الدول العربية وحزب اهللا مع بدء هذه ا تعمد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،و
اللبناني، قائال أمس في جلسة الحكومة اإلسرائيلية، إن التمرين القطري للجبهة الداخلية كان قد تقرر 

هذا تمرين روتيني واعتيادي، وال يأتي نتيجة تطورات أمنية ": وزاد قائال. تنفيذه قبل فترة طويلة
 مطمئنة إلى دول غربية وعربية، ونقلت هذه الرسائل بواسطة هيئة ونقلت إسرائيل رسائل ."استثنائية

التخطيط في الجيش إلى الملحقين العسكريين األجانب في المنطقة وكذلك إلى السلطات المصرية 
كما وجهت وزارة الخارجية اإلسرائيلية الدعوات إلى جميع السفراء األجانب المعتمدين في . واألردنية

 مقر وزارة الخارجية غدا الثالثاء لالستماع إلى تقرير حول سير المناورة، إسرائيل للحضور إلى
في مواجهة ":  اإلسرائيلية"يديعوت أحرنوت"وقال مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة  .والغرض منها

مقبلة، ستتحول الجبهة الداخلية إلى جبهة ثانية وهامة، ومناورة من هذا النوع ستقلل اإلصابات وقد تحسم 
 ."لمواجهة كلهاا
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اكد في مستهل  نتنياهو أن، عن مراسلها من رام اهللا محمد هواش 24/5/2010 لبنان ،النهار وأضافت
ان وجهة اسرائيل نحو السالم والهدوء واالستقرار، غير انه ليس "الجلسة االسبوعية لمجلس الوزراء 

افضل "واضاف ان ". روخيةسرا اننا نعيش في منطقة تتعرض لتهديدات بالصواريخ والقذائف الصا
طريقة للدفاع عن انفسنا هي تطوير قدرات الجيش على الردع وحسم المعركة، ونحن نخصص لهذا 

وجوب تعزيز وعي جمهور المواطنين لمسألة "واشار الى ". الغرض موارد ال بأس بها من موازنة الدولة
  ". في اطار التمرين القطريالحماية في مواجهة أي هجوم محتمل، األمر الذي يتم التدرب عليه

ان اسرائيل ال تنوي خوض حرب في الشمال، بل "واكد وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك بدوره 
التمرين القطري للجبهة الداخلية "، مشيرا الى ان "بالعكس وجهتنا نحو السالم ونسعى الى تحقيق الهدوء

مرين وقاية يجري في اطار العبر التي تم استخالصها هو الرابع من نوعه منذ حرب لبنان الثانية، وانه ت
  ".من هذه الحرب

 نائب وزير أن ، عن مراسلها من رام اهللا أحمد رمضان ووكاالت 24/5/2010المستقبل، ونشرت 
واوضح ". اراضي الوطن بكاملها معنية"قال الذاعة الجيش االسرائيلي ان  الدفاع االسرائيلي ماتان فيلناي

  .هي الرابعة من نوعها منذ الحرب الثانية على لبنان" المخطط لها بدقة"رة ان هذه المناو
آمل أن يكون هذا الصيف ساخنا في "وقال رئيس السلطة المحلية في بلدة حتسور الجليلية شمعون سويسا 

، وطالب الجيش اإلسرائيلي بتوجيه رسالة مهدئة إلى "ما يتعلق باألحوال الجوية فقط وليس بالحروب
  .ان وإطالعهم على تطور األوضاع األمنية عند الحدود الشماليةالسك

نقلت عن مسؤول  "يديعوت أحرونوت"صحيفة ، أن من القدس ووكاالت 24/5/2010الخليج،  وأضافت
توجد شكوك كثيرة في المنطقة والعرب يعتبرون أي شيء على أنه مؤشر لهجوم، "سياسي قوله إنه 

 " .لجميع بسرعة وال توجد لدينا مصلحة في خلق خوف ال حاجة له هناولذلك كانت هناك أهمية لتهدئة ا
وسألت صراحة حول  صحة شائعات " إسرائيل"وقال مسؤول سياسي رفيع إن جهات عربية توجهت إلى 

ووفقا ليديعوت أحرونوت فإن  .ستستغل التدريب في هجوم ضد حزب اهللا أو سوريا " إسرائيل"عن أن 
إلى أطراف عربية بصورة مباشرة وغير مباشرة هي أن " إسرائيل" وجهتها األمر األساسي في رسالة

  " .ليست نحو الحرب" إسرائيل"وجهة "
 

  نرفض فكرة تبادل األراضي وميتشل لم يبدأ وساطته بعد: نتنياهو يرد على عباس .15
رئيس الوزراء  أن، عن مراسلها من الناصرة برهوم جرايسي 24/5/2010الغد، األردن، ذكرت 

قال أمس، إن المبعوث الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل لم يبدأ  سرائيلي بنيامين نتنياهواإل
المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، نافيا أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود 

مع أخرى في المساحة القابلة الستبدال أراض في الضفة الغربية المحتلة " مضاعفة"عباس وافق على 
  .1948مناطق 

نقل عن  الموقع اإللكتروني لصحيفة هآرتس أن، من القدس 24/5/2010لسبيل ، األردن، اوأضافت 
نتنياهو قوله خالل اجتماع وزراء حزب الليكود األحد إن التقارير غير صحيحة، في إشارة إلى تقرير 

اح عباس بتنفيذ تبادل أراض بحجم يوم الجمعة الماضي حول اقتر) وول ستريت جورنال(نشرته صحيفة 
ورفض نتنياهو، فكرة تبادل األراضي مع الفلسطينيين مقابل إقامة الدولة  .من مساحة الضفة الغربية% 4

، في الوقت الذي أعرب رئيس السلطة الفلسطينية 1967الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
 مع إسرائيل، إال أنه قال إن الفجوة بين األطراف محمود عباس عن موافقته لما يسمى بتبادل لألراضي

ما زالت كبيرة، ولم يسجل أي تقدم حتى اآلن، ولم يوجد أي اتفاق على حجم األراضي المنوي التبادل 
 .من خاللها
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الوزير يتسحاق  أن ، عن مراسلها من رام اهللا أحمد رمضان ووكاالت 24/5/2010المستقبل، ونشرت 
وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت من أسس . رحب بفكرة تبادل األراضي هرتسوغ من حزب العمل

المقترحات التي طرحها الرئيس االميركي االسبق بيل كلينتون خالل المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية 
ان تطبيق مبدأ تبادل : مؤكداً. ، وهي ما زالت تخيم على المبادرات السياسية في المنطقة2000في عام 
  . سيمكن اسرائيل من االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبرى األراضي

  
   جاهز لخوض حرب شاملة خالل ساعاتاإلسرائيليالجيش :ايزينكوت .16

 تطرق قائد المنطقة العسكرية الشمالية االسرائيلية الجنرال غادي ايزينكوت للتدريب القطري :رام اهللا
يادة الجبهة الداخلية في الجيش االسرائيلي، قائال األكبر من نوعه في تاريخ اسرائيل الذي دشنته امس ق

ال توجد مصلحة الي طرف في هذه االيام لفتح مواجهة عسكرية ومع ذلك الجيش االسرائيلي على أهبة "
  ."االستعداد ويعرف تماما كيف يتعامل مع الجبهة السورية واللبنانية بالتوازي مع جبهة قطاع غزة

عن ايزينكوت خالل حديث له في لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية 
السؤال هو كيف نتعامل مع هذا السيناريو كشعب وكجمهور وجبهة داخلية؟ "المنطقة الشمالية قوله 

ولالجابة على هذا السؤال سيمنح الجيش التغطية وقد يردع دوال ومنظمات من العمل ضدنا ورغم عدم 
نظمات من تعزيز قدراتها وتعظيم قوتها اال اننا جاهزون لخوض حرب شاملة خالل امكانية منع دول وم

  ."ساعات
 الى ما سماه حالة الخوف الشديد الذي ينتاب وسائل االعالم معلال هذه الحالة بنمط عمل تواشار ايزينكو

ل، ما يخلق حالة حزب اهللا، الذي يشبه النمط الذي ساد اوروبا ابان الحرب الباردة وحالة الردع المتباد
من التوتر الشديد وما يعني ان انفجار الحادثة القادمة غير مرتبط بعامل واحد وانما بمجموعة من 
العوامل ليست جميعها متعلقة بنا وحدنا، ويبقى السؤال الجوهري عن طبيعة الحادثة التي ستفجر 

 المواجهة القادمة؟
  24/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  للسالح النووي" إسرائيل" امتالك ثائق تؤكدتعرض و" الجارديان" .17

صحيفة الجارديان بعض الوثائق التي رفعت عنها سلطات أفريقيا الجنوبية طابع السرية والتي كشفت 
الوثائق التي رفعت عنها  ."رسميا على امتالك إسرائيل للسالح النووي"تعتبرها الصحيفة دليال موثقا و

كي ساشا بوالكو سورانسكي، الذي كان يعد كتابا عن العالقة بين السرية بطلب من األكاديمي األمري
إسرائيل ونظام الفصل العنصري سينشر هذا األسبوع، تشير إلى لقاء تم في الواحد والثالثين من شهر 

 بين وزير دفاع جنوب إفريقيا آنذاك بيت بوتا ونظيره اإلسرائيلي حينها 1975آذار من عام / مارس
رسميا " عون بيريز عرض خالله الوفد اإلسرائيلي رسميا على النظام الجنوب أفريقيوالرئيس الحالي شم

  ".تزويده بصواريخ أريحا القادرة على حمل رؤوس نووية
ومن ضمن الوثائق الموقعة تلك التي . وقد وقع الطرفان على اتفاقات لتعزيز العالقات العسكرية بينهما

  .تنص على السرية التامة
جارديان في واشنطن كريس ماكريل إن السلطات اإلسرائيلية سعت إلى ثني نظيرتها ويقول مراسل ال

الجنوب إفريقية عن رفع طابع السرية عن هذه الوثائق المثيرة للحرج خاصة وأن نشر الكتاب سيتزامن 
مع محادثات في نيويورك لبحث سبل الحد من انتشار السالح النووي، يعتقد أنها ستركز على منطقة 

 -يقول الكاتب–ومما قد يزيد من حرج الموقف اإلسرائيلي  .ق األوسط خاصة على الملف اإليرانيالشر
 دولة مسؤولة -إذا ما كان لدياها سالح نووي–قد تنسف محاوالت إسرائل اإليحاء بأنها "أن هذه الوثائق 

  ".لن تُقدم على سوء استخدام هذا السالح، على عكس إيران التي ال يمكن الوثوق بها
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سعي إسرائيل إلى تزويد نظام أجنبي بسالح " تؤكد"فهي من ناحية  .الوثائق المنشورة هذا الزعم" تفند"و
نووي، ومن ناحية أخرى تشير إلى غرض جنوب إفريقيا آنذاك من اقتناء سالح نووي لم يكن الردع 

 .وحسب، بل االستخدام في هجمات على دول مجاورة
  24/5/2010بي بي سي، 

  
  خاضوا المفاوضات رفعا للعتبالفلسطينيون :ليبرمان .18

بأن اسرائيل صادقة في سعيها للتوصل      , ادعى وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان امس      : رام اهللا 
اال ان الشعور هو بانهم خاضوا جولة المحادثـات غيـر           , بما في ذلك مع الفلسطينيين    , الى تسوية شاملة  

  .لعتب فقطالمباشرة الحالية من باب رفع ا
ان الجانـب   "وقال ليبرمان، خالل لقاء عقده امس مع سفراء االتحاد االوروبي المعتمدين لدى اسـرائيل               

لتجنب خـوض   , الفلسطيني يرغب في أن تؤول هذه المحادثات الى طريق مسدود في أقرب وقت ممكن             
  .واضاف ان الحقائق في المستقبل ستكشف ذلك . "محادثات مباشرة

  24/5/2010ة، الحياة الجديد
  

  الخيار العسكري ضد إيران قد سقط": إسرائيل" .19
النقاب في تل ابيب، عن أن القسم األكبر من السياسيين والعسكريين في إسرائيل وصلوا ت هآرتس كشف

ضد إيران قد سقط ، وأنه حتى لو أصبحت إيران نووية ، " الخيار العسكري"إلى قناعة بأن ما يسمى بـ 
  .  مفاعالتها النووية ستكون شبه مستحيلةفإن احتماالت تدمير

: وهناك أسباب كثيرة ، داخلية وخارجية ، أوصلت القادة اإلسرائيليين إلى هذا االستنتاج ، أهمها
 سنة 29الظروف التي أتاحت لسالح الجو اإلسرائيلي تدمير المفاعل النووي العراقي قرب بغداد قبل 

الذي خطط ليكون مفاعال نوويا في دير الزور في سورية قبل  ، والمبنى 1981)في السابع من حزيران (
 ، ليست متوفرة اليوم ، ففي سورية والعراق ، كان هناك مفاعل واحد في 2009)أيلول (نحو السنتين 

مكان واحد وقد تم تدميرهما بغارتين فرديتين ، بينما المفاعالت في إيران عديدة ومنتشرة على مواقع 
 من 8( طائرة مقاتلة 16وإذا كان المفاعل في العراق احتاج إلى . د وعرضهاعديدة على طول البال

 طائرات 3، وفي سورية )  كانت تحميها15 - أخرى من طراز إف 8 نفذت القصف و16 -طراز إف 
، وكانت قادرة على الدخول والخروج وتعود إلى قواعدها سالمة ، فإن المفاعالت النووية في إيران 

 . ائرة وال يوجد أي ضمان ألن تعود جميعها سالمة ط120تحتاج إلى 
  24/5/2010الدستور، األردن، 

  
   الوحيدة لدخول قافلة المساعدات الى غزة هي إطالق سراح شاليطالطريق: هيرتسوغ .20

 أعلن وزير الرفاه االجتماعي اإلسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، أمس، أن قوات االحتالل :الناصرة
 السفن التي انطلقت من مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة الماضي، متوجهة الى اإلسرائيلي ستمنع قافلة

يهدف إلى " استفزاز"واعتبر الوزير هيرتسوغ أن هذه الحملة  .قطاع غزة، ويتوقع وصولها يوم الجمعة
إحراج إسرائيل، وأن إسرائيل لن تسمح لهذه القافلة بالوصول إلى قطاع غزة، وأن الطريق الوحيدة 

  .خول هذه المواد هي إطالق سراح جندي االحتالل األسير في قطاع غزةلد
  24/5/2010الغد، األردن، 
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  إلى رفع الحظر على دخول اسطول اإلغاثة إلى قطاع غزةتدعو باراك " كتلة السالم" .21
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي، وزير الحرب إيهود " كتلة السالم"دعت حركة : الناصرة

باراك إلى رفع الحظر على دخول اسطول اإلغاثة إلى قطاع غزة، خاصة وأن أنظار العالم تتجه نحو 
  .إسرائيل وشكل تعاملها مع هذه الحملة

  24/5/2010الغد، األردن، 
  

  يؤيد فرض إجراءات عقابية ضد أسرى حماس في السجون اإلسرائيليةنتنياهومكتب  .22
يلي، بنيامين نتنياهو، تأييده غير المتحفظ القتراح مشروع قانون أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائ :غزة

يدعو إلى تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس في السجون اإلسرائيلية، ردا على مواصلة الحركة 
وأعلن مكتب نتنياهو أنه في ظل جمود المحادثات  .احتجاز الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد شاليط

إلطالق سراح الجندي شاليط، لم يعد بإمكانه معارضة القانون، الذي قدمه عضو بشأن تبادل األسرى 
وجاء في مشروع . الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست الحقا

إن أسرى أعضاء في منظمات إرهابية تأسر جنديا من دون السماح بإجراء زيارات له، لن ": القانون
لمقابل بزيارات لألسرى في السجون اإلسرائيلية، سوى زيارات المحامين أو الصليب األحمر يحظوا في ا

 ."كل ثالثة أشهر فقط
 24/5/2010الشرق األوسط، 

  
  لكن ال أحد يتكلم عنها...  أسلحة نووية"إسرائيل"الجميع يعلم أن لدى : فعنونو .23

وصرح قبيل .  الى السجن لمدة ثالثة أشهرعاد التقني النووي اإلسرائيلي مردخاي فعنونو مجدداً: لندن
يمارسان ) موساد(واالستخبارات الخارجية ) شاباك(دخوله قاعة المحكمة بأن جهازي األمن الداخلي 

 عاماً وأنا في 18ما لم يستطع جهازا موساد وشاباك تحقيقه خالل ": عليه ضغوطاً كبيرة، لكنه أضاف
  ."ة الجديدة التي سأقضيها في السجنالسجن، لن يحصلوا عليه في األشهر الثالث

عمالء شين بيت وموساد ... عار على إسرائيل":  اإللكتروني عن فعنونو قوله"هآرتس"ونقل موقع 
عار على الديموقراطية، على .  عاماً من عدم قول شيء إال الحقيقة24األغبياء يعيدونني الى السجن بعد 

