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   بوادر إلنهاء االعتقال السياسيالو.. نرفض تفعيل التشريعي بعد تشكيل الحكومة : دويك .1

، رفضه 2011-5-26عزيز دويك، الخميس . أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د: وكاالت
والتسويق لها ، داعياً إلى " االنتقالية"تفعيل دور المجلس بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية " رفضاً قاطعاً"

إنه تلقى :  اإلعالمي لحركة حماس غرب غزةوقال دويك في حديث خاص للمكتب . تفعيله قبل ذلك
معلومات تشير إلى أن تفعيل البرلمان الفلسطيني سيتم بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية والتسويق لها، 

  ". رفضه لهذا األمر رفضا قاطعا"مؤكدا 
ونوه الى أن النقطة الخامسة في اتفاق المصالحة تنص على تفعيل المجلس التشريعي وفق القانون 

، مطالباً بتحديد موعد للسماح لنواب "هنا نؤكد أنه ال يجوز أن يكون فراغ دستوري"وأضاف . األساسي
  . 2007المجلس التشريعي لدخول مبنى البرلمان المغلق في وجوههم بمدينة رام اهللا ، صيف 

قراطية ال يجوز لنا أن نطالب بالديم"وقال . ما زال موضوع تفعيل البرلمان معلقاً "وأضاف دويك 
بطريقة ال ديمقراطية وأن نطلب المشاركة عن طريق اإلقصاء وأن نطلب القانون عن طريق ال قانوني، 

  ". الوضع محزن جدا
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سنوجه كتاباً للسلطة الفلسطينية نطالب فيه بتفعيل المجلس التشريعي وفق النقطة الخامسة من "وتابع 
د وصلت إلى مسامعي معلومات أنه يراد تشكيل اتفاق المصالحة ، وإن كنت أعرف أن هناك تلكوء فق

  ". الحكومة والتسويق لها ثم الطلب من المجلس التشريعي الموافقة عليها
أن يصبحوا مجموعة مما وصفه بـ " رفضاً قاطعاً"وشدد دويك على رفضه ونواب التشريعي 

ليها، نرفض أن نكون لن نقبل بأن يسوق للحكومة ثم يطلبوا منا الموافقة ع: "، قائال" البصمجية"
  ". ، نحن نواب شعب صاحب إرادة ونرفض هذا األمر شكال ومضمونا"بصمجية"

إن قضية االعتقاالت السياسية والفصل الوظيفي والمسح : "من جهة ثانية، قال رئيس المجلس التشريعي
  ". ةاألمني كلها عراقيل ال تبشر بخير ويجب أن تزول الملفات عن الطاولة في الفترة الحالي

بوادر في الفترة الراهنة إلنهاء قضية االعتقال السياسي في الضفة الغربية، وهذا "وأشار الى أنه ال يوجد 
ووجه دويك شكره للحكومة المصرية لقراراها فتح معبر رفح بشكل  ". مؤشر غير إيجابي على اإلطالق

نته وذكائه وتناغم القيادة دائم، مؤكداً أن هذه الخطوة الجريئة تعبر عن نبل الشعب المصري وفط
  .المصرية مع نبض شعبها الذي رفض أن تبقى غزة محاصرة

  27/5/2011فلسطين اون الين، 
  

  في سجون االحتالل ملتزمون بتحرير كافة األسرى: هنية .2
جدد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، التزام حكومته بالعمل على تحرير كافة األسرى 

جاء ذلك خالل زيارة هنية لألسير المحرر عاطف عطا حسان في منزله .حتالل اإلسرائيليفي سجون اال
 18ببلدة المغراقة وسط قطاع غزة، مهنئاً إياه وعائلته وكل أهالي المغراقة بسالمة عودته بعد اعتقال دام 

  . عاما في سجون االحتالل
أسهم الحرية الكاملة لجميع األسرى، والعمل وجدد العهد بالتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى ر

على إعادتهم سالمين غانمين إلى ديارهم وذويهم، موضحا أن هذه المسئولية هي مسئولية شرعية ووطنية 
  . وأخالقية اتجاه من حملوا اللواء وضحوا بكل شيء

  23/4/2011فلسطين اون الين،  موقع
  

  " بفتحه بشكل دائممصرعية نتيجة قرار سيشهد نقلة نو"معبر رفح السفر من : عازي حمد .3
أمس، قال وزارة الخارجية في » صوت األقصى«في تصريحات نقلتها عنه، إذاعة : صالح النعامي-غزة

ستشهد تغييرا جذريا، بحيث لم يعد هناك  إن آلية السفر من خالل معبر رفح الحكومة المقالة غازي حمد
كان في السابق، موضحا أنه لن يكون هناك سقف محدود حاجة لالنتظار والتسجيل من أجل السفر كما 

وأشار حمد إلى أن أبرز التسهيالت . ابتداء من يوم غد» سفرا سهال وسلسا«لعدد المسافرين، متوقعا 
 صباحا حتى الساعة الخامسة 9التي أدخلتها مصر على عمل المعبر تتمثل في فتح المعبر من الساعة 

 عاما، إضافة لكافة النساء، دون 18 سن األربعين وما دون سن والنصف مساء، وسفر الرجال فوق
الحاجة لتنسيق مسبق أو تأشيرة، باإلضافة ألصحاب اإلقامات الخارجية والمستثمرين والمرضى والطلبة، 

  .مع ضرورة إظهار األوراق الثبوتية لذلك، مثل قيد جامعي للطلبة
، مبينا أن السلطات المصرية وعدت بتنقية »لممنوعينا«واستثنى حمد من هذه الفئة، ما يطلق عليهم فئة 

وأشار إلى أن السلطات المصرية لن تقوم بترحيل المواطنين القادمين لمصر . هذه األسماء لتخفيف القيود
وأوضح أن . من الدول الخارجية، وسيتم منحهم حق البقاء في مصر، ثم االنتقال للمعبر بمحض إرادتهم

  واستدرك . ات سيتطلب جواز سفر، والعودة ستكون بجواز السفر والهويةسفر جميع األشخاص والفئ
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إن المشكلة المستمرة حتى اللحظة ولم تحل بعد، هي القيود األمنية التي تمنع سفر عدد غير قليل «: قائال
  .»من المواطنين، ولكن تلقينا وعودا بحلها

  27/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  يد خلط األوراق الفلسطينيةخطاب نتنياهو يع: الحياة .4
 أعاد خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الفلسطينيين الى وضع : محمد يونس–رام اهللا 

دفاعي بعد أن كانوا حققوا تقدماً كبيراً في السعي الى تحقيق اعتراف دولي بالدولة المستقلة على حدود 
قال مسؤولون و.  على عزله على الساحة الدولية، وعملوا1967عام ) يونيو(الرابع من حزيران 

فلسطينيون إن نتانياهو أقام تحالفاً مع قوى اليمين في أميركا ضد الرئيس باراك أوباما ومساعيه الرامية 
الى إيجاد حل سياسي، األمر الذي ينعكس على فرص الفلسطينيين في تحقيق المزيد من المكاسب 

  .الدولية
ذهب نتانياهو الى واشنطن لمحاربة الرئيس األميركي في عقر داره «: »حياةال«وقال مسؤول كبير لـ 

بالتحالف من قوى اليمين والمحافظين، ونجح في ذلك، واليوم لن يستطيع الرئيس األميركي إال أن يقف 
موقفاً رافضاً للمساعي الفلسطينية الرامية الى حصولنا على اعتراف دولي بفلسطين على حدود عام 

1967«.  
وأوضح أن الرئيس محمود عباس سارع الى تبني مبادئ أوباما على رغم ما حملته من ألغام كثيرة، 

الموقف الفلسطيني سيجعل من الصعب على «: لمواجهة نتانياهو في الحلبة األميركية ذاتها، مضيفاً
  .»اإلدارة األميركية توجيه اللوم الى الفلسطينيين كما اإلسرائيليين بإفشال المفاوضات

أن اإلدارة األميركية رحبت بالموقف الفلسطيني الموافق على مبادئ أوباما للحل » الحياة«وعلمت 
وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس سيدعو لجنة المتابعة العربية في اجتماعها غداً في الدوحة  .السياسي

باما للحل السياسي في قرار الى تبني مبادئ أو» اللجنة الرباعية الدولية«أو » مجلس األمن«الى مطالبة 
  .رسمي

  27/5/2011الحياة، لندن، 
  

  بيان قيادة منظمة التحرير ال يعكس فحوى االجتماع: تيسير خالد .5
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة : رام اهللا

 القيادة اليوم والذي تاله أمين سر اللجنة الديمقراطية تيسير خالد، إن البيان الذي صدر عن اجتماع
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال يعكس ما دار في االجتماع وتحديدا في مداخالت المشاركين حول 

  .الموقف من سياسة اإلدارة األميركية
نسخة عنه إن موقف الرئيس األميركي باراك اوباما سواء في ) صفا(وأوضح خالد في تصريح وصل 

 - خطابه في مقر الخارجية األميركية أو في خطابه أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة األميركية 
يشكل انحيازا سافرا لمواقف حكومة إسرائيل وأطماعها االستيطانية العدوانية ) إيباك ( اإلسرائيلية 

  .التوسعية المعادية للسالم
ل في صدام سياسي مع اإلدارة األميركية، وأكد أنه في الوقت الذي حرص فيه الجميع على عدم الدخو

  .إال أن الجو العام في المداخالت عبر عن القلق العميق والغضب الشديد من مواقف الرئيس األميركي
 25/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   الفلسطينيةنستثمر الخطاب السيئ لنتنياهو لحصد مزيد من االعترافات بالدولة: المالكي .6
إن ": األيام"قال الدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، في حديث لـ :بد الرؤوف ارناؤوطع
 بعد أن تبّين 1967الظروف باتت أكثر نضجاً العتراف االتحاد األوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود "

 في عملية سالم جادة، وبعد له أنه ليست هناك نية لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول
أن أغلق الباب تماماً أمام العودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية 

  ".1967على حدود 
ورأى المالكي، الموجود، حالياً، في إندونيسيا لحضور مؤتمر وزراء خارجية دول عدم االنحياز، أن 

لقد أثبت نتنياهو ما كنا نقوله أمام : وقال" ابه بالكشف عن حقيقتهنتنياهو ساعدنا كثيراً من خالل خط"
المجتمع الدولي من أن الرجل ليس شريكاً للسالم وأنه يرفض أية عملية مفاوضات جادة تحت أي مبرر 
وذريعة، ونرى أن انكشاف نتنياهو أمام العالم أجمع إنما سيصب في نهاية األمر في الصالح الفلسطيني 

نحن نحاول أن نستثمر هذا الخطاب من : وأضاف. يد من االعترافات بالدولة الفلسطينيةمن خالل مز
  .أجل تعزيز الموقف الفلسطيني ودعمه باتجاه تسريع االعتراف بالدولة الفلسطينية

  27/5/2011األيام، رام اهللا، 
 

  عشراوي تعقد سلسلة لقاءات في الواليات المتحدة لمواجهة حملة نتنياهو .7
حنان . عقدت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير د: رام اهللا

عشراوي، سلسلة من اللقاءات الصحافية في الواليات المتحدة األميركية، ضمن حملة إعالمية سياسية في 
  .مواجهة حملة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

، على عدم وجود برنامج سياسي لدى نتنياهو، مؤكدة أن برنامجه وشددت عشراوي، خالل لقاءاتها
إن رئيس : "التضليلي الذي تحدى به العالم يهدف إلى تقويض عملية السالم ودفنها إلى األبد، وقالت

الوزراء اإلسرائيلي قام بحملة ترويج شعارات فارغة تؤكد رفضه الوصول إلى حل سياسي حقيقي يقود 
وبينت عشراوي للرأي العام األميركي أهمية  ".حاوالً تسويق االحتالل في العالمإلى حل الدولتين، م

  .المصالحة الوطنية الفلسطينية، وانعكاساتها اإليجابية في مواجهة التحديات القائمة
  27/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
  فلسطينيةالبيان االوروبي بشأن عملية السالم خطوة متقدمة لالعتراف بالدولة ال: مجدالني .8

 اعتبر الدكتور أحمد مجدالني األمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة :رام اهللا
التحرير ، البيان الوزاري األوروبي الذي صدر االثنين الماضي، عن اجتماع وزراء خارجية دول 

شأن عملية السالم في الشرق اإلتحاد األوروبي في بروكسل، و استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي ب
  .67األوسط ، بالخطوة المتقدمة والتي تمثل االندفاعية الدولية لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

مجدالني في بيان اصدره امس بما أبداه االتحاد األوروبي من قلق شديد حول استمرار الجمود . ورحب د
.  التي تؤدي إلى إيجاد حل شامل على جميع المساراتفي عملية السالم ودعوته الستئناف المفاوضات

مجدالني هذه المواقف المتقدمة لالتحاد األوروبي تشير إلى إمكانية التسوية السياسية في . وأضاف د
  .المنطقة، وإلقامة الدولة الفلسطينية

  27/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اإلسرائيلية المفاوضات الفلسطينية  خطاب أوباما ال يوفر قاعدة الستئناف:الصالحي .9
 النائب بسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب ان خطاب اوباما ال يوفر قاعدة الستئناف قال: رام اهللا

المفاوضات، مشيرا الى أن تبني اللجنة الرباعية أيضا لما ورد في خطاب اوباما كما هو دون التأكيد 



  

  

 
 

  

            8 ص                                    2157:         العدد       27/5/2011 الجمعة :التاريخ

 بما في ذلك القدس، 1967ية هي خط الرابع من حزيران على ان مرجعية حدود الدولة الفلسطين
باالضافة إلى معالجة النواقص االخرى التي وردت في الخطاب وخاصة تجاه قضايا القدس والالجئين 
واالستيطان، سيزيد من احباط الشعب الفلسطيني تجاه جدية المجتمع الدولي في تحقيق سالم حقيقي في 

سرائيلية لمزيد من فرض االمر الواقع االستيطاني والعسكري والسياسي من المنطقة كما سيفتح الشهية اال
  .طرف واحد

  27/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

  مقدساتالعتداء على ال ايدل على منهجية" رأس العامود "تدشين مستوطنة: "ابو عرفة .10
ية خالد أبو عرفة، في بيان قال وزير شؤون القدس السابق في الحكومة الفلسطين:  نظير مجلي-تل أبيب

بمشاركة هذا الحشد من ) رأس العامود(تدشين المستوطنة في الحي العربي الفلسطيني «صحافي إن 
وأضاف . »الوزراء والمسؤولين يدل على منهجية الدولة العبرية في االعتداء على المقدسيين ومقدساتهم

من الناحية الشرقية الجنوبية وعلى مسافة حي راس العامود المشرف على المسجد األقصى «أن اختيار 
 متر هوائي منه، يدل على مخطط االحتالل الساعي إلى خنق المسجد األقصى وعزله عن األحياء 500

ومن .  بؤرة استيطانية80زرع االحتالل ) البلدة القديمة(العربية المحيطة به؛ فمن الناحية الغربية حيث 
حي ( بؤرة استيطانية، ويسعى إلى هدم 30زرع االحتالل ) سلوانوادي حلوة و(الناحية الجنوبية حيث 

