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   وتخشى المواجهة اإلعالميةوتهدد باستخدام القوة" سطول الحريةأ" تأمر بمنع وصول "سرائيلإ" .1

المستوى السياسي في  أن  مراسلها من غزة أشرف الهور،عن 28/5/2010القدس العربي، ذكرت 
اسرائيل اصدر تعليماته للجهات االمنية والجيش لمنع مرور القافلة البحرية الدولية، التي يشارك فيها 

واكد الجيش االسرائيلي وفق ما نقلته  .مئات المتضامنين بهدف كسر الحصار المفروض على غزة
 .ه االوامر انه عازم على احباط محاولة وصول السفن الى شواطئ غزةاالذاعة في تل ابيب عقب تلقي

وبحسب االذاعة فان الجيش سيعطي انذارا للسفن المشاركة في هذه الرحلة وسيدعوها الى العودة 
، وغيرهم 'الكوماندوز البحري'ادراجها، الفتة الى انه في حال تابعت طريقها تجاه سواحل غزة سيقوم 

وذكرت ان االفراد المشاركين  . الخاصة باالستيالء عليها واحضارها الى ميناء اسدودمن افراد الوحدات
من قبل وزارة الداخلية وسلطة الهجرة ثم يعادون الى ' االجراءات االدارية'في القافلة سيخضعون ل 
  .الدول التي وصلوا منها

ازر ماروم اصدر توجيهاته للقوات وزعمت االذاعة االسرائيلية ان قائد سالح البحرية الميجر جنرال اليع
حساسية عالية دون االنجرار وراء استفزازات في حال االستيالء على هذه 'المعنية باالمر بأن تعمل ب 

ال ينوي اطالقا المس بأي شخص من مئات االشخاص على ظهر هذه '، على اعتبار ان الجيش 'السفن
عناصر ارهابية في هذه السفن والحرص على سالمة عدم تواجد 'ولفت الى ان قواته ستتأكد من  .'السفن

 ناشطا اجنبيا وعربيا غالبيتهم من االتراك 750يذكر ان نحو  .'افراد القوات التي ستنفذ عملية االستيالء
 .يشاركون في االسطول، بينهم نواب اوروبيون وشخصيات اعتبارية وعشرة من النواب الجزائريين

قب عملية االستيالء على قافلة المساعدات السماح بنقل حمولتها الى وسيتم بحسب ما اعلنت اسرائيل ع
القطاع من خالل معابرها التجارية بعد تفتيشها امنيا، في حين سيوعز للقطع البحرية بالعودة ادراجها، 

ويتوقع ان ينفجر  .وهددت باعتقال النشطاء باالعتقال في حال مقاومة القوات االسرائيلية اثناء االستيالء
خالف جديد بين كل من اسرائيل وتركيا على خلفية منع وصول القافلة، خاصة وان تركيا تعد المساهم 

  .الرئيس في تجهيز المساعدات، حيث تعد مؤسسة االغاثة التركية من ابرز المنظمين
وترافقت التهديدات االسرائيلية االخيرة مع انطالق سفن االسطول البحري من اكثر من ميناء اوروبي 

تقاء اليوم الجمعة في نقطة بحرية قريبة من جزيرة قبرص، لالنطالق سويا لصبيحة يوم امس لال
  .للوصول الى سواحل مدينة غزة يوم السبت المقبل

، 'السخيف والمضحك'ووصف رئيس هيئة االغاثة والمساعدات االنسانية بولنت يلدرم رد فعل اسرائيل ب
ها ضد حركة تنظمها مؤسسات غير حكومية مدنية، يعتبر وقال ان استنفار حكومة دولة بكل اجهزت

ولفتت الحملة االوروبية الى ان هذه السفن ترافقها تغطية اعالمية واسعة، 'نجاحا في حد ذاته لالسطول'
  . وسيلة اعالمية ووكالة انباء21تشارك فيها 

لى ان المشاركين وفي السياق شدد النائب حمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ع
غير ابهين بالتهديدات االسرائيلية التي تروج بشكل يومي في محاولة 'متمسكون بحقهم الوصول لغزة، 

رحلة هدفها انساني واخالقي اليصال '، وجدد التأكيد على ان االسطول هو 'لردعهم عن االنطالق
م، واالطالع على اثار مساعدات لمليون وسبعمائة الف مواطن محاصرين في غزة منذ اربعة اعوا
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ولفت الى ان السفن تتحرك بشكل شرعي ووفق قانون المالحة البحرية وال  .'الحرب والحصار الكارثية
واكد الخضري ان هذا االسطول لن يكون الرحلة  .توجد اي جهة دولية تعترض عليهم سوى اسرائيل
  .االخيرة في قوافل السفن الداعمة والمتضامنة مع غزة

عائلة الجندي األسير في  أن ، عن مراسلها من الناصرة أسعد تلحمي 28/5/2010ياة، الحوأضافت 
قطاع غزة غلعاد شاليت أعلنت أن منظمي مبادرة كسر الحصار رفضوا اقتراحها بأن تتوسط لدى 
السلطات اإلسرائيلية لتمكين السفن من بلوغ شواطئ غزة في مقابل أن ينقل المنظمون عبر الصليب 

هدف اإلبحار هو كسر «وأشارت إلى أن المبادرين ردوا بأن . ائل ورزمات وهدايا لشاليتاألحمر رس
الحصار غير القانوني، وال يمكن اشتراط نقل المساعدات اإلنسانية بالتوجه إلى حركة حماس بمثل هذا 

 مد التعاون على أساس التبادلية ورفضهم«وأعربت عن أسفها لرفض منظمي الحملة اقتراحها  .»الطلب
المساعدة اإلنسانية األساسية أيضاً إلبننا غلعاد الذي تعتقله حماس منذ أربع سنوات خالفاً للقانون 

  . »والمواثيق الدولية
لم نتلق أي عرض في هذا الشأن، وفي حال «: وقال رئيس الحملة الدكتور عرفات ماضي في بيان أمس
 غزة، على أن يقابل هذا األمر بتعهد رسمي تلقيناه فإننا جاهزون لتسليمه إلى المسؤولين في قطاع

إسرائيلي بالسماح لعائالت األسرى، وتحديداً من قطاع غزة، بزيارة أبنائهم المعتقلين والسماح بإدخال 
  .»حاجات األسرى اليهم

وعليه ستقوم بمنع بث صور لسيطرة جيشها » أسطول الحرية«وتخشى إسرائيل المفعول اإلعالمي ل 
تقال الناشطين في ميناء أسدود، لكن أوساطاً سياسية أعربت عن مخاوفها من أن يكون على السفن أو اع

الناشطون استعانوا مسبقاً بمحامين من إسرائيل ليتوجهوا إلى المحاكم لمنع ترحيلهم أو إرجائه بهدف 
ية التسبب في إحراج دولي إلسرائيل، كما تخشى مشاركة جهات يسارية إسرائيلية في فعاليات احتجاج

  .»أسطول الحرية«تضامنية مع 
التي » سفينة الصمود«وقالت النائب اليسارية في البرلمان األلماني انيته غروت أمس من على متن 

نريد أن نلفت أنظار العالم إلى الحصار المفروض «: وتشارك في األسطول» حركة غزة الحرة«تمولها 
كنت أود أن تعلن ... الميثاق الدولي لحقوق اإلنسانعلى غزة، هذا الحصار مخالف لكل القوانين الدولية و

  .»الحكومة األلمانية موقفها من هذا الحصار حتى يترك األسطول في هدوء
ودعا النائبان األوروبيان إيزابيل دوران ولوي ميشال أمس إسرائيل إلى السماح بوصول سفن األسطول 

قانون الدولي اإلنساني، وعدم اعتراض طريق ضرورة احترام السلطات اإلسرائيلية ال«وأكدا . إلى غزة
ودعت دوران المجتمع الدولي، خصوصاً االتحاد . »هذه السفن التى تهدف إلى مساعدة أهالى غزة

، »مساندة هذا التحرك الذي يأخذ الطابع اإلنساني فقط، وليست له أي أغراض سياسية«األوروبي إلى 
  . » اإلنسانية سياسياً على اإلطالقحماس لن تستفيد من هذه المساعدات«مؤكدة أن 

  
  "2010إسرائيل واحتماالت الحرب في سنة ":  الثالث والعشريناالستراتيجيدير صدر التقالزيتونة ي .2

 حرباً جديدة في "إسرائيل"شهدت المنطقة في اآلونة األخيرة تزايد الحديث عن احتماالت شن : ملخص
 أو قطاع غزة، وقد تمتد على أكثر من جبهة في الوقت المنطقة، قد تستهدف إيران أو سورية أو لبنان

وقد غذى هذه التحليالت الحديث اإلسرائيلي المتصاعد عن الحرب، . نفسه متخذة صورة الحرب الشاملة
 لكل من إيران وسورية بتسليح المقاومة في لبنان وغزة، وباإلخالل بتوازن القوى "إسرائيل"واتهامات 

 المستمر من مختلف األطراف، والمتمثل بالتصعيد الكالمي "ض القوةعر"في المنطقة، إلى جانب 
  .والمناورات العسكرية واسعة النطاق

ولكن تحليالً متأنياً للظروف الحالية السائدة في المنطقة يظهر أن احتماالت الحرب الشاملة ال تبدو عالية 
 محدودة ألي من إيران أو سورية في المدى المنظور، وكذلك احتماالت توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية
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وفي حين يبقى احتمال توجيه ضربة كهذه إلى قطاع غزة هو األكثر ترشيحاً، إال أن الهدوء . أو لبنان
الحالي السائد في القطاع، إلى جانب الجمود في مسار المفاوضات مع حديث عن العودة لمفاوضات غير 

ي في تعزيز مكاسبها وتثبيت الوقائع على األرض،  ظرفاً مريحاً للمض"إسرائيل"مباشرة، يوفران لـ
وبالتالي فمن المرجح أن يستمر الهدوء القائم في المدى المنظور، ما لم تحدث هناك مسارات حرجة 

  .مفاجئة، مع استمرار التجهيز للحرب
  :مقدمة

ي اإلسرائيلي؛ يشكّل الحفاظ على التفوق العسكري وامتالك الردع جزءاً ال يتجزأ من عقيدة األمن القوم
نظراً لطبيعة الكيان اإلسرائيلي الذي قام أساساً على مبدأ القوة، والقناعة اإلسرائيلية بأن هناك حاجة 

  .دائمة لهذه القوة لالستمرار، وبأن أية هزيمة قد يتعرض لها الكيان تشكّل تهديداً وجودياً له
عداد دائم للحرب، وبالسيناريو األسوأ، وتتبنى  تبقي نفسها على است"إسرائيل"وبناء على هذه القناعة، فإن 

  .نظرية الضربة االستباقية أو الوقائية، الحتواء أي خطر استراتيجي بالنسبة لها قبل تعاظمه
، وما رافقه من إخفاقات 2009 ومطلع 2008، ثم العدوان على غزة أواخر 2006وبعد عدوان تموز 

استمرار إيران في بناء برنامجها النووي، وتنامي وضرر أصاب صورة الردع اإلسرائيلية، وفي ظل 
قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، باتت الدوائر السياسية والعسكرية اإلسرائيلية تشعر بالحاجة لدرء كل 
هذه األخطار، فرفعت من استعداداتها للحرب، بالتزامن مع التهديد باستخدام القوة ضد تلك األطراف 

ع بذلك مستوى القلق من نشوب حرب إقليمية شاملة قد ال يمكن التحكم بحجمها منفردة أو مجتمعة، ليرتف
  .أو نتائجها

  :استعراض القوة
شهدت اآلونة األخيرة تزايداً في استعراض القوة التي يمتلكها كل من الطرفين، فعلى الجانب اإلسرائيلي 

 على مواجهة "إسرائيل"ب خاللها ، والتي تتدر"نقطة تحول"استمرت سلسلة المناورات العسكرية المسماة 
إيران، وسورية ولبنان، وغزة، بالتزامن مع سقوط الصواريخ على : حرب شاملة على كافة الجبهات

باإلضافة إلى حفر الخنادق في الجوالن . الجبهة الداخلية، وهجمات استشهادية انطالقاً من الضفة الغربية
تخباري اإلسرائيلي في المنطقة، والمناورات الجوية بعيدة والتدريبات العسكرية فيه، وتزايد النشاط االس

إلى جانب التهديدات . المدى، وزيادة ترسانة األسلحة الخارقة للتحصينات، األمريكية الصنع، وغيرها
اإلسرائيلية المتكررة لكل من إيران وسورية ولبنان وغزة بالحرب، المترافقة مع اتهامات مختلفة لهذه 

 السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين بهدف إيجاد الذرائع، كان آخرها اتهام سورية األطراف على لسان
  . للقوى في المنطقة"التوازن الدقيق"بتزويد حزب اهللا بصواريخ سكود، واإلخالل بـ

وعلى الجانب اآلخر فإن إيران تواصل مناوراتها العسكرية في مياه الخليج ومضيق هرمز، فبعد مناورة 
، التي أجرتها أواخر نيسان الماضي، أجرت القوات اإليرانية في أيار الجاري مناورة "5ظم النبي األع"
، وفق تصريحات قائد القوات البحرية في "2 ألف كم250تغطي مساحة تمتد إلى "، والتي "89الوالية "

 أحمدي وذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس اإليراني. الجيش اإليراني، األدميرال حبيب اهللا سياري
  ."ليست هناك جهة تتجرأ على الحرب مع إيران"نجاد التي رأى فيها أنه 

وفي لبنان، فإن حزب اهللا يواصل ترميم قدراته العسكرية والصاروخية، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي 
وفي هذا السياق، جاء تأكيد األمين العام للحزب حسن نصر اهللا أن المقاومة اليوم باتت أقوى . محتمل

، مع التهديد بضرب البنى التحتية اإلسرائيلية في حال أقدمت 2006ما كانت عليه قبل عدوان تموز م
، والتي هدد "الضاحية مقابل تل أبيب" على ضرب البنى التحتية في لبنان، وتشديده على معادلة "إسرائيل"

  . تل أبيببموجبها بالرد على أي قصف تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت بقصف مبانٍ في
، في تطوير قدراتها 2006أما سورية فقد ركزت في السنوات األخيرة، وخصوصاً بعد حرب تموز 

أولهما امتالك قدرة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى : العسكرية وتعزيز استعداداتها للحرب على جانبين
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حرب "مد أسلوب قتال تمنحها القدرة على تهديد العمق اإلسرائيلي، وثانيهما إعداد قوات خاصة تعت
  .، وتتميز بالمرونة الميدانية، لمواجهة أي هجوم عسكري بري"العصابات

 كان "إسرائيل"ومن جهة أخرى، فإن التحذير السوري الصادر على لسان وزير الخارجية وليد المعلم لـ
، "حرب شاملة" على سورية ستتحول إلى "إسرائيل"قوياً وحازماً فوق العادة، ومفاده أن أي حرب تشنها 

  .وستنتقل إلى المدن اإلسرائيلية
كما أن القمة الثالثية التي جمعت الرئيسين اإليراني والسوري إلى جانب األمين العام لحزب اهللا في 
دمشق في شباط الماضي، والتي كان الهدف منها التأكيد على التحالف الوثيق بين هذه األطراف 

 أي عدوان على أي من هذه األطراف يعني عدواناً عليها الممانعة، خرجت بتحذير واضح مفاده أن
  .مجتمعة

وفي غزة، نجحت حماس في تعزيز سلطتها في القطاع، وهي تواصل ترميم قدراتها العسكرية من خالل 
تدريب المقاومين وزيادة عددهم، باإلضافة إلى استمرار تطوير قدراتها الصاروخية، وإدخال األسلحة 

  .لدفاعيةالتي تعزز قدراتها ا
  :العوامل المؤثرة في قرار شن الحرب

  :العامل الداخلي. 1
 لترميم قوة الردع التي اهتزت بشكل كبير إثر إخفاقات عدوان "إسرائيل"تندرج في هذا اإلطار حاجة 

، والستعادة صورة جيشها التي اهتزت أمام 2009-2008، ثم العدوان على قطاع غزة 2006تموز 
  ."إسرائيل"بهة الداخلية اإلسرائيلية، وأثرت في الشعور النفسي العام داخل  كما أمام الج"العدو"

فمن جهة هناك حسابات متعلقة بمسار التسوية . كما تندرج تحته أيضاً حسابات الربح والخسارة
 من خالله، عبر إلزام السلطة الفلسطينية بمواصلة قمع المقاومة في "إسرائيل"والمكاسب التي تجنيها 

لغربية، وإطالة أمد المفاوضات واستغالل الوقت لفرض مزيد من الوقائع على األرض، على الضفة ا
ومن جهة أخرى . صعيد تهويد القدس وتوسيع االستيطان، مستفيدة من االنقسام الفلسطيني كأداة ضغط

 في هناك حسابات متعلقة بالفائدة المتوقعة من التصعيد العسكري ضد المقاومة في قطاع غزة، خصوصاً
 من خالل عدوانها األخير على القطاع في "إسرائيل"ظل الهدوء القائم حالياً على تلك الجبهة، بعد نجاح 

 المقاومة في غزة قائماً "خطر"ولكن مع بقاء . فرض التهدئة دون الحاجة لتقديم أية تنازالت في المقابل
  .اتهافي الوقت نفسه، واستمرارها في ترميم قوتها العسكرية وتطوير قدر

كما تندرج ضمن العامل الداخلي مسألة ضمان حسم نتائج الحرب، وهي تتمثّل في ضرورة االطمئنان 
 خوضها ستكون في صالحها، بمعنى أن تأتي بتفوق "إسرائيل"إلى أن نتيجة الحرب التي قد تقرر 

ها في عسكري حاسم قابل للترجمة إلى نصر سياسي سريع، يفوق مقدار الخسائر التي قد تتعرض ل
الميدان وعلى الجبهة الداخلية، وعلى صعيد اإلعالم والصورة الخارجية، مع ما قد تستتبعه الحرب من 

  . وقادتها العسكريين"إسرائيل"مالحقات قانونية لـ
  :استمرار التهديد الخارجي. 2

لبنان وغزة تشكّل مواصلة إيران بناء برنامجها النووي، باإلضافة إلى مواصلة قوى المقاومة في كل من 
.  للجوء للحرب بهدف احتواء الخطر قبل تفاقمه"إسرائيل"في بناء قوتها، العوامل األساسية التي تدفع 

 تضع البرنامج النووي اإليراني على رأس الئحة األخطار االستراتيجية بالنسبة لها، وترى "إسرائيل"فـ
 التي يترأسها بنيامين نتنياهو أن هذه النقطة هي وترى الحكومة اإلسرائيلية الحالية. فيه تهديداً وجودياً لها

  .األكثر إلحاحاً بالنسبة لها على أجندة العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
 ترى في استمرار كل "إسرائيل"ومن جهة أخرى، فإن مختلف الدوائر األمنية والعسكرية والسياسية في 

، يتوجب احتواؤها قبل فوات "قنبلة موقوتة"خطراً بمثابة من حزب اهللا وحماس في بناء قوتهما العسكرية 
  .األوان
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أما بالنسبة لسورية، فإن تحالفها مع إيران ودعمها لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين هما ما يجعالن منها 
 تسعى من خالل استهداف سورية إلى فك "إسرائيل"خطراً من وجهة النظر اإلسرائيلية، وبالتالي فإن 

 مع إيران، وضرب ما تشكّله من عمق لقوى المقاومة، حيث إن تحييد سورية من شأنه أن تحالفها
يضعف الموقف اإليراني، ويصيب قوى المقاومة في لبنان وفلسطين في مقتل، ويمنع تواصلهما مع 

  .إيران
  :ردود الفعل المتوقعة. 3

 "إسرائيل"ف التي قد تستهدفها  من ردود فعل الطرف أو األطرا"إسرائيل"يتمثل هذا العامل في خشية 
  .بالحرب، باإلضافة إلى ردود الفعل اإلقليمية والدولية من هذه الحرب

وتختلف هذه الردود باختالف الجبهة التي قد تمسها الحرب، وتبدو أقل ردود الفعل إيالماً بالنسبة 
 واالعتداءات  هي تلك المتوقعة من غزة، حيث المعادلة هي نفسها كما في الحروب"إسرائيل"لـ

 إلحاق خسائر بشرية ومادية بالغة "إسرائيل"؛ حيث تستطيع "تدمير من طرف واحد": اإلسرائيلية السابقة
بالقطاع، في حين أن المقاومة في غزة غير قادرة على تهديد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بشكل كبير، مع 