، والكونغرس، )األميركي(عار على مجلس الشيوخ . ةالكنيست، على الكنس ووسائل اإلعالم العالمي
الجميع يعلم أن لدى إسرائيل أسلحة ": وأضاف. "ورئيس اللجنة الدولية للطاقة الذرية لعدم حمايتهم حريتي

العالم ال يريد أسلحة، ال في إسرائيل، وال في الشرق األوسط أو أي . لكن ال أحد يتكلم عنها... نووية
  . "مكان في العالم

  24/5/2010الحياة، 
  

  هأنباء عن مخطط لمّد خط يتفرع عن و"القطار الخفيف" سفريات تجريبية لـ :القدس .24
أن كافة أنحاء مدينة القدس " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت :  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية

 اإلسالمية والعربية المحتلة تتعرض للتهويد والطمس حيث تسعى المؤسسة اإلسرائيلية إلى إخفاء المعالم
أبرز ما تسارع حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذه " :وقالت المؤسسة في بيان لها إن. من المدينة المحتلة
، حيث تواصل العمل بصورة مكثفة من منطقة شمال القدس المحتلّة، من "القطار الخفيف"هو ما يسمى بـ

ف وحي وادي الجوز والمصرارة ومنطقة مأمن أقصى بيت حنينا والرام مرورا بشعفاط وجبل المشار
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه األعمال هي لتجهيز القطار وتشمل مراحل مختلفة أغلبها في ". اهللا

، حيث تجري في فترات متقاربة سفرات "القطار الخفيف"المراحل المتقدمة في مشروع مد خطوط 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1798:         العدد       24/5/2010 اإلثنين :التاريخ

 لهذا المشروع، حيث أعلن أن النية تتجه الفتتاح تجريبية لهذا القطار، في حين تتواصل أعمال البناء
  . 2010المرحلة األولى نهاية العام الجاري 

عشرات العمال يتوزعون " :إن" فلسطين"محمود أبو عطا من مؤسسة األقصى قال في حديث خاص بـ
ية  كم منهم من يقوم بأعمال حفريات إنشائية، وآخرون يعملون على تركيب األرض14على مسافة نحو 

الحديدية لخط القطار الخفيف، ومنهم من يقوم بتركيب األعمدة واألسالك، ومنهم من يقوم بتركيب 
  ". أثرية" محطة، ومنهم من يقوم بأعمال حفريات 20المحطات الرئيسية، والتي يبلغ عددها نحو 

ألولى أن مشروع القطار الخفيف هو مشروع احتاللي تهويدي من الدرجة ا" مؤسسة األقصى"وأكدت 
  .يأتي ضمن مخطط كبير لتهويد القدس واستهداف المسجد األقصى المبارك

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك أنباء عن مخطط مستقبلي لمد خط قطار خفيف يتفرع عن هذا الخط 
أحدها فوق األرض وآخر تحت األرض يمر بمحاذاة باب الخليل ويصل إلى منطقة باب المغاربة، 

ي من المحتمل أن يصل إلى منطقة مقبرة باب الرحمة واألسباط شرقي المسجد ومنطقة سلوان، والذ
وتابعت . األقصى، ويرتبط بمشروع القطار الهوائي الذي يتصل بجبل الطور ومنطقة رأس العامود

المؤسسة أن خط هذا القطار الخفيف ومساره وما قد يتفرع من مسارات يهدف إلى تهويد القدس المحتلة 
تهداف المسجد األقصى المبارك وسيحمل عشرات آالف المستوطنين من المستوطنات إلى ويشير إلى اس

  .القدس المحتلّة، بحيث يسهل على المستوطنين اليهود تنقلهم
  24/5/2010فلسطين أون الين، 

 
  سلطات االحتالل تبدأ منتصف الشهر المقبل تنفيذ أوامر هدم منازل حي البستان في سلوان .25

،  الفلسطينيةقال المحامي احمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة :ؤوطأرناعبد الرؤوف 
تلقينا من المحامي زياد قعوار الذي يتابع قضية حي البستان والعمارتين في حي العباسية  ":"األيام"لـ

 هو الموعد المحدد من يونيو/  حزيران15 مواطن أن 300 وحدة سكنية يقطنها نحو 34اللتين تشمالن 
 لتنفيذ أوامر الهدم في حي البستان والعمارتين في حي العباسية وهناك بعض ]القدس المحتلة[ل البلديةقب

 4التفاصيل التي بدأت تتسرب عن تحضيرات الشرطة العتقاالت لمواطنين وقد تم بالفعل اعتقال 
امني يتم في أشخاص قبل أيام، ومن الواضح أن هناك إجراءات أمنية تمهيدية تتم من خالل استنفار 

وادي حلوة وحي البستان وواضح أن هذا كله تمهيد لتنفيذ أمر مفاجئ وغير متوقع ويشكل خطراً حقيقياً 
  ".على وضع المنطقة ككل

ر إلى أن السلطات اإلسرائيلية وزعت، أمس، خريطة تشمل البدء باستكمال أعمال الحفر في منطقة اشوأ
  .طورات الخطيرةوادي حلوة في سلوان واصفاً ما يجري بالت

 24/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  جرح فلسطيني في غزةو أجانب في بيت جاال 8واعتقال   متظاهرا15ًإصابة  .26
قمعت قوات االحتالل أمس األحد مسيرة بيت جاال األسبوعية  :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة

ق من بينهم مصور صحفي  بحاالت اختنا مواطنا15ًضد جدار الفصل العنصري حيث أصيب نحو 
جراء إطالق قنابل الغاز المدمع بكثافة، فيما اعتقل ثمانية من المتضامنين األجانب أغلبهم من نشطاء 

  . حركة السالم اإلسرائيلية
 أصيب عامل فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي أمس قرب معبر بيت حانون شمال ،وفي قطاع غزة

  .القطاع
  24/5/2010الشرق، قطر، 
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   عشوائية على أراضي مدينة الروابي قرب رام اهللاستوطنةم .27
أقام أكثر من مئة متطرف يهودي مستوطنة عشوائية على أراضي مدينة : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 

وقرر هؤالء البقاء في هذه المستوطنة ليل نهار احتجاجا على . الروابي الجديدة بالقرب من مدينة رام اهللا
" عطرت"وقال أحد المسؤولين عن إقامة المستوطنة وهو من مستوطنة  .روابي الفلسطينيةإقامة مدينة ال

  . تابعة للمستوطنةأنهاالقريبة من الروابي انه سيتم مصادرة األراضي التي زعم 
  24/5/2010المستقبل، 

  
 قر قانونا للتضييق على أسرى حماستاللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست  .28

 اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست اإلسرائيلي أمس األحد مشروع قانون قدمه  أقرت:غزة
ب الحاكم يقضي بالتضييق على األسرى الفلسطينيين الذين الليكود  عضو الكنيست داني دانون عن حز

، "ن شاليطقانو"العبري اإللكتروني، أطلق على القانون اسم " ولال" لموقع وطبقاً .ينتمون إلى حركة حماس
 .والذي من المقرر أن يحول إلى الكنيست اإلسرائيلي للتصويت عليه األربعاء القادم

ويحرم القانون في حال صوت لصالحه في الكنيست أسرى حماس من حقوق يتمتع بها باقي األسرى في 
 .سجون االحتالل، وهي الحقوق التي لم تنص عليها المواثيق الدولية واتفاقية جنيف

 الحقوق التي سيحرم منها األسرى استكمال التعليم من داخل السجن، والحصول على شهادات ومن ضمن
 .جامعية، إلى جانب مشاهدة التلفاز، وقراءة الصحف وغيرها

احتفاالت أسرى حماس في : "وقال المبادر إلى المشروع عضو الكنيست داني دانون خالل جلسة البحث
اء، وهذا القانون بمثابة رسالة نوجهها إلى قادة حماس الذين ظنوا السجون اإلسرائيلية على وشك االنته

 ".أن بإمكان أسراهم االستمرار بالعيش في رفاهية حتى تحريرهم
وينص القانون على أن يمنع كل أسير يعرف على أنه عضو في منظمة قامت بأسر جندي إسرائيلي من 

 .ط مرة كل ثالثة أشهرزيارات األقارب، واالكتفاء بالصليب األحمر الدولي فق
 24/5/2010السبيل، األردن، 

  
 اإلسرائيليون يبتزون األسرى باالعتراف مقابل العالج": التضامن الدولي" .29

 ما أكد عدد من األسرى المحتجزين في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، أن المحققين غالباً: الضفة الغربية
لومات من المعتقلين بغرض إدانتهم واعتقالهم يلجؤون إلى طرق عديدة وغير مشروعة النتزاع المع

نسخة عنه، إلى أن " السبيل"وأشارت مؤسسة التضامن في بيان لها وصل  .أطول فترة ممكنة
رفضوا تقديم العالج لألسير محمد سعيد أحمد أبو شلباية من مخيم " الجلمة"اإلسرائيليين في مركز تحقيق 

سسة أحمد البيتاوي أن شلباية يعاني من آالم شديدة أسفل وقال الباحث في المؤ .نور شمس في طولكرم
من المحقق توفير الدواء الالزم من " أبو شلباية"له، وعندما طلب " األكمول"الظهر، واكتفوا بتقديم حبة 

خالل طبيب مختص؛ عرض عليه المحقق تقديم العالج، ولكن بشرط االعتراف واإلدالء بجميع 
 .يرالمعلومات التي يعرفها األس

 24/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  تابع لألونروا في غزةالصيفي المخيم ال إحراق  تستنكر األهلية الفلسطينيةالمنظماتشبكة  .30
استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بشدة إحراق وتدمير أحد : AFP ، ضياء الكحلوت-غزة 

أن هذا االعتداء يمثل انتهاكا لسيادة القانون، أكبر المخيمات الصيفية التابعة لألونروا في غزة، وأكدت 
وخروجا سافرا، وإساءة لتقاليد وعادات شعبنا، وللمؤسسات التي تعمل من أجل التخفيف من معاناته، 
والوقوف إلى جانبه والتضامن معه، األمر الذي يتطلب تحركا وطنيا من أجل وقف هذه االعتداءات 
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الحكومة في غزة بضرورة التحرك العاجل والفوري لمالحقة وطالبت الشبكة  .والحمالت التحريضية
 . المعتدين

 24/5/2010العرب، قطر، 
  

  "الرصاص المصبوب"جمعية تيسير الزواج تطلق مشروع تزويج معاقي حرب  .31
 األكبر" مشروع جديد قالت انه إطالق عن "التيسير للزواج والتنمية" جمعية أعلنت:  اشرف الهور-غزة 

العدوان األخير الذي تعرض له قطاع  جراء إعاقات تزويج الشبان الذين لحقت بهم إلىيهدف " واألضخم
، وان ال تكون على ذمته زوجة اإلعاقة أو األطرافالذين تعرضوا لبتر في ) الرصاص المصبوب(غزة
  . يصلح للحياة الزوجية، وان يكون يملك مسكناًأخرى

 شاب 600خلفت وراءها نحو ) صاص المصبوبالر( حرب أنوتشير مؤسسات طبية وتقارير حقوقية 
  . دائمةوإعاقات بعاهات أصيبوا

ن أ في مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة "التيسير للزواج والتنمية"وقال ادهم البعلوجي رئيس جمعية 
 والمقبلين على الزواج في البحث اإلعاقات أصحابستباشر وفور استالمها لطلبات الجرحى من "الجمعية 
وطالب البعلوجي المتبرعين من الفلسطينيين والعالم العربي  ." صحة الطلبات المقدمةللتأكد من
  ."التبرع لصالح هذا المشروع" بـواإلسالمي

  24/5/2010القدس العربي، 
  

   فلسطينية تؤهل للخدمة العامةبلديةمجالس  .32
قات مؤسسة اإلسكان  أطل"المجالس المحلية الشبابية المساندة"تحت عنوان :  بديعة زيدان-رام اهللا 

 تأسيس مجالس محلية شبابية في إلى المرحلة الثانية من مشروع يهدف أيامقبل ) CHF(التعاوني الدولية 
العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، استكماالً للمرحلة األولى من المشروع وكانت انطلقت في 

  .2008كتوبر أ /تشرين أول
 تجريبي فريد من نوعه في فلسطين القى نجاحاً مميزاً في تأسيس أربعة ويقوم المشروع على برنامج

مجالس شبابية محلية وتفعيلها في كل من مدينة سلفيت وبلدة بيت فجار وقرية كفر نعمة قرب رام اهللا، 
  .وبلدة الرام القريبة من القدس، كمرحلة أولى تمهد للمرحلة الثانية التي يتضاعف فيها عدد هذه المجالس

يتلخص المبدأ األساسي للمجالس بانتخاب هيئة ديموقراطية ممثلة للشباب والشابات الفلسطينيين ممن لم و
تتح لهم الفرصة بعد للمشاركة في االنتخابات العامة وتدريبهم واحتضانهم من قبل الهيئة المحلية، ومن ثم 

، بينما CHFها بدعم من مؤسسة تفعيل هذه الهيئة من خالل نشاطات يقوم الشباب أنفسهم بوضعها وتنفيذ
تسعى هذه المجالس إلى مخاطبة الشباب وتشجيعهم على تعزيز اإلحساس بالمواطنة، وتوعيتهم بوظائف 
الهيئات المحلية وتطوير قدراتهم القيادية، تمهيداً للمشاركة في شؤون قراهم وبلداتهم ومدنهم، كما توفر 

 وحل مشاكلهم، وتشجيعهم على االنخراط في العمل هذه المجالس فرصة للشباب لتحمل مسؤولياتهم،
  .التطوعي، واإلسهام في تطوير المجتمع الفلسطيني

  24/5/2010الحياة، 
  

  من النخبة الفلسطينية تؤيد إجراء االنتخابات المحلية بموعدها%80": أوراد" لمعهداستطالع  .33
النخبة الفلسطينية، نفذه معهد العالم  أظهرت نتائج استطالع للقيادات المجتمعية و: نائل موسى-رام اهللا

من المستطلعة آراؤهم إجراء % 80مس، تأييد أ ونشر نتائجه  مؤخراً)أوراد(العربي للبحوث والتنمية 
منهم سيقترعون إذا أجريت وفق % 74ن أو. انتخابات المجالس المحلية والبلديات في الموعد المعلن عنه

  .بل المقيوليو/  تموز17ما هو مقرر لها في
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. بأنهم يميلون لقائمة يدعمها د% 23ميال للتصويت لقائمة يدعمها الرئيس محمود عباس، و% 42بدى أو
% 6مصطفى البرغوثي، و. للقائمة التي يدعمها أمين عام المبادرة الوطنية د% 9سالم فياض، و

ن لقائمة يدعمها سيصوتو% 4مقابل  سيصوتون لقائمة يدعمها األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات،
  . سيصوتون لقائمة تدعمها شخصية وطنية أخرىأنهم% 17في حين قال ، إسماعيل هنية

من المستطلعة آراؤهم حصول القائمة المدعومة من قبل عباس على أكبر نسبة تصويت، % 47وتوقع 
في . عداتلقائمة س% 3لقائمة هنية، و% 5لقائمة البرغوثي، و% 6، و%)27(تليها قائمة يدعمها فياض 

  .بأن قائمة تدعمها شخصية وطنية أخرى ستفوز% 12حين توقع 
، في %27دعمهم لقائمة مقربة من منظمة التحرير وقد تحصل قائمة من المستقلين على % 50وأبدى 

  .من دعم النخبة المحلية% 5حين حصلت القائمة المقربة من حماس والجماعات اإلسالمية على 
 الجاري على عينة شملت مايو/  أيار19و18 نادر سعيد، يومي . عليه دونفذ االستطالع الذي أشرف

  . في سبع مدن بالضفة هي رام اهللا، والبيرة، والخليل، وجنين، وقلقيلية، وطولكرم، ونابلس قياديا345ً
نادر سعيد، أن تظهر هذه االنتخابات تغييرات جوهرية في طبيعة الخارطة . وتوقع مدير عام أوراد، د

ة المحلية، وتشكل فرصة لتعزيز أطر وتحالفات من نوع جديد، وتعيد وتكرس دور قوى منظمة السياسي
واستبعد سعيد، ضمان نتائج هذه االنتخابات في الوقت الحاضر ألي طرف حزبي  .التحرير والمستقلين

  . حاسماًأو فصائلي مقدرا أن يلعب المستقلون في ظل الغياب الرسمي لحركة حماس دوراً
 24/5/2010الجديدة، الحياة 

  
  48 لفلسطينيي الهوية الفلسطينيةتشوه "إسرائيل" .34

استحدثت وزارة المعارف اإلسرائيلية وظائف جديدة تزيد من سيطرتها : محمد محسن وتد -الناصرة 
  .على عملية تنشئة األجيال الشابة والطالب العرب في الداخل الفلسطيني