  .»بأكمله وإقامة حديقة توراتية استيطانية بغرض تعزيز استيطان اليهود على األرض) البستان
  27/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تعّين قنصلًا عاما لها في محافظة أربيل بكردستان العراقالفلسطينية السلطة .11

قررت السلطة الفلسطينية تعيين قنصل عام لها بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، : رام اهللا
  .لتعزيز وتطويل العالقات الثنائية بين الجانبين

أدى، ظهر اليوم "وذكرت مصادر إعالمية رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية أن السفير نظمي حزوري 
لرئيس محمود عباس، قنصلًا عاما لدولة فلسطين في أربيل ، اليمين القانونية، أمام ا)26/5(الخميس 

  ".بالجمهورية العراقية
وأشارت المصادر إلى أن السفير حزوري حاصل على بكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية من جامعة 

كما عمل في عدة مواقع . بيروت العربية، وكان عضوا في الهيئة التنفيذية لالتحاد العام لطلبة فلسطين
  .ظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن عين سفيرا في مقر وزارة الخارجيةفي من

  26/5/2011قدس برس، 
  

  ملف االعتقال السياسي سيغلق نهائيا: شعث من غزة .12
نبيل شعث، أن الفلسطينيين ماضون .أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د:  محمد أبو شحمة- غزة

نتقادات اإلسرائيلية واألميركية، مبينًا في الوقت ذاته أن اللجنة قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة رغم اال
وقال شعث في ختام اجتماعه بقيادات حركة فتح  . المركزية اتفقت على إنهاء ملف االعتقال السياسي

إن اللجنة اجتمعت قبيل ": "إيرز"بمدينة غزة،عقب وصوله إلى القطاع الساحلي عبر معبر بيت حانون 
  ". ت على إنهاء ملف االعتقال السياسي بشكل نهائيزيارتي، واتفق

، إلى قطاع غزة في زيارة رسمية، يلتقي خاللها قادة الفصائل الفلسطينية، )26/5 (ووصل شعث الخميس
  . ومن بينهم قادة حماس

إننا هنا من أجل ترجمة اتفاق المصالحة على أرض الواقع، وإعادة اللحمة بين قطاع غزة : "وأضاف
وبين أن كل المفاوضات والمشاورات  ".لغربية، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني أينما كانوالضفة ا
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حول تشكيل الحكومة إيجابية ولم تواجه أي معيقات قد تؤثر على الموعد المحدد لتشكيلها واإلعالن 
  . عنها

ودعا . ق اتفاق المصالحة ستوقفان مسيرة الوحدة الفلسطينية وتطبي"إسرائيل"وشدد على أنه ال أمريكا وال 
  . القيادات الفلسطينية لمناقشة البرنامج السياسي والقيام بحراك دولي وشعبي إلنهاء الحصار على غزة

وأكد في تصريحاته أن الرئيس عباس مصمم على القدوم إلى غزة وأن زيارته تأتي تمهيدا لزيارة رئيس 
الة فتح والرئيس عباس وسنمهد الطريق أنا أحمل رس: "وأضاف. السلطة، دون أن يحدد موعدها

  ". ال نتنياهو وال غيره يعيق ذلك. الستكمال خطوات الوحدة
سنمهد الطريق وسنفعل كل "وذكر أن إعادة إعمار غزة سيكون قريبا بعد تحقيق خطوات المصالحة التي 
  ". ما يمكن من أجل إنجازها لينعم أبناء الشعب الفلسطيني بحرية وحياة كريمة

  26/5/2011ع فلسطين أون الين، موق
  

  استمرار االعتقال السياسي يضع عالمات استفهام على المصالحة: "الجهاد" .13
استمرار أسلوب أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في ان  حركة الجهاد اإلسالمي قالت: غزة

عالمات االستفهام حول حقيقة يضع مزيداً من "االعتقال والمالحقة واالستدعاء والتحقيق واعتقال النساء، 
  ."تلك المصالحة

، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن مدن قلقيلية "سرايا القدس"وذكر القسم اإلعالمي لـ 
" حماس"انتهينا من "وجنين وطولكرم والخليل ورام اهللا وبيت لحم كانت رسالة األجهزة األمنية فيها 

تمارس سياسة إما أن تكون منخرطاً في العملية السياسية "زة السلطة وقالت بأن أجه". واآلن جاء دوركم
 ".وفق نهج أوسلو، وإما أن تظل مالحقاً مضطهداً متنقالً بين سجون االحتالل والسلطة على سواء

في ظل المالحقة األمنية واستدعاء العشرات من أبناء الجهاد اإلسالمي وسرايا القدس؛ "وأشارت إلى أنه 
 الفصائل إلىر معتقالً سياسياً في سجن جنيد يعلنون اإلضراب عن الطعام لتكون رسالتهم فإن أحد عش

  ".إما أن يطلق سراحنا وإما أن نكون شهداء في سبيل اهللا"الفلسطينية التي وقعت المصالحة 
تبيض "دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية الشيخ خضر عدنان إلى إلى ذلك 
 السلطة الفلسطينية، والتوقيع على ميثاق شرف يصون حقوق المقاومة الفلسطينية وينهي ملف سجون

  ".االعتقال السياسي
  26/5/2011قدس برس،                                                                      

  
  يعيشه عباس" وهم"المفاوضات مع إسرائيل : "الجهاد" .14

 فلسطين، داوود شهاب، عن رفض حركته القاطع في اإلسالميحركة الجهاد عبر المتحدث باسم 
وقال، إن التعويل  .لمواصلة رهان السلطة ورئيسها أبو مازن خيار المفاوضات مع المحتلين اإلسرائيليين

على المفاوضات ال يعدو كونه أوهاما، مؤكداً رفض حركة الجهاد تسويق رؤى وبرامج شخصية، 
 يمكن أن تجنيه الذي الفلسطيني، متسائالً، ما الوطني وسحبها على أنها تمثل المجموع وأحياناً حزبية،

  !. هذا الخيار الهزيلفي جدوى االستمرار هيالسلطة من التفاوض، وما 
  26/5/2011اليوم السابع، 

  
  بمراجعة شاملة لمسيرة التسوية" لجنة المتابعة العربية"تطالب " الشعبية" .15

  في بيان لجنة المتابعة العربية، التي من المقرر أن تعقد " جبهة الشعبية لتحرير فلسطينال"دعت :  رام اهللا
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قامت على "، التي قالت إنها "مراجعة شاملة للمسيرة السياسية"اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة، إلى 
  ". منذ عشرين عاماًاألمريكيةما يسمى بخيار المفاوضات بالرعاية 

  26/5/2011قدس برس، 
  

   بقرار مصر فتح معبر رفح بشكل كاملفصائليترحيب  .16
، داوود ها رحبت على لسان عبر المتحدث باسم أن حركة الجهاد26/5/2011اليوم السابع، نشرت 

شهاب، بقرار السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكٍل دائم، معتبرة أنه خطوة للتنفيس والتسهيل على 
القاهرة قصدت بقرارها هذا : وأضاف. لحصار لما يزيد عن أربعة أعوام قطاع غزة الذين عايشوا اأهالي

 رام اهللا في وتحديداً حكومة السلطة الفلسطيني، وأولى بالجانب عمليأن يتحول اتفاق المصالحة إلى واقع 
  .أن تنفذ ما عليها من التزامات

لسان الناطق ى  نقال عن ا ف ب، أن حركة حماس، رحبت عل27/5/2011الحياة، لندن، وذكرت 
جريء ومسؤول، وينسجم تماماً مع نبض "باسمها فوزي برهوم، بهذا القرار، معتبرة في بيان أنه 

  ."الشارع العربي والمصري والفلسطيني
في ثمن  ، فايز أبو عيطةحركة فتحالناطق باسم  أن 27/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 

ثقافة، قرار القيادة المصرية بشأن تسهيل دخول الفلسطينيين إلى تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم وال
جمهورية مصر العربية، آمال أن تخفف هذه التسهيالت من معاناة وآالم الفلسطينيين، الذين عانوا كثيرا 

  .من الحصار اإلسرائيلي
 مسؤولة ورحبت الجبهة الديمقراطية بقرار مصر فتح المعبر، واعتبرت أن هذا القرار خطوة مصرية
  .وشجاعة في االتجاه الصحيح للتخفيف من حدة الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة

نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن إعادة فتح معبر رفح الحدودي من قبل قال  من جهته
  .األشقاء المصريين هو باكورة نتائج توقيع اتفاق المصالحة

  
  الترتيباتلمزيد من حماس تؤجل مسيرتها بنابلس  .17

أكّد متحدث رسمي باسم حركة حماس في محافظة نابلس أّن الحركة قررت تأجيل مسيرتها، التي : نابلس
كانت قد أعلنت عنها الجمعة من أمام مسجد الحاج نمر، وذلك حرصاً على وحدة شعبنا ومن أجل إعطاء 

ودعت الحركة جميع  .ات المختصةفرصة كافية إلجراء التنسيقات الالزمة مع جميع األطراف والجه
أبنائها ومناصريها لاللتزام بقرار التأجيل، مع تأكيدها على أّن أي فعاليات للحركة سوف يتّم اإلعالن 

  .عنها الحقا
  26/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  افتتاح بيت الشيخ أحمد ياسين للزوار: غزة .18

 والواقع في حي الصبرة بالقرب من مسجد المجمع افتتحت حركة حماس بيت الشيخ أحمد ياسين :غزة
وأكدت الحركة أن افتتاح البيت جاء ليكون صرحا تاريخيا شاهدا على أعماله . اإلسالمي بمدينة غزة

وحياته العلمية والجهادية المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تخليدا لذكراه 
  .العطرة

  27/5/2011الشرق، الدوحة، 
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   السياسيما طرحه نتنياهو في واشنطن ال يعبر عن برنامج الليكود: شالومسلفان  .19
، أن نظير مجلي عن مراسلها تل أبيب عن مراسلها من، 27/5/2011، الشرق األوسط، لندن نشرت

 نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزير التعاون اإلقليمي سلفان شالوم قال ، إن ما
  .  في واشنطن من حديث عن تنازالت يتناقض مع برنامج الليكود السياسي نتنياهوطرحه

خطاب نتنياهو هو انزالق في منحدر «قال رئيس لجنة المستوطنات في منطقة نابلس بيني كاتسوفر، إن و
ومع أن تصريحاته بالتخلي عن بعض المستوطنات وعن فتح الطريق أمام . عميق، ال يبشر بالخير

نتنياهو يعرف جيدا أنه بذلك . ، تعتبر جديدة ومثيرة للقلق، فإنني لست قلقا)وية إبداعية لقضية القدستس(
  .»إنه ببساطة يكذب علينا وعلى األميركيين وعلى العالم. ال يقول الحقيقة

شالوم أكّد، أن بعض المواقف التي طرحها ، من الناصرة، أن 26/5/2011 قدس برس، وأضافت
األمريكي، بشأن العملية السياسية مع الجانب " الكونغرس"اهو في خطابه أمام مجلسي بنيامين نتني
  .، حسب تأكيده"ال تعكس موقف حزبه الليكود"الفلسطيني 

حزب الليكود لم يناقش قط فكرة "، )26/5(وقال شالوم، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الخميس 
، وأضاف "يادة الفلسطينية، كما أعلن عنه نتنياهو في خطابهإبقاء مستوطنات يهودية في الضفة تحت الس

  .، كما قال"هذا اإلعالن ال يعبر عني وال عن الليكود"
هذه البلد لنا، ونحن هنا لسنا محتلين وإنما أصحاب البلد، والوقائع على األرض "وأضاف النائب الليكودي 
كومة مشاريع تطوير المستوطنات ، فيما شّدد على ضرورة مواصلة الح"هي التي ستقرر الحدود

  .وتوسيعها
  

  "35أف ـ " بحاجة لمقاتالت "إسرائيل: " الجو اإلسرائيليسالحقائد  .20
قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي اللواء عيدو نحوشتان إن إسرائيل بحاجة للتزود : تل أبيب ـ يو بي آي

ي تطوير هذا الطراز من وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن وجود صعوبات ف' 35-أف'بطائرات 
  .الطائرات المقاتلة وارتفاع حجم تكاليفها وقرار مجلس الشيوخ األمريكي بالبحث عن بدائل لها

-دولة إسرائيل بحاجة لطائرات أف'الخميس عن نحوشتان قوله أمس االول إن ' هآرتس'ونقلت صحيفة 
  .'راتلن تحسن قدرات وإنما ستشكل قفزة في القد'وأن هذه الطائرات ' 35

بيت 'وكان نحوشتان يتحدث في مؤتمر معهد فيشر لألبحاث اإلستراتيجية والجو والفضاء الذي عقد في 
واستعرض نحوشتان خالل مداخلته ما وصفه بالتحديات  .في مدينة هرتسيليا بوسط إسرائيل' سالح الجو

  .'الشرق األوسط المتغير'الماثلة أمام سالح الجو اإلسرائيلي في 
  27/5/2011، ربي، لندنالقدس الع

  
   أيلول/في سبتمبر من الخطأ وقف إعالن الدولة الفلسطينية: دغانمئير  .21

السابق مئير دغان، إن من الخطأ أن تسعى ) الموساد(قال رئيس المخابرات الخارجية اإلسرائيلية : لندن
  .المقبل) أيلول(إسرائيل لوقف اإلعالن عن إقامة دولة فلسطينية في سبتمبر 

اإلسرائيلية أن مئير أشار إلى أنه في حال عارضت إسرائيل إقامة دولة » معاريف« صحيفة وبينت
فلسطينية سيترتب على ذلك نتائج صعبة، ولكن إن وافقت على إقامة الدولة في األمم المتحدة فستكون 

  .أقل» إسرائيل«األضرار حيال 
إسرائيل «ع مديري هرتسليا، إن وقال دغان خالل كلمة ألقاها، أول من أمس، في اجتماع مغلق م

سترتكب خطأ أن عارضت إقامة الدولة الفلسطينية في سبتمبر، واعتراف المجتمع الدولي بها ال يمكن 
  .»وقفه ومحاوالت حكومة بنيامين نتنياهو لمنع إعالنها سيترتب عليه نتائج صعبة

  27/5/2011، الشرق األوسط، لندن
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   مايو بدأت حرب التحرير الفلسطينية / ايار15يوم االحد :  العسكرية االسبقاالستخباراترئيس  .22

قال الجنرال في االحتياط، شلومو غازيت، رئيس سابق لالستخبارات : الناصرة ـ زهير اندراوس
 بدأت حرب التحرير الفلسطينية، 2011) مايو( ايار 15العسكرية وللوكالة اليهودية، انّه يوم االحد 

بها الالجئون في لبنان والجوالن وقطاع غزة من اجل تحقيق حق العودة وتشكل التظاهرات التي قام 
مرحلة جديدة في الصراع الفلسطيني ضد اسرائيل، وزاد قائال في مقاٍل نشره على موقع االنترنت التابع 