ود اإلسرائيليين في حالة الهجوم البري، وجود هامش محدود نسبياً للخسائر المتوقعة في صفوف الجن
ولكن تبقى الخشية من ردود الفعل الشعبية والعالمية المتوقعة، خصوصاً . بالمقارنة مع الجبهات األخرى

كما أن الصمود الكبير لحماس . في حال وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين
، يجعل 2009 وأوائل سنة 2008سرائيلي على القطاع أواخر سنة وفصائل المقاومة وإفشالها للعدوان اإل

  ."غير مضمون النتائج"اإلسرائيليين يفكرون كثيراً قبل القيام بأي هجوم 
وتزداد الخشية من اآلثار التدميرية لردود الفعل في حالة نشوب حرب على جبهة إيران أو الجبهة 

؛ فجميع هذه األطراف تمتلك قدرات "التدمير المتبادل"ي ، حيث تكون المعادلة ه)سورية ولبنان(الشمالية 
أقلها لدى حزب اهللا (تسليحية قادرة على تهديد العمق اإلسرائيلي، وهي وإن تفاوتت في قدراتها التدميرية 

، إال أنها قادرة على إلحاق أضرار ال يستهان بها بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وبناها )وأكبرها لدى إيران
عدا أن نتائج قمة دمشق الثالثية تجعل من احتمال إعالن الحرب على أي من جبهات إيران . تيةالتح

وسورية ولبنان أمراً قد يستتبع رداً من كافة الجبهات، وهو ما قد يدفع باتجاه حرب شاملة قد ال تكون 
  . راغبة في خوضها أو قادرة على احتمالها"إسرائيل"

  :وضع أمريكا في المنطقة. 4
عب هذا العامل دوراً في تحديد قرار شن الحرب أو توجيه ضربة عسكرية إليران على وجه يل

 على التحرك ضد إيران دون موافقة من الواليات المتحدة؛ فوفق "إسرائيل"الخصوص، وهو يقيد قدرة 
المتحدة السيناريو األسوأ، هناك احتمال كبير ألن تؤدي الضربة اإلسرائيلية إليران إلى تدخل الواليات 

 القوات "إسرائيل"، وأن يتوسع بالتالي الرد اإليراني ليشمل إلى جانب "إسرائيل"عسكرياً لحماية حليفتها 
وقد أوضحت إيران أنه في حال استخدمت أراضي أية دولة في . األمريكية المنتشرة في الخليج العربي

وهو ما يهدد بإشعال . لك الدولةالمنطقة في الهجوم على إيران، فإن الرد اإليراني سيشمل أراضي ت
  .المنطقة بأسرها

  :تهيئة مسرح العمليات. 5
ويتلخص هذا األمر في إيجاد ظروف الحرب والدوافع والمبررات المناسبة لها، مع تهيئة األجواء 
اإلقليمية والدولية إلمكانية شن الحرب، سياسياً وإعالمياً، بما في ذلك الحصول على الغطاء األمريكي 

إلى جانب التصعيد العسكري التدريجي، عبر االحتكاكات العسكرية، أو . زم ألي تحرك كهذاالال
  .الضربات االنتقائية أو االستباقية، أو الردود التصعيدية ضد أي عمل عسكري قد تلجأ إليه المقاومة

  :السيناريوهات المتوقعة
  :الحرب الشاملة. 1
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 حرباً شاملة على أي من جبهات إيران، وسورية، "إسرائيل"وينبني هذا السيناريو على أساس شن 
أو على أكثر من جبهة في وقت واحد، مع االستعداد الحتمال اشتعال بقية الجبهات في . ولبنان، وغزة
  .الوقت نفسه

 تدرك أنها ال تستطيع حسم نتائج هذه الحرب "إسرائيل"ويعّد هذا السيناريو مستبعداً في حالة إيران، فـ
عني بالضرورة مشاركة أمريكا في هذه الحرب، والوضع األمريكي في أفغانستان والعراق وحدها، ما ي

ال يحتمل حرباً جديدة، وبالذات إذا كانت ستؤدي إلى إشعال كامل المنطقة التي تضم أهم مصادر النفط 
  .ائجبالنسبة لمعظم دول العالم، بما فيها الواليات المتحدة، وبالتالي فهي حرب غير مضمونة النت

كما أن حجم الرد اإليراني على هذه الحرب وشكله يظل غير معروف، ولكنه بالتأكيد قادر على أن 
يصيب عمق المدن والبلدات اإلسرائيلية، باإلضافة إلى احتمال فتح بقية الجبهات، وهذا من شأنه أن 

  .يعّرض الجبهة الداخلية اإلسرائيلية لخطر قد ال تكون مستعدة لتحمله
نسبة لسورية ولبنان فإن الحرب الشاملة تبقى غير مضمونة النتائج، وهي تُعرض الجبهة الداخلية أما بال

 بأي من البلدين، خصوصاً في حال تدخل "إسرائيل"اإلسرائيلية لتدمير كبير، وإن كان أقل مما قد تلحقه 
غير مستقر في سورية كما أن حرباً كهذه قد تُفرز وضعاً . إيران بموجب التفاهم الناتج عن قمة دمشق

 منطقة مشتعلة، في مقابل الهدوء السائد حالياً، "إسرائيل"ولبنان، من الممكن أن يجعل الحدود الشمالية لـ
  .ومن الممكن كذلك أن يمتد إلى بقية دول المنطقة

 إلى إعادة احتالل القطاع بشكل كامل، نظراً لعدم رغبتها "إسرائيل"وفي غزة، من المستبعد أن تلجأ 
 مليون فلسطيني مرة أخرى تحت احتاللها المباشر، لما يترتب عليها من تبعات وأعباء جّراء 1.5بوضع 
 "فاتورة الدم" لدفعه، على الصعيد العسكري، أو على صعيد "إسرائيل"ونظراً للثمن الذي قد تضطر . ذلك

  . وصورتها عالمياً"إسرائيل"الفلسطيني الذي سيسفك، ويالحق 
  :حدودةالضربات الم. 2

 إلى توجيه ضربات عسكرية نوعية ومحدودة ألهداف "إسرائيل"يقوم هذا السيناريو، على أساس لجوء 
ويعّد . معينة على جبهة واحدة أو عدة جبهات، وذلك لتجنب ردود فعل واسعة قد تتطور إلى حرب شاملة

 اللجوء "إسرائيل" قررت هذا السيناريو أكثر ترجيحاً من سيناريو الحرب أو االجتياح الشامل في حال
  .للعمل العسكري ضد أي من الجبهات المذكورة

على الجبهة اإليرانية، فإن اللجوء إلى ضربات محدودة يبقى غير مضمون النتائج، نظراً لكثرة األهداف 
 اإليرانية وتباعدها وتحصينها، ما يعني أن البرنامج النووي اإليراني قد ال يتأثر بعمل من هذا النوع، أو

وفي المقابل فإن حجم الرد اإليراني على عمل كهذا يظل . قد يقتصر التأثير على تأخير البرنامج ال وقفه
  .غير معروف، ما يصّعب تقدير الثمن المدفوع

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا السيناريو قد يجعل المشاركة األمريكية الواسعة في الحرب إللحاق دمار هائل 
 آالف ضربة عسكرية لمواقع مختلفة خالل فترة زمنية 10ما يقتضي تنفيذ (ه بإيران أمراً ال بد من

، بحيث ال تقوى إيران المنكوبة بتجهيزاتها وبنيتها التحتية المدمرة على )قصيرة وفق بعض التقديرات
  .الرد

وبالنسبة لسورية، فإن اللجوء لضربات عسكرية محدودة ضدها من غير المرجح أن يؤدي إلى إبعادها 
ن إيران وقوى المقاومة، وإنما سيدفعها لتعزيز مكانها في محور الممانعة، وبالتالي فإن المصلحة ليست ع

  .متحققة من جراء عمل كهذا
أما في لبنان، فمن المستبعد أن يؤدي عمل عسكري محدود إلى إسقاط المقاومة، وكان واضحاً من 

، ومن التصريحات اإلسرائيلية الالحقة التي 2006الدروس التي استخلصها اإلسرائيليون من حرب تموز 
حذرت من أي عمل قد يقوم به حزب اهللا ستتحّمل الدولة اللبنانية مسؤوليته كاملة، أن أي عمل عسكري 

وبالتالي فإن احتماالت . على الجبهة اللبنانية ال بد أن يشمل لبنان بكامله، وإال فإنه سيكون محدود التأثير
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 عسكرياً محدوداً ضد لبنان تبقى في حدودها الدنيا، إال أنها قد ترتفع في حال نجاح  عمالً"إسرائيل"تنفيذ 
  .حزب اهللا بتنفيذ تهديده بالرد على اغتيال عماد مغنية

 من بين األطراف الممانعة المذكورة، وهي الهدف األكثر ترجيحاً "الخاصرة الرخوة"وتبقى غزة التي تُعّد 
إال أن الهدوء الحالي السائد في القطاع، في ظل استمرار . 2010سنة ألي عمل عسكري إسرائيلي خالل 

 من الجمود في مسار التسوية "إسرائيل"عملية الخنق التي تمارس ضده من خالل الحصار، واستفادة 
واستمرار االنقسام الفلسطيني، لتثبيت المزيد من الوقائع على األرض، تجعل من احتماالت هذا السيناريو 

اً، إال أنها قد ترتفع مجدداً في حال استئناف إطالق الصواريخ من غزة، أو تنفيذ المقاومة أقل ترجيح
  .عملية نوعية ضد أهداف إسرائيلية

  :"الهدوء الهش"استمرار . 3
ويعني هذا السيناريو استمرار الهدوء السائد حالياً على مختلف الجبهات، مع استمرار مختلف األطراف 

كرية ومناوراتها واستعداداتها للحرب، تحسباً ألي عمل من شأنه أن يخرق هذا في بناء قدراتها العس
الهدوء، كاستئناف إطالق الصواريخ من قطاع غزة، أو تنفيذ المقاومة في فلسطين أو لبنان عمليات 

  .، تدفعها للرد على تلك العمليات"إسرائيل"نوعية ضد 
لية الحالية إنما تدخل في إطار الحرب النفسية، وتأتي ويرى مؤيدو هذا السيناريو أن التهديدات اإلسرائي

لرفع مستوى الضغط على إيران وبقية قوى الممانعة، وردع أي تفكير لدى حزب اهللا وحماس بتنفيذ 
تهديدهما بالرد على االغتياالت التي طالت اثنين من قادتهما، والتي اتّهم الموساد اإلسرائيلي بالوقوف 

  .خلفها
ناريو هو األكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، مع بقاء مستوى التوتر والقلق في المنطقة على ويعد هذا السي

  .ما هو عليه، تحسباً ألي حدث قد يجعل المنطقة ساحة لحرب إسرائيلية جديدة
  :االستنتاجات والتوصيات

ألول الذي يمكن     ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها خط الدفاع ا-
  .من خالله تحصين قطاع غزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل

    ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء معاناة أهله، وفك عزلته السياسية، -
  .بوصفها عوامل تزيد من صمود القطاع وتبعد عنه احتماالت العدوان اإلسرائيلي

 "إسرائيل"الحتالل ومحاربة المقاومة في الضفة الغربية غطاء لـ    يوفر التنسيق األمني مع ا-
لالستفراد بقطاع غزة، وبالتالي فإن وقف هذا التنسيق يوفر شكالً من أشكال الحماية للقطاع، ويخدم 

  .المصلحة الوطنية الفلسطينية
ي غزة أو لبنان،     ضرورة أن تتنبه كافة األطراف الممانعة في المنطقة إلى أن تصفية المقاومة ف-

يشكّل الخطوة األولى لتصفية بقية األطراف، وبالتالي فليس من مصلحة أي منها السماح بسقوط أي من 
  .قوى المقاومة

موقفاً حازماً وموحداً ضد أي ) خصوصاً إيران وتركيا(    ضرورة اتخاذ الدول العربية واإلسالمية -
قة، مع التأكيد على رفض استخدام أي كان ألراضي عدوان إسرائيلي أو أمريكي ضد أي من دول المنط

 .هذه الدول لشن العدوان
 28/5/2010السبيل، األردن، 

  
   إذا انهينا ملفي الحدود واألمنمباشرةسنذهب إلى مفاوضات : عباس .3

انهينا المرحلة الثانية من مفاوضات التقريب التي ركزت على ' قال الرئيس محمود عباس، :بوترا جايا
حدود واألمن، ونأمل خالل أربعة أشهر أن نكمل هذين الملفين، وإذا تم ذلك فإنه باستطاعتنا قضيتي ال

  .'الذهاب إلى مفاوضات مباشرة
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وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرازق، عقداه بعيد 
ب أن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية هدف هذه المحادثات يتمثل بأنها يج'محادثات في بوترا جايا، إن 

  .'مستقلة عاصمتها القدس الشريف، حسب خطة خارطة الطريق، ومبادرة السالم العربية
الرئيس أوباما تحدث عن وقف النشاطات االستيطانية ووقف االستيطان بكافة أشكاله، وسأذهب إلى 'وقال 

س باراك أوباما ومناقشة موضوعي الحدود الواليات المتحدة األميركية لمواصلة المحادثات مع الرئي
  .'ملتزمون بالسالم وانجازه'وأضاف أننا . 'واألمن، وكافة قضايا الحل النهائي

 خالل المؤتمر الصحفي، أنه عقد محادثات ناجحة جدا مع رئيس الوزراء الماليزي محمد عباسولفت 
اليزيا، على دعمهم المتواصل نجيب رزق، وكرر تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، لحكومة وشعب م

  .والثابت تجاه قضيتنا العادلة
وضع رئيس الوزراء الماليزي بصورة الوضع الحالي لعملية السالم فيما يتعلق ببداية 'وأضاف أنه 

مؤكدا . 'محادثات التقريب من خالل الوساطة األميركية وبدعم من الدول العربية والمجموعة الدولية
  .لتين من خالل المفاوضاتالتزامه برؤية حل الدو

أبلغت رئيس الوزراء الماليزي عن معاناة شعبنا في قطاع غزة، وحول ضرورة إنهاء الحصار 'وقال 
  .'المفروض على القطاع

وضع رئيس الوزراء الماليزي في صورة الجهود المصرية إلنهاء حالة االنقسام، وفي هذا 'وأضاف أنه 
لوثيقة المصرية، التي وقعناها من أجل مصلحة شعبنا، اإلطار نأمل ونحث حماس لتوقيع على ا

  .'والمصلحة الوطنية لقضيتنا
 27/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
  لواشنطن لم يحدد بعد عباسموعد زيارة : عريقات .4

لها العائد لتوه من زيارة ألميركا حضر خالكبير المفاوضين قال صائب عريقات : علي الصالح-لندن
إن الرئيس أوباما دعا الرئيس أبو مازن لزيارة واشنطن " "الشرق األوسط"تخرج نجله من الجامعة لـ

" ال عالقة بين زيارة أبو مازن وزيارة نتنياهو"وأضاف عريقات أنه ". لكن حتى اآلن لم يحدد موعدا لها
نيا آخر مقربا من أبو مازن لكن مسؤوال فلسطي. المقبل) حزيران(المفروض أن تتم في األول من يونيو 

) حزيران( يونيو 7ويرافقه في رحلته اآلسيوية المتواصلة ذكر أن الرئيس سيكون في واشنطن في حدود 
ونفى المسؤولون أيضا نفيا قاطعا  . وأن زيارته لن تتزامن مع زيارة نتنياهو التي ستتم يوم الثالثاء

 .ية الرئيس األميركي باراك أوباماإمكانية عقد قمة بين أبو مازن ونتنياهو تحت رعا
  28/5/2010الشرق األوسط، 

  
  سلطة تتعهد بقمع أي مقاومة بالضفة خالل اجتماع مع قادة االحتاللال ":لإلعالمالمركز الفلسطيني " .5

تعهدت سلطة فريق أوسلو خالل اجتماع مع قادة من جيش االحتالل الصهيوني بالعمل على قمع : غزة
قاومة ومناهضة االحتالل في الضفة الغربية، مطالبة سلطات العدو بتجنب اقتحام أي شكل من أشكال الم

  . المناطق الخاضعة لها، وإعطائها صالحيات قمع أي عمل ضد االحتالل
على نسخة من محضره " المركز الفلسطيني لإلعالم"خالل االجتماع الذي حصل " فتح"وطالبت سلطة 
ل بمنحها صالحية قمع أي مقاومة ضد االحتالل، وتجنب القيام ، سلطات االحتال)5-27(اليوم الخميس 

  . باقتحامات في مناطق السلطة لمنع إحراجها
الشين "ومثل جيش االحتالل  في االجتماع كل من قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى، وممثلين عن جهاز 

ضال أبو دخان واللواء أبو بينما مثل مليشيا سلطة فريق أوسلو كل من اللواء ماجد فرج والعميد ن" بيت
  . الفتح
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وبحسب نص المحضر، فقد بدأ االجتماع من قبل الطرف الصهيوني بتسجيل ما اعتبرت تجاوزات 
، وممارسة نشاطنا  )B,C( ، وكذلك اعتقال أفراد من مناطق )التابعة لعباس(األجهزة األمنية 

  ". القصبة"سيق في الخليل ، وفتح محطة شرطية دون تن!بدون تنسيق ) C,B( في ) الصهيوني(
ووجه قادة االحتالل اللوم لقادة مليشيا عباس على أن خطواتها ضد لجان الزكاة، في الضفة المحتلة غير 
كافية حتى اآلن، فيما وجهوا استفسارات حول معنى العنف والمقاومة الشعبية، وطلب تفسير ما المقصود 

   ). A( باالجتياحات للمناطق 
بناء " موافقة على بعض الخطوات التي أسموها – كما جاء في محضر االجتماع -تالل وأبدى قادة االح

  . ، مقابل تفعيل دور المليشيا وزيادة التنسيق األمني"ثقة
موظفي السلطة، باإلضافة إلى الموافقة /  تصريح من حملة هوية غزة500وتشمل الخطوات إصدار 

 إلى الضفة الغربية 48 والموافقة على دخول عرب الـعلى إعطاء تصاريح للعاملين في جميع المعابر،
 تصريح للتجار على أن تكون 500على جميع الحواجز بما فيها واد النار، والموافقة أيضا على منح 

  .  شاحنة150الحصة األكبر للخليل، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل الحجر لتصل إلى 
مليشيا للتنقل مع سالح في كافة المحافظات بهدف تفعيل ومنح االحتالل السلطة تصاريح لبعض أفراد ال

  . والجهاد اإلسالمي" حماس"دورها في مالحقة المقاومة ومحاربة حركة 
وأبدى خالل االجتماع استعداده لبدء حديث جدي إليجاد تنسيق محفز لعمل المليشيا في ضواحي القدس، 

  . وإيجاد تنسيق محفز في منطقة األغوار
جتماع أن الجانب الفتحاوي قدم خالل االجتماع مفهوما للمقاومة الشعبية، وتعهد بأنه لن وذكر محضر اال

يسمح ألي شكل من أشكال العنف تحت أي ظرف، كما وضع االحتالل الصهيوني في صورة ما يتم 
نهاء من حيث التقليل من التوتر في أي بؤرة، وقالوا أن لديهم خطة إل) سلطة فتح وإسرائيل(التنسيق بيننا 

  . أي توتر وأن هذه تعليمات سياسية ثابتة
وبحسب الجانب الفتحاوي فقد تم التوضيح لفهمهم الجتياحات مناطق أ، وقالوا أنه وفق اتفاقيات أوسلو 

  . فإنها مناطق أ تعتبر مناطق تحت الوالية األمنية للسلطة، وأنه ال يوجد سبب جدي لدخول هذه المناطق
قادر على أن يسيطر على مناطق أ وكل " األمن الفلسطيني"ل االجتماع أن وقال الجانب الفتحاوي خال

فيما يتعلق بحديثهم أننا غير جاهزين الستالم ) السلطة(المناطق الفلسطينية، مبينا أنه تم الحديث من قلبهم 
  . نحن بحاجة إلى أسباب وإجابات واضحة لذلك:  وقالوا–مناطق جديدة 

االجتماع بوقف أي دخول إلى مناطق أ وليس التقليل منها، وتوسيع ودعا الجانب الفتحاوي خالل 
صالحيات األجهزة في مناطق التي يوجد فيها مراكز لهذه األجهزة، وإزالة كل الحواجز في الضفة 

  . الغربية
كما دعا الجانب الفتحاوي إلى وضع حد لتصرفات المستوطنين وممارساتهم، ووضع حدا لسياسة اإلهانة 

 – منع السفر – على الحواجز أثناء السفر –للعاملين في المؤسسة األمنية الفلسطينية المستمرة 
االعتقاالت، حيث تم االتفاق على لقاء آخر لمناقشة سياسة اإلهانة المستمرة، كما تم االتفاق على لقاء 