لمراقبة التعليم الالمنهجي في الحكم المحلي العربي، وكذلك " التفتيش البلدي" وظيفة وابتكرت مؤخراً
ضمن منهاج التدريس العربي الذي تشرف عليه وتضع مضامينه المؤسسة " الهوية"إدراج كتاب 

المحرقة "وتزامنا مع ذلك، قرر وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر فرض تدريس  .اإلسرائيلية
وسترسل الوزارة وفدا  .رحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي المقبلعلى الطالب العرب في الم" النازية

في بولندا ومعسكرات أخرى بهدف تزويدهم " أوشفيتس"من المعلمين والمديرين العرب إلى معسكر 
  . بالمعلومات وتأهيلهم لتدريس الموضوع

ة للمديرين العرب المهندس وبعثت جمعية الثقافة العربية في الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة القُطري
  .رامز جرايسي حول مخاطر ذلك على الهوية الوطنية واستقاللية التربية الالمنهجية لفلسطينيي الداخل

  23/5/2010الجزيرة، نت، 
  

   تقلل من تأثير السلع المسموح بدخولها إلى غزة على تحسين الوضع االقتصادياالقتصادوزارة  .35
يل مساعد وزارة االقتصاد الوطني، من خطورة استمرار حالة حذر ناصر السراج، وك :حامد جاد

التدهور والشلل التام التي لحقت بمجمل األوضاع االقتصادية في قطاع غزة إثر الحصار المشدد 
المفروض منذ ثالث سنوات، مقلالً من مدى تأثير السلع والبضائع المحدودة التي تصل القطاع عبر 

  .تعيشه محافظات غزةالمعابر على مجمل الوضع الذي 
أنه ما لم يتم التفات األطراف كافة إلى القطاع وأوضاعه المتدهورة " األيام"في حديث لـالسراج واعتبر 

إن األطراف : وقال السراج .لن يكون هناك أي تغيير جذري من شأنه استعادة القطاع نشاطه االقتصادي
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وضاع في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق، داعياً الفلسطينية مطالبة بإعادة التفكير فيما وصلت إليه األ
  .إلى تجنيب القطاع التجاذبات والخالفات الداخلية

  24/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  372 ضحايا الحصار إلى عددارتفاع  .36
، والذي يعاني من 23/5/2010من سكان مدينة غزة، األحد )  عاما74(توفي المسن محمد محمد النجار 

ديدي باألذن الوسطى، بعد منعه من السفر للخارج لتلقي العالج الالزم، ليرتفع بذلك االلتهاب غير الص
  .  ضحية372عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة إلى 

  23/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   اإلسرائيلي هو مصلحة اردنية مثلما هو مصلحة فلسطينية- الصراع الفلسطينيانهاء: جودة .37
في مؤتمر صحفي مع وزير جودة وزير الخارجية األردنية ناصر  قال :راهيم حميدي إب- دمشق 

 اإلسرائيلي هو مصلحة اردنية مثلما هو مصلحة -انهاء الصراع الفلسطيني "ان الخارجية األلماني 
لة ما نطالب به استناداً الى مبادرة السالم العربية هو عودة األراضي العربية المحت": ، وأضاف"فلسطينية

كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الحقوق الى سورية ولبنان، 
  . "وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين

التطورات "وأصدر الديوان الملكي األردني بياناً اكد فيه ان العاهل األردني بحث مع الوزير األلماني 
ة والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق التقدم المطلوب وصوالً الى حل األخيرة في العملية السلمي

، كما اكد له "للصراع على أساس حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل يضمن تحقيق السالم في المنطقة
أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم فعلي في عملية السالم وإطالق مفاوضات جادة وفاعلة "

ن خطة عمل واضحة تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وضم
اهمية دور المانيا في دعم مساعي تحقيق "، مشدداً على "والتي تعيش بأمن وسالم الى جانب أسرائيل

  ."السالم واالستقرار في المنطقة
  24/5/2010الحياة، 

  
 ال خيار لديكم سوى التمسك بإرادة الصمود والمواجهة:  اللبناني للعسكريينالجيشقائد  .38

 كالمه موجها ،قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجيقال : عبدالرحيم حسين، جودت صبرا وكاالت
ال خيار لديكم سوى التمسك بإرادة الصمود والمواجهة، واالستفادة القصوى من كل طاقات : للعسكريين

  . ومقاومتهلبنان، الكامنة في جيشه وشعبه
اسرائيل راقبت األجواء اللبنانية طوال يوم امس، وحلق طيرانها الحربي واالستطالعي على وأضاف إن 

فترات متتالية فوق جميع المناطق اللبنانية، األمر الذي اعتبره تصعيداً ضد لبنان وتحد سافر للقرار 
 . ، ومحاولة لزرع أشواكه العميلة في جسم الوطن1701

في “الذي وجهه بمناسبة الذكرى العاشرة للمقاومة والتحرير، أنه ” أمر اليوم“ في وأوضح قهوجي
انتشاركم عند تخوم الوطن في الجنوب واستعدادكم الدائم لبذل التضحيات الجسام دفاعا عن األهل 
 والتراب، مستندين في ذلك الى ثقة شعبكم والتفافه حولكم، إنما تقفون سدا منيعا في وجه رياح الفتن

 .”والمؤامرات االسرائيلية، التي طالما كان الجنوب بوابة لها الى داخل الوطن
  24/5/2010االتحاد، االمارات، 
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      ميعاد اليهود ليس فلسطين :  كمال الصليبياللبنانيالمؤرخ  .39
قال المؤرخ اللبناني كمال الصليبي، صاحب النظرية التي مؤداها أن التوراة جاءت من شبه جزيرة 

 إن نظريته تلك أصبحت واقعا علميا قاطعا ال جدال فيه بعد أن أكدها عالم الفلك البريطاني العرب،
  .أنطوني لياس بشكل علمي فلكي ال يقبل التشكيك

استنادا إلى األدلة التاريخية التي أثبتها هو، إضافة لألدلة -وأكد الصليبي في مقابلة مع الجزيرة نت 
لة أن تكون فلسطين هي أرض الميعاد كما تزعم الحركة الصهيونية،  استحا-العلمية التي أثبتها لياس

  .التي أطلقت نظريتها عن حق اليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين
 ردود فعل مستمرة رغم مرور -التي أطلقها بداية ثمانينيات القرن الماضي-وأثارت نظرية الصليبي 

اء من طرفين، أولهما المملكة العربية السعودية نحو ثالثة عقود على ظهورها، غير أن أبرز المواقف ج
التي تحدث كتاب منها عن تبرير قدمه الصليبي لإلسرائيليين لكي ينتقلوا بدولتهم من فلسطين إلى 

  .السعودية، خصوصا لما تحتويه من ثروات طبيعية
اليهود في إقامة وثانيهما الحركة الصهيونية العالمية التي استنكرت النظرية التي تسقط ادعاءها بحق 

  .دولتهم في فلسطين
  23/5/2010الجزيرة، نت، 

  
  "إسرائيل"وعلى الغرب لجم ..  التي كانت تُستخدم مع المنطقة لم تعد مقبولةاللغة: األسد .40

 الرئيس السوري بشار األسد     ، أن    دمشق  من سعاد جروس  عن،  24/5/2010الشرق األوسط،   ذكرت  
على الغرب أن يدرك أن المنطقة قد تغيرت، وأن         "للمنطقة وقال إن    وجه انتقادا لسياسات ومقاربة الغرب      

اللغة والسياسات والمقاربات التي كان يستخدمها سابقا مع المنطقة لم تعد مقبولة، ولم يعد مقبوال أيـضا                 
جاء كالم األسد خالل لقائه أمـس مـع         . "الصمت عن خروقات إسرائيل وزرعها فتيل الفتنة في المنطقة        

 .جية الفرنسي برنار كوشنيروزير الخار
 امس لدى استقباله  قالبشار األسد أن  من دمشق،ابراهيم حميدي، عن 24/5/2010الحياة، وأضافت 

إذا أراد الغرب أمناً واستقراراً في منطقتنا، فال بد له من البدء بلعب دور فاعل للجم ":كوشنير انه 
  ، "أمن المنطقة وسالمهاإسرائيل والحد من توجهاتها المتطرفة والخطيرة على 

  
   فجأة استعدادها الستقبال القوافل البرية والبحرية الغاثة غزةتعلنمصر  .41

 الـسفير حـسام زكـى       ، أن وكاالت، وعن   عواصم من   أحمد ربيع ،  24/5/2010الشرق، قطر،   ذكرت  
آلن أكد أن مصر لم تتلق أية إخطارات رسمية حتـى ا           المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية     

تعكس رغبتهم في الدخول إلى قطاع غزة عبر أراضيها، مشيرا          " أسطول الحرية "من جانب منظمي قافلة     
  .إلى أن الوزارة تراقب ما يدور حول القافلة من خالل تصريحات القائمين عليها في وسائل اإلعالم

برية ترغـب فـي     وحول الموقف من هذه القافلة قال زكى أن مصر ترحب بأي قوافل إغاثية بحرية أو                
الدخول إلى قطاع غزة عبر أراضيها وفقا لآللية التي حددتها السلطات المصرية في السابق والتـي تـم                  

الفتا إلى أنهم ينوون الدخول إلى قطاع غزة مباشرة عبر البحر، ونحـن             , اإلعالن عنها تفصيليا من قبل      
  . نتفهم رغبتهم في ذلك

الموقف المصري المفاجئ ربما يهدف الى      راقبين عدوا أن    أن م ،  24/5/2010 القدس العربي،    وأضافت
واشاروا الى ان الدخول عبر رفح قد يؤدي الـى منـع            . تقديم البديل لدخول القافلة البحرية لغزة مباشرة      

  .مثل االسمنت وغيره' ممنوعة'الكثير من المواد التي تعتبرها اسرائيل 
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   جرائم حرب ممارسات المستوطنين اليهود:  العربيةالجامعة .42
أدانت جامعة الدول العربية إعالن المستوطنين اإلسرائيليين عن إقامة بؤرة :  أحمد علي-القاهرة 

استعمارية على األراضي المخصصة لمدينة الروابي، التي تعد أول مدينة سكنية جديدة تقام ضمن 
 .ام بهذا العملأراضي السلطة، واتهمت الجيش اإلسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين للقي

وقال األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في 
إن المستوطنين قتلة وعنصريون من الدرجة األولى ومرتزقة، لكنهم جبناء ال : "تصريح للصحافيين أمس

لي، ولوال ذلك لما دخلوا بيتا واحدا يجرؤون على أن يقوموا بمثل هذا األمر دون حماية الجيش اإلسرائي
 ".في الضفة ولما قطعوا شجرة، ولما تعرضوا لطفل

واضح للجميع أن جيش االحتالل اإلسرائيلي هو الذي مكنهم من هذا التمادي والطغيان، : "أضاف
قع لن أن سياسات األمر الوا"، وتابع "وفي النهاية المسؤولة عما يجري هي الحكومة اإلسرائيلية. والفساد

تمنح إسرائيل حقا، أو تعطيهم حقا بأي شبر في األراضي المحتلة، وأن ممارسات المستوطنين جرائم 
 ".حرب يعاقب عليها القانون

مسلسل العربدة "وشدد السفير صبيح على أن السياسات اإلسرائيلية العنصرية واستمرار المستوطنين بـ 
 عاما من النكبة أنه مصمم على 62أثبت للعالم بعد "لذي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني، ا" والقتل

 ".التمسك بحقوقه كاملة
  24/5/2010العرب، قطر، 

  
  الفلسطينية"السلطة"مصر تطالب ألمانيا بدعم  .43

بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله عددا من القضايا 
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إن نظيره . هتمام المشتركالثنائية واإلقليمية ذات اال

األلماني استمع لرؤية الرئيس مبارك تجاه قضايا المنطقة وعرض فيله رؤية بالده لقضايا الشرق األوسط 
وأضاف أبوالغيط أنه طلب من نظيره األلماني أن تستمر ألمانيا في  .وكيف يمكن تحريك عملية السالم

جهد القوي لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم من خالل بناء السلطة الفلسطينية ورفع بذل ال
 اإلسرائيلية -وقال أبوالغيط إن المباحثات تطرقت إلى التسوية الفلسطينية  .إمكاناتها االقتصادية

 .قةوالمباحثات عن قرب وكيفية تأمين النجاح لها، باإلضافة إلى التسوية الشاملة في المنط
 24/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  الشيخة موزة تشير الى معاناة طالب غزة  : بجامعة فرجينيا كومنولث بامريكاتخريجفي حفل  .44

شارت الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميـة               أ: لندن
الى ة،  رجينيا كومنولث بالواليات المتحدة االمريكي     في كلمة القتها بمناسبة تخرج طالب جامعة ف        ،المجتمع

ا يتعرض له الحق في التعليم من ضغط شديد جراء الحصار المفروض على غـزة               الطالب في غزة، وم   
بصراحة لقد ُأصبنا بحالة من الذهول لدى       . لقد أطلقنا العام الماضي هناك برنامج الفاخورة التعليمي       'قائلة  

فلقد تمكن هؤالء الطالب من مواصلة تعليمهم حتى دون مبان ومنـشآت،            . مشاهدتنا لقدرات طالب غزة   
  .'هذا ما يدل على مثابرتهم، فهم يستثمرون أية فرصة لبناء مستقبلهمو

  24/5/2010القدس العربي، 
 

   2005وصلت ألدنى مستوياتها منذ  بين القاهرة وحماس العالقة": المصريون" .45
إلى أدنى مستوى لها منذ     " حماس"تدهورت العالقة بين مصر وحركة المقاومة اإلسالمية        : عمر القليوبي 

وعلمـت   .م2005 الطرفين بعالقات رسمية منذ توقيع اتفاق القاهرة للفصائل الفلسطينية في عام             ارتباط
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اقتصرت خالل الفترة الماضية على الجوانب األمنية،       " حماس"أن االتصاالت بين القاهرة و    " المصريون"
طـاع غـزة، أو بـشأن       وفيما يتعلق بفتح المعابر للعالقين أو حاملي اإلقامات في بلدان العالم من أبناء ق             

   .االتفاق على تسيير قوافل المعونة اإلنسانية أو غيرها من الشئون اإلنسانية
مـن ملفـي    " حماس"وألمحت مصادر مطلعة إلى أن استبعاد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز بـ             

ة وأنه كان   األسرى والمصالحة قد يكون أحد أسباب دخول عالقات الطرفين إلى الطريق المسدود، خاص            
على علم تام بأدق تفاصيل الملفين، وكانت لدية رغبة قوية في إقرار المصالحة وتسوية ملـف شـاليط،                  

  .وهو ما أعطى استبعاده رسالة إلى القاهرة بعدم جدية الحركة في إقرار المصالحة برعاية مصرية
توتر غير مسبوقة بين القـاهرة      من جانبه، أقر إبراهيم الدراوي الباحث بالشئون الفلسطينية بوجود حالة           

وذلك ألسباب عدة، من بينها دخول ليبيا على خطى جهود تحقيق المصالحة في إطار رئاسـة                " حماس"و
  .طرابلس للقمة العربية

  24/5/2010المصريون، 
  

  سليمان يحمل رسالة من مبارك إلى نتنياهو من بينها تحريك ملف شاليط: مصدر مصري .46
الجاري ) مايو( أيار 24ابرات عمر سليمان بزيارة إلى تل أبيب، اليوم االثنين يقوم وزير المخ: القاهرة

، قالت عنها  إلجراء محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من كبار المسؤولين
    .  والقضايا اإلقليمية واألمنية ،  والعالقات الثنائية ، تل أبيب بأن هدفها بحث عملية السالم

وأوضح اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ 
أن الوزير عمر سليمان يحمل رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك إلى رئيس " قدس برس"

بة أي الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلنقاذ مفاوضات السالم غير المباشرة، ولتحذير إسرائيل من مغ
تصعيد عسكري سواء ضد لبنان أو سورية أو غزة، والعمل على إعادة فتح ملف صفقة األسرى المتصل 

  .رهبالجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، على حد تعبي
 24/5/2010قدس برس، 

  
   إسرائيليا بسبب اغتيال المبحوحدبلوماسياأستراليا تطرد  .47

ميث إن حكومته قررت طرد احد دبلوماسيي البعثة االسـرائيلية          قال وزير الخارجية االسترالي ستيفن س     
في استراليا لثبوت تورط الحكومة االسرائيلية في عملية تزوير جوازات سفر استرالية اسـتخدمت فـي                

  .عملية اغتيال احد قياديي حركة حماس
 المخـابرات   وقال سميث إن تحقيقا اجرته السلطات االسرائيلية اثبت بما ال يـدع مجـاال للـشك بـأن                 

االسرائيلية هي المسؤولة عن تزوير اربعة جوازات سفر استرالية استخدمها المسؤولون عـن اغتيـال               
  .كانون الثاني المنصرم/محمود المبحوح في فندق بامارة دبي في شهر يناير