 عاما اجرت اسرائيل 15لمعهد دراسات االمن القومي في تل ابيب، حيث يعمل هناك باحثًا، انّه طوال 
 مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على امل التوصل الى اتفاق يقوم على مفاوضات

  .مبدأ تقسيم ارض اسرائيل و نشوء دولتين جنبا الى جنب
وكان االفتراض ان المفاوضات والحل سيؤديان الى حل المشكالت التي نشأت نتيجة حرب االيام الستة، 

 التي هي اساس مشكلة الالجئين الفلسطينيين واساس مطالبتهم 1948ب من دون التطرق الى مسألة حر
  .بالعودة الى اراض تابعة السرائيل

ولفت غازيت في سياق حديثه الى اّن الجمود في المفاوضات خالل العامين الماضيين، واجواء الثورة في 
جددا الحديث عن حق والسلطة الفلسطينية، م' حماس'الدول المجاورة قادت الى حدوث مصالحة بين 

 التي ال يمكن مناقشتها او ايجاد حل لها من دون 1948العودة، وقد اعادا من جديد طرح قضية حرب 
  .التطرق الى مشكلة الالجئين

وبرأي المحلل االسرائيلّي تتألف االستراتيجية الفلسطينية في المعركة الدائرة حاليا من ثالثة عناصر 
  :تجري في آن معا

القدس  (1967) يونيو(ق عودتهم الى االراضي التي احتلتها اسرائيل، سواء في حزيران ـ اجل تحقي1
  .، ام تلك الواقعة داخل اسرائيل)والضفة الغربية وقطاع غزة

  . التغطية االعالمية المكثفة والمباشرة لهذه التحركات-ب
  .ة عن اسرائيل ان يشكل هذا التحرك مساهمة مباشرة في الحملة الهادفة الى نزع الشرعي-ج

المستوى االعالمي، والمستوى : واوضح قائال اّن التحدي المطروح امام اسرائيل اليوم هو على مستويين
وكلما خففنا من استخدام القوة ومن المواجهات الجسدية مع المتظاهرين، كلما ازدادت فرصنا . السياسي

لي البحث عن رد على ما يجري، فقيادة وعلى حكومة اسرائيل اال تطلب من الجيش االسرائي. في النجاح
االركان العامة للجيش قادرة فقط على طرح حلول تستند الى القوة، االمر الذي سيخدم الطرف 

يجب العودة الى التفاوض مع القيادة الفلسطينية الحالية، كما يجب البحث معها في ايجاد . الفلسطيني
  .1967حلول لما نتج عن حرب 
لكن المشكلة هي ان الوقت يوشك ان ينفد، وال نعرف متى ستجري التظاهرة : ماوخلص الى القول جاز

ربما تحدث في اي يوم، وقد تخرج من المسجد االقصى بعد صالة يوم الجمعة، او بعد جنازة . المقبلة
  .فلسطيني قُتل بنيران القوات االسرائيلية، فيتوجه الجمهور الغاضب نحو اراضي اسرائيل

  27/5/2011، لندنالقدس العربي، 
  

   تؤكد رفضها رفع أسعار الغاز المصرى"نتنياهو  حكومة " .23
أكدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، رفض حكومة الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو، : حاتم عطية

مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وأن حكومة تل 
  .اللجوء إلى التحكيم الدولى للفصل فى هذه القضية، إذا أصرت القاهرة على تنفيذ مطالبهاأبيب ستهدد ب
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واإلذاعة اإلسرائيلية، أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية " جلوبس"و" كالكاليست"وذكرت صحفتا 
بيب المسئولة عن تصدير الغاز إلسرائيل ستستأنف خالل أيام تصدير الغاز المصرى لتل أ" جى.إم.اى"

  .بعد توقفه مؤخراً إثر االنفجار الذى وقع بمدينة العريش ألحد خطوط توريد الغاز إلسرائيل
وفى نفس الوقت تعتزم الحكومة اإلسرائيلية التجهيز التخاذ تدابير وقائية وتصعيد قضية رفع أسعار الغاز 

غاز المصرى المصدر لتل المصدر لها إلى التحكيم الدولى فى حالة تمسك القاهرة بضرورة رفع أسعار ال
أبيب، وتأتى ذلك الخطوة إثر الخالفات العميقة التى شهدتها مصر وإسرائيل مؤخراً خالل التفاوض على 
رفع أسعار الغاز، مما أدى إلى عدم التوصل إلى حل بسبب رفض حكومة تل أبيب رفع أسعار الغاز 

رورة زيادة أسعار الغاز المصدر المصرى، وأيضاً بسبب إصرار الحكومة المصرية الجديدة على ض
  .إلسرائيل ليتناسب مع األسعار العالمية

  26/5/2011، اليوم السابع
  

  "إسرائيل " فاجأ معبر رفحصر فتحمقرار : يديعوت .24
العبرية إن قرار مصر فتح معبر رفح بشكل دائم السبت " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة : وكاالت

مايو / ن التقديرات األمنية اإلسرائيلية، منذ مطلع الشهر الجاري أياروبينت أ). إسرائيل(القادم قد فاجأ 
كانت تشير إلى أنه من غير المتوقع أن يتم فتح المعبر بين رفح وسيناء بشكل مماثل لما كان عليه 

  . الوضع قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة
 مؤخراً تظهر صورة تشير إلى إن الفحوصات والمحادثات التي أجريت:" ونقلت عن مصدر أمني قوله

، معتبراً أن الحديث هو عن قضية مهمة جدا، من "أن المعبر سيبقى مغلقاً حتى اآلن، وال يوجد نية لفتحه
أكبر " قدرات إرهابية"من الممكن أن تمنحهم " اإلرهاب"الحصول على معلومات لناشطي "جهة أن 

  ". بعشرات األضعاف مما هي عليه اآلن
ال يوجد تدخل إسرائيلي، وال :" ، مضيفاً)"إسرائيل( المعبر بشكل حر ال يمكن أن تسمح به إن فتح:" وقال

) إسرائيل(يمكن وصف المحادثات مع جهات مصرية بهذا الخصوص على أنها وسائل ضغط، ولكن 
  ". تتابع ما يحصل

  26/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  حيال السالمالءات نتنياهو تخيب آمال األوروبيين : يديعوت .25
 ذكرت مصادر إسرائيلية أمس، أن تقارير اعدها سفراء ودبلوماسيون :  برهوم جرايسي-الناصرة

إسرائيليون في أوروبا وصلت إلى الخارجية اإلسرائيلية تفيد بخيبة أمل في أوروبا من خطاب رئيس 
تقارير الدبلوماسيين أمس، إن " يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة  الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن،

اإلسرائيليين التي تسلمتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية قالت إن أوروبا انتظرت مبادرة سياسية ينطق بها 
تسمح بدفع المفاوضات وتمنع "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالل خطابه أمام الكونغرس األميركي، 

  ".الفلسطينيةالتوجه إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة 
إسرائيلي قوله، إن خطاب نتنياهو لم ُيحّسن وضعية إسرائيل في " دبلوماسي كبير"ونقلت الصحيفة عن 

إن نتنياهو لم ينجح في وقف االنجراف في أوروبا "، وقال، )سبتمبر(أوروبا وقبيل استحقاق شهر أيلول 
ه، ولم يذهب نتنياهو بعيدا في ضد إسرائيل، فقد رفع سقف التوقعات ولكنه لم يضع اي شيء من تحت

المفاوضات بقدر يستطيع لجم المبادرة الفلسطينية، ولم يزّود الرئيس باراك أوباما بالكثير كي يستطيع 
  ".أوباما اقناع أوروبا بموقفه بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية

  27/5/2011، الغد، عّمان
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  البية دول العالم ستؤيد االعتراف بالدولة الفلسطينيةن غأ استسلمت لحقيقة "إسرائيل: " إسرائيليةمصادر .26
قالت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس، إن الوزارة تكثف في :  برهوم جرايسي-الناصرة

اآلونة األخيرة تحركها في دول مركزية في العالم، وبشكل خاص في االتحاد األوروبي، بهدف اقناعها 
تراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، في شهر بعدم التصويت إلى جانب االع

  .المقبل) سبتمبر(أيلول 
وحسب تلك المصادر، فإن إسرائيل استسلمت عمليا لحقيقة ان غالبية دول العالم ستؤيد االعتراف بالدولة 

 دولة من 116 هناك  دولة في األمم المتحدة192الفلسطينية، وحسب الشرح اإلسرائيلي، فإنه من أصل 
 دولة عربية وإسالمية، ستؤيد االعتراف، كذلك فإن قسما كبيرا من 57دول عدم االنحياز، من بينها 

  . ستؤيد هي أيضا االعتراف76الدول الـ 
 دولة أو أكثر بقليل، بمعنى أن 40وتتابع المصادر قائلة، إنه سيكون أمام إسرائيل أن تتحرك بين 

 دولة، ولهذا فإن وزارة الخارجية اإلسرائيلية 150سطين على اعتراف زهاء إسرائيل تتوقع حصول فل
وليس العدد، وباعتقاد إسرائيل، أنها إذا نجحت في " النوعية"قررت تغيير استراتيجيتها، واالتجاه نحو 

إقناع دول مركزية لتنضم إلى رفض الواليات المتحدة، فهذا سيقلل من شأن القرار المتوقع في األمم 
  .متحدةال

وحتى اآلن ضمنت إسرائيل رفض كل من المانيا وايطاليا كدولتين مركزيتين، اضافة إلى رفض متوقع 
من التشيك وهولندا، بينما ال تعرف إسرائيل بعد الموقف النهائي لفرنسا وبريطانيا، كما أن موقف اسبانيا 

اشى مع موقف دول أميركا ليس واضحا، رغم ان االعتقاد في إسرائيل انها في نهاية المطاق ستتم
  .الالتينية المؤيدة لالعتراف

  27/5/2011، الغد، عّمان
  

  ة بالدولةألمم المتحداعتراف بإاغتال الحلم الفلسطيني الوحيد المتمثل  أوباما: مفكر إسرائيلي .27
اك وّجه المفكر اإلسرائيلي عونير شليف انتقاداً حاداً للرئيس األمريكي بار :الناصرة ـ زهير أندراوس

  .أوباما، قائالً إنّه أثبت إنه يفهم فقط لغة القوة وليس لغة األخالق
قال شليف إن أوباما ارتعد خوفاً من انتقادات ' هآرتس'وفي مقال نشره في النسخة العبرية لموقع صحيفة 

ا نتنياهو والجمهوريين لما جاء في خطابه الموجه للعرب والمسلمين، مما دفعه لالعتذار عما جاء في هذ
، ونوه شليف إلى إن الخوف تملك أوباما من أن )أيباك(الخطاب من خالل ما جاء في خطابه أمام مؤتمر 

يؤدي إغضاب نتنياهو إلى خسارته المال واألصوات اليهودية عشية االنتخابات الرئاسية، مشدداً على إن 
يف على أن أوباما أسدل الستار وأكد شل. كل ما يعني أوباما هو االحتفاظ بكرسي الرئاسة لفترة حكم ثانية

واعتبر . على أي إمكانية لتحقيق تسوية سياسية للصراع عبر تبنيه موقف اليمين المتطرف في إسرائيل
أن تبني أوباما مواقف نتنياهو على هذا النحو لم يدع أمام الفلسطينيين أي مجال لعقد آمال على 

أن تتحقق التسوية وأوباما يطلب من الفلسطينيين كيف يمكن : وتساءل شليف. المفاوضات وجهود التسوية
االعتراف بيهودية إسرائيل ويملي عليهم مسبقاً التنازل عن المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 

  .؟1967
وشدد شليف على إن أوباما اغتال الحلم الفلسطيني الوحيد المتمثل في الحصول على اعتراف الجمعية 

  . واصفاً خطابه أمام أيباك بالصهيوني الصرفالعامة لألمم المتحدة،
  27/5/2011، القدس العربي، لندن
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  الدول االسالمية بمشاركة عربيةبسرائيلية تدرب رجال الحراسات الخاصة للعمل  اإلاألمنية األكاديمية .28
مجموعة من الرجال ذوي العضالت المفتولة يلبسون الزي البدوي العربي : أحمد البديري - النقب

لتقليدي ويتدربون على اطالق النار في صحراء النقب داخل قاعدة عسكرية اسرائيلية ويستعدون للعمل ا
  .في افغانستان او العراق او في اي دولة عربية او اسالمية

اولئك هم رجال يعملون فيما يسمى فرق الحمايات الخاصة، أو كما تسميهم بعض المنظمات الحقوقية 
يدفع اكثر، وال يحملون اي اجندات سياسية وانما خبرة طويلة في مجال الخدمة يعملون لمن  .بالمرتزقة
هم من جنسيات مختلفة ويعملون لصالح شركات متعددة الجنسية لحماية شخصيات او مقرات  .االمنية

  .ويتدربون هنا على اساليب مكافحة االرهاب على الطريقة االسرائيلية
ت الخاصة تعتمد على المبدأ الهجومي ولكنها تعتمد ايضا على العقيدة االسرائيلية فيما يخص القوا

  .تكتيكات قوات المظللين والموساد والشاباك او المخابرات االسرائيلية العاملة في االراضي الفلسطينية
وقد تدرب أكثر من اربعة عشر ألف عسكري في االكاديمية االمنية االسرائيلية منذ تأسيسها قبل ربع 

  .طاتها سرية وتنفي تدريبها لمرتزقةقرن وبقيت نشا
سألت مزرا دافيد وهو مدير االكاديمية االمنية العالمية االسرائيلية اذا ما كان من يدربهم هم مرتزقة فقال 

في التاريخ . التدريب هنا هو لرجال الحمايات الخاصة، مصطلح المرتزقة هو هراء فهو امر انتهى"
سات واليوم فرق الحراسات موجودة على الجبهة وفي الخط كانت فرق الفرسان والساموراي للحرا

  ". االمامي لكل الدول
تستغرق دورة التدريب الواحدة سبعة اسابيع، وتهدف لتدريب المشاركين على القتال في الدول العربية 
واالسالمية، خصوصا في ظل االضطرابات التي تشهدها المنطقة، ويتدربون على القيام بعمليات مرتدين 

لزي العربي، ويطبقون اساليب وحدة المستعربين االسرائيلية المشهورة في االراضي الفلسطينية ا
  .والمتخصصة في استهداف الناشطين الفلسطينين

وحسب االكاديمة، فإن مجموعة من الشباب العربي شاركت في الدورة أغلبهم عراقيون وكذلك من مصر 
  .ةولبنان وغيرها من الدول العربية واالسالمي

  .بعض هؤالء جاءوا بتوصيات من الشركات االمريكية العاملة في العراق ودخلوا بتنسيق خاص
وستعقد االكاديمية دورة في دولة الجبل االسود للعرب الراغبين في هذه الدورات الذين ال يمكنهم دخول 

ي وطافور وجليل أما االسلحة المستخدمة فكلها من صنع اسرائيلي مثل العوز .إسرائيل كما فعل غيرهم
  .والمدربون كلهم من ضباط الجيش االسرائيلي المّسرحين .والنيجف

  26/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   والرئيس عباس يزقناة اتصاالت سرية بين بير: معاريف .29
عون ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان رئيس الدولة العبرية شم: القدس

بيرس يجري في الفترة االخيرة اتصاالت من وراء الكواليس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
وقالت الصحيفة ان بيرس التقى سرا بالسيد عباس خالل زيارته االخيرة لبريطانيا قبل بضعة اسابيع  .