  .A,B,Cعمليات مشترك لتدارس العمل في مناطق 
  27/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لزيارة قطاع غزةعباس يدعو تحي حمادف .6

، دعوة لرئيس   2010-5-27وجه وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة فتحي حماد مساء الخميس            
  . مؤكداً استعداد وزارته توفير كافة الحماية له, السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة قطاع غزة

إن المصالحة الفلسطينية هي خيار اسـتراتيجي       "من غزة   وقال حماد في مقابلة مع إذاعة صوت األقصى         
  . وأن عوامل الدفع بهذا االتجاه أصبحت باردة, مضيفاً أنها بدأت تجمد بتوجيهات أمريكية, "لنا ونسعى له
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وأوضح وزير الداخلية أن مستوى األمن في قطاع غزة في أفضل مستوياته سواء على المستوي العـام                 
مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة أصبح        , قتصادي والصحي والتعليمي  السياسي واالجتماعي واال  

  . لدية تطور كبير في االنسجام مع األجهزة األمنية في قضايا تطبيق القانون
وأكد حماد انه برغم قلة اإلمكانيات والحصار اإلسرائيلي إال إفراد األجهزة األمنية يقومون بدورهم على               

  .أكمل وجه
  27/5/2010 الين، فلسطين أون

 
   على مقاطعة منتجات المستوطنات اليهوديةن تحث الفلسطينييمنشوراتيوزع فياض  .7

 وزع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الخميس :  محمد السعدي،)الضفة الغربية (-رام اهللا
تلة بالضفة منشورات تحث الفلسطينيين على مقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في االراضي المح

  .الغربية
السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنين التي يقول " لتنظيف"وكان فياض يختتم حملة استمرت اسبوعا 

  .انها تقوض االقتصاد الفلسطيني
 سلعة على القائمة السوداء للسلطة الفلسطينية تراوحت 500ووزع فياض منشورات تحمل اسماء وصور 

  .االبواببين الفول السوداني واطارات 
 ألف منزل فلسطيني في كل أنحاء الضفة الغربية 255وزار حوالي ثالثة االف متطوع أكثر من 

لمساعدة العائالت على التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات المصنعة في اسرائيل التي ال 
  .تستهدفها الحملة

 بيت الى بيت وان الحملة تعتمد على وقال فياض السرة فلسطينية في رام اهللا انه متطوع في الحملة من
  .وعي المواطن الفلسطيني

 500ويقدر المسؤولون الفلسطينيون قيمة بضائع المستوطنين التي تباع في السوق الفلسطينية بحوالي 
  .مليون دوالر

وقال فياض ان الهدف من المقاطعة هو التخلص من منتجات المستوطنات بحلول نهاية هذا العام 
  .ببضائع فلسطينية مما يخلق فرص عمل تشتد حاجة الفلسطينيين اليهاواستبدالها 

  27/5/2010وكالة رويترز، 
  

  تقاطعات حاسمة في مسار المفاوضات:  الشرق األدنىلسياسةمعهد واشنطن  .8
أصدر معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى دراسة توقع فيها السيناريو االكثـر             :أحمد محسن  -واشنطن

إن المدى الزمني المتاح للمفاوضات وهـو اربعـة         : وقال المعهد في ورقته   .  المفاوضات احتماال لما بعد  
شهور قد تم االتفاق عليه من الجانبين معا دون ضغط، وان ذلك المدى يمكن ان يكون مدى المفاوضات                  

أوباما مبادئ  "غير المباشرة، على ان تبدأ بعدها المفاوضات المباشرة، وان من المحتمل ان تقدم واشنطن               
  .لجسر اي مسافة بين المواقف في نهاية تلك الفترة الزمنية" للسالم

إن على اإلدارة االمريكية تجنب عرض تلك المبادئ        : وفيما كان المعهد يعرض ذلك لترجيح الرأي القائل       
يـراً  قبيل المفاوضات، وإرجاء ذلك الى ما بعد انتهاء المدى الزمني المحدد لعملية التفاوض، فانه قدم تبر               

لقد توقع البعض ان الفلسطينيين قد ال يكونون متحمـسين     : "استباقياً يفسر اي تعنت اسرائيلي متوقع بقوله      
بقدر كاف لتحقيق تقدم، النهم يعتقدون ان الواليات المتحدة ستقدم خطة سالم كاملة او وثيقة للمبـادئ اذا                 

لحصول على تلك الوثيقة وإنهم من ثَم قـد         إن الفلسطينيين يريدون ا   : وقال المعهد ". ما فشلت المفاوضات  
واضاف مهدداً بعودة اسرائيل الى البناء االستيطاني فـي         . يفتقدون الدافع للعمل على إنجاح المفاوضات     

على الرئيس اوباما ان يذكّر الفلسطينيين بالموعد الزمني اآلخر الذي يحل في سـبتمبر،              : "الضفة الغربية 
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إن بدء المفاوضات غير المباشـرة      : وقال المعهد ". الستيطان في ذلك التاريخ   إذ سينتهي التجميد المؤقت ل    
يمثل هزيمة لجناح االدارة االمريكية الداعي الصدار وثيقة مبادئ موقعة من قبل الرئيس حـول اسـس                 

ويعني ذلك ان الرئيس االمريكي اختار خيارا وسطا يرتكز على اصدار وثيقة            . السالم في الشرق االوسط   
ئ بعد اربعة شهور، وفي حالة فشل المفاوضات غير المباشرة وتأكد االدارة من ان ذلـك الفـشل                  المباد

وأقر المعهـد مـن حيـث المبـدأ         . يرجع الى تعنت المفاوض االسرائيلي وليس الى خالفات فلسطينية        
ـ   : "بضرورة إصدار وثيقة مبادئ في نهاية المفاوضات، وإن اشترط ذلك بظرف معين قائال             ا إن تقديم م

يمكن ان يسمى مبادئ اوباما للسالم يمكن ان يكون مفيدا ـ فقط ـ في حالة ما اذا اقتربت المواقف بين   
ففي . الفلسطينيين واسرائيل والدول العربية، واذا ما مضت المفاوضات الى اقصى ما يمكنها الذهاب اليه             

إال ان هذا لن    . ر طرح اقتراح توفيقي   هذه الحالة فان المبادئ االمريكية يمكن ان تمأل المسافة المتبقية عب          
ينجح اال بعد ان تكون واشنطن قد حصلت على قراءة دقيقة بافضل ما يمكن، لما يمكن ان يـؤثر مـن                     

وفي المقابل فان اعالن تلك المبادئ االمريكية اآلن مع بدء المفاوضات           . اقتراحات، وما ال يمكن ان يؤثر     
ودافعـت  ".. طراف التي تهدف الواليات المتحدة الى تقريبهـا يمكن ان يؤدي الى نفور وخالفات تبعد اال       

الدراسة بحرارة شديدة عن تأجيل خطوة اعالن مبادئ السالم االمريكية الى ما بعد المفاوضات على نحو                
الفت للنظر، مما يطرح تساؤالت عن الهدف الحقيقي من ذلك الحماس، بالنظر الى قرب المعهـد مـن                  

فقد يكون ذلك انعكاسا لحرارة النقاش داخل االدارة عـن توقيـت            . ورة تاريخية المواقف االسرائيلية بص  
اعالن المبادئ، او يكون نابعا من رغبة في تجميد القضية لمدة اربعة شهور اي فترة المفاوضات تهيئـة                  

 ففيـه سـتنتهي   " موعداً تاريخياً "وفي كل االحوال فان سبتمبر المقبل سيكون        .. للوم المفاوض الفلسطيني  
فترة الشهور األربعة المحددة للتفاوض، وفيه ايضا ستنتهي فترة تجميد االستيطان التي حـددها نتنيـاهو                
بتسعة شهور، ثم إن فيها باالضافة الى كل ذلك ـ فإنها بحلوله ـ ستكون خريطة الكونجرس الجديد قـد    

يل قياس درجة قوة    باتت واضحة، رغم ان االنتخابات ستجري في نوفمبر، وسيصبح من الممكن السرائ           
اإلدارة االمريكية او ضعفها بصورة أدق، بحيث يتسنى تحديد استراتيجيتها تجاه استمرار المفاوضات ـ  

  .بعد ذلك ـ على نحو أكثر فعالية
  28/5/2010الشرق، قطر، 

  
   في الخارج"فتح" المؤتمر السادس لـسأعيد: فاروق القدومي .9

  
  فيذية سنعقد المجلس الوطني لحل اللجنة التن■
   أبو مازن فاقد للشرعية■
  

رغم مساعي التهميش، ال يزال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، فاروق القدومي، متمّسكاً بدوره              
وفي مقابلة معه في مقر إقامته في تونس، يتحدث عن خططـه لمعارضـة              ". فتح"كأحد مؤسسي حركة    

  ، ويشرح لماذا دعمه للرئاسة"فاقد للشرعية"الرئيس الفلسطيني محمود عّباس، الـ
  

  حسام كنفاني: أجرى الحوار
  ما مشروعك في معارضة نظام أبو مازن؟ هل هو في الموقف فقط أم لديك خطّة تحرك؟ ■
 ال شك في أن التسوية السياسية فاشلة منذ أن بدأت، والسبب في ذلك هو أن الواليات المتحـدة تـدعم                     -

ولنـضف إّن الـسلطة     . نزيهاً لتنفيذ أّي اتفاق أو مشروع تـسوية       إسرائيل، وال يمكنها أن تكون وسيطاً       
وهذه السلطة تفتقد الذاكرة التاريخية لتتّخـذها عبـرة         . الفلسطينية تسير في بحر هائج وال تتقن السباحة       

  .لتحّدد مواقفها عندما تفاوض إسرائيل
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 المشاريع التي تقّدم من الواليات      إذاً ال بد من عملية تغيير في النهج الفلسطيني، وعدم االعتماد على هذه            
إّن الحكومة الحالية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ال تريد السالم، فهـي             . المتحدة وإسرائيل 

تّدعي أّن األرض الفلسطينية كلها يهودية، فعلى ماذا نتفاوض؟ ولهذا السبب فإن التعامل مـع إسـرائيل                 
  .مي والمقاومةيجب أن يكون من خالل الكفاح اليو

وإذا قرأنا التاريخ نجد أن     . العمل يجب أن يكون من خالل المقاومة، وعدم االعتماد على األنظمة العربية           
  .األنظمة العربية في معظمها، هي التي سمحت بأن تأخذ إسرائيل هذه المساحة من الوجود داخل المنطقة

  
  لتغيير المنشود؟تتحدث عن تغيير للنهج، ما دورك في هذا النهج، وما ا ■
ووضعنا ميثـاق هـذه     .  للمقاومة المسلحة  1960قبل عام   " فتح" أنشأنا منذ البداية حركة سميت حركة        -

إذاً هناك مبادئ أساسية وهناك وسـائل،       . المنظمة والطرق التي ال بد استخدامها، واألهداف التي ننشدها        
فلسطين، والهدف يكون بناء دولة فلـسطينية       أولها أن الكفاح المسلح هو الطريق الحتمي الوحيد لتحرير          

  .ديموقراطية من دون تمييز في العرق أو الدين
المقاومة هي األساس، وال بد أن يكون الشعب الفلسطيني هو الذي يحمي هذه المقاومة، ويجب االعتمـاد                 

 تتحدث بلغة   على الشعب العربي في دعم هذه المقاومة، ولكن يجب أيضاً الحذر من األنظمة العربية التي              
هذه دول رجعية، أي إنها تتمّسك بعالقاتها مع الواليات المتحدة، وكـل مـن يثـق                . وتعمل بلغة أخرى  

بالواليات المتحدة يخطئ خطًأ كبيراً، ألن الواليات المتحدة تسعى إلى تعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة،               
ن العبارة تُستخدم في خالف بين طـرفين        وأساساً تعبير التسوية خاطئ، أل    . وال تسعى إلى تسوية سياسية    

. لكن األرض كلها لنا، ال بد أن نقول طـرد المحتلـين           . لديهما حقوق، حينها يأتي وسيط لتسوية الخالف      
  . عاماً كي ال تكون هناك كيانات مغتصبة50الدولة هي فلسطينية وسنقاتل أكثر من 

  
   لم تتحدث بعد عن ماهّية حركتك في المعارضة■
وسأبقى كذلك، ألن المؤتمر الـسادس      " فتح"نا لست وحيداً، أنا أمين سر اللجنة المركزية لحركة           أوالً أ  -

ونحن وإخوتنا جميعاً في الخارج، والكثير مـنهم فـي الـداخل ال             . للحركة غير شرعي ولم يغّير شيئاًَ     
سة فـي الـداخل     كل مؤس . يعترفون بشرعية هذا المؤتمر وال بنتائجه، لذلك يبقى األمر على ما هو عليه            

تفقد شرعيتها ما دامت في حضن االحتالل اإلسرائيلي، بمعنى آخر ال تملك الحرية فـي التـصرف وال                  
وإذا قيل إّن منظمة التحرير في الداخل هي منظمة سيادية فهذه           . الحرية في قيادة الشعب وال تملك السيادة      

لكننـا  . متلك قراره وخاضع لسيادة أخرى    إنها كيان ال ي   . كالم غير سليم، هذه منظمة مفرغة من سيادتها       
في الخارج نمتلك بالفعل كل هذه األشياء السيادية، ونقول لنتنياهو اذهب إلى الجحيم، وهو ما ال يستطيع                 

. أن يقوله أّي من الموجودين في الداخل، أو نقول إّن إسرائيل دولة عنصرية وال بد من مقاومتها بالسالح                 
  .إلسرائيليهم موضوعون في أتون الحكم ا

الذين يؤمنون بعدم شـرعية المـؤتمر الـسادس،         " فتح"لهذا فإننا سنعيد، بعد المشاورات مع اإلخوة في         
ما زلنا نُجري مشاورات مع جميع الذين يؤمنون بحركة فـتح           . الدعوة إلى عقد مؤتمر آخر في الخارج      

أما في الداخل، فنعتقد أن هنـاك       . يههذا ما نسعى إل   . وبنظامها الداخلي ومبادئها وبسياستها واستراتيجيتها    
  .انحرافاً كامالً نحو التسليم بواقع االحتالل
المجلس يجب أن يكون في الخارج لكّل مـن يـؤمن بالكفـاح          . كذلك نسعى إلى عقد مجلس وطني جديد      

وسيعقد المجلـس الـوطني     . المسلح وبالميثاق الوطني الفلسطيني وبالمبادئ التي نص عليها هذا الميثاق         
ما زلنا إلى اآلن في مرحلة التشاور على        . لفلسطيني بمساعدة الشعب الفلسطيني والقوى العربية التقدمية      ا

جدول األعمال، لكن الخطوة األولى عند اجتماع المجلس الوطني، حسب القانون، يكـون حـل اللجنـة                 
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 ما قيل عن    يجب أن يكون هناك مجلس وطني على أسس سليمة، ونرفض كل          . التنفيذية وانتخاب أخرى  
  .338 و242أنهم أزالوا فقرات من الميثاق الوطني الفلسطيني، وال نعترف بـ

وكان أول أمـين سـر      " فتح"ما نقوم به هو للجيل الجديد، لكي يعرف رأي من أسهم في تأسيس حركة               
  .للجنة المركزية العليا

  كيف ترى أداء أبو مازن؟ ■
يتصرف بكل حرية من دون الرجوع إلى       . ال يفعل شيئاً   ليس لديه أداء، هو صامت ويتلقّف األحداث و        -

وهذا ليس من حقه،    . ليس هناك قرار جماعي، بل يتصرف منفرداً ويقفز فوق األنطمة والقوانين          . القيادة
لذلك ال نعترف بكل ما يقوله وكل ما يفعله، ونعّد ذلك خارجاً عـن إطـار                . هذه بلطجة إن صّح التعبير    

  .التاريخ الفلسطيني
  
  القتك معه شهدت صعوداً وهبوطاًع ■
هو يرفض الثوابت الفلـسطينية     . كان أخاً في الماضي، واآلن انشق عنّا      .  ليس لي عالقة بهذا الشخص     -

  .كبيراً ويقول ال للكفاح المسلح، وهذا أمر نختلف معه فيه اختالفاً
  .ر الزعيم ياسر عرفات في السلطة ومنظمة التحري لكنك دعمته حين ترشّح لخالفة■
 لم يكن هناك إمكان لصورة أخرى، والسبب في ذلك أن اللجنة التنفيذية اجتمعت بعد وفاة أبـو عمـار          -

وقالت ال بد من أن يكون هناك رئيس للجنة التنفيذية في الداخل، وال بد أن يكون الـذي يتفـاوض هـو                      
وط، أن يكون المرشح    ولهذا قررت اللجنة، تحت الضغ    . واقترحوا أن يكون أبو مازن    . عضو لجنة تنفيذية  

هو األخ أبو مازن، فقلت له إّن عليك أن تراعي أموراً كثيرة، أوالً أن وزير الخارجية في الخارج، ثانياً                   
لكنه أدخل جميع مؤسسات منظمـة      . ليس لكم صالحيات في الخارج، بما أن الحكم في الداخل هو محلي           

ف الدول العربية التي تتعامـل معـه أنهـا          وهذا غير شرعي، ويجب أن تعر     . التحرير وفتح إلى الداخل   
  .تتعامل مع الالشرعية

  
لكنك دعمت أبو مازن رغم الورقة التي كشفت عنها، والتي تتهمه بالمشاركة في اغتيال عرفـات،                 ■

  وهي لديك منذ ما قبل وفاة أبو عمار، لماذا؟
  ألن الظروف لم تكن مؤاتيةلم نطرح الورقة التي تتّهم أبو مازن بالمشاركة في اغتيال عرفات مبكراً 

  
 أوالً ما كل ما يعلم يقال في حينه، نحن جماعة من أصحاب السياسة، ال نطرح شيئاً في غير موعـده،      -

أضف إلى ذلك أن أميركا مشتركة في مؤامرة التسميم تلك، لذلك طرح األمر كان بحاجة إلـى الوقـت                   
ثم ال بد أن تتاح لك فرصـة أن تتحـّرى      ". فتح"والوقت المناسب كان المؤتمر السادس لحركة       . المناسب

لذلك كان ال بد من فترة مـن         .عن كل هذه األخبار التي وصلتك من الناس الذين عاشوا حول أبو عمار            
وأنا أساساً لم . الزمن لنعرف من المشترك في كل هذه المؤامرة، ولماذا حصل كل هذا، قبل أن نتهم فوراً              

  .اً موجوداً أرسله إلّي أبو عمارأتهم، أنا قلت إّن هناك اتهام
أضف إلى  . قضايا مثل هذه كان ال بد من طرحها في المؤتمر، كي يؤلّف لجنة ويحقّق حتى ال نظلم أحداً                 

ذلك، فإن ظروف وجود الرئيس األميركي جورج بوش في السلطة لـم تكـن مؤاتيـة، وخـصوصاً أن          
جتماع، لكن حين أتى الرئيس الحالي بـاراك        الواليات المتحدة بشخص وليام بيرنز كانت مشتركة في اال        

  .أوباما رأينا إمكاناً لطرح الورقة
  
  كيف ترى مسار المفاوضات غير المباشرة، وإلى أين ستؤدي؟ ■
  .وكل من يشترك فيها فإنّي أتهمه.  ستؤدي إلى تسويات مهينة-
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  ؟ االستقالة على محمل الجدهل تأخذ كالم أبو مازن عن ■
هو الذي أوقع   . هو في حيرة من أمره، إذا قال ال أخطأ، وإذا قال نعم أخطا            .  بمنصبه  ال، ألنه متمسك   -

نحن لن نقول شيئاً، لكن تصريحاته ومواقفه وعمله اليـومي      . نفسه في هذا المأزق، وسيكتب التاريخ عنه      
  .هي التي تشهد على ذلك

  
   سالم فّياض ومشاريعه؟كيف تنظر إلى سياسة ■
لـذلك أنـا كمؤسـس      . ي، اقترضناه من األمم المتحدة وأميركا لتنظيم الميزانية        سالم فّياض رجل مال    -
وال أعتقد أّن لديه مشروعاً سياسّياً، لكن فشل الفتحـاويين        . ال أوّجه نقداً إلى هذا الرجل، هو فرد       " فتح"لـ

  .المزّيفين في الداخل جعله يؤّدي مهمة مثل هذه
وأتصّور أنه يعمل ضمن إطار     . ين مستحيلة، واعترف بذلك   وهو أدرك أن خطته إلقامة الدولة خالل سنت       