اسرائيل التحقيقات ولدت لدى الحكومة قناعة راسخة بأن        "وقال الوزير االسترالي للبرلمان في كانبيرا إن        
لم يكن التصرف االسـرائيلي تـصرف       . كانت هي المسؤولة عن اساءة استخدام وتزوير هذه الجوازات        

  ."صديق
وكانت الحكومة االسترالية قد امرت باجراء تحقيق في قضية تزوير جوازات الـسفر تولتـه الـشرطة                 

 حيـث اسـتنتجوا بـأن       وقد قامت عناصر من هذين الجهازين بزيارة اسرائيل،       . والمخابرات االسترالية 
  .اصحاب جوازات السفر االصلية االربعة لم يكن لهم اية عالقة بعملية االغتيال

ال يمكن ألية حكومة ان تقف مكتوفة االيدي ازاء تزوير جوازات سفر مواطنيها، السـيما               : "وقال سميث 
مـا دعمناهـا بهـذا      لم نكن نتوقع ان تقوم حكومة صديقة طال       . اذا كان التزوير من جانب حكومة اجنبية      

  ."التصرف
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وقال إن الحكومة االسترالية طلبت من البعثة االسرائيلية سحب احد دبلوماسييها من البالد في غـضون                
  .اسبوع واحد

24/5/2010بي بي سي،   
  

   مخيم صيفي لألونروا في غزة نوع من العنصرية والتطرفإحراق: جون جينج .48
المسلحين "أن  : إلعالمي باسم األونروا عدنان أبو حسنة     قال الناطق ا  ): AFP (– ضياء الكحلوت    -غزة  

اعتدوا على أحد حـراس المخـيم       ) الذين دمروا أحد أكبر المخيمات الصيفية التابعة لألونروا في غزة         (
وأوضح . "وبداخلها أربع رصاصات  ) جون جينج (لمدير عمليات األونروا    ) موجهة(وسلموه رسالة تهديد    

  ."لمسؤولين عن هذه المخيمات بإجراءات قاسيةا"أنهم توعدوا في رسالتهم 
نحن موجودون هنا هذا    ": وقال جون جينج مدير عمليات الوكالة في تصريح صحافي خالل تفقده الموقع           

الصباح لنرى هذا المنظر البشع، ال شك أن هذا يعد نوعا من العنصرية والتطرف، هذا يعد هجوما على                  
  ."سعادة األطفال

خبار الجيدة لألطفال وألهاليهم أن األونروا لن تهدد بهذه األمور، هذا الموقع سـيتم              األ"وأضاف جينج أن    
إعادة بنائه، ننوي أن نقوم ببناء هذا الموقع البحري الذي تم تدميره ألننا ننوي أن نرسم االبتسامة علـى                   

ينا في ظـل    هذا الموقف لن يثن   .  ألف طفل من أطفال األونروا الذين سجلوا في ألعاب الصيف          250وجه  
هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، األونروا مصممة على إسعاد هؤالء األطفال في ظـل هـذه                 

  ."الظروف الصعبة
هذه السنة هي الرابعة التي تقيم فيها األونروا ألعابا صيفية، ألعاب الصيف برنامج مهـم               "وأكد جينج أن    

  ."الهم في الصيفجدا ألن أهل غزة يطلبون من األونروا أن تهتم بأطف
24/5/2010العرب، قطر،   

  
  نطالب بسرعة إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة:  اإلسبانيالخارجيةوزير  .49

 قال وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس إن بالده تؤيد وتطالب بـسرعة إعـالن                :القاهرة
اإلسرائيلي، كما تدعم إسبانيا    - للنزاع العربي  الدولة الفلسطينية المستقلة ألنه حان الوقت إليجاد حل نهائي        

جهود رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من أجل العمل على إيجاد المؤسسات التي تـسمح بإقامـة                 
  .الدولة الفلسطينية وتسهلها

وأضاف موراتينوس في مؤتمر صحافي مشترك مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى عقـب                
الوسيط األميركي يعمل منذ أربعة أشهر من أجل استئناف         "في مقر الجامعة العربية أن      محادثاتهما أمس   

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ونأمل في أنه في خالل سنتين يمكن أن تحل المـشكلة                
قيـق تقـدم    نهائياً، وسنستمر معاً في العمل مع الجامعة العربية وفي إطار االتحاد األوروبي من أجل تح              

ملموس وإيجاد المناخ المالئم لتطورات عملية السالم وإيجاد حل نهائي، ونأمل جميعاً في أن يكون الحل                
قائماً خالل المرحلة المقبلة على أساس حل الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية، كما يتمنـى الفلـسطينيون               

  ."والمجتمع الدولي
24/5/2010الحياة،   

 
  السالم الدائم ال يجب أن يكون إال في إطار حل الدولتين: انيوزير الخارجية األلم .50

أكد وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله، في لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس اهتمـام                
بالده بنجاح المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وضـرورة التـأثير علـى جميـع                

لقضية الفلسطينية حتى يتجه الوضع إلى االستقرار، مؤكدا أن السالم الدائم ال يجـب              األطراف المعنية با  
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وأشار إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين         . أن يكون إال في إطار حل الدولتين      
 .واإلسرائيليين، حيث إن المباحثات غير المباشرة هي مجرد بداية

ن أعلن وزير الخارجية األلماني ان بالده ضد االستيطان االسرائيلي وتأمـل            وفي العاصمة األردنية عما   
وقال فيسترفيله في مؤتمر صحافي مشترك      . بنجاح المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين      

بالدي واالتحاد االوروبي يرفضان سياسة االستيطان التي يقوم بهـا          "مع نظيره االردني ناصر جودة أن       
 ".نب االسرائيلي في االراضي الفلسطينيةالجا

24/5/2010االتحاد، االمارات،   
  

 "إسرائيل" بين الهند والعسكريةالعالقات  .51
أضحت العالقات العسكرية واالمنية بين نيوديلهي وتل أبيب : سامـح عبـاس.  د- مفكرة اإلسالم

ى مطلع التسعينات على حساب عالقات استراتيجية تنطوي على أهمية كبرى عقب تعزيز تلك العالقات ف
ومع بداية االلفية الجديدة تطورت العالقات بين الهند واسرائيل بشكل سريع .العالقات العربية الهندية

ومتواتر لم يثر اهتماماً عربيا أو اسالميا، على الرغم من التأثير المباشر لهذه العالقات على االمتين 
اون االمني والعسكري بين البلدين على الحرب التى تشنها العربية واالسالمية، فمن جهة ينعكس التع

الهند ضد إقليم كشمير االسالمي، ويعزز من الحرب الشعواء التى يشنها الهندوس ضد المجاهدين 
فى المقابل . فضال عن التوتر النووي القائم بين باكستان والهند. المسلمين باالسلحة الصهيونية الحديثة

لوماسيا وسياسياً صامتاً في اآلونة األخيرة من الهند فى كل ما يتعلق بالقضية تلقى تل أبيب دعما دب
الفلسطينية وباقي قضايا النزاع العربية مع اسرائيل، على عكس ما كان سائد فى الستينات والسبعينات 

  .من القرن الماضي
ر العربي واالسالمي، قد إذا باتت العالقات المشبوهة بين الهند واسرائيل خطراً داهماً يهدد االستقرا

بالكشف عن أسرار العالقات " مفكرة االسالم"تظهر انعكاساتها فى أي وقت، وعلى ضوء ذلك تنفرد 
االمنية والعسكرية بين البلدين خالل العامين الماضيين عبر استعراض دراسة عبرية حديثة صادرة عن 

ي االستراتيجي يفتاح شابير تطرق فيها إلى معهد أبحاث األمن القومي االسرائيلي أعدها الخبير الصهيون
  .أسرار العالقات االمنية بين البلدين والتحديات التى تواجهها

أكد " التحديات والمخاوف...الصادرات األمنية االسرائيلية للهند "فى مستهل الدراسة التى حملت عنوان 
بعين عاماً بعد رفض االولى اقامة شابير على ان العالقات بين نيوديلهي وتل أبيب كانت مجمدة طوال أر

لكن هذا الوضع شهد . عالقات دبلوماسية مع اسرائيل، فى مقابل الحفاظ على عالقاتها مع الدول العربية
، بعد أن رأت الهند ضرورة االنفتاح على العالم فى ظل سياسية التحرر 1991تغيرا جذريا فى عام 

قاتهما الدبلوماسية، والتى استمرت فى التطور حتى  دشنت البلدين عال1992االقتصادي، وفى يناير 
 بعد تعاون أمني وثيق بين البلدين، وتزويد تل أبيب الجيش الهندي 1999شهدت تغيرا جذريا فى عام 

ومنذ ذلك الحين أصحبت اسرائيل أكبر مورد أسلحة للجيش الهندي، الذي يقوم . بأحدث األسلحة القتالية
واحتلت مكانة روسيا وفرنسا كأكبر موردين للسالح والعتاد , يا بواسطتهابقتل المسلمين فى كشمير يوم

  .العسكري للهند
وتجزم الدراسة الصهيونية بأن مبيعات االسلحة االسرائيلية للهند خالل العامين الماضيين تجاوزت قيمتها 

محاربة " بـكما شهدت السنوات االخيرة تعاونا وثيقا فى مجال ما يسمى. الملياري دوالر تقريباً
والتعاون المخابراتي، والذي تزايد بشكل ملحوظ عقب تفجيرات بومباي فى نوفمبر " االرهاب

 .والتى استهدفت أيضا مواقع يهودية وسائحين اسرائيليين2008
واستعرضت الدراسة االسرائيلية أهم صفقات االسلحة بين تل ابيب ونيوديلهي خالل العامين الماضين، 

  :ر السريع فى العالقات العسكرية بين البلدين، والتي يمكن تلخيصها فى النقاط التالية والتى تعكس التطو
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مليار 1.1وبلغت قيمتها 2004تلك الصفقة تم توقيعها عام : صفقة طائرات التجسس من طراز فالكون
لوجيا دوالر، وعلى الرغم من العراقيل والعقبات التى واجهتها، ألن هذا النوع من الطائرات بها تكنو

أمريكية، إال أن الصفقة خرجت للنور وتسلم سالح الطيران الهندي أول طائرة من هذا الطراز العام 
وتشير المصادر إلى . الماضي وهناك طائرتين أخرتين من الطراز نفسه سوف تستلمها الهند العام القادم

بيب بثالث طائرات جديدة من أن نيوديلهي أبدت اهتمام أكبر بهذا النوع من الطائرات لذا ستطالب تل أ
  .هذا الطراز

 من شركة ألتا لألنظمة العسكرية EL-M2083قامت الهند مؤخرا بشراء نحو أربعة ردارات من طراز 
ومهمة تلك الردارات هو رصد االختراقات .. االسرائيلية وتم وضعها على الحدود الهندية الباكستانية

وهنا تؤكد . مليون دوالر600ت قيمة تلك الصفقة بنحو الجوية من جانب الطيران الباكستاني، وقدر
الدراسة على أن تفجيرات بومباي دفعت الحكومة الهندية فى الفترة االخيرة لشراء مزيد من هذه 

  .الردارات لحماية مجالها الجوى من اية اختراقات، وكان هذا احد الدروس المستفادة من تلك التفجيرات
نقاب عن شراء الهند ألنظمة دفاع جوية من اسرائيل خالل العامين الماضيين كشفت الدراسة االسرئيلية ال
وفى هذا االطار أبرم البلدين صفقتان ضخمتان االولى صفقة صواريخ . تقدر بأكثر من مليار دوالر

 كيلو 70وهى صواريخ بحرية مضادة للطائرات والصواريخ البحرية التى يصل مداها لنحو" 8باراك"
أما الصفقة الثانية فهي شراء الجيش الهندي ألنظمة . مليار دوالر1.4 الصفقة بنحو متر وتقدر هذه

  .سبايدر االسرائيلية وهو منظمة جوية دفاعية متنقلة 
المجال الفضائي بين البلدين شهد هو اآلخر تعاونا متزايداً فى العامين الماضيين، حيث نجحت الهند 

  أدعت نيو ديلهي فى البداية بانه RISAT-2ر التجسس بالتعاون السري مع اسرائيل فى اطالق قم
. مخصص لألغراض المدنية، لكنه اتضح بانه يحمل جهاز رادار اسرائيلي عسكري من طراز سار

وكشفت الدراسة بان القمر العسكري الهندي يشبه كثيرا قمر التجسس االسرائيلي الشهير تيك سار الذي 
  . من قاعدة صواريخ هندية2008اطلقته تل ابيب للفضاء فى يناير 

أنهت هيئة الصناعات الجوية االسرائيلية مؤخراً تحديث طائرات هجومية يمتلكها الجيش الهندي من 
 اعتزام اتفاق الهند - وهوما أكدتها الدراسة االستراتيجية الصهيونية–، كما تترد أنباء 24طراز مي

، ويمتلك الجيش الهندي 32دية من طراز آنواسرائيل على قيام االخيرة بتطوير طائرات النقل الهن
  .طائرة من هذا الطراز االوكراني االصل100

أحدث صفقات التعاون االمني والعسكري بين تل أبيب ونيوديلهي حسبما أكدت الدراسة هى تزويد 
هذا ولم تطرق الدراسة الى . اسرائيل الجيش الهندي بالطائرات بدون طيار الهجومية من طراز هاربون

  .صفقات العسكرية السرية بين البلدينال
فى مقابل الصادرات العسكرية الصهيونية للهند استعرضت الدراسة التى أعدها الخبير الصهيوني يفتاح 
شابير الصادرات الهندية للكيان الصهيوني واشارت إلى أنه بالرغم من التفوق الهندي فى مجال 

، لكنها حاولت إغراء اسرائيل بشراء منتجاتها الصناعات العسكرية، السيما فى المجال الفضائي
 طائرات عمودية من 2004العسكرية، ومن بين تلك الصفقات تزويد الهند الجيش الصهيوني فى عام 

 كما أنه تتردد مؤاخرا أقوايل بشأن تزويد الهند الجيش الصهيوني بصواريخ بحرية من Dhruvطراز 
زم تل ابيب شرائها لتحقيق تفوق بحرى على  وهى صواريخ مضادة للسفن تعتBrahMosطراز 

  .االسطول المصري فى منطقة جنوب شرق البحر المتوسط
وعلى الرغم من تعاظم التعاون االمني والعسكري بين اسرائيل والهند، لكن الدراسة لم تخف مخاوف 

ة قد تنشب المسئولين فى تل أبيب من أن هذه العالقات قد تذهب أدراج الرياح وقد تعصف بها اي أزم
وفى هذا االطار رصدت الدراسة . االسرائيلية مؤخراً-بين البلدين على غرار العالقات التركي

االسرائيلية الصادرة عن معهد ابحاث االمن القومي االسرائيلي  عدة عوامل تهدد العالقات العسكرين بين 
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ن فى تلك التحديات لتجنب اي البلدين، مشيرة فى الوقت ذاته إلى ضرورة تأمل المسئولين االسرائيليي
  :نكسة تلحق بتلك العالقات 

الهندية، حيث أوضحت الدراسة أنه كما قامت العالقات االسرائيلية –أولى هذه العوامل العالقات العربية 
لكن ليس بالسهولة أن تتخلى نيوديلهي عن عالقاتها , الهندية على حساب العالقات العربية الهندية

ل العربية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قادة دول عدم االنحياز وقائدة مسيرة التاريخية عن الدو
هذه العالقات حسبما أكدت الدراسة قد تعصف بالعالقات الجديدة الوطية .التحرر فى العالم من االستعمار

   اسرائيلمع اسرائيل، وهو ما يدفع الحكومة الهندية للتعامل سراً فى كثير من الصفقات العسكرية مع
ثاني تلك العوامل تنامي اتجاه معارض داخل الهند للتعاون العسكري مع اسرائيل، وهو ما دفع السلطات 

  .الهندية فى التحقيق مع مسئولين هنود كبار تلقوا رشاوي من أجل اتمام صفقات عسكرية اسرائيلية
 هو الواليات المتحدة االمريكية، أما ثالث العوامل التهدد مستقبل التعاون العسكري بين الهند واسرائيل

فعلى الرغم من التحالف االستراتيجي مع اسرائيل، لكن تخشى واشنطن من انتقال تكنلوجياتها العسكرية 
التى تقدمها السرائيل من االنتقال بدورها للهند، وهوما يؤثر على ميزان القزى التى ترغب واشنطن فى 

ناك كثيرمن الصفقات بين الهند واسرائيل قد ُألغيت بسبب وأن ه. الحفاظ عليه فى منطقة جنوب اسيا
  .الواليات المتحدة االمريكية

االسرائيلية العالقات التاريخية الوطيدة بين نيوديلهي -وآخر العوامل التى تهدد مستقبل العالقات الهندية
ان خاصة وانها وطهران، خاصى وأن األولى تولى أهمية عليا للعالقات التجارية واالقتصادية مع طهر