  . كما انه يجري معه مكالمات هاتفية ويتبادل معه الرسائل بواسطة مبعوثين 
  27/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "انتفاضة"غالبية اليهود يعتقدون بأن اإلعالن عن دولة فلسطينية سيقود إلى : استطالع .30

كشفت استطالع للرأي أجري مؤخراً عن أن غالبية اليهود اإلسرائيليين يرون بأن اإلعالن عن : الناصرة
، فيما ترى نسبة مماثلة أن الفلسطينيين سيعلنون "ثةانتفاضة ثال"تأسيس دولة فلسطينية قد يقود إلى اندالع 

  .القادم) سبتمبر(عن تأسيس دولتهم ضمن مساع أحادية خالل شهر أيلول 
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المتخصص باستطالعات الرأي العام في الشارع اإلسرائيلي، " مؤشر السالم"وأجرى ما يسمى مشروع 
 اإلسرائيليين تجاه بالمساعي الفلسطينية والتابع جامعة تل أبيب اإلسرائيلية، مسحاً بهدف تقييم آراء

  .إلعالن تأسيس دولة فلسطينية، وتأثير ذلك على الشأن الداخلي وعلى الساحة الفلسطينية
وأظهر االستطالع أن ثلثي اإلسرائيليين اليهود تقريباً يعتقدون أن الفلسطينيين سيعلنون عن تأسيس 

لجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بها، حتى لو لم دولتهم في شهر سبتمبر االقادم، وسيطالبون من ا
 في المائة من اإلسرائيليين اليهود الذين شملهم 75يتم التوصل إلى اتفاق مع اإلسرائيليين، فيما رأى 

  .االستطالع أن الجمعية العام لألمم المتحدة ستعترف بتلك الدولة، وإن عارضت الحكومة االسرائيلية ذلك
 في المائة من اليهود الذي شملهم االستطالع، يعتقدون أن فرص اندالع 70تائج إلى أن كما أشارت الن

انتفاضة فلسطينية ثالثة ستصبح كبيرة، في حال إعالن تأسيس دولة فلسطينية معترف بها من قبل األمم 
  . في المائة من العينة أن القيادات الفلسطينية ستشجع حدوث ذلك58المتحدة، كما قال 

 في المائة من اليهود اإلسرائيليين أنهم 38عيد استئناف الفاوضات مع الحكومة الفلسطينية قال وعلى ص
يؤيدون الرأي الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية، حتى لو كانت حركة حماس 

قط نصف جزء منها، باعتبار أن البديل عن ذلك هو خيار ال معنى له، وهو التفاوض مع حكومة تمثل ف
  .  في المائة35الفلسطينيين، فيما عارض إجراء المفاوضات مع حكومة تشمل حركة حماس نحو 

 في المائة من اليهود اإلسرائيليين يعارضون قيام الحكومة 60من ناحية أخرى أظهر االستطالع أن 
لة فلسطينية، حتى اإلسرائيلية بالتخفيف من حدة مواقفها في هذه المرحلة، لغايات منع  إعالن تأسيس دو

 في المائة أن إعالن تأسيس دولة فلسطينية معترف بها من 64لو كان ذلك ال يزال ممكناً، فيما اعتبر 
  .قبل األمم المتحدة سيضر بالمصالح اإلسرائيلية

  26/5/2011قدس برس، 
  

  تعيين أول امرأة ميجر جنرال بجيش االحتالل  .31
نات لضباط كبار في جيش االحتالل بناء على قرار رئيس ُأعلن الليلة الماضية عن عدة تعيي: القدس

  .األركان الجنرال بيني غانتس وبموافقة وزير الجيش إيهود باراك
رئيسة لهيئة الطاقة البشرية خلفاً للميجر " أورنا باربيفاي"وقالت إذاعة االحتالل إنه تم تعيين البريغادير 

شيرة إلى أنه بناء على ذلك ستتم ترقيتها إلى رتبة جنرال أفي زامير الذي يعتزل خدمته العسكرية، م
  .ميجر جنرال لتصبح أول سيدة في تاريخ الجيش اإلسرائيلي تتقلد هذه الرتبة

وأكد نتنياهو أهمية دمج النساء في مناصب رفيعة سواء في الجيش اإلسرائيلي أو في المرافق 
  . نورحبت عدة قيادات نسائية سياسية بهذا التعيي. االقتصادية

  27/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  اليسار اإلسرائيلي يحث أوروبا على االعتراف بفلسطين  .32
 من اليساريين اإلسرائيليين، من ضمنهم شخصيات عامة وأكاديميين وكتاب، 20وقع أكثر من : القدس

  . دولة فلسطينيةمؤخرا، على رسالة حثوا من خاللها الزعماء األوروبيين على االعتراف بإقامة
إننا كمواطنين إسرائيليين سندعم إعالن الدولة الفلسطينية على أساس : "ويقول الموقعون على الرسالة

، مع مبادالت إقليمية متفق عليها، ما دام حكمها من قبل القيادة الفلسطينية التي تعترف 1967حدود 
 لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على وحث الموقعون دول العالم لتعلن استعدادها ".بوجود إسرائيل

  .أساس المبادئ المذكورة في الرسالة
  27/5/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  تخشى مقاطعة العالم لمنتجاتها العسكرية " إسرائيل "..بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية .33
داخل إسرائيل تتصاعد بشأن إمكانية المخاوف "اإلسرائيلية إن " جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : القدس

مقاطعة الدول في جميع أنحاء العالم للمنتجات العسكرية اإلسرائيلية بعد االعتراف الدولي المتوقع بدولة 
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الخميس إن المخاوف التي أعرب عنها  ". فلسطينية هذا العام

ائيلية تأتى قبل معرض باريس الجوى الشهر المقبل وهو مسئولون بارزون في المؤسسة العسكرية اإلسر
ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري إسرائيلي  .منتجاتها العسكرية" إسرائيل"المعرض الذي تطرح فيه 

نحن في حاجة إلى أن نعد أنفسنا الحتمال أن يؤدى اعتراف األمم المتحدة بالفلسطينيين في سبتمبر "قوله 
  ".تجات العسكرية اإلسرائيليةالمقبل إلى مقاطعة المن

  26/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "زوال االحتالل"الحل الجذري لقضية األسرى و... 2011أوباما أوقح شخصية لعام : صالحرائد  .34
استهجن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني :  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية

، تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما، التي طالب فيها بإطالق سراح الجندي 1948 المحتل عام
وقال صالح في حديث . اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وتناسيه آالف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

، ألنه تحدث عن إطالق جندي 2011أوباما هو أوقح شخصية بالعالم لعام : فلسطينموقع خاص ل
لدينا معادلة واضحة وعلينا أن ندركها، " :تابعو. وني واحد، وتناسى ذكر آالف األسرى الفلسطينيينصهي

". وهي ما دام االحتالل متواصالً في شره وإرهابه وظلمه، ستبقى المقاومة وبالتالي ستبقى السجون قائمة
   . لصهيونيوأكد صالح أن الحل الجذري لقضية األسرى الفلسطينيين، هو زوال االحتالل ا

من ثوابت القضية الفلسطينية، مؤكداً أن " ملفاً ثابتاً"وشدد صالح على عدم نسيان األسرى، واعتبار ملفهم 
وطالب القيادة الفلسطينية  .قيام الدولة الفلسطينية لن يكتمل إال بخروج آخر أسير من السجون اإلسرائيلية

 :وقال صالح. في صفقة شاليط أو أي خطوة قادمةباتخاذ كافة اإلجراءات إلطالق سراح األسرى، سواء 
يجب أن توحد الُمصالحة الفلسطينية كافة األسرى، وأن يتحولوا إلى مصير ومستقبل واحد كجزء ال "

  ".يتجزأ من مسيرة القضية الفلسطينية
  26/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  باقون ال نذُل وال نهونعلى أرضنا : الحركة اإلسالمية... رداً على أوباما ونتنياهو .35

 استنكرت فيه خطاب الرئيس ، بيانا26/5ً  في الداخل الفلسطيني يوم الخميساإلسالميةعممت الحركة 
 نتنياهو في الكونجرس، مؤكدة على التمسك اإلسرائيلياألمريكي أوباما وخطاب ضيفه رئيس الوزراء 

وع الرئيس األمريكي باراك أوباما بخطاب أطل علينا هذا األسب": والثبات في األرض، وجاء في البيان
صلٍف ووقح طرح من ضمن ما طرح فيه فكرة تبادل األراضي المفضي إلى التبادل السكاني بين 

متنكراً بذلك " الدولة اليهودية"الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، بل وأطل علينا مقرراً ومؤكداً مصطلح 
باكى على الجندي االحتاللي شليط ناسياً ومتناسياً آالف األسرى ونافياً وجودنا الفلسطيني نهائياً، ثم ت

الفلسطينيين ومعاناتهم، هذا الخطاب قوبل بخطاب عدميٍ ال يقل عنه وقاحةً وصلفاً من قبل رئيس 
  .الوزراء اإلسرائيلي يصب في نفس المصب تقريباً

ي لسنا عرضاً تجارياً يقدمه أوباما أو وإننا في الحركة اإلسالمية نؤكد على أننا نحن أهل الداخل الفلسطين
نتنياهو ومن لف لفيفهما، إن هذا الطرح فيه تطاوٌل على أهل البلد وأصحاب الدار المنغرسين في أرضهم 

  !!.أباً عن جد، الثابتين رغم الفاشية والعنصرية اإلسرائيلية، فعلى أرضنا باقون ال نذُل وال نهون
فلسطيني صفاً واحداً عبر مصالحة شجاعة وحقيقية تحمل في طياتها ومن هنا نوجه النداء لرص البيت ال

عناصر الديمومة واالستمرار أمالً بالوصول لقرار فلسطيني مستقل، بل أمالً بالوصول إلى دولة 
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إن الثورات المسلمة والعربية المجيدة والتي نالت من أوباما  .فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف
، بل ثناء المغلوب على أمره، لتقرع آذان كل من به صمم أن القضية الفلسطينية في "الكاذبالثناء "وبيبي 

إقبال ألن الرياح معها وأن المشروع الصهيوني في إدبار وانحسار ألن الرياح بدأت تخالف لديه مجرى 
  ."اإلبحار

  26/5/2011، 48و موقع فلسطيني
  

  يخية في القدس القديمةجرافات االحتالل تواصل تغيير المعالم التار .36
، أعمالها في إزالة وتجريف بعض المعالم 26/5 واصلت آليات االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس :القدس

  .في شارع السلطان سليمان، بين بابي العمود والساهرة، من أبواب المدينة القديمة في القدس المحتلة
  27/5/2011قدس برس، 

  
  تتاح مستوطنة بحي راس العامودمواجهات في سلوان ضد اف: القدس .37

 انتهت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مواجهات بين المواطنين وقوات :وفا وكالة -القدس 
 على افتتاح مستوطنة جديدة بحي راس  ورداًاالحتالل في بلدة سلوان جنوب األقصى المبارك، احتجاجاً

  .طقة الثري اليهودي األمريكي موسكوفيتشالعامود بسلوان، بتمويل من عراب االستيطان في المن
  26/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إصابة ثالثة صيادين فلسطينيين بنيران قوات االحتالل في عرض بحر غزة .38

، بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي 26/5 أصيب ثالثة صيادين فلسطينيين، مساء أمس الخميس :غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن الزوارق الحربية اإلسرائيلية فتحت نيران أسلحتها  .غزةفي عرض بحر 

  .الرشاشة باتجاه قارب صيد فلسطيني، خالل مزاولته مهنة الصيد في عرض بحر غزة وأغرقته
  27/5/2011قدس برس، 

  
   في محافظة نابلس فلسطينيا77ًقوات االحتالل تعتقل  .39

ن قوات االحتالل أ أمس الفلسطيني األسير تقرير نشره نادي كشف:  جمال جمال-القدس المحتلة 
  . مناطق محافظة نابلسة مواطنين خالل عمليات دهم وتفتيش في كاف77 من أكثراإلسرائيلي اعتقلت 

  27/5/2011الدستور، عمان، 
  

   يضربون عن الطعام الجمعة والسبتيةسرائيلاإلسجون الاألسرى في  .40
 والمحررين، أن األسرى الفلسطينيون في أربعة سجون إسرائيلية،  أكدت وزارة األسرى:رام اهللا

سيضربون عن الطعام لمدة يومين بدل من يوم واحد وهما يومي الجمعة والسبت، وذلك رداً على نكث 
  .إدارات السجون بوعدها لألسرى بدراسة مطالبهم

  26/5/2011قدس برس، 
  

  لهمؤسسة حقوقية تستنكر تعذيب فلسطيني أثناء اعتقا .41
استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ما قامت به قوات االحتالل : الضفة الغربية

من ضرب وتعذيب األسير محمد جمهور من بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، أثناء اعتقاله أمس 
  .الخميس من بيت أقاربه
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  27/5/2010، السبيل، عّمان
  

   سراحهمبإطالقمون اعتصامين في نابلس والخليل للمطالبة  المعتقلين السياسيين ينظأهالي .42
 المعتقلين السياسيين الفلسطينيين اعتصامين الخميس في كل من مدينة أهالينظم :  وليد عوض-رام اهللا 

بعض شارك و . الفلسطينيةاألمنية األجهزة المعتقلين لدى أبنائهم سراح بإطالقنابلس والخليل للمطالبة 
هتافات تدعو إلى و الملف، بإغالق عبارات تنادي األهاليردد و ،عتصاماال في نواب حركة حماس

  .تعزيز الوحدة الوطنية، وناشدوا أصحاب القرار في فتح وحماس بالتدخل لإلفراج عن أبنائهم المعتقلين
  27/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  لسجون السورية صحفي المعتقل في اباإلفراج عنإلعالميين للمطالبة لاعتصم : غزة .43

اعتصم أمس عشرات اإلعالميين والصحفيين أمام مقر الصليب األحمر الدولي :  جمال جمال-القدس 
راح الزميل الصحفي مهيب النواتي المعتقل في السجون السورية سفي مدينة غزة، للمطالبة بإطالق 

  .ق اإلنسان في قطاع غزةاستجابة لدعوة نقابة الصحفيين بمشاركة ممثلي القوى الوطنية ومنظمات حقو
  27/5/2011الدستور، عمان، 

  
  وقفة شبابية تضامنية مع الشعب السوري في رام اهللا .44

شارك العشرات من الشبان في رام اهللا، أمس، في وقفة تضامنية مع الشعب السوري ضد القمع : رام اهللا
لمثقفين والصحافيين في وتجمع الشبان ونقيب الصحافيين وعدد من ا .الذي يتعرض له على يد النظام