  .الحكم الذاتي المشّوه
  ؟"حماس"كيف هي عالقتك مع  ■
نختلف معها في أمور كثيرة، منها دخول االنتخابـات، وأن تكـون            . هي حركة ثورية  .  عالقة ممتازة  -

  .لكن لهم سياستهم وهم مناضلون. جزءاً من السلطة
  .وع تسوية بديللكن حتى هم لديهم مشر ■
  . المهم أنهم لم يعترفوا بإسرائيل وهذا أمر مهّم، وال يزالون يحملون السالح-

  28/5/2010األخبار، 
  

  سجون األجهزة األمنية في الضفة معتقل سياسي في 1000 من أكثر :مشير المصري .10
ألمني مع طالب القيادي في حركة حماس مشير المصري حركة فتح بالضفة الغربية بوقف التعاون ا

واستنكر المصري خالل مؤتمر  . ورفع الغطاء التنظيمي والوطني عن قيادات األجهزة األمنية،االحتالل
 ،صحفي استمرار سياسة االعتقال السياسي بحق أبناء وقيادات ونواب الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية

ون األجهزة األمنية، وتشير ما زال أكثر من ألف فلسطيني وفلسطينية يقبعون خلف قضبان سج: قائال
: وتابع ." فقط، على يد سلطة فتح2009 أسيرا محررا تم اختطافهم في عام 631اإلحصائية إلى أن 

جرائم فتح لم تتوقف عند اغتيال واعتقال ومالحقة المجاهدين، بل تعدت إلى اعتقال العشرات من "
ثة اعتقال األسيرة الجريحة ميرفت زوجات الشهداء واألسرى، وتعرضهم للتعذيب كما الرجال، كحاد

 .»صبري، والمختطفة في سجون فتح منذ ستة شهور في ظروف مأساوية
 28/5/2010السبيل، األردن، 

  
   "صفقة األسرى" ملف في عن اتصاالت جديدة يكشف " الشعبيةالمقاومةلجان "الناطق باسم  .11

عن اتصاالت جديدة من عدة دول فـي        كشف أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية،         : وكاالت
وقال أبو مجاهد، في تـصريح      . اآلونة األخيرة للتعجيل في إنهاء ملف صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل          

أوضحنا موقفنا جيدا لهذه الدول وهم يعلمـون وقـد عرفـوا أن             "االلكتروني  " الرسالة نت "خاص لموقع   
، مشددا على أن المماطلة     " نية جادة في انجاز الصفقة     المشكلة تكمن في تعنت االحتالل الذي ال يملك أي        

وأوضح أن رفـض االحـتالل      . شاليطجلعاد    الجندي اإلسرائيلي األسير    سراح إطالقوالتسويف ستعيق   
 عن قيادات من قادة المقاومة وأسرى من أصحاب المحكوميات العالية هو السبب الرئيسي فـي                اإلفراج

  ".  إلطالق سراحهم ضمن هذه الصفقةاآلسرةر فصائل المقاومة إصرا"تأخير انجاز الصفقة، مؤكدا 
  28/5/2010الدستور، األردن، 
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  "المظاهر الخداعة"كية إلحياء عملية التسوية بـيالتحركات األمرالبردويل يصف  .12
 صالح البردويل أن دعوة اإلدارة األميركية لكل من .داعتبر القيادي في حركة حماس :  أ ف ب–غزة 

امتداد لسلوك اإلدارة األميركية "نتانياهو هي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين عباس وحمود م) الرئيس(
للظهور بمظهر الراعي لعملية "ورأى في الدعوة محاولة من اإلدارة األميركية . "تجاه عملية التسوية

ما حتى ال تفقد اإلدارة تأتي من الرئيس أوبا" أن هذه الدعوة إلىوذهب . "التسوية وإبقاء هذا العنوان حياً
  ."األميركية صورتها التي تريد أن توهم العالم بأنها راعية للسالم في المنطقة وهي ال تريد أكثر من ذلك

اإلدارة األميركية "، وقال إن "المظاهر الخداع"ووصف التحركات األميركية إلحياء عملية التسوية بـ
ضمن أجندتها إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم، تعمل على إسكات صوت المفاوض الفلسطيني، وليس 

السلطة "وانتقد بشدة تمسك . "بل تعمل على كسب الوقت وتهدئة المنطقة إرضاء لالحتالل الصهيوني
المفاوض الفلسطيني ارتبط مع االحتالل برابط الخوف من العقاب فيما لو "، وقال إن "بخيار المفاوضات

  ." ولتحقيق مكاسب شخصيةاختار غير خيار المفاوضات المذلة
  28/5/2010الحياة، 

 
   غير المباشرة لم تحقق تقدما حتى اآلنالمفاوضات: شعث .13

أكد نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح ومفـوض العالقـات الدوليـة فيهـا أن                  : وكاالت
مسؤولية إخفـاق    لم تحقق تقدما، محمال الحكومة اإلسرائيلية        اإلسرائيليينالمفاوضات غير المباشرة مع     

بسبب عدم جديـة حكومـة      .. ال تقدم في المفاوضات غير المباشرة     "وقال شعث   . المفاوضات حتى اآلن  
نتنياهو التي تمارس سياسة مصادرة وسرقة األرض وتوسيع االستيطان وتهويد القدس وحـصار             بنيامين  

  ".قطاع غزة
  28/5/2010الدستور، األردن، 

  
  لسخريةلثير م صواريخ على المدنيين اإلسرائيليين بإطالقاومة مقلل" امنستي "اتهام: البردويل .14

" امنستي" اعتبر القيادي في حركة حماس صالح البردويل، حديث منظمة العفو الدولية : حامد جاد-غزة 
 صواريخ على المدنيين اإلسرائيليين أمرا يثير السخرية، ألن بإطالقعن إدانة المقاومة واتهامها 

ائيلية ال تتحدث عن قتل مدنيين، بينما هناك عشرات آالف الفلسطينيين قتلوا أو شوهوا اإلحصائيات اإلسر
وأكد البردويل في  .أو بترت أطرافهم أو فقدوا بيوتهم، فضال عن الدمار الهائل في البينة التحتية في غزة

 جديداً إلى تصريحات صحافية، أن إدانة امنستي ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة لم يضف شيـئاً
  .ما سجله التقرير األممي الذي قدمه جولدستون وكان تقريراً حيادياً إلى حد ما رغم أن مقدمه كان يهودياً

ان الجرائم اإلسرائيلية التي ما تزال آثارها ماثلة للعيان حتى هذه اللحظة هي أكبر دليل "وقال البردويل 
 الفلسطيني، وبالتالي فإن الفرق الشاسع بين ما صارخ على إجرام هذا المحتل وعلى مظلومية الشعب

يملكه الشعب الفلسطيني من أدوات بدائية للمقاومة وما يملكه العدو الصهيوني من ترسانة حربية مهولة 
مدعومة بأسلحة الدمار الشامل ومدعومة بدعم أميركي وأوروبي يجعل المقارنة بين الطرفين درباً من 

الحديث عن اإلدعاء بإعدام عمالء فأعتقد أنه كان على امنستي "ت البردويل ولف ".االستهزاء بعقل البشر
وغيرها أن تقرأ التقرير الدقيق الذي قدمته لجنة التحقيق الفلسطينية في هذا اإلطار حيث يشرح تفاصيل 

ستي منتقدا مقارنة تقرير امن"كل ما يتعلق باألسئلة التي وجهها تقرير جولدستون إلى الجانب الفلسطيني 
  .بين الضحية الجالد

  28/5/2010الغد، األردن، 
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  قرصنة صهيونيةأسطول الحرية  اعتراض قرار: حماس .15
تهديد االحتالل ألسطول " إسماعيل رضوان إن حماسقال القيادي في  : وكاالت–  رائد الفي-غزة 

تبجح يدلل على الحرية ومنعه من دخول قطاع غزة المحاصر قرصنة صهيونية ومخالفة للقانون الدولي و
  ".العقلية اإلرهابية الصهيونية

  28/5/2010الخليج، 
 

   غارة على مجموعة من المقاومين بغزةيشناالحتالل  .16
 غارة على شرق حي الزيتون شرق أمس مساء إسرائيليةشنّت طائرة مروحية :  فتحي صّباح-غزة 

 إنوقال شهود . لسطينيين فإصابة إلى أدىمدينة غزة استهدف مجموعة من المقاتلين بصاروخ، ما 
  . ناريةأعيرة إطالق دوي أيضا قذائف عدة باتجاه المنطقة نفسها حيث سمع أطلق اإلسرائيليالجيش 

  28/5/2010الحياة، 
  

  نجحنا في االنتصار على إدارة أوباما:نتنياهو  .17
داخلية كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة اإلسرائيلية النقاب، عن فحوى محادثات : القدس

مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة، قال " بنيامين نتنياهو"أجراها رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
إن نتنياهو يرى أن األمريكان : "وقالت تلك المصادر ".إنه نجح في الفوز على اإلدارة األمريكية: "خاللها

منتصرا في المعركة الثنائية بينه لم ينجحوا في إخضاعه، وأنه راضٍ عن هذا األمر، كما يرى أنه خرج 
إنهم لم ينجحوا في إجبارنا وجرِّنا إلى أماكن لم : "، ونقلت المصادر عن نتنياهو قوله"وبين حكومة أوباما

 ".نرغب في الوصول إليها
، فإن نتنياهو مقتنع بأنه لن يضطر إلى إطالة فترة "إسرائيل"وبحسب مصادر رفيعة المستوى في 

تنقشع في نهاية أيلول القادم، مشيرة إلى أنه تم إنجاز اتفاق مع األمريكان يقضي بأال التجميد، والتي س
باإلعالن عن تمديد فترة تجميد البناء في المناطق، وأن يهتم األمريكان بأال تنسحب " إسرائيل"تقوم 

هذه األنباء، من جانبه نفى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية  و.السلطة الفلسطينية من محادثات التقارب
 ".إن هذه األقوال المنسوبة إلى رئيس الوزراء غير صحيحة: "وقال

 28/5/2010السبيل ، األردن، 
  

   يلح على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيينباريسنتنياهو في  .18
س  إلى باري لدى وصلهشدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو:  أرليت خوري-باريس 

للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التي انضمت إسرائيل إلى عضويتها أخيراً، قبل 
أنه ال بد من االنتقال من .  توجهه إلى واشنطن األسبوع المقبل للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما

 مع الفلسطينيين ال يمكن تسويتها المفاوضات غير المباشرة إلى التفاوض المباشر، ألن القضايا الخالفية
وقال إن من الصعب تصور سالم بين شعبين عليهما أن يعيشا جنباً إلى جنب إذا لم . إال إذا جلسنا معاً

يتحدثا معاً، ومن المعروف تقريباً أن التوصل إلى سالم بين طرفين يقتضي بأن يتحدث كل منهما إلى 
  . هريةاآلخر، ألن هذا ينطوي على أهمية رمزية جو

ال يمكن إنهاء مفاوضات سالم إذا لم نبدأها، ونحن اآلن نقوم بمفاوضات غير مباشرة ونريد : وأضاف
بعض األساليب التي يمكن لفرنسا «وأشار إلى أن ساركوزي ناقش معه . االنتقال إلى مفاوضات مباشرة

انب الفلسطيني مسؤولية وحّمل الج. ، رافضاً كشف هذه األفكار»عبرها أن تساعد في تسريع المفاوضات
تأخر المفاوضات، قائالً إنه دعا منذ اليوم األول لتشكيل حكومته إلى معاودة التفاوض، وأن مئات 
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أقدمنا على خطوة «الحواجز ونقاط التفتيش أزيلت في الضفة الغربية لتحسين الوضع االقتصادي، كما 
  .االستيطاني» غير مسبوقة تمثلت بإعالن تجميد البناء

إسرائيل لم تتلق أي تجاوب مماثل من الفلسطينيين، بل حاولوا عرقلة انضمامها إلى منظمة « أن وزعم
الفلسطينيون ... التعاون والتنمية االقتصادية، كما سمعت دعوات إلى طرد إسرائيل من األمم المتحدة
  .»رفضوا أي تفاوض على مدى عام، وهم اآلن يضعون شروطاً لبدء المفاوضات المباشرة

  28/5/2010لحياة، ا
  

  خالصتها أن الجبهة الداخلية ليست جاهزة":  انتهت "4نقطة تحول "  .19
التي انتهت أمس، بدا ان " 4نقطة تحول "في تقويم أولي لمناوارات الجبهة الداخلية اإلسرائيلية : رام اهللا

دفاع االسرائيلي متان االستجابة كانت بطيئة وسجلت حالة ال مباالة بين اإلسرائيليين دفعت بنائب وزير ال
غير جاهزة لسقوط صواريخ غير تقليدية بسبب قلة "فلنائي الى التحذير من كارثة تنتظر إسرائيل ألنها 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية امس ان التدريبات  ".األدوات الالزمة للوقاية والحماية من تلك الصواريخ
اخلية من الجيش اإلسرائيلي انتهت بإطالق صفارات العسكرية اإلسرائيلية التى تجريها قوات الجبهة الد

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة  .اإلنذار في العديد من المدن والقرى فى جميع أنحاء إسرائيل
هناك نسبة عالية من الالمباالة فى التعامل مع المناورة، حيث لم يستجب للمناورة "إن " يديعوت احرانوت"

وأوضحت الصحيفة أنه  ".يين وخاصة فى األحياء التى يسكنها اليهود المتدينونمن اإلسرائيل% 50نحو 
تبين من نتائج المناورة عدم استعداد معظم المالجئ فى إسرائيل سواء المالجئ الخاصة أو العامة، كما "

اشتكت مناطق واسعة من إسرائيل من سماعهم صفارات اإلنذار التى انطلقت كجزء من المناورة، مثل 
ينة القدس، باإلضافة إلى أن أحد اإلخفاقات المهمة للمناورة هو عدم اشتراك المجلس الوزاري مد

وأضافت أن قيادة الجبهة  ".المصغر فى فعاليات المناورة بحجة مناقشة مواضيع فى االئتالف الحكومي
 الذين انزعجوا الداخلية تخطط لمسح شامل نسبيا، لتقييم عدد الناس الذين سمعوا صافرات اإلنذار وعدد

% 52وأشارت إلى أنه في استطالع للرأي بعد مناورات العام الماضي، قال . من البحث عن ملجأ قريب
  .ممن شملهم االستطالع إنهم شاركوا، أما العام الجاري، فيبدو أن العدد أقل

  28/5/2010المستقبل، 
  

   ضئيلة"اسرائيل"احتماالت بقاء : بيني موريس .20
يكشف '   تاريخ الحرب العربية االسرائيلية االولى1948'في كتابه الجديد   :راوس زهير اند- الناصرة

 من خالل بحث وصف بانه واسع النطاق، عن وثائق تؤكد ان مندوبين سالمؤرخ االسرائيلي بيني موري
في االمم المتحدة حصلوا على رشاوى من اجل التصويت الى جانب قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني 

  .1947) نوفمبر(
ويحاول المؤرخ االسرائيلي، البروفسور بيني موريس ان يجعل الصراع العربي  االسرائيلي صراعا 
دينيا، حيث يدعي ان ما اعتبر حتى االن انه صراع جغرافي بين مجموعتين قوميتين،هو صراع سياسي 

  .ذو طابع عسكري، يجب ان ينظر اليه على انه حرب جهاد
كانت ذات طابع ) 1948عام (ان الحرب ' يديعوت احرونوت'ابلة مع صحيفة ويجيب موريس في مق

ديني، بالنسبة للعرب على االقل، وان العنصر المركزي فيها هو دافع الجهاد، الى جانب دوافع اخرى 
وبحسبه فان االهم بالنسبة للعرب هو عنصر الكفار الذين سيطروا على ارض اسالمية . سياسية وغيرها
  .ب اقتالعهم منها، وان الغالبية الساحقة في العالم العربي رأت في الحرب حربا مقدسة اوالمقدسة، ويج
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ويستند موريس في ادعائه هذا الى وثيقة بريطانية بشأن فتوى لعلماء االزهر، والتي تتضمن، بحسبه، 
طين الى حضن الدعوة الى الجهاد العالمي، موجهة لكل مسلم، بالتجند الى الحرب المقدسة، واعادة فلس

  .االسالم وابادة الصهيونية
  28/5/2010القدس العربي، 

  
  "مأمن اهللا" انتهاك االحتالل لمقبرة يناقشالكنيست  .21

ناقش الكنيست اإلسرائيلي امس االنتهاكات التي تتعرض لها مقبرة مأمن اهللا في : سمر خالد -القدس 
متحف »قبل القائمين على بناء ما يسمى بالقدس المحتلة من حفريات ونبش للقبور ولعظام الموتى من 

  .في أرض المقبرة» التسامح
وطرح االقتراح النائب عن الحركة اإلسالمية مسعود غنايم، والنائب عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية 

  .للسالم والمساواة
  28/5/2010الرأي،األردن، 

  
  منتجات المستوطنات تحٍد لقدرتنا على العيش في المنطقةمقاطعة: ريفلين .22

قرار السلطة الفلسطينية  شدد رئيس البرلمان اإلسرائيلي الكنيست، رؤوفين ريفلين، على أن: الناصرة 
تحد لقدرة "مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلّة، يشكل 

 إن  وقال ريفلين، خالل جولة له في مستوطنات الضفة الغربية ،". المنطقةاإلسرائيليين العيش في 
" مقاطعة المنتجات من المستوطنات شأنها كشأن مقاطعة منتجات من تل أبيب، وإن هذه الحملة لهي تحد

  .، حسب قوله"لقدرتنا على التعايش في هذه المنطقة
  27/5/2010قدس برس، 

  
   عن القدسا متطرفايهودي  اإلسرائيلي أبعدتالجيشقيادة  .23

 أحد نشطاء اليمين المتطرف عن مدينة القدس "نيريا أوفن"أبعدت قيادة الجيش اإلسرائيلي  :تل أبيب
وعلل الناطق بلسان الجيش  .بسبب ممارساته العدوانية ذات الطابع اإلرهابي ضد الفلسطينيين في المدينة

طات عدوانية جديدة يخططها أوفن ضد هذا األمر بأنه جاء في أعقاب وصول معلومات عن نشا
والجدير  .وبموجب هذا األمر سيضطر اوفن إلى العيش في منطقة داخل الخط األخضر. الفلسطينيين

ذكره أن المخابرات اإلسرائيلية كانت قد حذرت من اعتداءات إرهابية يهودية على الفلسطينيين وتشكيل 
 أي تقدم في مفاوضات السالم أو مع أي قرار بإخالء تنظيم إرهابي يستعد لتفجير األوضاع األمنية مع

 .مستوطنات من الضفة الغربية
  28/5/2010الشرق األوسط، 

  
  "حزب اهللا"محكمتا حيفا والناصرة تتهمان مخّول وسعيد بالتعامل مع : "إسرائيل" .24

ي وجهت المحكمتان المركزيتان في مدينتي حيفا والناصرة شمال  : د ب أ-  يو بي أي- أ ف ب
، تهمة 1948فلسطين المحتلة، أمس، إلى الناشطين أمير مخول وعمر سعيد، وهما من فلسطينيي العام 

وجاء في الئحة االتهام ضد مخول، التي تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في  ، »حزب اهللا«التعامل مع 
لى مساعدة العدو ومساعدة الخطير واالتصال مع عميل أجنبي والتآمر ع«مدينة حيفا، أنه متهم بالتعامل 

   . »العدو خالل الحرب
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أما الئحة االتهام ضد سعيد فورد فيها أن األخير التقى مع ناشط في حزب اهللا خالل إجازة أمضاها في و
 1948مصر قبل سنتين، وأن الناشط اقترح عليه مساعدة الحزب مواطنين فلسطينيين في أراضي العام 

 . الستخدامهم كمصادر معلومات
القانوني بيانا جاء فيه أن مخول وسعيد أعلنا لمحاميهما أنهما ينكران االتهامات » عدالة«أصدر مركز و

إلى أن أساليب التحقيق مع » عدالة«وأشار مركز . المنسوبة إليهما في الئحتي االتهام، جملة وتفصيال
 أيام التحقيق األولى، مخول شملت وسائل محظورة بموجب قرار المحكمة العليا، مثل منع النوم خالل

التي استجوب فيها بال توقف تقريبا، بينما كانت يداه ورجاله مقيدتين بوضعية مؤلمة إلى كرسّي مثبت 
سيخرج من التحقيقات «كما هّدد المحققون أثناء التحقيق معه بأنه . في األرض وال يالئم معطيات جسده