ونوهت الدراسة أنه بالرغم من تلك العالقات الوطيدة لكن إيران لن . ترتبط بها نفطيا ارتباطا شديداً
لكن المخاوف الصهيونية .يمكنها عرقلة العالقات العسكرية وصفقات االسلحة بين نيوديلهي وتل أبيب

 العسكرية االسرائيلية إلى إيران عبر  فى تنتقل التكنولوجيا- حسبما أكدت الدراسة االسرائيلية-تكمن
الهند فى حال تدهور العالقات بين البلدين، بسبب القضية الفلسطينية على غرار ما حدث فى العالقات 

  .بين تركيا واسرائيل 
وفى ختام الدراسة التى أعدها الخبير الصهيوني يفتاح شابير أكد على أنه بالرغم من التطور السريع 

ية بين الهند واسرائيل، واعتبار الهند الزبون األكبر لشراء االسلحة واألجهزة العسكرية للعالقات العسكر
خاصة وأن , الصهيونية ، لكنه ال يمكن وصف تلك العالقات بانها عالقات استراتيجية من الدرجة األولى

التعاطف كما أن . الهند تتطلع لالستقالل فى مجال التصنيع العسكري، وتحقيق قدرت ذاتية عسكرية
. الهندي مع العرب السيما مع الفلسطينيين قد يضع نهاية مبكرة وفى أى وقت للعالقات بين البلدين

وانتهت الدراسة لنتيجة مفادها أنه بالرغم من ان العالقات بين الهند واسرائيل تعد انجاز كبير بالنسبة لتل 
يجي، وأن العالقات الحالية مجرد نافذة أبيب، لكن العالقات بينهما لم تصل بعد الى التحالف االسترات

فرص جديدة غير مضمونة البقاء لفترة طويلة، على الرغم ما تروج له الحكومات االسرائيلية المتعاقبة 
  .  عن قوة العالقات بين البلدين

  16/5/2010مفكرة االسالم، 
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ول التيار اإلسـالمي الفلـسطيني      ح) رحمه اهللا ( مع الدكتور عبد الرحمن بارود       مقابلة: شهادة للتاريخ  .52
1948-1967  

  
  . محسن محمد صالح. د: أجرى المقابلة
  . 1998سبتمبر /  أيلول14: تاريخ المقابلة

  
  : المقدمة

والدكتور بارود هو أحـد أبـرز       . 17/4/2010توفي األستاذ الدكتور عبد الرحمن بارود رحمه اهللا في          
 وأحد قدامى جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين، وأحـد          الشعراء اإلسالميين الفلسطينيين المعاصرين،   

رواد التنظيم الفلسطيني لإلخوان الذي أنشأه أبناء قطاع غزة، وأحد رواد اإلخوان الذين واكبـوا نـشأة                 
ونشرت له مؤخراً مؤسسة فلسطين للثقافة ديوان شعر تضمن أعماله الشعرية الكاملـة             . حماس وتطورها 

  .  صفحة382في 
ت اهتماماً كبيراً به من محبيه ومريديه رحمه اهللا، فقـد الحظـت أن العديـد مـن البـاحثين                    وكما رأي 

ولذلك أحببت أن أنشر هـذه      . واألكاديميين المعنيين بالتاريخ الفلسطيني الحديث، لم يطلعوا على تجربته        
، بعـد أن حـذفت      والسطور التالية هي نص المقابلة    . المقابلة للدكتور بارود كجزء من شهادته التاريخية      

  . األسئلة ألترك لشهادته أن تنساب بشكل سلس
ضمن بحث أقوم بإعداده حول تاريخ التيـار        ) مع عشرات المقابالت األخرى   (وكنت أجريت هذه المقابلة     

  .   1948اإلسالمي الفلسطيني بعد حرب 
  

  :  النشأة
وفـي سـنة    . لى قطاع غزة   إ 1948؛ وهاجرت مع العائلة سنة      1937ولدتُ في قرية بيت دراس، سنة       

وكان . برئاسة ظافر الشوا  " جمعية التوحيد " التحقت بالجمعية اإلسالمية الوحيدة في القطاع، وهي         1951
في الجمعية قسم للطالب، وكانت تقام حفلة يوم الخميس من كل أسبوع، وكانـت ذات طبيعـة خطابيـة                   

  .لقى األشعاردينية، يشارك فيها عدد من األشخاص، ويتلى فيها القرآن، وت
وفي المدرسة الهاشمية، حيث كنت أدرس، وكانت قريبة من جمعية التوحيد، برزت ملَكَتـي فـي نظـم                  

وكان في المدرسة جمعية أدبية تتيح الفرص للمواهب، وكان الشاعر هارون هاشم رشيد يـدرس               . الشعر
رفـوا علـى الجمعيـة،    وكان بعض طالب المدرسة قـد تع     . الرياضة، وكان ينقّح قصائدي التي أنظمها     

  ...وشجعوني على الذهاب لجمعية التوحيد، لالستفادة من كتبها ومجالتها، وحتى ألقي شعري
  : العودة الرسمية لإلخوان

، سمحت لجماعة اإلخوان المسلمين بالعودة لممارسة       1951عندما تشكّلت وزارة النحاس في مصر سنة        
ماح، كان الناس يهنئون بعضهم بعـضاً بعـودة الجماعـة؛           وفي صباح اليوم التالي للس    . أنشطتها رسمياً 

". اإلخوان المـسلمون  "وأخرجوا يافطة من إحدى غرف الجمعية، ونظفوها وعلقوها، وهي مكتوب عليها            
وبدأت بذلك موجة نـشاط واسـعة لإلخـوان         . فصار هناك يافطتان، أحدها للتوحيد واألخرى لإلخوان      

وكانت تلك الفترة فترة ذهبية للعمل      .  الناصر بمحاربة اإلخوان   ، عندما قام عبد   1954استمرت حتى سنة    
ورأى الناس نماذج طيبة لإلخوان، الذين أصبحت لهم جاذبية كبيرة، ودخلـوا            . اإلسالمي في قطاع غزة   
  .في هذه الجماعة أفواجاً

  : نشاط اإلخوان في قطاع غزة
الدرج وسط غزة حيث كان مقر المكتب       تشكّلت شعب لإلخوان في غزة في الشجاعية والرمال، وفي حي           

وكان هناك فروع أخرى في خان يـونس، ورفـح، وديـر الـبلح،              . اإلداري لقيادة اإلخوان في القطاع    



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1798:         العدد       24/5/2010 اإلثنين :التاريخ

وكانـت  . وكان هناك دفتر للعضوية يسجل فيـه األفـراد أسـماءهم          . والنصيرات، والمغازي، والبريج  
، ويمثل  "عرس"وكان انتشار اإلخوان أقرب إلى      . العضوية أشبه بعضوية ناد يدخل فيه الناس ويخرجون       

وقد افتقر اإلخـوان    . وكانت فكرة اإلعداد والتكوين والتربية فكرة قاصرة      . حالة اندفاع جماهيري عفوي   
إلى العناصر الواعية المستوعبة، وكانت إمكاناتهم في العمل الجماعي التنظيمي ضعيفة، وافتقـروا إلـى               

وكانوا يعتمدون في سد النقص على اإلخوان من مـصر،          .  العمل التنظيمي  القادة المربين، الذين يجيدون   
فكانوا يستفيدون من أعضاء البعثة األزهرية في القطاع مثل الشيخ محمد الغزالي والشيخ علي جعفـر،                

وكان الغزالي واألباصيري أعضاء    . والشيخ محمد األباصيري، وقد كان األباصيري يقضي فترات أطول        
  . وكان لهؤالء العلماء تأثير طيب وكبير على اإلخوان الفلسطينيين وعلى عامة الناس.في اإلخوان

وإلى جانب اإلخوان، كان هناك نشاط للشيوعيين؛ وكان الشيوعيون أقلية، لكنها كانت أقلية منظمة، وذات               
ليهود، وقـد   ولم يكن سلوكهم األخالقي محبوباً من الناس، وكان الناس يشتبهون بصالتهم با           . دعاية قوية 

  .كان ذلك حاجزاً يحول دون عملية انتشار واسع لهم
. حصل انفصال بين جمعية التوحيد وبين اإلخوان، بعد وقت قصير من عودة اإلخوان إلى العمل العلنـي            

وأصبح الشيخ عمر صوان، وهو شيخ أزهري، ورئيس بلدية         . فبقي الشوا رئيساً للتوحيد وترك اإلخوان     
الشيخ هاشم الخازندار، والحاج زكـي      : إلخوان، وكان من أبرز اإلخوان في القيادة      غزة، رئيساً لمكتب ا   

  .السوسي، والحاج زكي الحداد، والحاج صادق المزيني، والحاج عودة الثوابتة
، مـع   )عبد الـرحمن بـارود    (كان هناك قسم للطالب، وكانت لهم هيئة إدارية، وشاركتُ في عضويتها            

وكان بين اإلخوان عالقة أخوة     . وعلي الزميلي، وعبد القادر أبو جبارة     رياض الزعنون، ومحمد صيام،     
عميقة، وصدق وتكافل، وكانوا في أنشطتهم يحضرون طعامهم معهم، حيث يحضر الواحد رغيفين ومـا               
تيسر من إدام؛ وكانت هناك لجنة للطعام تجمع كل شيء ثم تقسمه على الجميع، فكان ذلك يعجبني إلـى                   

وكانت . وغيرها... انت تسود الرحالت روح كشفية، تتضمن ألعاب الهجوم والدفاع واألسر         وك. حد كبير 
  .تحدث عملية تعبئة جهادية لإلخوان، وكانت تتضمن عمليات استكشاف مواقع لإلسرائيليين

وقبل عودة النشاط الرسمي لإلخوان، كان في منطقة الرمال مجموعة منفصلة عن جمعية التوحيد، تقـوم            
 أخاً، وكان على رأسهم جميل العشي الذي كـان يـدرس            12خواني منفصل وكانت تضم حوالي      بنشاط إ 

وكانوا ملتزمين إخوانياً، فلمـا فُتحـت      . الحقوق في مصر، ومطيع البغدادي الذي كان يدرس في األزهر         
  .الشعب رسمياً دخلوا فيها

ن الجماعـة، وبـدأ المـد     إلى خوف الناس وانفضاضهم ع1954أدت ضربة عبد الناصر لإلخوان سنة       
وكان مـن نمـاذج     . الناصري العلماني في الصعود، وأخذ الشيوعيون والقوميون والبعثيون في االنتشار         
  .الضعف أن عمر الصوان نفسه أرسل برقية تأييد لعبد الناصر لقيامه بحّل اإلخوان

 بدلة، وكان خطيباً مفوهـاً      كان الحاج زكي الحداد رجالً نحيفاً في حدود الخمسين من العمر، وكان يلبس            
  .مؤثراً جياش العاطفة، لكنه كان ضعيفاً في النحو؛ ويبدو أنه كانت له عالقة بالقساميين

كان الشباب الفلسطينيون، الذين كانوا يدرسون في الجامعات المصرية وانضموا إلى اإلخوان، مـؤثرين              
وكـان  . ل إلى خلية نحل في الـصيف      جداً عند عودتهم إلى القطاع في الصيف، حيث كان القطاع يتحو          

  .منهم هاني بسيسو، وحسن عبد الحميد، وعمر أبو جبارة، وسليمان األغا، وزهير العلمي
  : النظام الخاص والعمل العسكري

تشكّلت مجموعة سرية منتقاة من اإلخوان بعلم بعض القيادات اإلخوانية المصرية، ودون علم القيـادات               
وقد أحست هذه القيادات بذلك فيما بعد، وكان األمـر          . لإلخوان في قطاع غزة   ) ةالشرعية العلني (التقليدية  

، وكـان   .أ. وكان من بين أعضاء هذه المجموعة خليل الوزير، ومحمـد اإلفرنجـي، وخ            . يسبب حرجاً 
                العمل عسكرياً جهادياً، شمل التدريب، وإرسال أشخاص لزرع األلغام، والقيام بعمليـات تفجيـر ضـد

وتعاون عدد من الضباط المصريين مع هذه المجموعة؛ فقاموا بتـدريب اإلخـوان علـى               . يلييناإلسرائ
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وقد تدرب  . األعمال الفدائية واألسلحة والقنابل، وكان على رأس هؤالء الضباط عبد المنعم عبد الرؤوف            
ـ    . بعض اإلخوان سراً على مدفع مضاد للطائرات في موقع للجيش المصري           ي هـذا   وقد شاركتُ قليالً ف

  .واستمر هذا العمل لسنوات حتى بعد ضرب عبد الناصر لإلخوان. 1954-1953النشاط في الفترة 
  :ضرب تنظيم اإلخوان

، اعتقل من شباب اإلخوان من أبناء القطاع حسن عبد الحميد، وعمر            1954وعندما ضرب اإلخوان سنة     
لجامعات المصرية وحكم علـيهم بالـسجن       أبو جبارة، وعبد الحميد النجار، والسمني، وكانوا طالباً في ا         

  .خمس سنوات
فمثالً في  . وبعد ضربة اإلخوان كان معظم من بقي على التزامه باإلخوان من الطالب وقليل من غيرهم              

وظلّت هناك  . بقي فقط نحو ستين طالباً وحوالي عشرين آخرين       ) مخيما جباليا والشاطئ  (غزة وما حولها    
وعندما انتقل عدد من أفرادها للدارسـة       . تجمعت في تنظيم سري خاص    مجموعة جيدة متمسكة باإلسالم     

في الجامعات المصرية، انضموا إلى آخرين من إخوانهم ممن سبقوهم، حيث كونوا مجموعة صلبة فـي                
 عدد من القيـادات اإلخوانيـة أمثـال إسـماعيل           1962-1955بقيت في قطاع غزة في الفترة       . القاهرة

 وعبد اهللا أبو عزة، وعبد الفتاح دخان، وحماد الحسنات، ومحمد طه، ومحمـد              الخالدي، ومحمد أبو دية،   
  .حنيدق

  : العمل في الجامعات المصرية
قبل ضربة عبد الناصر لإلخوان كان لتيار اإلخوان المسلمين الفلسطينيين صولة وجولة فـي الجامعـات            

طالب المؤسسين هاني بسيـسو،     المصرية، وكانوا وراء إنشاء رابطة طالب فلسطين، وكان من قدماء ال          
وكان الطالب الفلسطينيون في جامعـة      . وسليم الزعنون، وماجد المزيني، وصالح خلف، وياسر عرفات       
  .األزهر كثيري العدد، ويلقون بثقلهم، وينجحون مرشحي اإلخوان

 فـي   ذهبتُ للدراسة . وقد استمر نفوذ اإلخوان في رابطة الطالب حتى بعد ضرب عبد الناصر لإلخوان            
 على ما أذكر، قـرر اإلخـوان        1956/1957وفي السنة الدراسية التالية     . 1955/1956العام الدراسي   

وكنت معروفـاً   . إنزالي كمرشح في انتخابات الرابطة لمعرفة شعبيتهم الحقيقية، وحجم الملتزمين بخطهم          
م بتأييد اإلخوان، فـي تلـك       تماماً بالتزامي اإلسالمي، ولذلك لم يكن من المتوقع أن ينتخبني إال من يلتز            

 صوت، مع العلم أن عدد أعضاء الرابطـة كـانوا نحـو             400وحصلت على حوالي    . الظروف الصعبة 
  ).شارك منهم في االنتخابات نحو ألف فقط( عضو 1,500

  : نشأة حركة فتح
إلخوان البذرة الحقيقية لنشوء حركة فتح، كانت بعد ضرب عبد الناصر لحركة اإلخوان، إذ بدأ عدد من ا                

والسير فـي   ... ؛ فأخذوا يفضلون التركيز على العمل لفلسطين      ...الفلسطينيين يشعرون أن الطريق طويل    
ونشأت حركة فتح سراً، وظـّل أفـراد        . خطٍّ وطني فلسطيني، بحيث يبتعد عن مالحقة نظام عبد الناصر         

 به، وخصوصاً من اشترك فـي  اإلخوان هؤالء في الظاهر بين إخوانهم إخواناً، ولم يخبروا إال من وثقوا     
أما قيادة اإلخـوان    . العمل التنظيمي الجهادي الخاص، وتابعوا انتقاء أفراد من اإلخوان لضمهم إلى فتح           

  .المسلمين الفلسطينيين فناقشت فكرة إنشاء التنظيم الجهادي، ولكنها استبعدتها في تلك الظروف
ولـوال  . لقد كان ذلك فوق طاقة اإلخـوان      .  الفترة أرى أنه لم يكن باستطاعة اإلخوان تبني فتح في تلك         

ومساعدة عدد من األنظمة المعادية لإلخوان،      ] 1967في نهاية المطاف بعد حرب      [مساعدة عبد الناصر    
وفي الوقت نفسه، لم يكن لدى اإلخوان شخصيات قوية قادرة تستطيع إقناع            . ولما وقفت فتح على أقدامها    

. ا لم تكن قيادات اإلخوان تمأل أعين الفتحاويين ممن كانوا من اإلخوان     كم. مؤيدي فتح بثغرات مشروعها   
وبالنسبة للشباب الذين انضموا إلى فتح من اإلخوان، فقد كانت النزعة الوطنية أقوى لديهم من النزعـة                 