  .ميدان المنارة، رافعين أعالم سورية، والفتات منددة بقمع المواطنين العزل في أرجاء سورية
  27/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
  صيادو غزة يطالبون برفع الحصار البحري .45

ندد صيادو أسماك في غزة، بالحصار البحري الذي تفرضه قوات االحتالل، :  رائد الفي-غزة 
 في اعتصام نظموه في ميناء غزة، أمس، بوقف ا وطالبو،ويحرمهم من حقهم في ممارسة مهنة الصيد

 البحرية التي تمارسها ضدهم قوات االحتالل، ورفع الحصار البحري، وزيادة "القرصنة"عمليات 
  .ولية لهم المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بتوفير الحماية الدواوطالب .المساحة المحددة للصيد

  27/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   المواطنينأمامترحيب فلسطيني بقرار مصر فتح معبر رفح بشكل كامل  .46
 رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بقرار مصر فتح معبر :محافظات

 معبر رفح البري  حركة المواطنين بالقرار المصري إدخال تحسينات على عملأمامرفح بشكل كامل 
  . الذي يؤكد عمق العالقة الفلسطينية المصرية"بالهام واالستراتيجي"وفتحه بشكل دائم، واصفاً القرار 

ودعا الخضري لممارسة ضغوط دولية على االحتالل اإلسرائيلي لفتح الممر اآلمن بين غزة والضفة 
وشدد الخضري على ضرورة  .والقدس ليتسنى لسكانهما الوصول لغزة ومن ثم مصر عبر معبر رفح

 بشكل فوري "إسرائيل"فتح المعابر التجارية التي تربط غزة بالضفة والعالم الخارجي وتسيطر عليهم 
 إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة وكذلك إعماروشدد على ضرورة  .ودون وضع شروط ومحددات
  .ما دمره االحتالل خالل العدوان
   عنها سيساهم أعلن التي لآللية  بالقرار واعتبرت قرار تشغيل المعبر وفقاًورحبت شبكة المنظمات األهلية
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 شعبنا في مواجهة اعتداءات االحتالل بما في ذلك الحصار المتواصل أبناءبشكل كبير في تعزيز صمود 
  .على قطاع غزة

  27/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ذكرى النكسة الحدودية في "2مسيرات العودة "ستعدادات لـا .47
تتخوف أوساط لبنانية من حصول تطورات أمنية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة : بيروت

 يونيو / حزيران5 في 67جراء اإلصرار الفلسطيني على تنظيم مسيرات إلى الجنوب في ذكرى نكسة 
ن األراضي اللبنانية المقبل، في إطار مسيرات العودة الثانية المعلن عن انطالقها باتجاه الحدود م

وكشفت مصادر أمنية تلقيها معلومات تفيد أن الفلسطينيين عازمون على  .واألردنية والسورية والمصرية
 تعلن حالة "إسرائيل"القيام بالمسيرة إلى الحدود اللبنانية، ما ينبئ بتداعيات قد تنجم عنها، خصوصاً أن 

 5 وحددت منظمات وتجمعات فلسطينية ،اناستنفار قصوى في صفوف جيشها على الحدود مع لبن
 وشملت نقاط التجمع الجوالن، "الزحف على حدود فلسطين"يونيو موعداً جديداً تحت عنوان / حزيران

 من إقدام  وخوفاً هناك قلقاًأنوأكدت مصادر سياسية .  غزة والضفة الغربيةإلىمصر واألردن إضافة 
ث يجب أال توفر ذريعة لذلك، مؤكدة أنه إذا بلغ  على عمل عدواني على الجنوب، بحي"إسرائيل"

الفلسطينيون بمسيراتهم الحدود الجنوبية، فيجب على القوى األمنية اللبنانية أن تحدد إطار المسيرات حتى 
  .ال يقع لبنان في المحظور وأال يتكرر ما حصل في مارون الراس 
ت ستكون سلمية ولن ترفع إال العلم وقالت مصادر اللجنة التحضيرية لمسيرات العودة إن المسيرا

الفلسطيني، داعية جميع الالجئين الفلسطينيين في نطاق تواجدهم وجميع أحرار العالم إلى حشد أكبر 
مشاركة في مسيرة العودة الثانية، مشيرة إلى إجراءات رفع دعاوى قانونية لمحاسبة اإلسرائيليين 

  . في ذكرى النكبة الذين كانوا يتظاهرون سلمياًالمسؤولين عن قتل الفلسطينيين في مارون الراس
وأكد قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان منير المقدح أّن لجنة التحضير لمسيرة العودة إلى الحدود 
الفلسطينّية تواصل نشاطاتها وفعالّياتها داخل المخّيمات الفلسطينّية في لبنان، استعداداً النطالق المسيرة، 

أسطول "اخر ستشارك في مسيرة العودة عبر البحر في حيفا ويافا والضفة في ما يشبه كاشفاً أّن بو
لى أّن عرباً وفلسطينيين وأجانب مناصرين للقضية الفلسطينّية سيشاركون في المسيرة إ، مشيراً "الحرية

بنان وسوريا المليونية، والفتاً إلى أّن االستعدادات لها على قدم وساق، ومؤكّداً أّن المسيرة ستشمل ل
  .48 ـومصر واألردن وفلسطينيي ال

  27/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "مسيرة العودة"لقاء تضامني مع جرحى : لبنان .48
 استعاد عدد من الشبان الذين جرحوا في أحداث مارون الراس قبل نحو أسبوعين، تجربتهم في :بيروت

مس في نقابة أ " مسيرة العودة إلى فلسطينلجنة"مواجهة الجنود اإلسرائيليين، في لقاء تضامني عقدته 
، حضره رجل األعمال والسياسي الفلسطيني منيب المصري وحشد من أبناء الالجئين  اللبنانيةالصحافة

تحدث عضو ، كما وألقيت في اللقاء كلمة باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي .في المخيمات الفلسطينية
  .ي الشهداء الستة أمية أبو شقرا شقيقة الشهيد عماد أبو شقراوألقت كلمة أهال، اللجنة هاني سليمان

  27/5/2011الحياة، لندن، 
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   قطعة نقدية تعود لعصور حضارية قديمة230ضبط تمثال أثري و: الخليل .49
، مائتين وثالثين 26/5 ضبطت شرطة السياحة واآلثار، التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس الخميس :الخليل

، حيث ألقت القبض على ثالثة أشخاص، لعالقتهم ود لعصور حضارية قديمة وتمثالًا أثرياًقطعة نقدية تع
  .بالمضبوطات في الخليل

  27/5/2011قدس برس، 
  

   مليون دوالر في صندوق إعادة إعمار غزة300 بنوك فلسطين تساهم بـ: أبو شهال .50
و شهال عن مساهمة البنوك  أعلن نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين مأمون أب: حسن دوحان- غزة

 مليون دوالر والذي أعلن 300في فلسطين في صندوق االستثمار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة بـ 
وقال أبو شهال في تصريح خاص  .محمد مصطفى عن إنشائه. رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني د

 200عادة إعمار غزة بمبلغ بالحياة الجديدة إن صندوق االستثمار الفلسطيني سيساهم في صندوق إ
 مليون دوالر ليصبح 300مليون دوالر، والبنوك في فلسطين أعلنت عن استعدادها للمساهمة بمبلغ 

  . مليون والقطاع الخاص مدعو للمشاركة بنصف مليار دوالر500رأس مال صندوق إعمار غزة 
  27/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اقتصادياًس يواجهون انهياراًتجار البلدة القديمة في القد .51

 الوضع أن زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أكد :القدس المحتلة
 بفعل الضغوط االقتصادية الممارسة على التجار سواء التجاري والسياحي في البلدة القديمة بات كارثياً

ما أدت على مدى السنوات الماضية إلى إغالق  هذه الضغوط هي أن إلى من حيث الضرائب، مشيراً
 مع حملة التهويد المستمرة والمتواصلة ألسواق المدينة  يزداد سوءاًأنوتوقع  . تجارياً محال250ًنحو 

  . المقدسة، وما ينفذ من مشاريع عند بواباتها
  27/5/2011الدستور، عمان، 

  
  من مياه غزة ال تصلح للشرب% 95: مختصون .52

 من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب، %95 أكد مختصون فلسطينيون أن :غزة
ولياتهم من خالل ؤمطالبين المجتمع الدولي واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لتحمل مس

الضغط على االحتالل، إلحقاق الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والضغط عليها لتجنيب المدنيين 
 خالل ورشة عمل نظمها مركز الميزان ،كما طالب المختصون .واألعيان المدنية آلة العدوان الصهيونية

، "الواقع واآلفاق.. المياه المحالة في قطاع غزة" بعنوان 26/5الخميس يوم لحقوق اإلنسان في غزة 
لمياه الراجعة من بضرورة العمل على إيجاد مصدر بديل للمياه المحالة في القطاع، وتحديد كميات ا

  .عمليات التحلية
  26/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يدين تصريحات عضو الكنيست الداد األردنيمجلس النواب .53

 لعضو الكنيست األخيرة اصدر مجلس النواب اليوم الخميس بيانا حول التصريحات :بترا -عمان
 في مجلس النواب ندين وبشدة إننا: اء في البيانوج األردن إلى اإلساءةالمتطرف ارييه الداد الذي يحاول 

هذه التصريحات العنصرية واالستفزازية المتطرفة ونطالب الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه هذه 
 مثل هذه التصريحات لن تؤثر بأي أن ولشعبه ويؤكد مجلس النواب على لألردنالتصريحات المسيئة 
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 دولة مستقلة ذات سيادة ضاربة جذورها بالتاريخ فاألردنه  بكافة مكوناتاألردن على األحوالحال من 
  . بالدفاع عن حقها وترابها المقدسوأبنائهاوهي قادرة بعزم قيادتها 

 عن مطالبته الدائبة والمستمرة لضرورة األردن هذه التصريحات لن تثني أنويؤكد مجلس النواب على 
 قضية فلسطين هي أنني وعاصمتها القدس ويعتبر قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطي

  .األولىقضية العرب 
  27/5/2011الغد، عمان، 

  
  الجامعة الهاشمية توقف مشروع محطة تحلية مياه بالتعاون مع جامعة إسرائيلية .54

أعلنت الجامعة الهاشمية أمس إيقاف مشروع محطة تحلية مياه، كان من : حسان التميمي -الزرقاء 
بينها " تعاون مشترك"يوليو المقبل، إثر أنباء عن وجود / ه في حرم الجامعة في شهر تموزالمزمع إقامت

وكان العشرات من طلبة الجامعة الهاشمية،  .وبين جامعة بن غورين اإلسرائيلية، إلقامة المشروع
بين ، مطال" أردني لتحلية المياه- صهيوني-ثمرة لمشروع أميركي"اعتصموا احتجاجا على ما وصفوه بـ
ونقل المعتصمون، في بيان لهم أمس، عن نائب رئيس الجامعة  .بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني

الدكتور كمال بني هاني، عقب لقائه بهم، تأكيده إيقاف الجامعة لمشروع المحطة بشكل نهائي، وتحويل 
  .كافة المعنيين بالمشروع للتحقيق

  27/5/2011الغد، عمان، 
 

  لى الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينيةنبيل العربي يؤكد ع .55
 خالل رئاسته لجنـة فلـسطين   الخميسيوم اكد نبيل العربي وزير الخارجية المصري       :  د ب أ   -القاهرة  

  . على الثوابت المصرية فيما يخص القضية الفلسطينيةالوزارية التابعة لحركة عدم االنحياز،
باسم وزارة الخارجية، في بيان نشر على موقع الـوزارة          وقالت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي       

الرسمي اليوم ، إن أعضاء اللجنة أعربوا عن ترحيبهم بالقرار المصري بفتح معبر رفح، وأشادوا بالدور                
المصري المحوري في تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما اعتمدت اللجنة برئاسة نبيـل العربـي إعالنـا            

  .لى ذلك ضمن أمور أخرىيشير إ' فلسطين'خاصا بـ 
 إال أنه ينبغي مواصلة العمل من أجل إيقـاف          - وعلى الرغم من هذه الخطوة الهامة        -وأكد العربي أنه    

اإلجراءات اإلسرائيلية السلبية في األراضي المحتلة ومحاوالت إسرائيل تغيير طبيعة مدينة القدس، داعيا             
نهاء النزاع وليس إدارته، وهو الوضع الذي استمر        إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل التفاوض المباشر إل        

  .ألكثر من ستة عقود دون تقدم ملموس
كما دعا وزير الخارجية المصري الدول أعضاء اللجنة وأعضاء حركة عدم االنحياز بصفة عامة لـدعم                

ـ                هر المسعى الفلسطيني من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من االعترافات بالدولة الفلسطينية قبل ش
المقبل، والذي من المقرر أن يشهد تقدم السلطة الفلسطينية بطلب إلى األمم المتحدة فـى               ) سبتمبر(أيلول  

  .هذا الشأن، مشددا على شرعية هذا المطلب وضرورة مساندة المجتمع الدولي له
 27/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  فلسطينيةتسعى لحل أزمة رواتب السلطة المصر  : في رام اهللاسفير مصر .56

قال السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية، إن مصر ستقوم بالتعاون مع األشقاء العرب                
  .بتمويل السلطة الفلسطينية وتوفير رواتب موظفيها

وأضاف عثمان، فى سياق مقابلة مع فضائية األقصى مساء اليوم الخميس، أن الدول العربية قادرة علـى           
لسطينية وتوفير الرواتب وسبل الحياة الكريمة فى األراضى الفلسطينية، وأكد أن مصر            تمويل السلطة الف  
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ستقوم بالتعاون مع األشقاء العرب بتأمين هذا الموضوع ورفع سيف الرواتب المسلط على رقبة المواطن               
  . الفلسطينى ونزع هذه الورقة من يد االحتالل اإلسرائيلى

 27/5/2011، اليوم السابع
 

  "إسرائيل"الى  عمولة مبارك وسالم من تصدير الغاز " مليار جنية مصري54: "ريسفير مص .57
فجر السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى بطالن تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مفاجأة مـن              : القاهرة

العيار الثقيل بتأكيده أن األرقام التى تحدثت عنها النيابة العامة حول عمولة مبارك وحـسين سـالم مـن            
  .دير الغاز فى قرار إحالتهما لمحكمة الجنايات غير صحيحة وتتنافى مع الواقع تماماتص

ـ      إن حسين سالم وشـريكه اإلسـرائيلى       " بوابة الوفد اإللكترونية    " وقال يسرى فى تصريحات خاصة ل
على مبيعات الغاز الى شركة كهرباء إسرائيل، وهناك تحقيقات تجرى           % 30ميمون حصال على عمولة     

 7ا الشأن فى إسرائيل، وطبقا للتحقيقات فإن شركة غاز شرق المتوسط حققت عائد ربح وصل الـى                  بهذ
  . مليون جنيه 100 مليار و2مليارات جنيه وصلت عمولة حسين سالم وميدور منها 

عمولة من الحكومة المصرية على عقود توريد الغاز لشركته حيـث            % 10كما يحصل سالم على قيمة      
 حتى  2005 مليار جنيه سنويا على عقود تصدير الغاز والتى وصلت منذ عام             1.8لى  تحصل الحكومة ع  