 . »البواسيرمعوقا وبأنه سيظّل جالسا على الكرسّي حتى يصاب ب
  28/5/2010السفير، 

  
  48 الحجاب لتسويق الخدمة المدنية في صفوف عرب التوظف "اسرائيل" .25

في اطار محاوالت المؤسسة الرسمية في تل ابيب تسويق الخدمة المدنية في :  زهير اندراوس-الناصرة 
حيفة كتب روني شكيد، مراسل ص' ، نسخة الحجاب669وحدة 'صفوف عرب الداخل وتحت عنوان 

العبرية عن وحدة تشكلت مؤخرا في الجبهة الداخلية السرائيل تضم نساء وفتيات ' يديعوت احرونوت'
وحدة 'عربيات من كفر قاسم وكفر برا في المثلث الجنوبي، داخل ما يسمى بالخط االخضر، اطلق عليها 

  .'الحجاب
  28/5/2010القدس العربي، 

  
  ن في حي السلوانتجدد المواجهات مع المستوطني رإث بينهم امرأة حامل مقدسياً 19إصابة  .26

 مقدسياً بينهم امرأة    19 ما ال يقل عن      2010-5-27ُأصيب مساء الخميس    :  محمد القيق  –القدس المحتلة   
كما ألقى فتية زجاجـات حارقـة علـى         , من بلدة سلوان خالل تجدد المواجهات مع المستوطنين       " حامل"

ـ         و. مركبات المستوطنين غرب بيت لحم     فلـسطين أون   "قال عضو لجنة الدفاع عن البلدة جواد صيام لـ
إن المواجهات بدأت في الحارة الوسطى حيث قام عدد من المستوطنين بإطالق الرصاص الحـي               ": "الين

 بحاالت اختناق شديد بينهم امرأة حامل وعضو        19ورشق الفلسطينيين بغازات سامة مما أدى إلى إصابة         
وأفاد صيام أن المواجهات امتدت إلى أحياء البستان وعين اللـوزة، وانتـشرت             ". اللجنة جواد أبو رموز   

  . على إثرها شرطة االحتالل بشكل مكثف في جميع أنحاء البلدة لحماية المستوطنين
من جهة أخرى ألقى عدد من الفلسطينيين زجاجات حارقة صوب سيارات المـستوطنين المـارة علـى                 

إن قـوات االحـتالل     : "الت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسـرائيلية     وق. الشارع الرئيسي غرب بيت لحم    
ولم تسجل إصابات فـي صـفوف       , حضرت للمكان وباشرت عمليات الدهم والتفتيش للمنازل المجاورة       

  ".المستوطنين
  27/5/2010فلسطين أون الين، 

  
   بالضفةاألغوار البناء االستيطاني في منطقة تستأنف "إسرائيل" .27

 استأنفت البناء االستيطاني بمنطقة "إسرائيل" أنكدت مصادر فلسطينية الخميس  أ:ضوليد عو -رام اهللا 
 10ر بالضفة الغربية رغم قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد البناء االستيطاني في الضفة لمدة اغواأل

 نةوقال شهود عيان فلسطينيون الخميس إن سلطات االحتالل استأنفت البناء في إحدى مستوط .أشهر
 األنباءوأشاروا وفق وكالة  . في محافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربيةاألغوار بمنطقة "مسكيوت"



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1802:         العدد       28/5/2010 الجمعة :التاريخ

وقال مسؤول  . إلى أن أعمدة بناء غرف يمكن مشاهدتها ترتفع داخل المستوطنة)وفا(الفلسطينية الرسمية 
  .المستوطنة أعمال بناء فعلية تجري داخل إنملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس 

  28/5/2010القدس العربي، 
  

 " ألجل القدسمسلمون ومسيحيون معاً"القدس حاضنة المقدسات وشعارنا :  حنااهللاعطا المطران  .28
في حوار المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، قال :  عالية كنعان-السبيل

القدس هي المكان األساسي المرتبط مباشرة بالسيد  ون،المسيحية انطلقت من فلسطيمع جريدة السبيل، إن 
المسيح، وباالنطالقة األولى للمسيحية، ولذلك فالقدس أهم، فهي حاضنة المقدسات، ونقطة انطالق 

ن جزء أساسي من مكونات الشعب ين الفلسطينييالمسيحي وذكر أن .المسيحية لمشارق األرض ومغاربها
 .تمون للقدس، ومتعلقون بالمدينة بمقدساتها ومقاماتها الروحية ينهم أيضاًو ،العربي الفلسطيني

االحتالل ال يميز في سياسته بين كنيسة ومسجد، وبين مسلم ومسيحي، فكل وأشار المطران حنا إلى أن 
ما هو عربي فلسطيني إسالمي ومسيحي مستهدف بهذه السياسة العنصرية الهادفة لطمس معالم هذه 

 وأكد على أن .ا وهويتها ووجهها الحضاري اإلنساني والروحي والوطنيالبالد، وتزوير تاريخه
نعامل من االحتالل كشعب واحد، فاالضطهاد واالستهداف ال يستثني أحد منا "شعب واحد والفلسطينيون 
األوقاف المسيحية كما األوقاف اإلسالمية، ليست سلعة معروضة إن : " وأضاف قائالً."على اإلطالق
اف في القدس جزء من مكونات المدينة المقدسة، هذه المدينة العربية التي تعاني ما تعانيه في للبيع، فاألوق

المؤامرة كبيرة على القدس وعلى المقدسات واألوقاف وهذا يحتاج لوقفة شجاعة  .ظل سلطات االحتالل
 ."ومسؤولة من قبل كل الجهات المعنية للحفاظ على المدينة المقدسة

 . نفس10000 ي في القدس من المسيحيين ال يتعدى الـمن بقوذكر أن عدد 
بأن التضامن مع فلسطين أرضا وشعبا وقضية، واجب إنساني وأخالقي وحضاري "عتقد وأكد على أنه ي

العالقة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين عالقة المنتمين " فـ."على كل إنسان عاقل في هذه الدنيا
ة، فنحن فيما يتعلق بالقضية الوطنية كائن واحد موحد اسمه الشعب للوطن الواحد والقضية الواحد

الفلسطيني، ونحن في القدس نعيش وحدة وطنية إسالمية مسيحية، تتعانق فيها أجراس الكنائس وأصوات 
 .األذان، ويقف فيها المسلمون والمسيحيون معا في جبهة واحدة متراصة لمواجهة المحتل الغاصب

مسيحي يعبر عنه في الميدان بالدفاع المشترك عن القضية الوطنية، ورفض التعاون اإلسالمي ال
 ."إجراءات االحتالل بكافة أشكالها وألوانها

 28/5/2010السبيل، األردن، 
  

   اليونانية"أخارنون" اتفاقية توأمة بين بلديتي خان يونس وإجراءاتالبدء في  .29
د حالياً في اليونان، عن موافقة الحكومة اليونانية  أعلن محمد الفرا رئيس بلدية خان يونس والمتواج:غزة

، مبينا في ذات السياق أهمية قرار )أخارنون وخان يونس(في البدء بإجراءات التوأمة ما بين بلديتي 
مجلس بلدي أخارنون باإلجماع على عقد التوأمة واالتفاق على تبادل الخبرات والزيارات ودعم عدد من 

  .التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزةالمشاريع التي من شأنها 
خارنون على دعم البلدية الكامل للشعب الفلسطيني أوأكد السيد باناجيوتيس فوتياديس رئيس بلدية 

وضرورة منحه حقه في الدولة واألمن والسيادة، مشيراً إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني 
الجهود الكبيرة والتاريخية من دولة اليونان وشعبها لدعم صمود مشيراً في سياق متصل إلى عدد من 

وأعلن فوتياديس عن موافقة المجلس البلدي في إنشاء حديقة الصداقة اليونانية  .الشعب الفلسطيني
الفلسطينية لألطفال في خان يونس إلى جانب تدريب كوادر بلدية خان يونس واالستعداد الكبير الستقبال 

  .ة الفلسطينية الزائرة لليونانالوفود الشبابي
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والجدير بالذكر أن رئيس بلدية أخارنون قد وعد نظيره الفرا بالتعاون الجدي من أجل دمج بلدية خان 
  .يونس في إتحاد بلديات البحر المتوسط وهو أكبر تجمع للبلديات في أوروبا

  27/5/2010 قدس برس،
  

  نا سج26ارتفاع أعداد سجون ومعتقالت االحتالل إلى  .30
ن أعداد سجون أ أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى في تصريح صحفي ب: علي سمودي-جنين 

 سجن ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق بعد أن أعلن االحتالل عن االنتهاء من 26االحتالل ارتفعت إلى 
سطول الحرية لرفع  مشارك في أ800ستعداداً إلمكانية اعتقال اإنشاء معتقل من الخيام في ميناء اشدود 

  .الحصار عن قطاع غزة
  28/5/2010القدس، فلسطين، 

  
  طبريا ستضخ إلى األردن الصيف الحاليبحيرة  مليون متر مكعب من مياه 30 .31

 من المقّرر أن  يزّود الجانب اإلسرائيلي، األردن بثالثين مليون متر مكّعب من مياه بحيرة طبريا، :عّمان
 أعقاب اجتماع لجنة المياه المشتركة األردنية اإلسرائيلية الذي انتهت خالل أشهر الصيف المقبلة، في

، إلى أنه تم االتفاق خالل )27/5(وأشارت مصادر صحفية أردنية، يوم الخميس  .أعمالها أمس األربعاء
ي اجتماع لجنة المياه المشتركة على تزويد األردن بذات الكمية من المياه التي تزّود بها العام الماضي، أ

  .ما مقداره نحو ثالثين مليون متر مكعب عبر ناقل طبريا
  27/5/2010 قدس برس،

  
  مؤتمر توحيدي يجمع الكتّاب الفلسطينيين في الداخل والخارج خالل عام: دمشق .32

، سلسلة )26/5( األربعاء يوم اختتم الكتاب واألدباء الفلسطينيون في األراضي المحتلّة والشتات، :دمشق
عقدت في العاصمة السورية دمشق بشأن أحقية وشرعية تمثيل االتحاد العام لألدباء لقاءات تشاورية 

  .والكتّاب الفلسطينيين، لدى المؤسسات العربية النظيرة
وأفضت اللقاءات التي جرت تحت رعاية االتحاد العام لألدباء والكتّاب العرب، إلى الموافقة على توحيد 

ن المتواجدين في األراضي الفلسطينية المحتلّة وبين أولئك الذين جسم االتحاد بين الكتّاب الفلسطينيي
يقطنون خارجها، إضافة إلى التأكيد على تنسيب الكتاب واألدباء الذين يستحقون العضوية حسب النظام 

  .، تمهيداً لعقد المؤتمر العام التوحيدي خالل عام"دون أي عائق أو تمييز"
خالل الفترة االنتقالية " مجلس مؤقت"يرية لالتحاد، تكون بمثابة ومن المقّرر أن يتم تشكيل لجنة تحض

المؤدية إلى عقد المؤتمر العام التوحيدي خالل العام المقبل، على أن تمثّل فلسطينيي األراضي المحتلة 
  . والضفة الغربية وقطاع غزة والكتاب الفلسطينيين في بالد الشتات1948في العام 

  27/5/2010 قدس برس،
  

  اسحق الور جديد للكاتب اإلسرائيلي كتاب" الليبراليةالصهيونيةطير أسا" .33
كيف نفسر هذا الحب الزائد لليهود في الوقت الذي تعرض فيه كل تلفزيونات العالم : عبد الهادي عيد

الممارسات الهمجية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين؟ لماذا هذا االهتمام بالهولوكوست بعد مضي نصف قرن 
؟ لماذا يسعى اليهود  لكل ما هو ليس أوروبياًلى حصوله؟ كيف ولماذا أصبح الهولوكوست عنواناًتقريبا ع

الصهاينة الستبعاد كل الضحايا غير اليهود من الذاكرة اإلنسانية العامة بينما تقام المتاحف ويخصص 
 الصهيوني "اليسار"سمى ، إلقامة ذكرى المحرقة اليهودية؟ ما هو الدور الذي يلعبه أدباء ما ييوم، سنوياً

 الحالي في ترويج الفكر الكولونيالي الجديد وفي بناء إيديولوجية الدولة اإلسرائيلية وتسويقها في الخارج؟ 
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الحب األوروبي (تلك أسئلة يطرحها الشاعر اإلسرائيلي اسحق الور في كتاب صدر بالفرنسية بعنوان 
أساطير الصهيونية (م ترجم إلى اإلنكليزية بعنوان ث)  في إسرائيل"معسكر السالم"الجديد للسامية و

قدم الكتاب . مع مقدمة بالغة األهمية موجهة إلى قراء اإلنكليزية، األميركيين بشكل خاص) 1) (الليبرالية
 . خوسيه ساراماغو وعّرف به جون برغر

لية وكذلك تاريخ كجواب محتمل يعتقد الور أن إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية وعالقتها بالرأسما
 . االستعمار تكمن وراء هذا االهتمام بالهولوكوست وبذكراه

  28/5/2010السفير، 
  

  مشعل يرفض التدخل..  في االردن تتصاعد"االخوان"زمة أ ":العربيالقدس " .34
رغم االستسالم السياسي الذي يتحدث عنه قادة جنـاح الحمـائم فـي الحركـة      :عمان ـ بسام البدارين 

ردنية اال ان االزمة الداخلية في التنظيم االخواني تتصاعد بين الصقور والحمائم، خصوصا             االسالمية اال 
' اعاقـة 'بعدما هدد المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد باالستقالة من موقعه اذا اصر الحمائم على                

  .طريق حليفه الشيخ زكي بني ارشيد نحو كرسي الرئاسة في حزب جبهة العمل االسالمي
بنفس التوقيت لجأ المعتدلون لثالثة خيارات لتجربتها دفعة واحدة بهدف منع بني ارشيد وهو حليف قوي                
لحركة حماس ايضا من الجلوس على كرسي االمين العام للحزب مع منع الناشط الصقوري علـي ابـو                  

ن السكر من الجلوس بدوره على كرسي رئاسة مجلس شورى الحزب في اطار تبـادل االتهامـات بـي                 
  .الجانبين

الخيار االول، كان االتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ومطالبته بالتدخل القناع              
صديقه بني ارشيد بتقديم تنازالت حرصا على العالقة بين الجانبين والمتصل من طرف الحمـائم، كـان                 

التنظيمية مع حماس الشيخ الدكتور     اكثرهم تشددا في مسألة تفكيك العالقات       ' القدس العربي 'حسبما علمت   
  .ارحيل الغرايبة

هذا الموضوع ال يخصنا وال عالقة لنـا       : رد مشعل كان سياسيا بامتياز، فقد اعتذر عن عدم التدخل قائال          
  .به وهو شأنكم

بطبيعة الحال لم يقنع الرد ممثل جناح الحمائم الذي يتصور ان مشعل هو الداعم الخلفي اصـال لجنـاح                   
عتبارات كثيرة، ويعتقد بأن حركة حماس تسعى لرديف قوي في الـساحة االردنيـة رغـم                الصقور وال 

  .اعالنها المعاكس
حتى تصل رسالة يقولـون فيهـا الصـحاب        ' رفع الراية البيضاء  'لخيار الثاني، وهو التعبير داخليا عن       ا

 الذين -ا الصحاب القرار سنخلي الساحة تماما للصقور ولتتحملوا النتائج ـ الكالم هن : القرار في السلطة
 وخانوهم عمليا، والذين يرفضون التدخل لـصالح المعتـدلين ال بـل             2007خذلوا الحمائم في انتخابات     

على حد تعبير الدكتور عبد اللطيف عربيات مـن الطـراز الـذي يـسمح               ' تحرجهم'يقومون بتصرفات   
  .للصقور باللعب على وتر المشاعر والعواطف عند الكادر

 هوامش المناورة امام الحمائم لجأوا مساء الثالثاء للخيار الثالث كطلقة اخيرة في معركتهم              وازاء ضعف 
 وقعه الفرحان وعربيـات     -الستعادة مواقعهم في قيادة حزب الجبهة فاصدروا بيانا داخليا اشبه بالفتوى            

 العامة ورئاسة    يؤكدون فيه بأن التوصية بجلوس بني ارشيد وابو السكر على كراسي االمانة            -وآخرون  
  .الشورى ليست شرعية وال قانونية

تمامـا  ' اسـترخاء 'الصقور من جانبهم ينفون اي صلة لحماس بالقصة من اصلها وتبدو جبهتهم في حالة           
ـ             وهو ان يوصي ذلك    ' القدس العربي 'فابو السكر مستعد للتنازل عن موقعه في حالة واحدة فقط كما قال ل

 امر يعرف ابو السكر ان المعتدلين ال يريدونه الن فرصتهم ضـعيفة             اجتماع جديد لمجلس الشورى وهو    
  .في اي اجتماع جديد
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' التخريجـة 'وبني ارشيد من جهته يؤشر للمقربين منه بأن المعركة شبه منتهية لصالحه وما تبقى هـو                 
خوانيـة  المعتادة في الروح االخوانية، اما همام سعيد فيصر على دعم بني ارشيد متمـسكا بالتقاليـد اال                

اذا اصررتم على موقفكم سأنسحب واترك منـصب المراقـب          'العريقة ويطرح باختصار الشعار التالي      
  .لكنه يعرف ان الحمائم ال يستطيعون تحمل كلفة ذلك' العام

  28/5/2010القدس العربي، 
 

  تطمينات لبيروت حول التهديدات اإلسرائيلية تجاه لبنانهناك: الحريري .35
عد الحريري في لقاء جمعه مع السفراء العرب المعتمدين في األمم المتحدة رداً قال رئيس الحكومة س

إن : على سؤال لممثل مصر في اللقاء حول التهديدات اإلسرائيلية تجاه لبنان وموقف إدارة أوباما منها
واشنطن والدول الغربية تحّركت بشكل واضح وصريح لردع اسرائيل عن تهديد لبنان وكان هناك 

 . ت لبيروت في هذا المجالتطمينا
" سكود"وأضاف إن إسرائيل حاولت إثارة البلبلة في الرأي العام العالمي بإثارة قضية تهريب صواريخ 

 . ، وأنه نفى تماماً صحة هذه التقارير في لقائه مع أوباما"حزب اهللا"إلى 
الرئيس االميركي جّدد له األخير وأبدى الحريري ارتياحاً كبيراً إلدارة أوباما، وقال إنه خالل اللقاء مع 

 . تمسكه بالسالم في الشرق األوسط والتوصل الى تسوية على اعتبار أن ذلك مصلحة قومية أميركية
وقال الحريري إنه التقى مبعوث السالم األميركي جورج ميتشيل الذي أكد له أنه سيواصل زياراته 

لجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وسيقوم بزيارات المكوكية للمنطقة وأنه سيعقد اجتماعات اسبوعية مع ا
 . للبنان وسوريا

وأشار الحريري إلى أن اإلدارة األميركية تتعّرض لضغوط قوية من قبل جماعات أميركية يهودية 
من أجل توفير المزيد من الدعم إلسرائيل، بينما ظهرت للمرة األولى جماعات أميركية " ايباك"كمنظمة 

التي تؤيد إسرائيل كذلك ولكن " جي ـ ستريت"ذلك التوجه، كما هو الحال مع منظمة يهودية مناوئة ل
 . بتوجه أكثر ليبرالية ودعماً للتوصل لتسوية سلمية

ووّجه مندوب سوريا بشار الجعفري سؤاالً للحريري حول موقف الواليات المتحدة والدول الغربية من 
مبادرة السالم : "ها بأنها عالمة ضعف عربية، فأجابمبادرة السالم العربية، وكيف أن البعض يفّسر

. نحن نطالب بسالم شامل وليس بالتنازل. الضعيف هو من يقوم بالحرب ويهدد بها. العربية ليست ضعفاً
 ". وعلينا أن نظهر للعالم جرائم اسرائيل وأن نفضح الممارسات اإلسرائيلية

  28/5/2010السفير، 
  

  لدينا ضمانات من كل األطراف : لمنطقة حرباً في اتستبعد" يونيفيل" .36
ميلوش " يونيفيل"استبعد مدير الشؤون السياسية والمدنية في القوات الدولية العاملة في لبنان : بيروت

ضمانات لدى القوات الدولية من جميع األطراف بإبقاء "، كاشفاً عن "حصول حرب في المنطقة"شتروغر 
  ".الوضع هادئاً وتحت السيطرة

الجيش اإلسرائيلي ": "اليوم العالمي لحفظ السالم"ى هامش االحتفال الذي أقيم في الناقورة لمناسبة وقال عل
أبلغ يونيفيل بأن المناورات والتدريبات التي يقوم بها تتعلق بالجبهة اإلسرائيلية الداخلية، وهي ذات طابع 