  .الدينية اإلسالمية، فلما ضربت حركة اإلخوان، برزت هذه النزعة الوطنية
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ين السري في مصر، وكان عدنان النحوي على رأس العمل اإلخواني، وكان            استمر نشاط اإلخوان المسلم   
وكان ضمن اإلخوان المسؤولين رياض الزعنون، وعبـد الـرحمن بـارود،            . بيته مركز نشاط إخواني   

وعندما تخرج الطالب انتقلوا للعمل في مناطق مختلفة فـي قطـاع غـزة، والكويـت،                . ومحمد صيام 
  .وغيرها... والسعودية، وقطر

  : إنشاء تنظيم اإلخوان الفلسطينيين
وحتى ينظّم اإلخوان أنفسهم في القطاع وفي مناطق انتشارهم، اجتمع ممثلوهم سراً في خان يونس فـي                 

 أو  1962كروم عنب في السوافي غربي خان يونس، وأنشأوا التنظيم الفلسطيني، وربما كان ذلك سـنة                
فطلب منه اإلخوان التفرغ لقيادة التنظيم، فجاء للقاهرة        وكان هاني بسيسو يعمل في العراق،       . 1963سنة  

  .تحت غطاء الدراسات العليا، حيث تولى القيادة، وأصبح أول مراقب عام للتنظيم الفلسطيني
وعائلة بسيسو عائلة معروفـة، وحالتهـا       . وكان هاني بسيسو نحيفاً قصيراً أبيض، ووالده شيخ أزهري        

وكان هاني من أوائل الدفعات التي سافرت للدراسة        . م بيت في الشجاعية   المادية جيدة مقارنة بغيرها، وله    
وهـاني  . في الجامعات المصرية بعد النكبة، وانضم إلى اإلخوان وهو في مصر، وتخصص في الحقوق             

  .رجل قليل الكالم، عقالني، منظم جداً، وحازم، ومتقشف، ومتواضع، وكان فقيراً كريماً
 فتى يربيهم هاني، ويعدهم ليكونوا نقباء في اإلخوان، وكنـت مـن             12و   كان هناك نح   1954وقبل سنة   

وفي مرة كلفنا بأن يلقي كل منا كلمة في المسجد، ولم يكن في منطقتنا مسجد، فذهبت إلى مـسجد                   . بينهم
  .في منطقة الرمال وألقيت كلمة

  : اعتقال هاني بسيسو وعبد الرحمن بارود ورفاقهما
وكان من  . قطب ومجموعة كبيرة من اإلخوان، بتهمة التآمر على نظام الحكم          اعتقل سيد    1965في سنة   

هاني بسيسو، وعبـد    : بين المعتقلين عدد من اإلخوان الفلسطينيين، فاعتقل في مصر حوالي عشرة منهم           
وهم فـي   ... الرحمن بارود، ورياض الزعنون، وإبراهيم اليازوري، وإسماعيل الخالدي، وزهيرالزهري        

يشاركوا بأي عمل متعلق بالتنظيم اإلخواني السري الذي اتهم بالتآمر، ولم يكن األمر يتجـاوز               الحقيقة لم   
اعتـرف  . بالنسبة لهم سوى وجود صداقات أو قيامهم ببعض الزيارات مع بعض الشخصيات اإلخوانية            

نـه لـم    علي عشماوي أنه زارهم وأخبرهم بأن الجو متوتر، وأنه سيكون هناك اعتقال، وتم اعتقالهم أل              
وكان من ضمن المعتقلين الحاج صادق المزيني الذي اتهم بتقديم التبرعات، كمـا اعتقـل               . يخبروا بذلك 

. اثنان من آل كردية لم يكونا عضوين في اإلخوان ولكنهما تجار على صلة بالحـاج صـادق المزينـي                  
  .واعتقل من قطاع غزة ستة آخرون

        أنواع التعذيب؛ ثم أرسلنا لسجن قنا في الصعيد، وهنـاك          اعتُقلنا في السجن الحربي، حيث تعرضنا ألشد
أحمـد شـريت،    : التقينا باألستاذ حامد أبو النصر؛ كما التقينا هناك صفوة من اإلخوان المصريين أمثال            

ثم انتقلنا إلى القـاهرة حيـث قـضينا         . وكمال السنانيري، وأحمد حسنين، وسعد سرور، وصالح شادي       
وبالطبع، فقد اهتز الجسم التنظيمي لإلخوان، وخسر اإلخوان الكثيرين،         . حوالي سنة في سجن ليمان طره     

  .واستمر القلق نحو سنتين، ثم عاد الوضع لالستقرار
مكثتُ في السجن سبع سنين، وأتممت عقد زواجي في السجن نفسه، وكان منذر الخالـدي وكيلـي فـي                   

وتـم  . ام اإلخوان حفلة لي في الـسجن      وقد أق . الزواج، وهو الذي أخرج عقد الزواج من الشهر العقاري        
الـذي  (العقد الشرعي في السجن على يد الشيخ أحمد شريت بحضور األستاذ محمد حامد أبي النـصر                 

  .، وكان ذلك في سجن قنا)أصبح فيما بعد المرشد العام لإلخوان المسلمين
  . انتهت المقابلة

  : مالحظة
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، حيث ناقش في السنة نفسها رسالة الـدكتوراه         1972خرج األستاذ عبد الرحمن بارود من السجن سنة         
ثم انتقل للعمل أستاذاً في جامعـة       . التي أعدها في األدب العربي، ونال درجة االمتياز مع مرتبة الشرف          

  .، ثم تقاعد بعد ذلك رحمه اهللا2002-1972الملك عبد العزيز بجدة في الفترة 
 21/5/2010مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

  
  في واٍد آخر"إسرائيل" .53

 نبيل عمرو
تحقيق معجزة خالل األشهر .. كثير الحركة وقليل الكالم، جورج ميتشل.. مطلوب من الرجل الهادئ

األربعة القادمة، هذه األشهر األربعة السحرية، التي ستنتهي تقريبا مع أشهر التجميد الجزئي والمؤقت 
 .دود واألمنينبغي أن تحسم فيها قضية الح.. لالستيطان

ووفق التحليل المبسط لألصعب واألقل صعوبة، يرى كثيرون أن الحدود بين إسرائيل وفلسطين، هي 
الموضوع األكثر جاذبية للبدء به، فهي توضح شكل ومضمون الدولة الفلسطينية المنشودة، وتضع حال 

ذا وذاك، توفر حلوال لقضية وفوق ه. لمسألة األطماع اإلسرائيلية دائمة التجدد في األراضي الفلسطينية
المستوطنات والقدس والمياه والالجئين، وغيرها من القضايا التفصيلية التي تشكل مجمع القضايا 

 . اإلسرائيلي-اإلشكالية في الصراع الفلسطيني 
إذن، فقضية الحدود والتفرغ لحسمها ليست مجرد قضية أساسية مما نسميه قضايا الوضع الدائم، وإنما 

 .فتاح السحري لحل جميع القضايا األخرىهي الم
، 67 تعني ما يجب أن يؤول إليهم من أراضٍ تم احتاللها عام "الحدود"بالنسبة إلى الفلسطينيين فإن كلمة 

بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك جميع أراضي الغور، التي تشكل أهم مخزون أراضٍ للدولة الفلسطينية 
إضافة إلى إصبع اللطرون الذي عودت إسرائيل نفسها على .. حر الميتمع الشاطئ الهام للب.. العتيدة

 .أو امتدادا حيويا لها.. اعتباره مستوطنة مودعين، ضاحية من ضواحي تل أبيب
ومع هذا التحديد المنطقي والعادل للفهم الفلسطيني لمسألة الحدود، التي يراد حسمها خالل األشهر 

بل وتتكرس معادلة إسرائيلية في .. ، تلوح في األفق" العد من اليومهذا إذا ما بدأ"األربعة القادمة، 
ودعونا نلقي نظرة على المفاهيم األولية للحدود بالنسبة إلى الجانب ... التعامل مع هذا األمر المفصلي

 وليس "السالم اآلن"ولنبدأ بفرضية أن الذي يحكم إسرائيل ويتخذ القرارات فيها هو حركة .. اإلسرائيلي
والمقصود هنا ليس السخرية أو المزاح، بل المقارنة بين ما نريد كأصحاب ..  ليبرمان-الف نتنياهو تح

مع اليقين باستحالة وصول هؤالء األفضل إلى .. حق وما يمكن أن يتنازل عنه أفضل اإلسرائيليين
.. كم بكامل حقوقكمتعلمون أيها األصدقاء الفلسطينيون أننا مع تمتع: "السالم اآلن"يقول مفاوض . الحكم

غير أننا في أمر القدس الشرقية ال نملك إال إدخال أي تنازل عنها في مفاعالت صناعة القرار الوطني، 
لذا، مع كل تقدير لحقوقكم، دعوا القدس في أفضل الحاالت إلى مرحلة أخرى، . أنه الكنيست أو االستفتاء

 . عنها أو عن بعض منهالعلنا نحدث التغيير المطلوب الستصدار قرار بالتنازل
وتعلمون أيها األصدقاء أن الهاجس األمني وإن كنا متحررين منه، فإننا ال نستطيع تجاهل مخاوف 

فكيف لنا أن نسلم لكم بحدود تحت . الجمهور اإلسرائيلي من الخطر القادم من كل مكان يحيط بإسرائيل
ل ال تسمح، وإن سمحنا نحن فسنسقط في اليوم إال أن المعادلة في إسرائي.. سيطرتكم المطلقة؟ نحن نوافق

 ..التالي
 .إذن، خذوا ما نعرض عليكم كحّل مؤقت ريثما تنضج الظروف الداخلية في إسرائيل نحو حل دائم

فالمؤقت كما يعتقد . "ال"ساعتها ال بد أن يتذكر المفاوض الفلسطيني كل االعتبارات التي تجعله يقول 
 وإلى أن تنضج في إسرائيل معادلة داخلية تعطي الفلسطينيين كل ما لهم ويجزم سيتحول حتما إلى دائم،

 .يكون كل ما لهم قد ذهب مع الريح
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السيد ميتشل، وهو رجل ال يشك أحد في كونه واحدا من أفضل الشخصيات األميركية، لن يقع في 
فهو . ل الوقتإنه سيعمل دون كلل أو ملل، من أجل تحييد عام.. محظور اليأس والحسابات المحبطة

هذا .. مضطر إلى اعتبار األشهر األربعة القادمة كافية إلحداث اختراق كان يبدو مستحيال قبل شهر
وتزويد الفلسطينيين .. االختراق سيتجسد في تجاوز القضية األولى، وهي تحويل غير المباشر إلى مباشر

ال تقدموا على أي أمر "ح من نوع الذين ال خيارات أخرى بأيديهم أفضل من الرهان على نجاحه، بنصائ
، ")االستفزاز(ال تدققوا في أي أمر تقدم عليه إسرائيل من قبيل "، و"إلسرائيل) استفزازا(يفهم منه 

ال تسمحوا لليبرمان أو يشاي أو نتنياهو باستفزازكم وحملكم على "، و"حافظوا على هدوء أعصابكم"و
فماذا سيفعلون أكثر .. نا أو هناك بإعالن أو دون إعالنإنهم لو استوطنوا ه".. "ترك مائدة المفاوضات

 .."من ذلك؟ إنهم يريدون إقصاءكم عن موائد المفاوضات، فتشبثوا كي تحبطوا أهدافهم
ليس بوسع المفاوض الفلسطيني إال أن يصغي، ألن المتحدث هو الدولة العظمى التي تمسك بالملف، 

 .. جعل المغلوب على أمره يتمتع بميزة التفاؤل القسريوعلى.. ويظن أنها وحدها القادرة على الضغط
 لم أنتبه إلى تصريحات ابلي يشاي حول االستيطان في "إسرائيل في واد آخر"حين اخترت عنوان 

القدس، وال إلى أحاديث نتنياهو عن االحتفاظ بأراضي الغور ألسباب أمنية استراتيجية، وإنما الذي لفت 
ي ننتظر فيه حدوث معجزة في أربعة أشهر، سربت إسرائيل خطة إعادة انتباهي أنه في الوقت الذ

احتالل غزة وأعلنت أنها تبحث من اآلن عن حاكم عسكري إلدارة شؤونها، ليس بسبب خطر ما تطلقه 
حماس من غزة هذه األيام، وإنما الحتمال معالجة الملف اإليراني على الطريقة اإلسرائيلية، بما يتطلبه 

 . ضرورية في غزة وجنوب لبنان، كما يقال في إسرائيلذلك من جراحة
إن تسريب خطة إعادة احتالل غزة يصلح بفعل الفهم الدارج للسلوك اإلسرائيلي كاستفزاز، إال أنه يصلح 
كذلك كبند جديد على جدول أعمال الرجل الفاضل جورج ميتشل كي يحسم خالل األشهر األربعة 

  .ل الجديد قد تم، إال إذا لم يسمح اهللا سبحانه وتعالى بذلكأي بعد أن يكون االحتال.. القادمة
  24/5/2010الشرق األوسط، 

  
  سالم ممكٌن لكـنّه لن يحدث: األوسطالشرق  .54

   تشومسكي نعوم
فبالنسبة إلى . يتأبد النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني من دون أن يجد حالً، وقد يبدو ذلك غريباً إلى حد ما 

لكن في هذه الحال، لـيس األمـر        . عالم، يصعب حتى استنباط تسوية قابلة للتطبيق      العديد من نزاعات ال   
إقامة دولتين على امتـداد     : بالممكن فحسب، بل قد جرى توافق شبه عالمي على خطوط الحّل العريضة           

، بحـسب   "تعديالت طفيفة ومتبادلـة   "مع  ... المعترف بها عالمياً  ) 1967يونيو  / ما قبل حزيران  (الحدود  
طالحات الرسمية األميركية قبل أن يتباين موقف واشنطن عن موقف المجتمع الدولي في منتـصف          المص

  السبعينيات
  

قبِل المبادَئ األساسية لحل النزاع اإلسرائيلي ــــ الفلسطيني العالم كله فعلياً، بما فيه الدول العربيـة                
، )بمـا فيهـا إيـران     (لدول اإلسالمية   ، ومنظمة ا  )التي تذهب إلى حد الدعوة إلى تطبيع كامل للعالقات        (

واقترحت الدول العربية الرئيسة أمام مجلس أمن األمم        ). بما فيها حماس  (وأطراف فاعلة من غير الدول      
فرفـضت  . 1976كانون الثـاني    / المتحدة تسوية تتناسب مع هذه الخطوط العريضة أول مرة في يناير          

دة حق النقض ضد القرار، ثم كررت ذلك في عـام           إسرائيل حضور الجلسة، واستخدمت الواليات المتح     
  .وتجري األمور على هذا المنوال في الجمعية العامة منذ ذلك الحين. 1980

فبعد فشل مفاوضات كامب دايفيـد سـنة        . انفتحت كوة مهمة في الموقف األميركي اإلسرائيلي الرافض       
ا هو وإسرائيل كانت غير مقبولة من       ، اعترف الرئيس بيل كلينتون حينها بأن الشروط التي اقترحه         2000
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لم تكن محددة بوضوح ولكـن      : "معاييره"ديسمبر من ذلك العام، اقترح      / وفي كانون األول  . الفلسطينيين
  .ثم أعلن أن الطرفين قد قبال بالمعايير فيما عبرا عن تحفظات. تحقيقها بدا أقرب إلى الواقع

 من أجل   2001يناير  / ي طابا في مصر في كانون الثاني      التقى المفاوضون اإلسرائيليون والفلسطينيون ف    
وفي مؤتمرهم الـصحافي األخيـر، أعلنـوا أنهـم كـانوا            . حّل الخالفات، وكانوا يحرزون تقدماً كبيراً     

لكن إسرائيل أوقفت المفاوضات قبل األوان،      . سيتوصلون على األرجح إلى حّل كامل مع مزيد من الوقت         
 استمرار محادثات غير رسمية على مستوى رفيع، قادت إلـى اتفاقيـة             ووضع حد لكل تقدم رسمي رغم     

  .جنيف التي رفضتها إسرائيل وتجاهلتها الواليات المتحدة
حدثت أمور كثيرة منذ ذلك الحين، ولكن تسوية وفق تلك الخطوط ال تزال قابلة للتحقيق، طبعاً إذا كانت                  

  .قليلة هي الدالئل التي تشير إلى ذلكولسوء الحظ، . واشنطن، من جديد، مستعدة للقبول بها
  .حيكت أساطير وحكايات كثيرة عن هذا الملف بكامله، ولكن الوقائع األساسية واضحة كفاية وموثقة جيداً

، 2005عـام   . فقد كانت الواليات المتحدة وإسرائيل تعمالن ترادفياً من أجل تمديد االحـتالل وتعميقـه             
دة تُرجى من دعم بضعة آالف من مستوطنين إسرائيليين في غزة           أدركت حكومة أرييل شارون أن ال فائ      