 مليارات جنيه، وكان نصيب حسين سالم منها مايقرب من المليار جنيه، باإلضافة الى أن حـسين                 9اآلن  
سالم بعيدا عن العموالت كان يحصل على مكاسب هو ومبارك وابناؤه جمال وعـالء حـسب تأكيـدات          

 الماضـية علـى   5 ماليين دوالر يوميا، أى أنه حصل خالل السنوات الـ           3براهيم يسرى على    السفير إ 
  . مسئول مصرى تربحوا من وراء الصفقة16 مليار كما قالت النيابة، وهناك 2 مليار جنيه وليس 54

وقال يسرى إنه تدخل فى الدعوى وطلب ضم كل من رئيس الوزراء األسبق عـاطف عبيـد ووزيـر                   
لحالي عبد اهللا غراب والسابق محمود لطيف، واثنين من قيادات الوزارة وهما محمود طويلـة               البترول ا 

ومحمد إبراهيم صالح، وأكد يسرى أنهما حصال على عمولة من عقد تصدير الغاز بالماليين وأنه سيقدم                
  .األوراق الدالة على ذلك فى المحكمة

حدث معه فى عقد تصدير الغـاز، وقـال لـه إن            وأشار إلى أن وزير البترول الحالي عبد اهللا غراب ت         
تصدير الغاز من حقوق السيادة، وأن هناك مخاوف من لجوء الكيان إلى المحكمة الدولية للحصول على                

  .تعويض كبير من إلغاء عقد التصدي
وأوضح يسرى أن غراب مقتنع بتصدير الغاز ولن يتراجع عنه ويبحث مع محامين من وزارة البتـرول                 

ج قانونى الستمرار تصدير الغاز، مؤكدا أن تصدير الغاز لم يصدر له قرار وزاري كما يؤكد                إيجاد مخر 
البعض، ولكن ما حدث هو أن اجتماعا تشاوريا لمجلس الوزراء اتخذ توصية بناء على أوامر شخـصية                 

  . من مبارك
 27/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "اسرائيل" سيضر بعالقات مصر مع  فتح معبر رفح بشكل دائم:االندبندنت .58

تنشر صحيفة االندبندنت تقريرا عن قرار مصر فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم مشيرة الى ان                  
  .القرار سيضر بعالقات مصر مع اسرائيل

اال ان القرار سيجعل الحكم االنتقالي في مصر يكسب مزيدا من الشعبية بقرار يعد ابتعادا عن الـسياسة                  
  .للرئيس السابق حسني مبارك الموالية السرائيل" يةالمخز"

 لم يحقق الهدف االسرائيلي، الذي ساعدت عليه        2007ويقول تقرير االندبندنت ان حصار غزة منذ عام         
  .مصر، وهو اضعاف حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل ارهابية
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 الفلسطينيين العاديين وربما عـزز      لذا حظي الحصار بانتقادات دولية النه لم يؤد سوى الى زيادة معاناة           
  .موقع حماس اكثر

وتقول الصحيفة ان قرار مصر اثار غضبا في اسرائيل اذ يرى مسؤولون وسياسيون اسـرائيليون انـه                 
  .سيزيد من تهريب السالح الى قطاع غزة

 27/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

  غزةقطاع ين إلى  متوجه" فلسطينيا53"مطار القاهرة يستقبل  .59
 فلسطينيا من أهالي قطاع غزة قادمين مـن         53استقبل مطار القاهرة الدولي الخميس      :  د ب أ   -القاهرة  

الخارج في طريقهم لدخول القطاع عبر منفذ رفح البري الذي تقرر فتحه طوال االسبوع ما عدا الجمعـة       
  .واالجازات الرسمية

 معتمرا قادمين من السعودية بعـد       25ن بين الذين وصلوا     م'وذكرت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار أنه       
  . 'أداء مناسك العمرة، بينما لم يصل أحد من غزة للسفر إلى الخارج

وقال مسؤول في معبر رفح، في تصريح لوكالة األنباء األلمانية أمس، إنه يشترط في كافة تلك الحـاالت   
ة من الدول القادمين منها ال تقل عن ستة أشهر،          حمل الفلسطينيين لجوازات سفر فلسطينية، وإقامة وعود      

  .إذا كانوا يحملون وثائق سفر تلك الدول
 27/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  "الرباعية"دعوة ضمنية إلى حماس لقبول شروط ": مجموعة الثماني" لـمشروع البيان الختامي .60

مجموعـة  "قـادة دول   للنهـائي على النص الحرفي لمشروع البيان ا» الشرق األوسط «حصلت  «: دوفيل
كذلك حـصلت علـى     .  صفحة ومجموعة من المالحق    21 فقرة في    90 الذي يتشكل من مقدمة و     "الثماني

  . مشروع البيان الختامي عن التعاون مع دول الربيع الديمقراطي العربي، والعالقات مع أفريقيا
التحـوالت  «يـشدد علـى أن      ) 66الفقرة  (وفي موضوع السالم في الشرق األوسط، فإن مشروع البيان          

، وليس العكس،   »أكثر إلحاحا « اإلسرائيلي   -التي تعرفها المنطقة تجعل حل النزاع الفلسطيني        » التاريخية
الطريق الوحيد لحـل شـامل ونهـائي        «للعودة إلى المفاوضات التي يعتبرها      » حان الوقت «معتبرا أنه   

  . »للنزاع
غير أنهم وجهوا إليها طلبا ملحا يـدعوها        .  إلى حماس باالسم   وفي سياق متصل، تجاهل الثمانية اإلشارة     

إلى قبول الشروط الثالثة التي طرحتها الجنة الرباعية، وهي االعتراف بحق إسـرائيل فـي الوجـود،                 
وال يـشير البيـان مطلقـا إلـى         . وباالتفاقيات التي وقعتها معها منظمة التحرير، وبالتخلي عن العنـف         

روط اإلسرائيلية، ومنها اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة اإلسـرائيلية، أمـا           المستوطنات وال إلى الش   
" مجموعـة الثمـاني   "بخصوص مؤتمر الهيئات المانحة، فإن البيان يكرس له جملة واحـدة مفادهـا أن               

  .في إطار معاودة المفاوضات» يندرج«إمكانية دعوة مؤتمر المانحين، على أن » يستطلعون«
ة مشاركة حماس ومن يمثلها في المفاوضات؛ إذ رحبوا بأن يكون الرئيس محمود عبـاس               واستبعد الثماني 

  .الفلسطينيين فيها» ممثل«
  27/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   شجاع1967كالم أوباما عن قيام الدولة الفلسطينية على حدود : ساركوزي .61

اب الرئيس األميركي أوباما عن     وصف الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خط     :  ميشال أبو نجم   - دوفيل
ـ 1967قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام        واعتبر تحقيق المـصالحة الفلـسطينية      » الكالم الشجاع « ب

  .»خبرا سعيدا«



  

  

 
 

  

            25 ص                                    2157:         العدد       27/5/2011 الجمعة :التاريخ

ـ           ـ »الشرق األوسط «وندد ساركوزي في مؤتمر صحافي عصر أمس، ردا على سؤال ل » التنـاقض «، ب
ين بحجة أنهم منقسمون، وهم يرفضون الحوار معهم اليوم         الذي يقع فيه من رفضوا الحوار مع الفلسطيني       

  .»ألنهم تصالحوا«
غير أن الرئيس الفرنسي الذي أفاد بأن وزير خارجيته أالن جوبيه سيتوجه إلى الشرق األوسط األسبوع                

التنكـر لحـق    «القادم، طالب الفلسطينيين بتوضيح موقفهم بشأن المصالحة وأن يقولوا ما إذا كانت تعني              
  .»ائيل في العيش بسالمإسر

الزمن يلعب لـصالح    « اإلسرائيلي من غير حل يعني أن        -وإذ أكد ساركوزي أن بقاء النزاع الفلسطيني        
لكنه امتنع عـن تأكيـد انعقـاد        . ، كشف عن عزم باريس القيام بمبادرات للسالم       »اإلرهاب واإلرهابيين 

القـادم،  ) حزيـران ( إنه سيلتئم في شهر يونيو       مؤتمر باريس لدعم قيام الدولة الفلسطينية الذي قيل سابقا        
  .داعيا إلى انتظار عودة جوبيه من جولته الشرق أوسطية

  27/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "سرائيلإ"طلق مبادرته ألنه قلق على مصير أوباما أ: مبعوث اللجنة الرباعية .62
عن توني بليـر مبعـوث اللجنـة        االسرائيلية  » هآرتس«نقل موقع صحيفة    :  رويترز – لندن   -رام اهللا   

الرباعية في الشرق االوسط قوله ان الرئيس االميركي اطلق مبادرته للسالم ألنه قلق من تداعيات اعالن                
  .احادي الجانب لدولة فلسطينية 

بصراحة فان  «واضاف  . وجاءت أقوال بلير خالل حديثه مع تجمع لرجال اعمال اجتمعوا في لندن امس              
وتابع ان مبادرة اوباما للـسالم هـي        . »وقف الذي تتخذه اسرائيل تجاه هذا الموضوع      اوباما قلق من الم   

عبارة عن محاولة لملء فراغ يراه اوباما خطيرا تجاه اسرائيل خاصة مع قرب اعالن دولة فلسطينية في                 
  .شهر ايلول المقبل

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين   وقال بلير إن المتطرفين ستكون لهم اليد العليا ما لم يتم إحياء المفاوضات              
  .وقال إنه ال بديل إلحياء المفاوضات من جديد. محذرا من أن الوقت لتحريك عملية السالم ينفد

جوهر األمر هو محاولة إحياء عملية ذات مصداقية نضع فيهـا           «وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق      
دث هذا فسينتهي األمر الى إضـعاف المعتـدلين   وأضاف أنه اذا لم يح . »حل الدولتين مع فرصة لتحقيقه    

  .»هذه هي خطورة ما يحدث في الوقت الحالي. وسيستغل المتطرفون الوضع السياسي
الى األمام فسنجد ليس خالل سنوات بـل ربمـا          ) عملية السالم (نقف اآلن ونحرك هذه     ... اذا لم «وقال  

  .»الم التي نرغب فيهاخالل أشهر أن هذا الوضع غير قادر على اكتساب الدفعة للس
   27/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   مصرعلىاللوبي اإلسرائيلي يضغط على الكونغرس لعرقلة تخفيف عبء الديون : الخليج .63

فـي  " إسرائيل"وجود ضغوط من قبل لوبي      " الخليج"أكدت مصادر أمريكية ل      : حنان البدري  -واشنطن  
ألمريكي بعرقلة تمرير حصول مصر على مليـار دوالر لتخفيـف           الواليات المتحدة إلقناع الكونغرس ا    

عبء الديون، ومليار آخر كضمانات للقروض حسب تعهد الرئيس األمريكي باراك أوباما، وذلك بـسبب            
  . إقدام مصر على فتح حدودها مع قطاع غزة بدءاً من غد السبت 

 النواب مشروع قـرار يـربط فـتح         وأضافت المصادر نفسها أن هناك اقتراحاً بأن يقدم أعضاء بمجلس         
لمنع ما يوصف بتهريـب     " إسرائيل"مصر لحدودها مع غزة بااللتزام بشكل شفاف بالتعاون مع أمريكا و          

بمـساعدات  " إسرائيل"األسلحة والمفرقعات والمواد التي يمكن استخدامها وتحويلها إلى سالح يوجه ضد            
  . الواليات المتحدة المالية لمصر 

  27/5/2011، ةالخليج، الشارق
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  "2الحرية " دولة أوروبية تشارك بـ12 سفن من :الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .64

، أن سفنا من اثني عشرة دولـة    "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "أكدت  :  الرسالة نت  -بروكسل
، )يونيـو / حزيـران  (، المقرر انطالقه في نهاية الشهر المقبل      "2أسطول الحرية   "أوروبية ستشارك في    

  . مطالبة بضرورة توفير حماية دولية لألسطول الذي سيكون على متنه مئات المتضامنين الدوليين
 26/5/2011، الرسالة، فلسطين

  
   مليون الجئ بالعالم47: األمم المتحدة .65

 47 من  هناك أكثرأن مساعدة مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين اريكا فيلر أعلنت:  بترا–نيويورك 
  .مليون الجئ حول العالم تشملهم مسؤولية المفوضية

  27/5/2011الدستور، عمان، 
  

  كاتب أميركي يجرد غاندي من هالته المثالية .66
  هناء عليان

 في اآلداب جوزيف "بوليتزر"سؤال فتح النيران على الكاتب األميركي الحائز ...هل كان غاندي مثلياً؟
هي سيرة ذاتية . "المهاتما غاندي ونضاله مع الهند: الروح العظمى"به ليليفيلد، بمجرد أن أثاره في كتا

أرادها ليليفيلد مختلفة عن سائر ما كُتب عن غاندي من مؤلفات، في محاولة منه لبناء صورة عما كان 
  .يجرى وراء األبواب المغلقة في حياة رجل يعتبر قديساً وأبا األمة الهندية في آن

غاندي يكاد يحتل الصدارة في قائمة الشخصيات التي تناولتها أقالم الكتاب في "وبكلمات ليليفيلد فإن 
، لذلك هو ال يكرر السيرة المتعارف عليها لنضال غاندي من أجل الهند، بل لنضاله "القرن الماضي

يتوقف عند محطات كثيرة من تكوين شخصية غاندي النضالية، منذ أن وطئ جنوب . ومعركته مع الهند
  .وحتى عودته إلى الهند وصراعاته هناكأفريقيا 

الكتاب الذي ُمنع نشره في والية جوجارات الهندية ومقاطعات عدة، بسبب إثارته موجة من السخط العام، 
يفجر مفاجآت عدة على صعيد الحياة الشخصية لرجل يصفه كثيرون بأنه كان أقرب إلى مالك على 

  .نة عالمية للثورات السلميةاألرض، رجل يشكل رمزاً الستقالل الهند وأيقو
ال شك في أن القراء سيتخلون عن جزء كبير مما أورده ليليفيلد في كتابه، ليركزوا على نقطة واحدة ال 
غير وهي قوله إن غاندي الزاهد والمتعفف عن الملذات، قد ترك زوجته وأوالده ليعيش مع عشيقه 

خ في منزل بناه األخير في جنوب أفريقيا، لمدة األلماني اليهودي هاوي كمال األجسام هيرمان كالينبا
  .عامين

 "العالقة الحميمة"يخصص مدير تحرير صحيفة نيويورك تايمز السابق، جزءاً من الكتاب للحديث عن 
تعهدا بأن يقدما لبعضهما المزيد من الحب، وما هو أكثر من الحب الذي لم ير "التي جمعت الرجلين، فقد 

عاشا سعيدين لفترة يراقبان النجوم كل مساء على سطح منزلهما، قبل أن يضطر ، و"العالم مثله من قبل
 حين عاد إلى الهند ولم يسمح لصديقه بدخولها بسبب الحرب 1914غاندي إلى ترك كالينباخ عام 