  ".جاورةدفاعي وال عالقة لها بأي تطورات سواء في المنطقة أم في الدول الم
الوضع في الجنوب هادىء في شكل عام وأحياناً تحصل حوادث لكنها تحل بسرعة عبر جهاز "ورأى أن 

   1701أن التعاون مع جميع األطراف جيد من أجل تطبيق القرار "، مشدداً على "االرتباط التابع لليونيفيل
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 بفضل اإلرادة السياسية الملتزمة والحفاظ على وقف األعمال العدائية، وال أحد يريد الحرب أو التصعيد
  ".لدى هذه األطراف

  28/5/2010الحياة، 
  

 "رمتهم كالقمامة"وتل أبيب .. 6500يصل عددهم إلى " إسرائيل" لبنانيو": "يديعوت" .37
 عنصر من 2700أن في إسرائيل حاليا نحو " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة :  بوال أسطيح- بيروت

 هربوا إلى الدولة العبرية بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 6500ل نحو ، من أص"جيش لبنان الجنوبي"
الكثيرين غادروا إلى أوروبا بينما فضل آخرون الرجوع إلى لبنان والمثول "وأشارت إلى أن . 2000

 ".أمام القضاء
كان "نه ونقلت قناة إسرائيل الثانية عن نصيف حداد، الذي كان يعمل مضمدا لجنود الجيش اإلسرائيلي، أ

يملك بيتا كبيرا في لبنان، إضافة إلى أراض، إال أنه اآلن يعيش هو وزوجته وأربعة من أوالده في شقة 
وأشار إلى أن ". إسرائيل ألقتهم في سلة القمامة"، وأضاف " مترا مربعا فقط60ال تزيد مساحتها على 

حد، من دون أن تكون لهذه إسرائيل لم تعطه أي شيء سوى بطاقة هوية تفيد بأنه جندي في جيش ل"
الجيش اإلسرائيلي اخبرنا بأنه سيضمن إرجاع كل ممتلكاتنا المنقولة، إال أنه "وقال ". البطاقة أي امتيازات

 ".لم يفعل، مما جعلنا نبدو كأغبياء
  28/5/2010الشرق األوسط، 

  
  إحباط محاولة اغتيال أردوغان بدمى متفجرة .38

دة الغتيال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل أحبطت أجهزة األمن التركية خطة جدي
 12الحملة التى سيقوم بها فى محافظات تركيا لإلعداد الستفتاء مرتقب على تعديل الدستور يجري فى 

وذكرت وسائل إعالم تركية أن قوات األمن ألقت  .أيلول المقبل، يحد من تدخل الجيش بالحياة السياسية
اء منظمة جبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المحظورة، على الحدود القبض على عدد من أعض

وأشارت إلى  .التركية البلغارية، في محافظة أدرنة بشمال غرب البالد، كانوا يخططون الغتيال أردوغان
الغتيال أردوغان عن طريق حشو بعض الدمى جهزوا أن التحقيقات مع هذه العناصر كشفت عن أنهم 

ت؛ ألن من عادة رئيس الوزراء أن يقوم بتوزيع الدمى واأللعاب على األطفال أثناء التجمعات بالمتفجرا
وقالت وسائل إعالم تركية محلية إن الخطة كانت تقوم على . الجماهيرية والمؤتمرات الشعبية في تركيا

وتفجيرها أثناء دس الدمى المحشوة بالمتفجرات وسط الدمى التى يقوم أردوغان بتوزيعها على األطفال، 
  .إمساكه بها

 28/5/2010السبيل ، األردن، 
  

   تدعو حكام المسلمين لنصرة الفلسطينيينالسعودية»  واإلفتاءالعلميةالبحوث «لجنة  .39
تعديات إسرائيلية «وصفت اللجنة السعودية الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ما يجرى من : الرياض

فلسطينيين من ممتلكاتهم واالستيالء على بيوتهم ومزارعهم وممارسات ظالمة وتشريد اآلالف من ال
إجرام وظلم وبغي بحق القدس والمسجد األقصى «بأنه » ومساكنهم، واعتداء على المصلين والمتعبدين

هذه األحداث توجب على والة أمر المسلمين الوقوف مع إخوانهم «، مؤكدة أن »وأهل فلسطين
  .»م ومساعدتهمالفلسطينيين والتعاون معهم ونصرته

لما لبيت المقدس والقدس من فضل ولما له «: وأفادت اللجنة في بيان نقلته وكالة األنباء السعودية أمس
من مكانة في الشريعة اإلسالمية ومكانة في نفوس المسلمين واستشعاراً للمسؤولية، فإن اللجنة الدائمة 

بعت وال تزال تتابع بكل ألم ما أجري ويجرى من للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية تا
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التعديات والممارسات الظالمة التي تزداد يوماً بعد يوم وإخراج أهل الدور من دورهم وتشريد اآلالف 
من ممتلكاتهم واالستيالء على بيوتهم ومزارعهم ومساكنهم ليقيم عليها اليهود مغتصباتهم التي يسمونها 

من اعتداء على المصلين والمتعبدين، وإقامة الجدار العازل، وتشديد مستوطنات، وما يقومون به 
الحصار االقتصادي، وسحب الهويات، واالعتقاالت، وتدني مستوى الخدمات، وإغالق المؤسسات 
الخيرية، ومضايقة السكان بشتى ألوان المضايقات، وال شك في أن هذا إجرام وظلم وبغي بحق القدس 

سطين، وهذه األحداث األليمة توجب على والة أمر المسلمين الوقوف مع والمسجد األقصى وأهل فل
إخوانهم الفلسطينيين والتعاون معهم ونصرتهم ومساعدتهم، واالجتهاد في منع اليهود من االستمرار في 
عدوانهم واعتداءاتهم على المسجد األقصى، وإنهاء االحتالل الظالم، كل في ميدانه وموقعه قياماً 

إننا نوصي إخواننا المسلمين في فلسطين والقدس بتقوى اهللا تعالى «: واضافت. »ة وبراءة للذمةبالمسؤولي
والرجوع إليه سبحانه، كما نوصيهم بالوحدة على الحق وترك الفرقة والتنازع، لتفويت الفرصة على 

  .»العدو الذي استغلها وسيستغلها بمزيد من االعتداءات والتوهين
  28/5/2010الحياة، 

  
   ال تعارض بين جهود ليبيا ومصر في المصالحة الفلسطينية: العربيةلجامعةا .40

أكدت الجامعة العربية عدم وجود تعارض بين جهود ليبيا رئيس القمة العربية والجهود : القاهرة
وقال نائب  .المصرية بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبار األخيرة الجهد األساسي المدعوم عربيا

قمة سرت " إن -في تصريحات صحافية أمس-العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي األمين 
باعتباره الرئيس -أصدرت قرارا بدعم الجهود المصرية للمصالحة ودعم جهود القائد معمر القذافي 

هو الورقة مسار المصالحة الفلسطينية يبقى "وشدد على أن  ". بمتابعة تنفيذ هذه القرارات-الحالي للقمة
  ".يكون هناك تجاوب معها"، معربا عن أمله في أن "التي قدمتها مصر

  28/5/2010الخليج، 
  

 السعودية تريد أن يعود الحق للشعب الفلسطيني: األمير سلمان .41
أكد األمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في أعقاب لقائه وزير الخارجية النرويجي : أوسلو

ور في إطار زيارته الحالية ألوسلو، أن السعودية تريد أن تعود للشعب الفلسطيني حقوقه يوناس غاره ست
 .بموجب قرارات الشرعية الدولية، وتريد االستقرار للجميع وأن يعطى كل صاحب حق حقه
  28/5/2010الشرق األوسط، 

 
 االميركي يطالب كلينتون بإدخال عباس المفاوضات المباشرة  الشيوخمجلس  .42

تعمل رئيسة لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ االميركي السيناتور ديـان           : جو معكرون  -ن  واشنط
فاينشتاين، لجمع تواقيع زمالئها على رسالة ستوجه على األرجح اليوم الجمعة الى وزيـرة الخارجيـة                

ـ               دخول االميركية هيالري كلينتون تدعو فيها الى الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ل
 . مباحثات مباشرة مع اإلسرائيليين

كمؤيدين ثابتين إلسرائيل والعالقات االميركية االسرائيلية، نكتب مـن اجـل           «ويبدأ نص الرسالة بالقول     
التعبير عن دعمنا إلطالق المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلـسطينية إلنهـاء النـزاع                

نـشيد  «وتتابع  . »عالة من المبعوث االميركي الخاص جورج ميتشل      االسرائيلي الفلسطيني مع مشاركة ف    
اوباما بإعادة إطالق عملية السالم المتوقفة وبتأديتها لدور ريادي         ) الرئيس االميركي باراك  (بالتزام ادارة   

نشيد بالتزام رئيس الوزراء بنيامين     «وتتوجه الرسالة الى كلينتون بالقول      . »في ضمان التوصل الى اتفاق    
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نياهو بالمحادثات المباشرة ونحثكم للضغط على الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سـالم فيـاض               نت
 . »للرد بالمثل

28/5/2010السفير،   
 

  "إسرائيل" واشنطن إرضاء للكونغرس ولترميم عالقة أميركا مع إلىدعوة نتنياهو  .43
 الحكومـة اإلسـرائيلية     تأتي دعوة الرئيس باراك أوباما لـرئيس      ): أ ف ب   (- جويس كرم    -واشنطن  

وطـي صـفحة    » ليكـود «بنيامين نتانياهو الى البيت األبيض الثلثاء المقبل، كمحاولة لمصالحة زعـيم            
  .الماضي) مارس(الخالفات المتالحقة منذ توجه نائب الرئيس جوزيف بايدن الى تل أبيب في آذار 

التي فاجأ فيها مـدير فريـق البيـت         ، فإن الزيارة    »الحياة«وبحسب أوساط اميركية مطلعة تحدثت إليها       
األول زمنـي   : لـسببين » على عجـل  «األبيض رام إيمانويل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، جرى ترتيبها         

يتقاطع مع جدول نتانياهو الذي سيكون في طريقه الى كندا األسبوع المقبل في زيارة رسمية للقاء رئيس                 
  . وزرائها ستيفن هاربر

للبيـت  » رئاسية«نتانياهو ودعوته الى زيارة     » مصالحة«دراك واشنطن ضرورة    أما الثاني فينطلق من ا    
األبيض تعّوض عن زيارتيه السابقيتين اللتين غلب عليهما التعتيم اإلعالمي والحرج بعد مغادرة أوبامـا               

 بايـدن   اإلسرائيلية بسبب االستيطان وطريقة استقبال-االجتماع في آخر لقاء، واحتدام العالقة األميركية  
  . بإعالن مخطط استيطاني في القدس الشرقية

الرئيس أوباما يتطلع لزيـارة عبـاس فـي المـستقبل     «أن » الحياة«وأكد مسؤول في البيت األبيض لـ   
» نحو أسبوع «وتتوقع األوساط وصول عباس بعد      . »القريب، ونحن نعمل على التوقيت وتحديد المواعيد      

، اذ أن   »ليكـود «ت األبيض الى تحسين الصورة اإلعالمية مع زعيم         من زيارة نتانياهو، لذلك يسعى البي     
استقبال عباس وعقد مؤتمر صحافي معه في الحديقة الوردية من دون دعوة نتانياهو، سيعني تفاقم أزمة                

  . البيت األبيض مع اللوبي اإلسرائيلي ونواب الكونغرس
28/5/2010الحياة،   

  
  كاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانــون الدوليبارت" إسرائيل "تتهم" العفو الدولية" .44

واصلت علـى مـدار عـام       "أشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات اإلسرائيلية         :  أشرف الهور  -غزة  
 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على               2009

راضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة           الخدمات األساسية ووصولهم إلى أ    
 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كمـا أدى إلـى أزمـة               1.5والذي حّول سكانه البالغ عددهم      

  ."إنسانية
كثيراً ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت            "وقال إن إسرائيل    

أو أخّرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحاالت الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العالج              
 شخصاً وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات         28الطبي في الخارج، وتُوفي ما ال يقل عن         

ة الغربية المحتلة، بينما    اإلسرائيلية في إجالء فلسطينيين قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضف          
  ."تسمح بتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع

لجأت على مدار العام إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً          "وأضاف التقرير ان القوات اإلسرائيلية      
  ."ن فلسطينيين لمعاملة سيئةضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرت الدعاوى من تعرض معتقلي

مئات رهن االعتقال اإلداري بدون تهمة، وظل آخرون يقـضون أحكامـا بالـسجن              "وأشار الى احتجاز    
صدرت إثر محاكمات عسكرية جائرة، بينما تمتع الجنود والمستوطنون اإلسـرائيليون الـذي ارتكبـوا               

  ."اءلة والعقابانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بحصانة كاملة تقريباً من المس
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جراء هجمات إسرائيلية اسـتُخدمت فيهـا       ) استشهدوا(قُتلوا  "وقال التقرير إن مئات المدنيين الفلسطينيين       
قذائف بعيدة المدى وبالغة الدقة ُأطلقت من طائرات مقاتلة وطائرات مروحية وطائرات موجهة من دون               

 أهدافها، ولم يكن الضحايا فـي مرمـى   طيارين، أو من دبابات تتمركز على مساحة عدة كيلومترات من      
النيران أو يشكلون دروعاً بشرية لحماية المسلحين، بل قُتلوا في بيوتهم أثناء نومهم أو قيامهم باألعمـال                 

  ."اليومية أو أثناء اللعب
تعرض بعض المدنيين وبينهم أطفال، إلطالق النار عليهم من مسافة قريبة دون أن يـشكلوا               "وأشار الى   

لى حياة الجنود اإلسرائيليين، ووقعت اعتداءات على بعض األطقم الطبية وسـيارات اإلسـعاف              خطراً ع 
  ."أثناء قيامها بإسعاف الجرحى مما أسفر عن سقوط عدة قتلى

أن عدداً كبيراً من هذه الهجمات يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، إذ انها كانت تُشن بـدون                "وأضاف التقرير   
  ."سب وكانت تستهدف المدنيين واألهداف المدنية بشكل مباشرتمييز وبشكل غير متنا

جميع االحتياطات الممكنة لتقليل المخاطر على المـدنيين إلـى الحـد            "وقال التقرير ان إسرائيل لم تتخذ       
األدنى، ولم تسمح بالوصول إلى العاملين في الخدمات الطبية واإلغاثة والسيارات الطبيـة وال بمـرور                

  ."وهذه السيارات في الوقت المناسبهؤالء العاملين 
 عن حالة حقوق اإلنـسان فـي العـالم إلـى أن القـوات               2010وأشار تقرير منظمة العفو الدولية لعام       

شنت هجمات على مستشفيات وأطقم طبية وسيارات ومرافق إنسانية، بما في ذلـك بعـض               "اإلسرائيلية  
 مستشفى  15، وألحقت أضراراً بما ال يقل عن        )اأونرو(مباني وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

 سـيارة   30 مستشفى في قطاع غزة وكانت األضرار شديدة في بعضها، كما أصابت قرابة              27من بين   
  ." من العاملين في القطاع الصحي16إسعاف وقتلت 

 أو الميليشيات   )حماس(أن منظمة العفو الدولية لم تجد أدلة تثبت استخدام حركة المقاومة اإلسالمية             "وأكد  
المسلحة المستشفيات كأماكن لالختباء أو لشن هجمات، ولم تقدم السلطات اإلسرائيلية أية أدلة تؤيد مثـل                

  ."هذه االدعاءات
إن القوات اإلسرائيلية استخدمت في عدة حاالت بعض المدنيين الفلسطينيين وبينهم أطفـال             "وقال التقرير   

  ." أو أجبرتهم على تنفيذ مهام خطرةكدروع بشرية خالل العمليات العسكرية
شنت هجمات من مناطق قريبة من منازل مأهولة بالسكان، وتعمدت منع           "وأضاف ان القوات اإلسرائيلية     

وإعاقة مواد اإلغاثة العاجلة والمساعدات اإلنسانية من الدخول إلـى قطـاع غـزة، وهاجمـت قوافـل                  
الخدمات الطبية ما أجبر وكالـة غـوث وتـشغيل          المساعدات ومراكز توزيعها فضالً عن العاملين في        

  ."الالجئين الفلسطينيين واللجنة الدولية للصليب األحمر إلى تقليص عملياتها في قطاع غزة خالل الهجوم
أدى " 2007يونيـو   /وقال التقرير ان استمرار الحصار العسكري على قطاع غزة والساري منذ حزيران           

وأصبح أربعة من بين كل خمسة من أهالي غـزة يعتمـدون علـى              إلى تعميق األزمة اإلنسانية هناك،      
المعونات اإلنسانية بسبب ارتفاع معدالت البطالة وانتشار الفقر المدقع وارتفاع أسعار المـواد الغذائيـة               

  ."الناجم عن نقص المواد
 من خالل تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين أن الهدف من الحصار هـو فـرض  "وأشار الى انه اتضح   

  ."نوع من العقاب الجماعي على أهالي غزة، وهو األمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
إن الفلسطينيين ظلوا يعانون من عراقيل تعـوق قـدرتهم          "وحول الوضع في الضفة الغربية، قال التقرير        

من جـراء الجـدار     على الوصول إلى الخدمات األساسية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وذلك             
 كيلومتر ويفصل الكثير من الفلسطينيين عن أراضـيهم وأمـاكن           700األمني الذي تشيده إسرائيل بطول      

عملهم وأقاربهم، باإلضافة إلى أوامر حظر التجول لفترات طويلة ونقاط التفتيش والحواجز اإلسـرائيلية              
  ." حاجز وغير ذلك من عقبات اإلغالق600البالغ عددها نحو 
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واصلت منع الفلسطينيين في األراضي المحتلة من الحصول على نـصيب عـادل             "ف أن إسرائيل    وأضا
وكاف من إمدادات المياه اآلمنة ما أعاق التنمية االجتماعية واالقتصادية وشكّل خطراً على الصحة، وهو               

  ."األمر الذي يعد انتهاكاً لمسؤوليات إسرائيل باعتبارها سلطة االحتالل
 لتراً للفرد يوميـاً، أي      79معدل استهالك الفلسطينيين من المياه ال يكاد يصل إلى          "ر الى ان    وأشار التقري 

كمـا دّمـر الجـيش      .  لتر للفرد يومياً   100أقل من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو           
ي الضفة الغربية   اإلسرائيلي مراراً عدداً من صهاريج تخزين مياه األمطار التي يستخدمها الفلسطينيون ف           

  ."بذريعة أنها بنيت بدون تصريح
أجلت بشكل قسري أعدادا من الفلسطينيين وهـدمت منـازلهم، وال           "وذكر التقرير أن القوات اإلسرائيلية      

سيما في القدس الشرقية بذريعة أنها بنيت بدون تصاريح، والتي يحرم الفلسطينيون بـشكل دؤوب مـن                 
مستوطنات اإلسرائيلية بالتوسع على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير         الحصول عليها، فيما يسمح لل    

  ."مشروع
أفرطت في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى إصـابة            "وأشار الى ان القوات اإلسرائيلية    

ـ                دموع الكثير منهم ووفاة بعضهم، كما أقدمت القوات األمن اإلسرائيلية على استخدام القنابل المـسيلة لل
  ."والعيارات المطاطية والذخيرة الحية في ظروف لم تشكّل تهديداً خطيراً لجنودها أو لآلخرين

استمر ورود أنباء عن تعرض فلسطينيين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على             "وقال التقرير   
بار على البقاء لفتـرات     أيدي جهاز األمن العام اإلسرائيلي، ومن بينها الضرب والحرمان من النوم واإلج           

طويلة في أوضاع مؤلمة وبذريعة الضرورة كمبرر للتعذيب، فيما ظل اإلفالت من العقاب هـو القاعـدة     
السائدة بالنسبة ألفراد الجيش اإلسرائيلي والشرطة وغيرها من قوات األمن وللمستوطنين اإلسـرائيليين             

  ."بما في ذلك القتل غير المشروع
كان من بين أشكال العنـف التـي مارسـها مـستوطنون إسـرائيليون ضـد                "وأضاف تقرير المنظمة    

الفلسطينيين، الضرب وإلقاء الحجارة وتخريب المحاصيل والبيوت، وفي الحاالت النادرة التي ُأدين فيهـا              
  ."أفراد من قوات األمن اإلسرائيلية، كانت العقوبات مخففة إلى أقصى حد

28/5/2010القدس العربي،   
  

   تقاعد من عمله في الضفة الغربيةطلبم دايتون يقد .45
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع األميركية امس ان الجنرال األميركي الذي يعمـل             : )أ ف ب   (–واشنطن  