كانوا يتطلبون موارد مهمة وحماية عديد مهم من الجيش اإلسرائيلي، فقررت أن تـنقلهم إلـى الـضفة                  
لكن بدالً من تنفيذ العمليـة مـن دون لـف           . الغربية ومرتفعات الجوالن، والمنطقتان أثمن بالنسبة إليها      

 كررت عملياً المهزلة التي رافقت االنسحاب       "صدمة وطنية "ومة أن تخرج مسرحية     ودوران، قررت الحك  
وفي كل حال، سمح االنـسحاب بـإطالق        . 79ــــ1978من صحراء سيناء بعد اتفاق كامب دايفيد        

ال نستطيع التخلي عن شبر واحـد مـن األراضـي      : ، ما يعني عملياً   "لن يتكرر ذلك مجدداً أبداً    "صرخة  
وكانت هذه المهزلة فعالة للغايـة      . تي نريد أن نستولي عليها، بما يمثّل خرقاً للقانون الدولي         الفلسطينية ال 

في الغرب، مع أن معلّقين إسرائيليين فطناء، ومن بينهم عالم االجتماع الراحل باروش كيمرلنج، سخروا               
  .منها

بعد هذا االنسحاب الشكلي من     )أ ب (الرئيس األميركي باراك أوباما     )أ ب (الرئيس األميركي باراك أوباما     
ـ                 أكبـر  "قطاع غزة، لم تتخلَّ إسرائيل فعلياً قط عن سيطرتها الكاملة على القطاع الذي غالباً ما يوصف ب

، بعد انقضاء أشهر قليلة علـى االنـسحاب، أجـرى           2006يناير  / وفي كانون الثاني  . "سجن في العالم  
فـي االتجـاه    "ولكن الفلسطينيين صـوتوا     . ة وعادلة الفلسطينيون انتخابات اعتبرها مراقبون دوليون حر     

ففي الحال، كثفت الواليات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على الغـزاويين          .  عبر انتخابهم حماس   "الخاطئ
ولم تُحجب الوقائع وال األسباب؛ بل نُشرت علناً مع تعقيب يبجل تفـاني             . كعقاب على اإلثم الذي اقترفوه    

وما كان من االعتداء اإلسرائيلي المدعوم أميركياً على غزة إال أن تكثف            . اطيةواشنطن الصادق للديموقر  
منذ ذلك الحين من خالل تضييق الخناق عليها على المستويين العنفي واالقتصادي، خناق أخـذ يـزداد                 

  .وحشية
ألمد مـن   أما في الضفة الغربية، ودائماً مع دعم أميركي ال يتزعزع، كانت إسرائيل تنفذ برامج طويلة ا               

أجل االستيالء على أرض الفلسطينيين ومواردهم، ورميهم في كنتونات ال تتوافر فيهـا أسـباب الحيـاة                 
ويشير المعلقون اإلسرائيليون صراحةً إلى تلـك األهـداف بأنهـا           . وبعيدة عن النظر في معظم األحيان     

 هذه، سمى هذه الكنتونـات      أرييل شارون، وهو المهندس الرئيسي لبرامج االستيطان      . "استعمارية جديدة "
فجنوب أفريقيا كانت بحاجة إلى أغلبية القوى العاملة السوداء، فيما          : ، مع أن المصطلح مضلل    "بانتوستان"

  .ستسعد إسرائيل إذا اختفى الفلسطينيون، وتُوجّه سياساتها لتحقيق تلك الغاية
  

  محاصرة غزة براً وبحراً
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وة نحو تجميع الناس في كنتونات ونسف لكل اآلمال ببقاء وطني           ما فصل غزة عن الضفة الغربية إال خط       
. فلسطيني، فقد طوى النسيان تلك اآلمال كلها تقريباً، وهي شناعة يجب أال نشارك فيها بموافقتنا الضمنية               

  :كتبت الصحافية اإلسرائيلية أميرة هاس، وهي إحدى أبرز المتخصصين في غزة، تقول
 قلبـت عمليـة     1991يناير  /ك الفلسطيني التي فرضتها إسرائيل في كانون الثاني       إن القيود المكبِّلة للتحر   "

، عاش قسم كبير من الشعب      1948ففي ذلك الحين، وللمرة األولى منذ       . 1967يونيو  /ُأطلقت في حزيران  
بلد كان محتالً طبعاً ولكـن      . الفلسطيني من جديد في أرض بلد واحد مفتوحة أجزاؤه بعضها على بعض           

 ر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فصالً كامالً أحـد أهـم إنجـازات الـسياسة                 ... أغير مجزعتبوي
اإلسرائيلية التي يتمثل هدفها األساسي بمنع قيام حّل يستند إلى قرارات وتفاهمات دولية بغية إمالء تسوية                

  ...ترتكز على التفوق العسكري اإلسرائيلي بدالً من ذلك
 هو أنها أتمـت عمليـة الفـصل بيروقراطيـاً           1991يناير  /ل منذ كانون الثاني   جّل ما قامت به إسرائي    "

ليس بين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وإخوانهم في إسرائيل فحسب، بل أيـضاً بـين               : ولوجستياً
الفلسطينيين من سكان القدس وأولئك الموجودين في سائر األراضي، وبين الغزاويين وسـكان الـضفة               

أما اليهود فيعيشون في قطعة األرض نفسها وينعمون بنظام منفصل ومتفوق مـن             . ان القدس سك/الغربية
   (...)..."االمتيازات والقوانين والخدمات والبنى التحتية المادية وحرية الحركة

ال يمكن التشديد غالباً على الواقع القائل إن إسرائيل لم تملك حجة مقنعة لشن االعتداء الذي قامـت بـه                    
، معتمدة على دعم كامل من الواليات المتحدة ومستخدمة أسـلحة أميركيـة             9ـــ2008زة في   على غ 

ال بل إن رأياً يحظى بإجماع شبه عالمي يؤكد العكس، زاعماً أن إسرائيل كانت              . بصورة غير مشروعة  
قـاطع  تتصرف دفاعاً عن النفس، لكن هذا الرأي ال يستند إلى الوقائع بتاتاً على ضوء رفض إسرائيل ال                

الوسائل السلمية التي كانت متوافرة، كما تعرف هي وشريكتها في الجـرم، الواليـات المتحـدة، حـق                  
إذا وضع هذا األمر جانباً، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة هو بحـد ذاتـه عمـل         . المعرفة

راراً شن حـروب    حربي، كما تعترف بذلك حتماً إسرائيل من بين كل الدول، هي التي بررت مراراً وتك              
كبيرة بسبب قيود جزئية كانت مفروضة على قدرتها على بلوغ العالم الخارجي، مع أن ال واقع يـداني                  

  .ولو من بعيد ما تفرضه منذ أمد طويل على غزة
. أحد العناصر األساسية في الحصار اإلجرامي الذي تفرضه إسرائيل، وقلما يبلغ عنه، هو حصار السفن              

حدود غزة على شاطئها الساحلي يرسمها سياج من نوع آخر، إذ يتكون            "من غزة أن    وينقل بيتر بومون    
من سفن مدفعية وما تخلفه وراءها من آثار كبيرة عندما تشق المياه وهي تنطلق بسرعة لتسبق قـوارب                  

كان، وفقاً لتقارير واردة من الم    . "الصيد الفلسطينية وتمنعها من الخروج من منطقة تحددها السفن الحربية         
وكانت سفن مدفعية إسرائيلية تقتاد قوارب الصيد خـارج         . 2000ضيّق الحصار البحري بثبات منذ عام       

المياه اإلقليمية نحو الشاطئ ، وفي معظم األحيان بطريقة عنيفة ومن دون إنذار مسبق، ما يسبب وقـوع                
السمك في غزة؛ فالصيد مستحيل     ونتيجة لعمليات السفن تلك، انهار فعلياً قطاع صيد         . العديد من الضحايا  

قرب الشاطئ بسبب التلوث الذي تسببه االعتداءات اإلسرائيلية المنتظمة، بما فيها تدمير محطات لتوليـد               
وقد بدأت تلك االعتداءات التي تمارسها السفن اإلسـرائيلية بعـد مـدة             . الطاقة ومراكز تصريف المياه   

 البريطانية ما بدا أنها حقول نفط طبيعية مهمة في British Gasقصيرة من اكتشاف شركة بريتيش غاز 
وتشير التقارير التي تنشر عن هذا القطاع االقتصادي إلى أن إسرائيل بدأت تـستملك            . مياه غزة اإلقليمية  

هذه الموارد الغزاوية الستخدامها الخاص، كجزء من تعهدها بتحويل اقتصادها إلى اقتصاد يقـوم علـى                
  :مصدر مطّلع على هذا القطاعويذكر . الغاز الطبيعي

اإلذن . Israel Electric Corpلقد أعطى وزير المال اإلسرائيلي شركة إسرائيل إيليكتريـك كـورب   "
بشراء كميات من الغاز الطبيعي من شركة بريتيش غاز أكبر من تلك التي جرت الموافقة عليها أساسـاً،            

مملوكة من الدولة ستكون قادرة على التفاوض       حسب مصادر حكومية إسرائيلية قالت إن هذه المؤسسة ال        
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 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقل البحري الواقع علـى              1.5بشأن ما ال يقل عن      
  .مسافة من الساحل المتوسطي لقطاع غزة الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية

 مليون  800رائيل إيليكتريك كورب    في السنة الماضية، وافقت الحكومة اإلسرائيلية على شراء شركة إس         
وفي الفترة األخيرة، غيـرت الحكومـة اإلسـرائيلية سياسـتها،           ... متر مكعب من الغاز من هذا الحقل      

. وقررت أن المؤسسة المملوكة من الدولة تستطيع شراء كل كمية الغاز المستخرج من حقل غزة البحري               
ورة تستطيع شراء نصف الكمية الكاملة ويـشتري        وكانت الحكومة قد قالت في السابق إن الشركة المذك        

  ."منتجو طاقة خاصون الباقي
ال ريب في أن السلطات األميركية على اطالع على عملية نهب ما يمكن أن يصبح مصدراً رئيساً للدخل                  

ومن المنطقي أن يعتقد المرء أن النية من وراء استمالك هذه الموارد المحدودة، إما من جانب                . في غزة 
ائيل بمفردها أو مع السلطة الفلسطينية المتعاونة، هو الدافع إلى منع قوارب الـصيد الغزاويـة مـن               إسر

  .دخول مياه غزة اإلقليمية
  لو كان أوباما جدياً في معارضة التوسع االستيطاني، ألمكنه بسهولة تقليص المساعدات األميركية

  
سترالي غاريث إيفـانز معاهـدة مـع نظيـره       ، وقّع وزير الخارجية األ    1989ففي  . وثمة سوابق منوِّرة  

إقلـيم تيمـور    "اإلندونيسي علي أالتاس تُمنح بموجبها أستراليا حقوقاً على احتياطيات النفط الكبيرة فـي              
واتفاقية تيمور اإلندونيسية ــــ األسترالية، التي لم تقدم حتى الفُتـات للـشعب             . "الشرقية اإلندونيسي 

قية القانونية الوحيدة في أي مكان في العالم التي تعترف فعلياً بحق إندونيسيا             االتفا"الذي ينهب نفطه، هي     
وعندما سئل إيفانز عن استعداده لالعتـراف       . ، بحسب ما نقلت الصحافة األسترالية     "بحكم تيمور الشرقية  

 بأرض استولت عليها إندونيسيا بالقوة ولسرقة المورد الوحيد لألرض المغتصبة التي تعرضت لمذبحـة             
مع الواليات المتحدة والمملكـة  (أشبه بإبادة جماعية على يد المجتاح اإلندونيسي وبدعم قوي من أستراليا           

ما من موجب قانوني ملزم يمنع مـن االعتـراف باكتـساب          "، شرح أنه    )المتحدة وبعض الدول األخرى   
ـ        "، وأضاف أن    "أرض مكتسبة بالقوة   ن اكتـساب األراضـي     العالم مكان غير عادل بتاتاً يمتلئ بأمثلة ع

  ."بالقوة
  .وبالتالي لن تواجه إسرائيل مشكلة في السير على هذه الخطى في غزة

 "مسؤولية الحمايـة "بعد بضعة أعوام، أصبح إيفانز الشخصية األبرز في الحملة الهادفة إلى إدراج مفهوم          
لـشعوب مـن الجـرائم      في القانون الدولي، مفهوم تتمثل الغاية منه بإنشاء موجب دولي يقضي بحماية ا            

وقد ألّف إيفانز كتاباً مهماً عن هذا الموضوع، كما شارك في رئاسة اللجنة الدوليـة المعنيـة                 . الخطيرة
  .بالتدخل وسيادة الدول التي أصدرت ما يعتبر الوثيقة األساسية لمفهوم مسؤولية الحماية

، نشرت مجلـة    " في العمل اإلنساني   الجهد المثالي الهادف إلى إنشاء مبدأ جديد      "في مقالة مخصصة لهذا     
مطالبته الجسورة ولكن الشغوفة بتعبير من كلمتين قـد أصـبح           " اللندنية مقالة عن إيفانز و     "إيكونوميست"
وأرفقت هذه المقالـة    . "مسؤولية الحماية : يمثّل جزءاً من اللغة الدبلوماسية    ) بفضل جهوده إلى حد كبير    (

ويرى القـارئ   . "شغف بحماية اآلخرين امتد العمر بطوله     : إيفانز"بصورة إليفانز مع تعليق عليها يقول       
في الصورة إيفانز يضغط بيده على جبينه إشارة إلى اليأس أمام الصعوبات التي يواجهها جهده المثـالي                 

لقد اختارت المجلة أال تنشر صورة أخرى تُتداول على نطاق واسع فـي أسـتراليا تمثـل إيفـانز                   . هذا
ومـع أن   . يديهما بحماسة، فيما يشربان نخب اتفاقية تيمور التي كانا قد وقعاهـا للتـو             وأالتاس يشبكان أ  

 في ظل القانون الدولي، إال أنهم غير مشمولين بهـذا االختـصاص القـضائي               "شعب محمي "الغزاويين  
، لذلك هم ينضمون إلى سواهم من البؤساء بحسب حكمة ثيوسـيداديس التـي              "مسؤولية الحماية "المسمى  

 إن األقوياء يتصرفون على هواهم، والضعفاء يتألمون كما ينبغي علـيهم، حكمـة تـصح بـدقتها                  تقول
  .المعهودة
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  أوباما والمستوطنات

أ ف  (رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو        )أ ف ب  (رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو      
ت لتدمير غزة كانت تطبق في الـضفة الغربيـة        إن أنواع القيود على النشاط االقتصادي التي استُخدم       )ب

ويشير البنك الدولي إلـى أن      . منذ أمد بعيد أيضاً، ولكن بآثار خلّفت أضراراً أقل على الحياة واالقتصاد           
... نظاماً مغلقاً معقداً يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق كبيرة في الضفة الغربية            "إسرائيل أقامت   

يني في حال ركود سببها إلى حد بعيد االنكماش الحاد في غزة والقيود اإلسـرائيلية               فبقي االقتصاد الفلسط  
  ."المستمرة على التجارة والنشاط الفلسطينيين في الضفة الغربية

أشار إلى الحواجز ونقاط التفتيش اإلسرائيلية التي تعيق التجارة والسفر، كما إلى القيـود              "والبنك الدولي   
البناء الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تمسك بزمام األمور حكومة الـرئيس            المفروضة على عمليات    

وإسرائيل تسمح ــــ وتشجع طبعاً ــــ بحيـاة        . "الفلسطيني محمود عباس المدعومة من الغرب     
مليئة باالمتيازات تؤمّن إلى النخب في رام اهللا وأحياناً في أمكنة أخرى، معتمدة إلى حـد بعيـد علـى                    

  .ألوروبي، وهي سمة تقليدية من سمات االستعمار واالستعمار الجديدالتمويل ا
.  غايتها إخضاع الشعب المستعمر    "مصفوفة تحكم "يمثّل كل هذا ما يسميه الناشط اإلسرائيلي جيف هالبر          

 عاماً إلى تنفيذ التوصية التي أطلقها وزير        40وتهدف هذه البرامج المعتمدة بمنهجية على امتداد أكثر من          
 بوقت قصير، ومفادها أنه يجـب       1967دفاع موشى ديان لزمالئه بعد احتالل إسرائيل األراضي عام          ال

ليس لدينا أي حل، ستستمرون بالعيش عيشة الكـالب؛ مـن           ": علينا أن نقول للفلسطينيين في األراضي     
  ."يرغب في الرحيل فليرحل، وسوف نرى إالم تؤدي هذه العملية

ئكة الثانية في النزاع، وهي المستوطنات، ثمة خالف طبعاً ولكنه على األرجـح             باالنتقال إلى النقطة الشا   
فقد جسد موقفَ واشنطن بقوة تصريح هيالري كلينتون الـذي رفـض            . ليس بالمأسوية التي يصوّر بها    