ترد هذه الرسائل في صلب الكتاب بقلم المهاتما . العالمية األولى، لكنهما بقيا على تواصل عبر الرسائل
صل عليها الكاتب عن طريق سجل المحفوظات الوطنية الهندية الذي اشتراه من أحفاد كالينباخ في وقد ح

  .أحد المزادات، كما أفاد
 في كتابه، إال أن الرسائل التي "مثلي"ورغم أن ليليفيلد حاول تبرير نفسه، مشدداً على أنه لم يورد لفظ 

ومن بينها قول غاندي لكالينباخ في . ال تحتمل الشكنشرها على أنها بقلم غاندي وموجهة لصديقه الحميم 
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، وفيها يخبر صديقه عن اشتياقه "إنها عبودية مطلقة..لقد امتلكت جسدي بشغف كامل "إحدى الرسائل
  .البالغ له وعن وضعه لصورته على رف الموقد الخاص به قبالة سريره

، حتى "سة الجنس بين الرجال والنساءال أستطيع أن أتخيل شيء أقبح من ممار": وفي رسالة أخرى يقول
  !!.."الغرفة السفلى" بينما يكنى صديقه بـ"الغرفة العليا" أن غاندي كان يلقب نفسه بـأكدأن الكاتب 

جراء هذه الرسائل، وما ورد عن أن غاندي تخلى عن أوالده ليعيش عالقة مع صديقه، ُوجه سيل من 
ورة غاندي المحفورة في ذاكرة اإلنسانية، ليزيد من مبيعات االتهامات إلى ليليفيلد بأنه يتعمد تشويه ص

  .كتابه ويحقق الرقم القياسي وسط الكم الهائل من الكتب التي تناولت سيرة حياة المهاتما
وما زاد من حدة االنتقادات، أن ليليفيلد لم يتورع عن التطرق إلى حياة غاندي الحميمة حتى بعد بلوغه 

ر إلى أن الزعيم الهندي األول الذي لطالما طالب أتباعه بالترفع عن الغرائز، السبعين من عمره، بل أشا
وأحياناً بعدم لمس زوجاتهم، كان ينام في سريره مع مراهقات ومن بينهن حفيدة أخيه، ويستحم معهن، 

  .وذلك ليختبر مدى قدرته على مقاومة غرائزه
رجمة العربية للمهاتما، وصف غاندي  وهي الت"الروح العظمى"على الضفة األخرى، يتضمن كتاب 

بالعنصرية كونه أطلق أوصافاً تنطوي على احتقار للسود في جنوب أفريقيا وهي الدولة التي عاش فيها 
اقتادونا إلى "حيث يستشهد الكاتب بمقولة غاندي . ، وذلك قبيل عودته إلى الهند1907اعتباراً من عام 

تفهمنا أنهم لم يصنفونا مع البيض، لكن أن يتم وضعنا ) ترةلقب السود في تلك الف(سجن مخصص للكفار 
، هكذا قال غاندي !!"الكفار بوجه عام غير متحضرين. مع السكان األصليين، السود، فهذا ال يطاق

لكن ليليفيلد يشدد على أنه أورد هذه الحادثة ليس للقول بأن غاندي كان عنصرياً . واصفاً الزنوج والسود
  .رت شخصيته وأفكارهبل ليظهر كيف تطو

ضاعت الكثير من النقاط والمحطات الجديدة الكثيرة التي حاول جوزف ليليفيلد اإلضاءة عليها حول 
نضال المهاتما غاندي، وسط الجدل الكبير الذي استعر جراء اتهامه غاندي بأنه ثنائي الميول الجنسية، 

 واحد من وصوله إلى جنوب أفريقيا، لكن الكتاب يفصل كيف تكونت شخصية القائد المناضل بعد يوم
وموافقته على العمل كمترجم في دعوى قضائية بين تاجرين هنديين مسلمين، بحيث دخل إلى قاعة 
المحكمة في ديربان وهو يرتدي عمامته الهندية التقليدية وعندما طلب منه القاضي نزعها عن رأسه، 

 المحلية ألن القاضي عامله بتمييز رفض وخرج من المحكمة وبعث برسالة اعتراض إلى الصحف
عرقي، كان هذا أول عمل سياسي له قبل الحادثة التي يتذكرها كثيرون حين يتم رميه خارج القطار 

هذه الحادثة، . بعدما رفض رجل إنكليزي أن يكون على متن القطار ـنفسه مع رجل ذي بشرة ملونة
  .قيادفعت غاندي إلى قيادة حركة ضد التمييز في جنوب أفري

لقد دفعته جنوب أفريقيا منذ البداية لتوضيح ما يفعله هناك من أجل "في هذا الصدد، كتب ليليفيلد يقول 
هناك قاد تظاهرات الهنود ضد من يميز ضدهم، قبل أن يعود إلى الهند ويتابع . "أبناء جلدته السمر

  .النضال
لطبقي للمجتمع وبخاصة طبقة وقد كتب غاندي ذات مرة في خضم واحدة من حمالته ضد التقسيم ا

لقد خضت المعركة ضد مبدأ التفوق . أؤمن جازماً بأن جميع الناس يولدون متساوين"المنبوذين، يقول 
  ."خطوة بخطوة من قبل في جنوب أفريقيا

، قبل 1920في الواقع، يقتبس الكاتب في مقدمة كتابه قوالً ورد على لسان مهانداس غاندي في العام 
إذاً، أراد ليليفيلد . "أنا عرضة للضعف مثلكم تماماً..ال أقبل ادعاء القداسة"هاتما الروحي، منحه لقب الم

.  بل غاندي اإلنسان المعرض لشتى أنواع الخطايا"قديس السالم"تحذير القراء بأنه لن يتحدث عن غاندي 
  ."لمتوارثةاألسطورة ا" لغاندي وليس "التاريخ الحقيقي"عن ذلك يوضح الكاتب بأنه سعى وراء 

  27/5/2011الحياة، لندن، 
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  "إيباك" جماعة أمريكية تعارض مائةأكثر من  .67
في الواليات  " اإلسرائيلي"العامة، إيباك، التي تتزعم اللوبي      " اإلسرائيلية"عقدت لجنة العالقات األمريكية       

  . من الشهر الجاري24 و22المتحدة، مؤتمرها السنوي هذا العام، بين 
 منظمة سالم في واشنطن، تحت شـعار        100ر هذه المرة، بأنه ترافق مع اجتماع أكثر من          وتميز المؤتم 
  .تنحية إيباك جانباً وبناء سياسة أمريكية جديدة في الشرق األوسط: الدعوة إلى

وقد ناقشت المنظمات المجتمعة، آثار المعونة العسكرية، والغطاء السياسي، اللـذين تقـدمهما الواليـات               
، وتطبيق حل يحترم حقوق وكرامة الجميـع        "اإلسرائيلي"، وطالبت بإنهاء االحتالل     "إسرائيل "المتحدة إلى 
  .في المنطقة 

المناوئـة للحـرب،    " كود بينْك "، أن جماعة    )18/5/2011(اإلخبارية  " فوكس نيوز "جاء في موقع شبكة     
، "إسـرائيل "المتحدة إزاء   تنظم هذا األسبوع سلسلة من األنشطة، للتعبير عن معارضتها سياسة الواليات            

  .العامة، إيباك" اإلسرائيلية"وذلك بالتزامن مع المؤتمر السنوي للجنة العالقات األمريكية  
على األقل، متفقة   " إسرائيل"وقالت ناشطة في الجماعة قبل بدء االحتجاجات، إن الجماعة، في ما يتعلق ب            

ة، وهي تشير بذلك إلى موقفي كل من بول،         تماماً مع موقف رون بول، مرشح الحزب الجمهوري للرئاس        
  .، حيث يدعو كالهما إلى قطعها"إسرائيل"، من المعونة األمريكية ل"كود بينْك"وجماعة 

وهي طبيبـة وناشـطة سياسـية يهوديـة         (، كتبت أليس روتشيلد،     )17/5/2011" (الترنت"وفي موقع   
تعقـد لجنـة العالقـات      ": كائنات الحية إيباك خطر على اليهود، وغيرهم من ال      "، تحت عنوان    )أمريكية

أيار، حيث يتدافع أعضاء الكونغرس     /  مايو 24 -22العامة مؤتمرها السنوي في     " اإلسرائيلية"األمريكية    
والعديد من زعمائنا الوطنيين من دون وعي لالرتماء في أحضان اللجنة وعلى أعتاب خزائنها الـسخية،                

الخاصة مع الواليات المتحـدة، ويتبجحـون       " إسرائيل"عالقة  وسوف يهنئ كل منهم اآلخر، ويتفاخرون ب      
، على حّد   "بحر من الدكتاتوريات  "بالُمثل الديمقراطية العليا في     " إسرائيل"بشراكتنا االستراتيجية، وبالتزام    

  .تعبير منظمة إيباك في موقعها على شبكة اإلنترنت
لواقعية، وهي أن يهود الواليات المتحدة يشعرون       إّن ما لن يتحدث عنه هؤالء هو الحقيقة ا        : وتقول الكاتبة 

بعدم ارتياح متزايد، إزاء جماعة ضغط تّدعي أنها تمثلنا، ولكنها شديدة االلتزام بالـسياسات العـسكرية                
  .المتعاقبة على اتباعها" اإلسرائيلية"واليمينية التي دأبت الحكومات 

ون في العادة إلى أن يكونوا تقدميين سياسياً، ولكنهم         وتضيف الكاتبة، أّن اليهود في الواليات المتحدة يميل       
  ".إسرائيل"يطالبون بالتخلي عن تقدميتهم وعن معتقداتهم الليبرالية عندما يكون األمر متعلقاً ب

، مع حلفائهم من الصهاينة المسيحيين، يضمنون مـساعدات عـسكرية           "إيباك"إن أعضاء منظمة    : وتقول
ويذهب معظم تلك المساعدات لـشراء األسـلحة والمعـدات          . ت كل عام    بمليارات الدوالرا " إسرائيل"ل

العسكرية األمريكية، وتعزيز شبكة الصناعات العسكرية  األمنية، الواسعة، المتشعبة العالقات والُمربِحة،            
  .التي توجد بين بلدينا

الوحشي لألراضي  " لياإلسرائي"وترى الكاتبة أن أثر ذلك، ال يقتصر على تمكين بقاء االحتالل العسكري             
  . سنة، بل إنه يوفر إلى جانب ذلك، دعماً عسكرياً وسياسياً لحكومة نتنياهو الحالية43الفلسطينية منذ 

وتقول الكاتبة، إن نتنياهو ملتزم ببناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقـويض               
ام المستوطنين اليهود وحدهم، بأموال وكالـة التنميـة         وهو يبني طرقاً الستخد   . أي إمكانية لحل الدولتين     

وهو يفرض قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين عن طريق نقاط التفتيش، والتحكم            . الدولية األمريكية   
بمنح التصاريح، وجدار الفصل العنصري، الذي سلب ألوف الهكتارات من األرض الفلسطينية، ودّمـر              

  . على هذه األرض منذ قرونحياة وأرزاق الشعب الذي يعيش
، هـو أنهـا بـضعة       )إن كان يحمل تصوراً لها أصالً     (والتصّور الذي يحمله نتنياهو عن دولة فلسطينية        

  ".اإلسرائيلي"معازل مبعثرة محاطة بالجيش 
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على الفلسطينيين ال يقتصر علـى األراضـي        " اإلسرائيلية"وتبين الكاتبة أن القمع الذي تمارسه السلطات        
، تقوم السلطات بـشن     "إسرائيل"وفي داخل   : تقول. ، بل يتعداها إلى داخل الكيان الصهيوني ذاته         المحتلة

، "اإلسـرائيلي "حملة يمينية شرسة على ناشطي حقوق اإلنسان، وهنالك قوانين تختمـر فـي البرلمـان                
التي تؤيد  ) الموفي الع " إسرائيل"في  ( االحتجاجات غير العنيفة     -1: الكنيست، وعند إقرارها، سوف تجّرم    

 تـوفير   -2. ، وسحب االستثمارات منها، وفـرض العقوبـات عليهـا           "إسرائيل"الدعوات إلى مقاطعة    
 القيام بأي نشاط ضد الجنود      -3. بارتكاب جرائم حرب    " إسرائيليين"معلومات يمكن أن تؤدي إلى اتهام       

 القيام بإحياء   -4. العنيفة لالحتالل   أو رموز الحكومة، بما في ذلك المقاومة الشرعية غير          " اإلسرائيليين"
  .1948ذكرى نكبة الفلسطينيين سنة 

 قانونـاً، تتعامـل مـع       20وإضافة إلى ذلك، كما تقول الكاتبة، تطّبق دولة الكيان الصهيوني أكثر مـن              
  ".اإلسرائيلية"الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، على الرغم من أنهم يحملون الجنسية 

، "اإلسرائيليين"، الذي يثير قلق نشطاء السالم       "اإلسرائيلي"وتقارن الكاتبة بين تصاعد الفاشية في المجتمع        
وبين ما يجري على الساحة العربية، حيث يحتفل الفلسطينيون بالربيع العربي، الذي تنمو براعمـه فـي                 

ة، ويجازف العرب من تونس إلى      المنطقة، وتتجه حركتا فتح وحماس نحو الوحدة واالنتخابات الديمقراطي        
  .اليمن بحياتهم في سبيل المساواة وحرية التعبير

وتقول الكاتبة، إن هذا التحرك السياسي الذي يبهر األنفاس، مستمّر في تغيير الخطـاب الـسياسي فـي                  
 الشرق األوسط، ولذا فإن على الكونغرس األمريكي أن يستيقظ، ويحرر نفسه من نظرته إلى العالم، التي               

فالخوفُ من معاداة السامية، وجراُح الهولوكوست، ال يبرر الـشعور          . ُيرّسخها لديه نشطاء منظمة إيباك      
، والتمييز العنصري ضد العرب، واالعتقاد بأن       "اإلسرائيلية"بالفرادة، وال النزعة العسكرية     " اإلسرائيلي"

  .اليهود ضحية سرمدية
ولكّن هـذا الـسالم،     . ات أشّد إلحاحاً من أي وقت مضى        وترى الكاتبة أن السالم في الشرق األوسط، ب       

إن : وتـضيف الكاتبـة   . يجب أن يقوم على القانون الدولي، وحقوق اإلنسان، وقرارات األمم المتحـدة             
منظمة إيباك وأنصارها يخدعون أنفسهم، ويرسخون حالة حرب وعداء دائمة، ويعيشون فـي عـالم ال                

  .يتطابق مع الواقع
منذ : ، كتب عمر البرغوثي   )13/5/2011(،  )تنحي يا إيباك جانباً   : بمعنى" (أوفر إيباك موف  "وفي موقع   

، باعتبارها دولـة ديمقراطيـة، تخـدم مـصالح          "إسرائيل"سنوات عديدة، تقوم منظمة إيباك بالترويج ل      
" إسـرائيل "الواليات المتحدة على خير وجه، في جزء مضطرب ومتقلب من العالم، فتغطي على قمـع                