. مستشاراً لدى األمن الفلسطيني كيث دايتون طلب التقاعد بعد ان امضى خمس سنوات في هذا المنصب               
 قدم طلباً للتقاعد بموجب القانون العـسكري، وينتظـر          ان دايتون » فرانس برس «وقال المسؤول لوكالة    

)  عامـا  61(وكان دايتون   . موافقة وزير الدفاع روبرت غيتس الذي سبق ان طلب منه تمديد فترة عمله            
وفـي  . اشرف على المساعدة العسكرية لتدريب القوات االمنية الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عبـاس            

 االمن الفلسطينية القانون والنظام في عدد من مدن الضفة الغربية كانت            السنتين الماضيتين، فرضت قوى   
  .2000معاقل اساسية للناشطين في خضم انتفاضة عام 

28/5/2010الحياة،   
  

  في القدس" كنيس الخراب" األبيض يصلي في البيتمدير  .46
البلـدة القديمـة    تجول رئيس طاقم الموظفين في البيت األبيض رام عمانوئيل فـي            : يو بي أي  -تل أبيب 

الذي أثار افتتاحه مـؤخرا انتقـادات فلـسطينية وعربيـة           " كنيس الخراب "بالقدس أمس الخميس وزار     
  ". معاد للسامية"وإسالمية شديدة، فيما تظاهر مستوطنون متطرفون ضده في المكان ونعتوه بأنه 
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يين أحاطوا بعمانوئيـل    وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن قوات أمن إسرائيلية وحراس شخصيين أميرك          
وهتـف نـشطاء    . وعائلته ومنعوا ناشط اليمين المتطرف اإلسرائيلي إيتمار بن غفير من االقتراب منـه            

  . اليمين المتطرف بشعارات منددة بعمانوئيل والرئيس األميركي باراك أوباما
ن حقـي االحتجـاج   م"، و"كاره إلسرائيل) أي عمانوئيل(لن تسكتوني، وهو "وقال بن غفير لقوات األمن      

ولفتـت وسـائل إعـالم      ". ويحرض ضد إسـرائيل   ) إلى الفلسطينيين (ضد من يريد تسليم حائط المبكى       
إسرائيلية مؤخرا إلى أن سياسة الواليات المتحدة تقضي بعدم زيارة مسؤولين أميـركيين إلـى القـدس                 

  . ؤولين فلسطينيينالشرقية باعتبارها منطقة محتلة باستثناء أن هدف الزيارة االلتقاء مع مس
  28/5/2010الشرق، قطر، 

 
  من احتياجاتها% 18تعاني أزمة والدعم الخليجي يوفر " األونروا: "غراندي .47

) األونـروا (أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين   :  عبد النبي شاهين   -الرياض  
ليجي للمنظمة لكي تـتمكن مـن مواجهـة         فيليبو غراندي أهمية توفير الدعم من دول مجلس التعاون الخ         

التحديات التي أمامها وتلبية الطلب المتواصل والمتزايد على خدماتها، مشدداً على أن المنظمة تحتاج إلى               
  .خمسين مليون دوالر لتحسين البرامج المقدمة لالجئين

الدعم الخليجي  «في الرياض خالل زيارته للعاصمة السعودية إن        » البيان«وقال غراندي في تصريح لـ      
منوها في هذا الصدد بالدور المهم الذي تقوم به دول مجلـس            » من احتياجات االونروا  % 18يوفر نحو   

  .التعاون الخليجي في دعم الوكالة التي قال انها تواجه أزمة مالية خانقة
ولكنهـا   مليون يـورو     428تبلغ  » أونروا«وكشف المسؤول الدولي عن أن الميزانية األساسية السنوية ل        

 مليون يـورو ضـرورية      70 مليون يورو، مشيرا الى أن من هذا المبلغ هناك           130تفتقر هذا العام لـ     
وحث جراندي الدول العربية وخاصـة دول       . للغاية لضمان استمرارية وتحسين البرامج المقدمة لالجئين      

المادى للوكالة لسد العجز فى     مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالتزاماتها تجاه األونروا وزيادة دعمها           
  .ميزانيتها تنفيذا للقرارات السابقة للجامعة العربية بهذا الشأن

28/5/2010البيان، اإلمارات،   
 

   البريطاني ال يرضى أن يخشى اإلسرائيليون من االعتقالالخارجيةوزير  .48
" ير المرضي أو المبرر   غ"اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمس، في لندن أنه من            : ب.ف  .أ  

. بأنهم ال يستطيعون زيارة بريطانيا من دون التعرض إلى االعتقال           " اإلسرائيليون"أن يشعر المسؤولون    
كانون األول الماضي إلـى     /ورداً على سؤال عن احتمال تغيير اإلجراءات القانونية التي أدت في ديسمبر           

السابقة تسيبي ليفني بنـاء     " اإلسرائيلية"خارجية  أن تصدر محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق وزيرة ال        
أنـوي التحـرك    "على ناشطين فلسطينيين ما دفعها إلى إلغاء زيارتها إلى لندن في آخر لحظة، قال هيغ                

  .في هذا الشأن " بسرعة
ال يمكننا الدفاع عن وضع يشعر      . الوضع الحالي غير مرض وغير مبرر       "وقال في مؤتمر صحافي إن      

" . بأنهم ال يستطيعون زيارة هذا البلد شأنهم شأن غيرهم من الدول األخـرى            " إسرائيليون "فيه سياسيون 
نرى أنه غير مقبول تماماً أن تشعر شخصية مثل تسيبي ليفني بأنها ال تستطيع التوجـه إلـى                  "وأضاف  

  " . المملكة المتحدة التي تريد أن تلعب دوراً مهماً في عملية السالم في الشرق األوسط
28/5/2010خليج، ال  
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  لمنظمة التعاون االقتصادي يمكن أن تساعد السالم" إسرائيل"عضوية : برلسكوني .49
 قال رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني في باريس يوم الخميس بعـد أن أعلـن رئـيس                  :باريس

ـ               ة بالعاصـمة   الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا قبول العضوية في حفل اقيم في مقـر المنظم
 ان هذه الخطوة من شأنها ان تساعد فـي          -الذي رأس اجتماع وزراء المنظمة    -الفرنسية قال برلسكوني    
  .دفع عملية السالم لالمام

أعتقد ان االنضمام الي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يمكن ايضا          "واضاف قائال في مؤتمر صحفي      
  ."طي دفعة باتجاه استئناف المفاوضات أو ما قبل المفاوضات ان يع-مع االطراف الفلسطينية المختلفة -

  28/5/2010وكالة رويترز، 
  

   لليهود سعياً إلعادة صياغة موقف البيت األبيض من الصراع في الشرق األوسطجماعينقل  .50
نظم االتحاد اليهودي ألمريكا الشمالية نقال جماعيا لمئات مـن          :  أحمد عبد الهادي، الوكاالت    -واشنطن  

شباب اليهود من كافة الواليات إلى واشنطن، ونظم لهم عددا من اللقاءات يطوفون خاللها بين مسؤولي                ال
اإلدارة وأعضاء الكونجرس قبيل وصول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مـسعى جديـد               

  .إلعادة صياغة موقف البيت األبيض من الصراع في الشرق األوسط
28/5/2010عودية، الوطن أون الين، الس  

  
  الشرق األوسطوتتبنى عملية السالم ب" الحرب على اإلرهاب" أوباما لألمن القومي تسقط استراتيجية .51

 الرئيس األميركي باراك أوباما استراتيجية جديدة لألمن القومي تعتمد أعلن:  جويس كرم-واشنطن 
وفتح قنوات التعاون واالنخراط مع  "على االعتراف بوقائع القرن الحادي والعشرين"بالدرجة األولى 

.  بينها المملكة العربية السعودية والبرازيل وأخرى نافذة مثل الصين وروسيا"قوى جديدة وصاعدة"
، وحصر العداوة "اإلرهابالحرب على " تعبير بإسقاطه بالكامل عن نهج سلفه جورج بوش أوباماوابتعد 
 الحرب في وإنهاءشرق األوسط هي الدفع بعملية السالم، ، وتحديده ثالثة أهداف في ال"القاعدة"بتنظيم 

  ." مسؤولةإيران" إلىالعراق واالرتقاء 
 صفحة، أعاد البيت األبيض 52 وتقع في " األمن القوميإستراتيجية" أوباما تفصل إلدارةوفي أول وثيقة 

القية واالبداعية  القوة االقتصادية واألخإحياء األميركية وضرورة اإلستراتيجيةتعريف األولويات 
على الواليات المتحدة "وأكدت الوثيقة أن . للواليات المتحدة في حال أرادت التمسك بموقعها القيادي
  ."عظمة أميركا غير مضمونة" حيث "صوغ نظام دولي جديد يعكس واقع القرن الحادي والعشرين

  28/5/2010الحياة، 
  

   مشعلمكاشفاتصورتان في  .52
  علي بدوان

حة ووضوح، قد تكون من الجلسات النادرة التي يفصح فيها رئيس المكتـب الـسياسي               في جلسة مصار  
لحركة حماس عن دواخله وتقديراته السياسية، بل وعن مفاهيمه المتعلقة بطبيعـة المرحلـة فلـسطينياً                

في لقائه شبه المغلق مع بعض الفعاليات اإلعالميـة مـن الكتـاب             -وعربياً وإسالميا، قَدم خالد مشعل      
التلفـزة ووسـائل    ) كاميرات( والبعيد عن    2010آيار  /صحفيين مساء يوم الثالث والعشرين من مايو      وال

 رؤى سياسية ونظرية تتعلق بطبيعة المرحلة الراهنة من الحياة السياسية الفلسطينية والعربيـة              -اإلعالم
  . واإلسالمية
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بينه وبين الحضور من    ) األريحية(ليه  وقد بدا في تقديمه لرؤيته شفافاً إلى أبعد الحدود، في لقاء طغت ع            
جهة، والبساطة في عرض األمور دون الغرق في حقول األيديولوجيا والتنظير اللفظـي الـذي طالمـا                 

  . سيطرت واستدامت على الساحة السياسية الفلسطينية
وأروع ما سيطر على حديث مشعل ومكاشفاته للحضور، هدوء خطابه السياسي والفكري، وتجنبه إطالق              
اإلجابات االستفزازية أو االنجرار وراء ردود قاسية على عدد من األسئلة والتساؤالت التي وجهت إليه،               

الحريص على تقديم المبادرات المهدئة والمخلصة مـن موقعـه          ) صاحب المولود (فكان في هذا الجانب     
  . كصاحب وكراعي مسؤولية في البيت الفلسطيني

اسي في لقائه المشار إليـه، ومـاهي تقديراتـه ألفـاق المـصالحة              فما الذي جاء به رئيس المكتب السي      
  الفلسطينية، وهل يمكن لرؤيته أن تفتح اآلفاق أمام مرحلة قادمة من العمل السياسي والوطني الفلسطيني؟

  واحدة مرئية وواحدة مستترة 
األولـى يراهـا    الصورة  . في البداية اعتبر مشعل أن صورتين تسيطران على الحالة العامة في منطقتنا           

ألوانها ووضوحها، وهي صورة تعكس حالة التهالـك العربـي          ) فقاعة(الناس بسهولة ويسر، بسبب من      
على المنطقـة بـشكل     ) لألمة(والفلسطيني في جوهرها، صورة تملي وقائعها ومحتواها القوى المعادية          

  . زل، مالحقةعام، في مظاهر صارخة عناوينها  احتالل، نفوذ، تدخل، إمالءات، احتواء، ع
التي ارتضت ارتـسامات    ) حسب مشعل (فهي صورة تعكس الالمعقول في السياسات العربية واإلسالمية         

لتـصبح صـورة تغـري      . الصورة بأبعادها وألوانها وتضاريسها الواقعة عليها بفعل الطرف الخارجي        
كما هـي   . رب عامة وتدفعها لممارسة المزيد من الضغط على الفلسطينيين خاصة وعموم الع         " إسرائيل"

حيث يرى مشعل في تلك الصورة انعكاساً واضحاً لغياب المشروع          . صورة تعيق كفاح الشعب الفلسطيني    
أو كي نحـافظ    ) كيف ننفذ بريشنا  (العربي أو اإلسالمي المقابل، واقتصاره على عناوين مختزلة فحواها          

  . على استقرارنا كالً في قطريته الخاصة به
: نا خالد مشعل نحو مساحة التقاطع بين مكونين أيديولوجيين في الساحة الفلـسطينية            وفي هذا الجانب يشد   

  . التقاطع بين االتجاه اإلسالمي المقوم واالتجاه القومي اليساري
فأصحاب أيديولوجيا االتجاه القومي واليساري في فلسطين والمنطقة عموماً، يقـرون أيـضاً بغيـاب أو                

.  وحتى اإلسالمي الموحد لصالح صعود السياسات والبرامج القطريـة         باألحرى تراجع المشروع العربي   
وفي هذا التقاطع تعمل حركة حماس باتجاه الموائمة في الساحة الفلسطينية لتوليد برنامج موحد يلخـص                
التقاطعات السياسية في الساحة الفلسطينية وهو ما أسهب عنه خالد مشعل عند تحديده لعناصـر األزمـة                 

  .سطينية، وفي طرحه للبدائل ومخارج األزمةالداخلية الفل
أما الصورة الثانية التي يراها خالد مشعل، فهي صورة قد ال يراها النـاس وجمـوعهم بـسهولة وفـق                    

فهي صورة بوجهين، وجهها األول تفوق الطرف المعادي على المستوى العـسكري واألمنـي              . تقديراته
وجهها الثاني وجود المقاومة وصمودها، الذي شل من        و. واالقتصادي وحتى على مستوى األداء السياسي     

  . حدة سطوع الصورة األولى، ومن حدة حضور الوجه األخر للصورة الثانية
باتت عاجزة عن الحسم،    " إسرائيل"معتبراً أن أهم ما في استخالصات الصورة الثانية بوجهها الثاني، أن            

ع التوسعي االستيطاني اإلجالئي الـصهيوني      وهو إنجاز شبه إستراتيجي في مسار الصراع مع المشرو        
  . على أرض فلسطين وفي المنطقة

  الصراع بين األمم والحضارات له قوانينه
وفي هذا السياق يفسر خالد مشعل وجود صورة المقاومة وفعلها وتأثيرها بالرغم من االختالل الهائل في                

الجامـد لـدور    ) اإلستاتيكي(لمغايرة للفهم   ميزان القوى، بأن الصراع بين األمم والحضارات له قوانينه ا         
  . أدوات الصراع المادية المباشرة التي تتجاهل الحراكات والتحوالت والتطورات اليومية على األرض
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فلو اقتصر الصراع على الركون لموازين القوى المادية لوحدها دون غيرها، لما استقلت دولة واحدة في                
خرج مستعمر واحد من بلد ما في العالم، ولما شهدت جنوب أفريقيا            العالم عن أي نظام استعماري، ولما       

. تحولها الكبير مطلع تسعينيات القرن الماضي باتجاه دولة لكل مواطنيها بقيادة حزب المؤتمر األفريقـي              
  . ولما انهارت إمبراطورية واحدة خالل القرن الماضي الذي شهد انهيار خمس إمبراطوريات عظمى

إن ميزان القوى المختل لصالحكم ال يعني أن األمور         : (خاطب مشعل اإلسرائيليين بقوله   وفي هذا اإلطار    
  . فخاتمة األمور ال تقررها موازين القوى الراهنة على األرض لوحدها) لكم

وفي هذا السياق، تحدث مشعل عن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، معتبراً أن                
) المحرمـات ( أوالً للرئيس ميدفيديف كرجل شجاع، استطاع أن يتجـاوز سـقف             اللقاء يحسب ويسجل  

األميركية باللقاء مع قيادة تنظيم وطني فلسطيني وضعته اإلدارة األميركية تحت قوائم اإلرهاب، بـالرغم         
 كما يحسب لسوريا ولرئيسها بشار األسد، التي ما       . من أن روسيا تعمل في إطار اللجنة الرباعية الدولية        

  .زالت تواجه حمالت أميركية متواصلة عليها بالرغم من تراجع حدتها عن السنوات الماضية
وبتقدير مشعل، فإن اللقاء الثالثي الذي جمعه مع الرئيس السوري بشار األسد والرئيس الروسي ديمتري               

ق، وواحدة من   ميدفيديف، شكل واحدة من أهم المحطات الملفتة لالنتباه في زيارة الرئيس ميدفيديف لدمش            
أهم العالمات الصارخة المؤشرة على بوصلة السياسة الروسية للمرحلـة التاليـة بخـصوص الـشرق                
األوسط، في ظل الجهود التي تبذلها موسكو إلعادة تكريس تموضعها السياسي في المنطقة، وتحديداً في                

تي فـي ظـل العالقـات       قوس بالد الشام التي كانت على الدوام ساحة وجود تاريخي لالتحاد الـسوفيا            
  . السوفياتية السورية في العقود الماضية
  المصالحة والمرجعية وحكمة الموقف 

بإنجازها فـي المرحلـة الراهنـة،       ) قاسياً غير متفائل  (أما بالنسبة لمسألة المصالحة، فإن مشعل وإن بدا         
 المطـروح اآلن عنـد      باعتبارها مستبعدة عن طاولة البحث، انطالقاً من معطى هام عنوانه أن األساس           

اآلخرين في اإلطار الرسمي العربي وحتى الفلسطيني هو استئناف المفاوضات، وأن الحالة العربية عامة              
تنحو لتفضيل هذه المهمة في المرحلة الحالية، وبالتالي القفز فوق مسألة المصالحة الفلسطينية بالرغم من               

  . ة حول المصالحة الفلسطينية وأهميتهاالحديث اإلعالمي المتواتر من مختلف الجهات العربي
من مسألة المرجعيـة فـي      ) ال لبس فيه  (وواضحاً  ) عاقالً وحكيماً وحريصاً  (إال أنه بالمقابل أطلق موقفاً      

الساحة الفلسطينية التي أشار إليها البعض من الحاضرين في مجلس مشعل، معتبراً أن حماس لن تـسهم                 
ات، وبالتالي لن تسهم بتوليد المزيـد مـن االنقـسام فـي الـساحة      بتوليد ازدواجية وتنازع في المرجعي   

الفلسطينية، بل إن حماس ترى أن األصل أن يعمل على إعادة إحياء وبنـاء منظمـة التحريـر بعمليـة             
جذرية، سياسية، وطنية، تشاركية، ائتالفية، توافقية، تعيد المنظمـة ألصـولها، وتـسحبها مـن دائـرة                 

لصالح مشاركة في القرار السياسي واألمني، وتشكيل مجلس وطني جديد وفـق            ) كختم خليفة (االستخدام  
حضور وفعل وتأثير مختلف القوى وأوزانها على األرض، وتشكيل لجنة لإلشراف على االنتخابـات إن               

  . كان للمجلس التشريعي في الداخل أو للمجلس الوطني الموحد والمنشود
  ال أوراق تحت الطاولة، كلها فوق الطاولة

وفي جلسة مكاشفات مشعل، فإنه لم ينف، بل أكد، الحديث المتواتر عن رغبة حركة حماس بفتح قنوات                 
االتصال مع واشنطن وغيرها من دول العالم سعياً وراء تحشيد القوى إلـى جانـب الحـق الفلـسطيني                   

  ).ال شيء تحت الطاولة عند حركة حماس، كل شيء فوق الطاولة(والعربي، قائالً بأن 
 مشعل، أن أفصح عن وجود لقاءات متواصلة مع وفود أوروبية تتقاطر كل يـوم باالتـصال مـع                   وزاد

قيادات حركة حماس في أكثر من بلد، حيث طرحت تلك الوفود تقديم صـيغ مخففـة لـشروط اللجنـة                    
 الرباعية الدولية، لتتمكن من خاللها حركة حماس من التحاور المباشر مع اإلدارة األميركية ومع الغرب              

بشكل علني ورسمي وفق صيغة كان قد طرحها الرئيس األميركي األسبق جيمي كـارتر فـي لقاءاتـه                  
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لكنه في الوقت نفسه رفض فلسفة الشروط للحوار مع         . العديدة مع قيادات حركة حماس في فترات سابقة       
  .اآلخرين، معتبراً إياها انتقاصا ليس من مكانة حركة حماس بل ومن مكانة الشعب الفلسطيني

في هذا السياق، وبالفعل بات ملفتاً لالنتباه تواتر لقاءات قيادات حركة حماس العلنية مع الوفود األوروبية                
القادمة بين حين وآخر إلى منطقة الشرق األوسط، بعدما كانت في الفترات الماضية تتم فـي الكـواليس                  