ـ     .  في السياسة المعارضة قيام مستوطنات جديدة      "استثناءات النمو الطبيعي  " ع أما بنيامين نتنياهو، فشدد م
ـ             ضـمن   "نمو طبيعـي  "شيمون بيريز، وفي الواقع مع كل األطياف السياسية اإلسرائيلية، على السماح ب

المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها، ويتذمرون من أن الواليات المتحدة تتراجع عن اإلذن الذي أعطـاه                
  . لدولة فلسطينية"رؤيته"جورج دبليو بوش بمثل هذا التوسع ضمن 

الحكومـة  "فقد أعلن وزير النقل يـسرائيل كيـتس أن          .  نتنياهو تخطوا هذه المسألة    لكن أعضاء حكومة  
اإلسرائيلية الحالية لن تقبل بأي شكل من األشكال تجميد النـشاط االسـتيطاني الـشرعي فـي جوديـا                   

غير شـرعي ولكـن حكومـة    " في اللغة األميركية ــــ اإلسرائيلية تعني       "شرعي"ولفظة  . "وسماريا
في هذا االستخدام، توصف البؤر االستيطانية غير المسموح بهـا          . "ح به بغمزة من واشنطن    إسرائيل تسم 

، مع أنها، بغض النظر عن اإلمالءات التي يفرضها القوي بقوته، ليست أقل شـرعية               "غير شرعية "بأنها  
  . وانصياع أوباما المريب لها"بوش"من المستوطنات التي سمح إلسرائيل ببنائها في ظل رؤية 

فهي تكرر  .  التي يعتمدها الثنائي أوباما ــــ كلينتون ليست بجديدة        "الموقف الخالي من المعنى   "صيغة  
تجمد إسرائيل كـل    "، التي تنص على أنه في المرحلة األولى،         2003ما ورد في مسودة خارطة الطريق       

التـي  (طة الطريـق    يقبل كل األطراف رسمياً خار    . ")بما فيه نمو المستوطنات الطبيعي    (عمل استيطاني   
، متغاضين دوماً عن الواقع القائل إن إسـرائيل، بـدعم الواليـات             )"النمو الطبيعي "عدلت إلسقاط جملة    

  . جعلتها متعذرة التطبيق"تحفظاً" 14المتحدة، أضافت مرة واحدة 
 عمليـة،   لو كان أوباما جدياً فعلياً في معارضة التوسع االستيطاني، ألمكنه بسهولة االنطالق بـإجراءات             

ولن يمثّل ذلك بتاتاً خطوة جذرية أو       . مثل تقليص المساعدات األميركية عبر خفض المبلغ المخصص لها        
، ولكن بعد اتفاقية أوسلو     )إذ خفضت ضمانات القروض   (جسورة، فقد أقدمت على ذلك إدارة بوش األول         

أي تغيير في   "لى العجب أن    وما ال يدعو إ   . ، ترك الرئيس كلينتون الحسابات لحكومة إسرائيل      1993عام  
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وخلص التقرير الصحافي   .  لم يحصل، كما نقلت الصحافة اإلسرائيلية      "اإلنفاقات المتدفقة إلى المستوطنات   
  ."وإن األميركيين سيتفهمون. رابين سوف يستمر في دعم المستوطنات مالياً"إلى القول إن 

موضـع  "تي اتخذتها إدارة بوش األول ليست       أعلم المسؤولون في إدارة أوباما الصحافة أن اإلجراءات ال        
باختصار، إن أوباما يتفهم األمر، تمامـاً كمـا         . "رمزية إلى حد كبير   "، وأن الضغوط سوف تكون      "نقاش

  .تفهمه كلينتون وبوش الثاني
  

  أصحاب الرؤى األميركّيون
، "انية غير الشرعية  البؤر االستيط "في أفضل األحوال، يمثّل توسع المستوطنات قضية جانبية، مثل قضية           

والتركيز على هذه المسائل يشتت االنتباه عـن الواقـع          . ال سيما تلك التي لم تسمح بها حكومة إسرائيل        
، وإن المستوطنات الموجودة هي المشكلة األولى التـي يجـب           "بؤر استيطانية شرعية  "القائل إنه ما من     

  .مواجهتها
بق لسنوات عدة، ولكن المستوطنين وجدوا طرقاً لاللتفـاف         تجميداً جزئياً طُ  "تذكر الصحافة األميركية أن     

فقد تباطأت وتيرة البناء في المستوطنات ولكنها لم تتوقف أبداً، وتتابعت بمعدل سنوي             ... على هذه القيود  
إذا استمر البناء بالمعـدل الـذي       .  وحدة على امتداد السنوات الثالث الماضية      2000 و 1500تراوح بين   
ـ    ،2008سجله عام     سنة 20 وحدة التي قد جرت الموافقة عليها في غضون 46500 فسوف ينتهي بناء ال

وإذا بنت إسرائيل كل الوحدات السكنية التي سبق أن جرت الموافقة عليها في الخطة الـشاملة                ... تقريباً
 ."للمستوطنات على الصعيد الوطني، فسوف تضاعف تقريباً عدد منازل المستوطنين في الضفة الغربيـة             

وحركة السالم اآلن، التي تراقب النشاطات االستيطانية، تقدر أن أكبر مستوطنتين سيتضاعف حجمهمـا              
هما أرييل ومالي أدوميم اللتان بنيتا خصوصاً في خالل سنوات أوسلو في المواقع االستراتيجية التي تقسم                

  .الضفة الغربية إلى كنتونات
 هـو   "نمو السكان الطبيعـي   "لدبلوماسيين في إسرائيل، إلى أن      ويشير أكيفا إلدار، وهو أبرز الصحافيين ا      

أسطورة إلى حد كبير، ذاكراً دراسات ديموغرافية قام بها العقيد شـاوول أرييلـي، نائـب الـسكرتير                  
فالمستوطنات تنمو بثبات إلى حد بعيد بسبب المهاجرين اإلسرائيليين، ما يمثّـل            . العسكري إليهود باراك  

ويخالف القسم األكبر من النمو مباشـرة قـرارات   . ف، وبمساعدة إعانات مالية ضخمةخرقاً التفاقية جني  
حكومية رسمية، ولكنه ينفذ بإذن من الحكومة، ومن باراك تحديداً الذي يعتبر حمامة في المشهد السياسي                

  .اإلسرائيلي
بـأن  " الـرئيس عبـاس      الذي أيقظه " الحلم الفلسطيني النائم منذ أمد بعيد     "يسخر الصحافي جاك دييل من      

الواليات المتحدة سوف تجبر إسرائيل ببساطة على تقديم تنـازالت مهمـة، سـواء وافقـت حكومتهـا                  
 وهـو   –وهو ال يشرح لم رفْض المشاركة في توسع إسرائيل غير الشرعي            ". الديموقراطية أو لم توافق   

 تـدخالً غيـر مالئـم فـي          سوف يشكل  -سوف يجبر إسرائيل على تقديم تنازالت مهمة إذا كان جدياً           
  .ديموقراطية إسرائيل

مـا أقامتـه إسـرائيل      : بالعودة إلى الواقع، إن كل هذه النقاشات تبتعد عن أهم قضية بشأن المستوطنات            
فإغفال ذكر هذه المسألة يقر ضمنياً أن برامج االسـتيطان غيـر            . والواليات المتحدة في الضفة الغربية    

إذا وضعت جانباً مرتفعات الجوالن التي ضمت بما يشكل انتهاكاً          (قبولة  الشرعي المنفذة هي إلى حد ما م      
بوش، التي يقبلها أوباما كما يبـدو، تنتقـل مـن دعـم ضـمني               " رؤية" وكأن   -)لقرارات مجلس األمن  

فما قد ُأنشئ كاف لضمان عدم توفر شروط لقيام دولة فلسطينية           . النتهاكات القانون هذه إلى دعم علني له      
وبالتالي، تدّل كل المؤشرات على أنه حتـى        . لحياة قادرة على تقرير مصيرها بنفسها في المستقبل       قابلة ل 

ـ    ، وهو افتراض مستبعد، فالموقف األميركي اإلسرائيلي الرافض سـوف          "النمو الطبيعي "ولو وضع حد ل
  .يستمر، ما يمنع قيام توافق دولي كما في السابق
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 أشهر تجميداً تضمن العديد من 10عمليات تشييد أي مبنى جديد لمدة  في وقت الحق، أعلن نتنياهو تعليق       
االستثناءات ولم يشمل بتاتاً القدس الكبرى حيث تستمر عمليات مصادرة األمالك في المنـاطق العربيـة                

" غير المـسبوقة  "وقد أثنت كلينتون على هذه التنازالت       . وتشييد األبنية للمستوطنين اليهود بوتيرة سريعة     
  .، ما أثار الغضب والسخرية في أرجاء كبيرة من العالم)غير الشرعي(ليات البناء عن عم

قانونية كانت موضع دراسة، وهو حّل تم االقتراب منه في          " تبادل أراض "قد يختلف األمر لو أن عمليات       
طابا، وعبرت عنه بشكل أوضح معاهدة جنيف التي تم التوصل إليهـا ضـمن مفاوضـات إسـرائيلية                  

/ قُدمت المعاهدة في جنيـف فـي تـشرين األول         . ة جرت على مستوى رفيع بشكل غير رسمي       فلسطيني
  .، فرحبت بها دول كثيرة، ورفضتها إسرائيل وتجاهلتها الواليات المتحدة2003أوكتوبر 

  
  االنحياز األميركي

اإلسالمي، لم   وتوجه به إلى العالم      2009يونيو  /  حزيران 4إن الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة في         
 مع إضافة قليل من الجوهر إليه، ولكنه قدمـه          -"اللوح األبيض "يحد قيد أنملة عن أسلوبه المتقن، أسلوب        

 "سـي إن إن   "وقد أدركت محطة    . بشكل جذاب يسمح للمستمعين بأن يكتبوا على اللوح ما أرادوا سماعه          
وأعلـن أوبامـا    ". روح العالم اإلسالمي  أوباما يتطلع إلى مالمسة     "روحه من خالل عنونتها أحد التقارير       

لدينا دعابة تتردد في أرجاء البيـت األبـيض،         : "عن أهداف خطابه في مقابلة مع توماس فريدمان، فقال        
سوف نستمر بقول الحقيقة حتى ال تعود المسألة فعالة، وما من مكان يعتبر فيه قول الحقيقة مهماً أكثـر                   

األبيض ألكثر من مرحّب به، ولكن من المفيد أن يرى المرء كيف            إن التزام البيت    ". من الشرق األوسط  
  .يترجم عملياً

ولكن إذا نظرنا إلى هـذا النـزاع مـن    ... توجيه أصابع االتهام"حذّر أوباما مستمعيه من إنه من السهل      
 الحل الوحيد هو أن تتحقق تطلعات الطرفين من خالل        : جانب واحد فقط، فسوف نعمى عن رؤية الحقيقة       

  ".إقامة دولتين، حيث يعيش كّل من اإلسرائيليين والفلسطينيين بسالم وأمن
  ، يجب أن نستجمع قوانا استعداداً لتلقي الخديعة"العامة"عندما يستخدم سياسي لفظة 

  
 فريدمان المتعلق بالحقيقة للحقيقة، ثمة طرف ثالث يؤدي دوراً حاسماً في كل             -باالنتقال من حديث أوباما   

ويفهم اإلغفال بأنه طبيعي ومناسب،     . ولكن ذاك المشارك في النزاع أغفله أوباما      . اليات المتحدة الو: هذا
خطاب أوباما موجـه إلـى كـلٍّ مـن العـرب            "فقد عنوِن العمود الذي كتبه فريدمان       : وبالتالي ال يذكر  
س المبدأ العقائدي   يمكن فهم التصرف على أسا    . ، كما حملت مقاالت أخرى عناوين مشابهة      "واإلسرائيليين

وفـي  . ومفاده أن نيات الحكومة األميركية حسنة في األساس، ال بل نبيلة، مع أنها ترتكب أخطاء أحياناً               
عالم التصورات الخيالية المغرية، سعت واشنطن دوماً إلى أن تكون وسيطاً نزيهاً، إذ تتوق إلـى دفـع                  

لتي ال يبرز منها إال طيف صغير في الخطاب أو فـي  وتتفوق العقيدة على الحقيقة ا  . السالم والعدالة قدماً  
بوش القائلة بحل الدولتين، من دون أن       " رؤية"فقد ردد أوباما من جديد صدى       . التغطية واسعة النطاق له   

لكن نياته توضحت ليس عبر اإلغفاالت المهمة التي ذُكرت         ". دولة فلسطينية "يقول ما الذي قصده بجملة      
ال تقبل الواليات المتحدة بشرعية     : " من خالل انتقاده الصريح األوحد إلسرائيل      أعاله فحسب، ولكن أيضاً   

فبناء المستوطنات هذا يشكل خرقاً التفاقيات سابقة وينـسف الجهـود           . عملية بناء المستوطنات المستمرة   
يجب أن  أي أن إسرائيل    ". آن الوقت ألن تتوقف عمليات بناء المستوطنات هذه       . الهادفة إلى تحقيق السالم   

 ورفضتها إسرائيل في الحال بدعم      2003تتكيف والمرحلة األولى من خارطة الطريق التي وضعت العام          
 مع أن الحقيقة هي أن أوباما قد اسـتبعد حتـى خطـوات مـن                -ضمني من الواليات المتحدة، كما ذُكر     

  .االقتراح المختلف الذي تقدم به بوش األول بالتوقف عن المشاركة في هذه الجرائم
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: فمن خالل إغفال أوباما ما أغفله، يعني أنه يقبل رؤية بوش          ". مستمرة"و" شرعية"اللفظتان المهمتان هما    
  ".شرعية"فالمستوطنات ومشاريع البنية التحتية الشاسعة القائمة هي 

يجـب عليهـا أن     : "وبما أن أوباما دائماً غير منحاز، كان لديه أيضاً نصيحة يوجهها إلى الدول العربية             
ولكـن مـن    ". تعترف بأن مبادرة السالم العربية شكلت بداية مهمة، ولكنها لم تشكل نهاية مـسؤولياتها             

تطبيق مـا   : مهمة إذا استمر أوباما في رفض مبادئها الجوهرية       " بداية"الواضح أنها ال تستطيع أن تشكل       
بامـا؛ ال ُأعطـي     واشنطن طبعاً حسب رؤية أو    " مسؤولية"ولكن ذلك ليس من     . هو موضع إجماع عالمي   
  .تفسير وال دوِّنت مالحظة

ال نفترض أن تكون نتائج االنتخابات السلمية هي النتائج التي          "في موضوع الديموقراطية، قال أوباما إننا       
، عندما اختارت واشنطن النتيجة بانتقام تحول في الحـال          2006يناير  /  كما في كانون الثاني    -"نختارها

ين ألن نتائج انتخابات سلمية لم ترق لها، وكل ذلك مع موافقة أوباما الظـاهرة،               إلى عقاب قاس للفلسطيني   
  .إذا أراد المرء أن يحكم على كلماته قبل تولي منصبه وعلى أعماله بعد ذلك

لقد امتنع أوباما بتهذيب عن التعليق على مضيفه الرئيس مبارك، وهو أحد أكثر الديكتاتوريين بطشاً فـي                 
ففيما كان على وشك استقالل طائرة إلى الـسعودية  . متلك بعض الكلمات المستنيرة عنهالمنطقة، مع أنه ا  

، أشار أوباما إلى أنه فيما سيذكر القلق األميركي من وضع حقوق            "المعتدلتين"ومصر، الدولتين العربيتين    
ذكـر  . ..في الشرق األوسـط   " قوة استقرار وخير  "اإلنسان في مصر، لن يتحدى مبارك بقوة ألنه يشكل          

". كال، أميل إلى عدم استخدام نعوت تصنيفية للعامة       "وقال  . أوباما أنه ال ينظر إلى مبارك كحاكم فاشستي       
، ولكنه أردف أيـضاً أن      "للطريقة التي تعمل فيها السياسة في مصر      "وأشار الرئيس إلى أنه جرى انتقاد       

  ".حليفاً مطلقاً للواليات المتحدة من نواح عدة"مبارك كان 
، يجب أن نستجمع قوانا استعداداً لتلقي الخديعـة، أو األسـوأ مـن              "العامة"ما يستخدم سياسي لفظة     عند

، واسـتخدام نعـوت     "السذج"أو أحياناً   " الشعب"فخارج هذا السياق، هناك لفظة      . الخديعة، التي ستتكشف  
، فهي رقيقـة للغايـة      "فاشستي"لكن أوباما محق في عدم استعمال لفظة        . تصنيفية لهم أمر جدير بالتقدير    

  ...لينعت بها صديقه
  ) ــ ترجمة جورجيت فرشخ فرنجيةTomdispatch.comعن موقع (

يلقي غداً محاضرة عنـد     . أستاذ فخري في قسم األلسنيات والفلسفة في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا         * 
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