  . وخلف الستار وداخل الغرف المعزولة عن وسائل اإلعالم
ك اللقاءات، االجتماع الذي ضم وفداً برلمانياً قوامه ثمانيـة نـواب بريطـانيين وأيرلنـدياً                وكان من تل  

وإسكتلندياً مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، تاله إجراء وفدين مـن النـواب اليونـانيين                 
 إدراج مكتبهـا    واإليطاليين محادثات مماثلة مع مشعل بعد اللقاء األول بيومين فقط وبعد أعوام قليلة من             

  .السياسي ضمن الالئحة األوروبية لإلرهاب
. لم تأت من فراغ أو دون مقدمات      ) العلنية والسرية ( وبالتالي فإن لقاءات قيادات حركة حماس األوروبية        

فقد جاءت لقاءات الرئيس األميركي األسبق كارتر المتعددة، لتكسر تابو الفيتو األميركي، ولتحمل معهـا               
ة وأكثر من مؤشر سياسي، بعد سلسلة من التحوالت التي تالحقت خالل الفترات الماضـية               أكثر من دالل  

على جبهة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والتي فرضت نفسها تلقائياً مع رسوخ مكانة حركة حماس في               
ولـة  النسيج المجتمعي والمعادلة الفلسطينية، وتعاظم تأثيرها في المسار السياسي بعد سـنوات مـن محا              

  .شطبها وإزاحتها خارج دائرة الفعل والتأثير
وهو ما رآه البعض من الفصائل الفلسطينية بدايات هامة للتأسيس لتغيير المواقف الرسمية األوروبية من               
الفصائل الفلسطينية المختلفة وقوى المقاومة، وحركة حماس خصوصاً، بينما اعتقد البعض أنه من المبكر              

  .، مشيرين إلى عدم حدوث تغيير جذري في المواقف األوروبيةالحديث في ذلك االتجاه
  التحول في الموقف األوروبي

وبالتأكيد فإن الحوارات واللقاءات األوروبية التي تمت وتتم اآلن مع حمـاس وقيـادات بـاقي القـوى                  
ر قناعـات   والفصائل، لم تكن حباً خالصاً من الغربيين أو إنصافا منهم لقضية عادلة، بل في سياقات تبلو               

بدأت ترسو رويداً رويداً، داخل مصادر القرار األوروبي، وهي قناعات تقر بـأن الخريطـة الـسياسية                 
الفلسطينية الداخلية متنوعة، وأن على األوروبيين أن يتعاملوا بطريقة مغايرة مع الفلـسطينيين، طريقـة               

نتخابات التشريعية الفلسطينية التي    تحترم هذه التعددية الفلسطينية، وهي تعددية رسختها وأكدت عليها اال         
  . جرت تحت رقابة األوربيين والرئيس كارتر ذاته

كما ساعد ويساعد اآلن على إعادة بناء الموقف األوروبي التحوالت التي أحدثتها عملية الـصمود فـي                 
حيـة  قطاع غزة، وما حققته قوى المقاومة الفلسطينية بشكل عام، على جميع األصـعدة الـسياسية والكفا       

  .واإلغاثية، رغم قرار الحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة
فقد جاءت مرحلة ما بعد غزة لتثير قناعات بدأت تتعزز لدى الكثيرين مفادها إدراك الغـرب الرسـمي،                  

لخطأ تقديراتهم المتعلقة بتكـوين الخريطـة الـسياسية الفلـسطينية،           " غير الرسمي "واإلدراك األميركي   
هلهم صعود حركة حماس، حيث لم يعد باإلمكان معاملتها كتيـار هامـشي باإلمكـان إقـصاؤه أو                  وتجا

  .تهميشه، ومن ثم القضاء عليه تلقائياً
  28/5/2010الجزيرة، نت، 

  
  لنتنياهو» عودة الوعي« الفلسطيني بـ االستقاللحين ُيرتهن  .53

  عريب الرنتاوي
ضاء السلطة الفلسطينية واسترضائها ، سبباً واحدا فقط ،         أعطوني سبباً واحداً ، يجعل إسرائيل مهتمة بإر       

سبباً واحداً فقط ، يدفع إسـرائيل       . يجعل إسرائيل تحسب حساباً لما تقوله السلطة أو تخبئه لقادمات األيام          
  .ألخذ السلطة والمنظمة والرئاسة ومن خَلفًهم جميعاً حركة فتح ، على محمل الجد
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 واحدة ، بمناسبة أو من دون مناسبة ، عن التذكير بأنه ضد المقاومـة               لدينا رئيس للسلطة ال يكف لحظة     
المسلحة وضد االنتفاضة ، وأنه لن يسمح باندالع هذه أو انطالق تلك ، في شـتى الظـروف ومطلـق                    
األحوال ، حتى وإن انهارت محادثات التقريب غير المباشرة ، أو وصلت المفاوضـات المباشـرة إلـى     

يس للمنظمة كل شيء جائز وممكن بنظره ، ما عدا المقاومة المسلحة واالنتفاضة             لدينا رئ . طريق مسدود 
، يقولها ويكررها حتى من دون أن يسأل عن رأيه ، ويتطوع بتقديم الموقف كما لو كان التزاما مبدئياً ـ  

الراهنـة  إيديولوجياً ـ عقيدياً ، وليس كموقفْ نابع من حسابات الربح والخسارة ، أو من شروط اللحظة  
، إلى  " دّمرت مشروعنا "و" خّربت بيوتنا "وتعقيداتها ، بل أنه ال ينسى أبداً تذكيرنا بان االنتفاضة هي التي             

  .آخر ما في األسطوانة المشروخة من مواقف باتت مملة ، أقله لفرط تكرارها
وال يكل أو   والمؤسف أن الرئيس ال يكتفي بطرح وجهة نظره كأي كاتب عمود يومي أو معلق سياسي ،                 

يمل من تكرار عرضه بهذه الصورة الفّجة ، بل ويتعهد من موقعه التنفيذي على رأس فـتح والـسلطة                   
والمنظمة ، بأن يمنع ما دام على قيد الحياة ، انزالق الفلسطينيين مجدداً إلى خيار االنتفاضة والمقاومـة                  

 ، فهل ثمة التزام أفضل مـن هـذا          المسلحة ، وأن يبذل كل ما في وسعه لقطع الطريق على هذا الخيار            
يمكن إلسرائيل أن تتطلع إليه أو تحلم بالحصول على مثله ممن يقف على رأس هرم السلطة والقرار في                  

  .فلسطين؟
جلُّ ما كانت تحلم به إسرائيل هو أن تحصل على زعيم فلسطيني يفي بالتزامات مكره على قطعها على                  

وحفظ االلتزامات األمنية للسلطة ، الراحل ياسـر        " اإلرهاب"اربة  التقيد بوقف النار ، مح    : نفسه من نوع  
. عرفات فعل ذلك جزئيا وفي ظروف معينة وألغراض سياسية ، ودائما تحت شعار مكرّه آخاك ال بطل                

اليوم لدينا رئيس مؤمن إيديولوجيا بفعل ذلك ، من جانب واحد ، ومن دون طلـب إسـرائيلي ، لـدينا                     
في الحماسة لمحاربـة    " متزّيد"لدينا رئيس موغل و   . صدي لكل من يخالفه الرأي    متطوع لفعل ذلك ، والت    

  .ما تبقى من بيوتنا" تخريب"انتفاضة جديدة كفيلة بـ" مستنقع"ومنع الشعب من االنزالق إلى " اإلرهاب"
وإلى جانبه ، وليس من خلفه أو تحت قيادته ، لدينا رئيس حكومة يقوم مشروعه بالكامـل علـى حفـظ                     

ن واالستقرار ، فبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل ، مشروط بالنجاح في حفظ أمن االحتالل أيضا                األم
، وإال لتعذرت المهمة واستحالت ، وفي سياق حفظ أمن االحتالل ال بأس من حفظ أمن الفلسطينيين مـن                  

 فـي ذلـك الـرئيس       الفلسطينيين الذين يهددون أمنهم واستقرارهم الذاتيين ، فال أحد في فلسطين ، بمن            
ورئيس حكومته ، يجرؤ على الزعم بأنه في وضع يمكنه من التعهـد بحفـظ أمـن الفلـسطينيين مـن                     

  .اإلسرائيليين ، سواء أكانوا جيشا نظامّياً أم قطعاناً سائبةً من المستوطنين
: ار األخرق حتى التلويح بخيارات أخرى ، لم يعد مدرجاً في قاموس السلطة والمنظمة اللهم باستثناء الخي              
                  فـي  " إّمذر"اللجوء إلى مجلس األمن ، فالسلطة وضعت بيضها كله ، أو باألحرى ما تبقى لها من بيض

، وهي تقف اليوم في وضع انتظاري مقيت ، ويكفـي أن الرهـان              " المفاوضات حياة "سلة الرهان على    
لرئيس الحكومة اإلسرائيلية   " عودة الوعي "الوحيد الذي يبني عليه الرئيس استراتيجيته ، هو الرهان على           

، وإيمانه بالسالم طريقاً للحفاظ على مصالح إسرائيل وليس مصالح الفلسطينيين ، عندها وعندها فقـط ،                 
تعلـم اللغـة    "هكذا يقول الرئيس ، سيكون الحل ممكناً وفي خالل أسبوع واحد فقط ، تماما على طريقة                 

  ".الروسية في سبعة أيام من دون معلم
التي يتبناها رئيس وزرائه ، تضع في يد        " دولة العامين "ية األسبوع الواحد التي يتبنّاها الرئيس و      استراتيج

 بالمائة من أوراق الحل ، ومن كانت بيـده          99,9نتنياهو وليس في يد واشنطن كما كان السادات يقول ،           
ة ، من مصلحته تماما أن      كل هذه األوراق ، من كانت في عقله كل هذه األفكار والميول اليمينية المتطرف             

يتجاهل الرئيس ورئيس الحكومة وكل الهياكل الفلسطينية ، من مصلحته أن يبقى المصالح الوطنية العليا               
لشعب فلسطين على مرمى األنياب الفوالذية الحادة لجرافات االستيطان والتوسع ، وهل يفعـل نتنيـاهو                

  .وأركان حكومته شيئا آخر غير هذا؟، أجيبوني بربكم
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من كان في موقع نتنياهو وموقفه ، ليس عليه أن يقلق أبداً ، فاالحتالل غير المكلف قد يستمر لـسنوات                    
طويلة قادمة ، طالما ظّل هناك في رأس هرم السلطة والمنظمة وقيادتهمـا ، مـن يتطـوع للتـصدي                    

تى ال نقول بإبقائـه     لالنتفاضة والمقاومة ، من يتعهد بحفظ أمن االحتالل وإبقاء كلفته رخيصة للغاية ، ح             
احتالالً مربحاً ومريحاً ، من ظلّت األوهام والرهانات الخائبة وأحياناً الضغائن ، تعشش في عقله وتحبط                

  .إرادته وتشّوه ضميره
  28/5/2010الدستور، األردن، 

 
   مستقبل مصريلفّالغموض  .54

  باتريك سيل
 82( فقد تولى الرئيس حسني مبارك .تدل اإلشارات كافة على أّن مصر تتجه نحو اتخاذ قرار مصيري

الحكم منذ حوالى ثالثة عقود وذلك بعد اغتيال سلفه أنور السادات على يد مسلم متطرف عام ) سنة
فهو يتماثل للشفاء من جراحة أجراها أخيراً في ألمانيا الستئصال . إال أّن وضعه الصحي متقلب. 1981
  .المرارة

ترشح لوالية سادسة خالل االنتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها ومن غير المؤكد ما إذا كان مبارك سي
فمن . بالتالي، يبدو أّن مصر وقعت فريسة هوس وطني بخالفة الرئيس. 2011) سبتمبر(في شهر أيلول 

  هو الشخص الذي سيتولى الحكم في مصر خالل المرحلة المقبلة من تاريخ هذا البلد؟
ولم . الرئيس مبارك عن هوية الشخص الذي يرغب في أن يخلفهفي بداية الشهر الحالي، سأل صحافي 

  . »أفّضل من يختاره اهللا«: تنجح إجابته الغامضة التي كّررها ثالث مرات في شفاء غليل التوقعات فقال
فقد تّم تمديد حالة الطوارئ السارية منذ . ال شك في أن عالمات إرهاق واضحة بدأت تظهر على النظام

ه لمدة عامين إضافيين مع العلم أنه رافقتها أعمال عنف مارستها الشرطة إلى جانب تولي مبارك منصب
وقد ساهم هذا القرار في تعزيز االمتعاض العميق الذي . االعتقاالت االعتباطية والسجن من دون محاكمة

 يشعر به كّل األشخاص الراغبين في وضع حّد للفساد والجور الكبير على صعيد توزيع الموارد في
  .مصر إضافة إلى قيام نظام يكون قريباً من الشكل الديموقراطي

فهي تناضل من أجل معالجة مسألة . تُعتبر مشاكل مصر اقتصادية واجتماعية بقدر ما هي سياسية أيضاً
 كان هذا 1798فعندما اجتاح نابوليون مصر عام . النمو الهائل في عدد سكانها الذين يعانون فقراً كبيراً

 مليوناً عند تولي 19إال أّن هذا العدد ارتفع في شكل كبير فوصل إلى .  ثالثة مليون مصريالبلد يضم
 مليون 50 و1976 مليون نسمة عام 36 وبلغ 1952الحكم عام » الضباط األحرار«جمال عبدالناصر و 

 في المئة من المصريين في 99ويعيش .  مليون نسمة80 وهو يقّدر اليوم بحوالى 1986نسمة عام 
ولم يعد عدد كبير من المصريين .  في المئة منهم على سائر أنحاء البلد3.5منطقة نهر النيل فيما يتوزع 

  .قادراً على تحّمل عبء عجزهم عن تأمين الحد األدنى من االحتياجات لعائالتهم
فع أكثر ويبدو أّن األصوات المطالبة بالتغيير بدأت ترت. كذلك ينتاب الطبقة العاملة في مصر غضب شديد

ويذهب بعض المراقبين إلى حّد االعتقاد أن مصر على وشك أن تشهد ثورة شعبية على غرار . فأكثر
االحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إيران إثر نتائج االنتخابات المزورة التي أسفرت عن إعادة انتخاب 

  .الماضي) يونيو(الرئيس محمود أحمدي نجاد في شهر حزيران 
ففي إيران، كان الشباب المثقفون والطبقات المتوسطة المهنية . ات واضحة بين البلدينلكن ثمة اختالف

يديرون ما يعرف بحركة االحتجاج الخضراء للتمّرد ضد الحكم الماللي القاسي والعنف االستبدادي الذي 
  .ماعيفيما يبدو أّن الحركة الثورية في مصر تأتي من أسفل الهرم االجت. »الحرس الثوري«يمارسه 

فالقاهرة وطهران هما العاصمتان الوحيدتان في الشرق األوسط حيث بوسع حركة االحتجاج أن تنزل 
ويعتمد مناصرو مبارك على ذريعة مفادها أنه السّد . ماليين األشخاص إلى الشارع لإلطاحة بالنظام
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ة الذي جّمد حركات لكن يبدو أن ائتالف الرئيس مع الطبقة العامل. الوحيد الذي يقف في وجه الفوضى
ففي السنوات القليلة الماضية، اندلعت موجة من . االحتجاج لسنوات عدة وصل إلى نقطة االنفصال

 مليون نسمة ثورة 18االضطرابات العمالية كما شهدت القاهرة العاصمة المكتظة بالسكان والتي تضم 
  .عّمالية ال مثيل لها لرفع الحد األدنى لألجور

 دوالراً، مع 215 جنيه في الشهر أي ما يعادل 1200ع الحد األدنى لألجور إلى ويطالب الشعب برف
ويكسب عدد قليل من العمال نصف هذا . 2008العلم أّن عمال النسيج كانوا أول من طالب بذلك عام 

  .المبلغ وبالتالي هم يواجهون صعوبة هائلة في تأمين الطعام واللباس والسكن لعائالتهم
وهم غير قادرين على » يعيشون في فقر مدقع« في المئة من المصريين 44ولي، فإن وبحسب البنك الد

وغير قادر على تلبية » الفقر«تلبية الحد األدنى من االحتياجات الغذائية فيما البعض يعاني من 
 وقادر على تلبية بعض االحتياجات األساسية» شبه فقر«االحتياجات األساسية الغذائية والباقي في حالة 

ويؤدي هذا الوضع إلى تعزيز التمّرد العلني ضد السياسات الليبرالية الجديدة وسياسات . الغذائية فحسب
الخصخصة التي يعتمدها رئيس الوزراء أحمد نظيف والتي وّسعت الفوارق االجتماعية بين النخبة 

  .الفاحشة الثراء واكثرية السكان الغارقة في فقر مدقع
لترشح لوالية أخرى، فمن هو الشخص الذي قد يخلفه؟ بصرف النظر عن وفي حال قرر مبارك عدم ا

إمكان ظهور مفاجئ لمرشحين آخرين، يبلغ عدد المرشحين المحتملين أربعة هم نجل الرئيس وأمين عام 
ومدير االستخبارات العامة اللواء عمر )  سنة47(لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم جمال مبارك 

والمدير األسبق للوكالة )  سنة74(وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ) نة س72(سليمان 
  ). سنة68(الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد البرادعي 

يعتبر البرادعي دخيالً على النظام مع العلم أن عودته إلى مصر ودعمه الديموقراطية وترشحه المحتمل 
واستخدم البرادعي على غرار ما فعل باراك أوباما . د أثارت حماسة كبيرة في أوساط المفكرينللرئاسة ق

ويقال إن جبهته . خالل حملته االنتخابية في الواليات المتحدة المواقع االجتماعية على شبكة اإلنترنت
  . ألف شخص200الوطنية للتغيير قد جذبت 

. أحد منهم يحمل صفات تخّوله أن يكون بطالً وطنياًيملك كل من هؤالء المرشحين نقاط ضعف وال 
ويقال إن جمال مبارك الذي يعتبر صانع سياسات محنّك وشخصية مؤثرة في المحيط المالي المصري 

ومنذ عقد قام الرئيس مبارك بتحييد . يفتقر إلى الحضور وإلى الفطرة واألهم من ذلك كله إلى دعم الجيش
جية يحظى بشعبية كبيرة، وقد أوكلت إليه منذ ذلك الحين مهّمة إدارة عمرو موسى الذي كان وزير خار

  .جامعة الدول العربية غير الفاعلة مع العلم أن هذا األمر أدى إلى خسارته شيئاً من جاذبيته
لن يتمكن البرادعي من الترشح إال في حال عّدل الرئيس مبارك الدستور للسماح لمرشح مستقل ال ينتمي 

أما دور الجيش فغير . ن بالتنافس على الرئاسة، مع العلم أنه ال يبدي نية للقيام بذلكإلى حزب معّي
ويعتبر العديد من األشخاص . 1952كان يشكل السلطة الحقيقية في مصر منذ ثورة عام . معروف كثيراً

إلى أن يجد وقد يكون اللواء سليمان رئيساً محتمالً . أّن القرار األخير في من يخلف مبارك يعود للجيش
  .الجيش رجالً مدنياً مناسباً لهذا المنصب

وينبغي على أي زعيم جديد السعي فوراً إلى إيقاف االنهيار الحاد في تأثير مصر اإلقليمي والذي بدأ 
.  وراحت تعتمد على اإلمدادات األميركية1979يظهر عندما عقدت اتفاق سالم منفصل مع إسرائيل عام 

مصر أوالً وركّز على تنمية قطاع السياحة وعلى تعزيز أمن سيناء وعلى وقد اعتمد مبارك سياسة 
وقد ولى الزمن الذي كان . تفادي أي مواجهة مع إسرائيل وعلى إبعاد بلده عن المشاكل العربية الكبيرة

وخير دليل على موقف مبارك القائم على الحماية . بوسع مصر خالله أن تقول بأنها تقود العالم العربي
تية يتمثّل في دعمه الحصار الوحشي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، األمر الذي كلّف مصر الذا

  .انتقادات عربية
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فقد انتقلت القيادة . يترتب على القيادة المصرية الجديدة أن تعيد فرض دورها لمواجهة التحديات الجديدة
ن إسرائيل التي يحكمها العقائديون اليمينيون ويبدو أ. اإلقليمية إلى القوى غير العربية مثل إيران وتركيا

كما يلوح االضطراب حول قضية مياه . المتشددون في مزاج حرب قد يتسبب بإغراق المنطقة في أتونها
نهر النيل حيث تطالب دول الحوض بالحصول على حصة أكبر من مياه هذا النهر الذي يعتبر شريان 

  . الحياة في مصر
  28/5/2010الحياة، 
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