وق اإلنسان، وعلى طبيعتها األساسية كدولة قائمة علـى النزعـة العـسكرية المتعـصبة، والفـصل                 حق
، تلك الفكرة التي أرضعتها منظمـة       "الغرب"مع  " قيم مشتركة "العنصري، والظلم، خالفاً لما يفترض من       

جـارى فـى    إيباك للجمهور األمريكي بطريقة بارعة عبر وسائل إعالمها النشطة، وقـدرتها التـي ال تُ              
التخويف وقمع النقاش واالحتجاج من قبل كل من يجرؤ على الخروج عن الخط، والتساؤل عـن أجنـدة         

  ".أوالً" إسرائيل""
في الوقت الذي يفقد األمريكيون العاديون الوظائف، والمعونات، واألمل، هـل ينبغـي             : ويضيف الكاتب 

في الحفاظ على نظامها القائم على      " إسرائيل"ة  على الواليات المتحدة أن تنفق مليارات الدوالرات لمساعد       
القمع وانتهاك القانون الدولي؟ وفي الوقت الذي يجري فيه إغالق مدارس ومستـشفيات فـي الواليـات                 
المتحدة، ويتورط مئات األلوف من الجنود األمريكيين في مستنقعات حروب ال نهاية لها في أفغانـستان،                

 خـسائر   - هم أنفسهم  -رعون الدمار والموت بين سكانها، ويتكبدون     والعراق وباكستان وغيرها، حيث يز    
متزايدة، هل ينبغي على دافعي الضرائب األمريكيين، االستمراُر في تمويل أجندة الحرب غير األخالقية              

وجماعات الضغط من أجل مصلحتها، بجّر الواليات المتحدة إلـى          " إسرائيل"هذه؟ وهل ينبغي السماح ل    
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العدوانية والوحشية وغير الـشرعية، مثـل       " إسرائيل" واالستمرار في تبرير حروب      مزيد من الحروب،  
  ؟2006 وعلى لبنان سنة 2009 ،-2008الحرب التي شنتها على الفلسطينيين في غزة سنة 

في هذا الـسياق، ال نملـك إالّ أن         : ويتطرق الكاتب إلى اجتماع المنظمات المناوئ لمؤتمر إيباك، فيقول        
، "كودبينـك "الجماعات المدافعة عن حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة، مثـل جماعـة          نعجب بشجاعة   

، والعديـد مـن     "أصوات يهودية من أجـل الـسالم      "، و "اإلسرائيلي"والحملة األمريكية إلنهاء االحتالل     
الجماعات األخرى، التي تصر على تحدي هيمنة إيباك على السياسة الخارجية األمريكيـة فـي منطقـة                 

ويرى . رق األوسط وغيرها، وتحّدي نفوذها العميق والمفسد، على صنع القرار األمريكي بوجه عام              الش
فضح إيبـاك، والـشروع فـي       "الكاتب أن الحملة التي تقودها منظمة كودبينك في واشنطن، وترمي إلى            

قضية الحـق   ، تشكل جهداً تمس الحاجة إليه، وينبغي دعمه من قبل كل من تعنيهم              "سياسة خارجية جديدة  
  .والسالم في الواليات المتحدة، وفي العالم بأسره

  27/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  نهيار أوباما أمام الضغوط اإلسرائيليةا .68
  باتريك سيل

تسّبب إخفاق الرئيس باراك أوباما في مواجهة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو المـتعطّش                
فهو أثبت بذلك   . مل كبيرة لدى الرأي العام في العالم العربي واإلسالمي        لالستيالء على األراضي، بخيبة أ    

  .االعتقاد القائل بأّن واشنطن قد باعت نفسها من أجل المصالح اإلسرائيلية
الجاري، والذي اعتُبر بمثابة محاولة لمّد يد الـصداقة         ) مايو( أيار   19ولقي خطاب أوباما الذي ألقاه في       

 -ويبدو أّن عمليـة الـسالم العربيـة         . ة في العالم العربي، المباالة أو سخرية      نحو الموجة الديموقراطي  
  .اإلسرائيلية تكاد تلفظ أنفاسها األخيرة

ويترتب عليهم أن ينظروا حالياً     . أثارت مقاربة أوباما الُمذعنة إلسرائيل مخاوف بعض القادة األوروبيين        
ن وتعتمد موقفاً أكثر حزماً تجاه إسرائيل، وذلك        في ما إذا حان الوقت كي تنشق أوروبا عن صفّ واشنط          

وال يسعنا في هذا الصدد سوى التساؤل حيال ما الذي قاله رئيس الـوزراء              . دفاعاً عن مصالحها األمنية   
البريطاني ديفيد كاميرون لباراك أوباما في شأن هذه المسألة حين زار الرئيس األميركي المملكة المتحدة               

  .خالل هذا األسبوع
يجـب  «ي خطابه، حاول أوباما منح الفلسطينيين جائزة ترضية قائالً إن الحدود بين إسرائيل وفلسطين        وف

لكن، حين عّبر نتانيـاهو     . » مع تبادل أراضٍ يتفق عليه الطرفان      1967أن تقوم على أساس خطوط عام       
قـاه يـوم   إذ سعى خالل الخطاب الـذي أل . بغضب عن اعتراضه على ذلك، عمد أوباما إلى سحب قوله  

، وهي مجموعة ضغط موالية     )أيباك(»  اإلسرائيلية -لجنة الشؤون العامة األميركية     «األحد الماضي أمام    
يعنـي  » تبادل األراضي المتفق عليه  «فأعلن أّن   . إلسرائيل، إلى تصويب ما اعتبره تفسيراً خاطئاً لكلماته       

 على حدود مختلفة عن الحدود التي كانت        يقوم الطرفان، أّي اإلسرائيليون والفلسطينيون، بالتفاوض     «أن  
بمعنى آخر، يجب ترك مسألة ترسيم الحدود إلى مفاوضات بـين           . »1967) يونيو( حزيران   4قائمة في   
  .أسد وفأر

ولم يشر في خطابه إلى أي تحّرك قد تقوم به الواليات المتحدة لتطبيق حّل إقامـة دولتـين، إسـرائيلية                    
فرأى العديد من األشخاص في خطابه دليالً إضافياً، إن وجدت الحاجة           . نوفلسطينية، تتعايشان بسالم وأم   

  .لدليل إضافي، على سيطرة المصالح الموالية إلسرائيل على سياسة أميركا الخاصة بالشرق األوسط
وبات واضحاً بالنسبة إلى معظم المراقبين المستقلين أن نتانياهو يرغب في الحصول علـى األراضـي                

فالضغوط . فهو مثل المنظّرين لفكرة إسرائيل الكبرى، غير مستعد للرضوخ للمنطق         . موليس على السال  
. الجدية وحدها على إسرائيل، أو حتى التهديد بفرض عقوبات، من شأنهما أن يثمـرا نتـائج ملموسـة                 
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 فيما ال يزال بناء المستوطنات فـي        1967 ألف مستوطن إسرائيلي وراء حدود عام        500ويعيش حوالى   
وعشية زيارة نتانياهو إلى واشنطن، أعلنت إسرائيل بتحّد خبر         . ي المحتلة مستمراً بوتيرة سريعة    األراض

  . وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية العربية1500بناء 
لكن، فيما يقوم أوباما بحملته إلعادة انتخابه في السنة المقبلة، أدرك أنـه ال يـسعه إنفـاق رأس المـال                     

فالكونغرس األميركي يتشكل بأكثريتـه     . لسياسي الذي فاز به بصعوبة على قضية فلسطين غير الشعبية         ا
ومعهد واشنطن التابع لها يشكالن مجموعتي      » أيباك«الغالبة من الموالين إلسرائيل في حين أن مجموعة         

ـ               الت الحـزب   ضغط نافذتين، فيما يعّد اليهود األميركيون مساهمين رئيسيين على صـعيد تمويـل حم
  .الديموقراطي االنتخابية

كانت القاهرة العاصمة العربية الوحيدة حيث لقي خطاب أوباما ترحيباً بسبب العرض الـذي تقـّدم فيـه               
. لمصر والقاضي بمنحها قرضاً بقيمة بليون دوالر إلى جانب ضمانات قروض بقيمة بليون دوالر أخرى              

 20المملكة العربية السعودية باللغة اإلنكليزية فـي        التي تصدر في    » آراب نيوز «لكن، أشارت صحيفة    
في حال أراد أوباما كسب ثقتنا وصداقتنا، فيجب أن يعمل في الميدان الذي أخفـق               «إلى أنه   ) مايو(أيار  

إذ . فبوسعه أن يحتفظ بمالـه    . ال نريد الرشاوى األميركية   . فيه في شكل كبير أال وهو موضوع فلسطين       
  .»بحاجة إليه أكثر منّاأّن االقتصاد األميركي 

  : أيار، تعّهد بالتزامات مهّمة تجاه إسرائيل هي التالية19وبالعودة إلى الخطاب الذي ألقاه أوباما في 
وهو يعني بعبارة أخرى أّن الواليات المتحـدة لـن تمـارس            . بحسب قوله » ال يمكن فرض السالم   «* 

  .الضغوط على إسرائيل حتى تسمح بقيام دولة فلسطينية
... التحركات الرمزية الهادفة إلى عزل إسرائيل في األمم المتحدة لن تؤدي إلى قيام دولـة مـستقلة                «* 

لقد عّبر أوباما بهذه الكلمات عن معارضـته        . »والجهود الهادفة إلى نزع شرعية إسرائيل ستبوء بالفشل       
 العموميـة لألمـم     مخطط الفلسطينيين القاضي بالسعي إلى الحصول على إقرار بدولتهم خالل الجمعيـة           

إن الواليات المتحدة ستقف في وجـه محـاوالت   «: وعندما قال. المقبل) سبتمبر(المتحدة في شهر أيلول    
كان يشير إلى أن الواليات المتحدة ستستمر في اسـتخدام          » االستفراد بانتقاد إسرائيل في المحافل الدولية     

الماضي حين استخدمت حقّ النقض ضد      ) رفبراي(حقّ النقض لمصلحة إسرائيل كما فعلت في شهر شباط          
قرار مجلس األمن الذي ينّدد بالتوّسع االستيطاني، علماً أّن الواليات المتحدة كانت قد رحبت حتى ذلـك                 

  !الحين باعتماد هذه السياسة
بأنـه  » حمـاس «و  » فتح«االتفاق بين حركتي    » أيباك«كما وصف أوباما في الخطاب الذي ألقاه أمام         * 
ال يمكن توقّع   «وتبنى االعتراضات التي صدرت عن إسرائيل معتبراً أنه         . »ر في وجه السالم   عائق كبي «

وال حاجة لإلشارة إلى أنه لم يـذكر أن         . »قيام دولة بالتفاوض مع منظمة إرهابية مصممة على تدميرها        
  متسببة بمقتـل   2009-2008حين اجتاحت قطاع غزة في عام       » حماس«إسرائيل حاولت تدمير حركة     

  . فلسطيني1400
التـزام  » أيبـاك «وكّرر أمـام    . »التزامنا بأمن إسرائيل لن يتزعزع    «ورّدد أوباما الالزمة القائلة بأن      * 

أميركا بالحفاظ على التفوق النوعي لقوة إسرائيل العسكرية أي القدرة على مواجهة أي تهديـد عربـي                  
سطينيين أو اللبنانيين الذين تعّرضوا لالعتداءات      إال أنه لم يأت على ذكر األمن بالنسبة الى الفل         . وهزيمته

ولفت أوباما إلى أّن أي دولة فلسطينية في المستقبل يجب أن تكـون             . واالحتالالت اإلسرائيلية المتكررة  
فمن الواضح أنه في نظر أوباما ال يحقّ ألّي من الدول المجاورة إلسرائيل الدفاع              . »مجّردة من السالح  «

  .عن نفسها
برنامج إيـران النـووي غيـر       «وضوع إيران، أعاد أوباما التأكيد على معارضة أميركا لـ          وحول م * 

  .، علماً أّن هذه األقوال مستقاة مباشرةً من سجل البروباغندا اإلسرائيلية»المشروع ولدعمها اإلرهاب
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» رهـاب مكافحة اإل «: في الشرق األوسط كالتالي   » مصالح أميركا الرئيسية  «وعّدد أوباما ما وصفه بـ      
يعتبر تدخل أميركا في العراق وأفغانستان وباكستان واليمن إلى جانـب دعمهـا إلسـرائيل األسـباب                 (

سيرى العرب في هـذا التعهـد       (» وقف انتشار األسلحة النووية    «-) الرئيسية التي تقف وراء اإلرهاب    
ـ » هآرتس«وقد نقلت صحيفة    . حفاظاً على هيمنة إسرائيل النووية في المنطقة       رائيلية أّن الواليـات    اإلس

ضمان التدفق التجاري الحر والحفـاظ علـى         «-) المتحدة تعهدت سراً بتعزيز ترسانة إسرائيل النووية      
 -) سيتساءل العرب واإليرانيون من الذي يمكن أن يهّدد أمن المنطقة غير إسرائيل           (» األمن في المنطقة  

مواصلة الجهد لتحقيـق     «-) كية جوهرية من الواضح أن ذلك يشكل مصلحة أمير      (» دعم أمن إسرائيل  «
  ).شكلت هذه القضية حتى اآلن فشالً كامالً للواليات المتحدة(»  إسرائيلي-سالم عربي

إننا نعلم أّن مستقبلنا مرتبط بهذه المنطقة عبر االقتصاد واألمن          «: وتوّجه أوباما إلى العالم العربي بالقول     
  .أي إشارة تطمئن العرب والمسلمين الى حسن النوايا األميركيةلكّن خطابه لم يتّضمن . »والتاريخ والدين

على حـّد   » بقتل أبرياء «المتوّرط  » قاتل اآلالف «ولقد عّبر أوباما عن فخره بمقتل أسامة بن الدن وهو           
تعبيره، غير أنّه لم يقّر بأّن عدد الضحايا األبرياء الذين سقطوا بسبب الحـروب التـي شـنتها أميركـا                    

  .»القاعدة«ضاً هو أكبر بكثير من عدد األشخاص الذين قتلوا على يد تنظيم وإسرائيل أي
، فحرّي به إعادة    »ربيع العرب «في حال أراد أوباما بالفعل إقامة عالقة أفضل مع الشباب الذين يقودون             

  .التفكير ملياً من جديد
  27/5/2011، الحياة، لندن

  
   في مرآة العالم"إسرائيل"صورة  .69

  رحمنأسعد عبد ال. د
" دونكيـشوتية "ثمة دول تلحق الضرر بنفسها عبر إخفاقها المتكرر في التعامل مع العالم نتيجة سياسـات          

وتأتي . تؤدي بها إلى حالة تصبح معها وحيدة مدانة، بل وربما منبوذة، حتى من أصدقاء أو حلفاء األمس                
 باطشة، تقـيم جـداراً عنـصرياً    دولة محتلة،: لتحتل أدنى مستوى في التعامل مع اآلخر  " دولة إسرائيل "

وتوسعها بالقوة،  ) المستوطنات(عازالً رغم حكم محكمة العدل الدولية الرافض لذلك، وتبني المستعمرات           
تقتل وتدمر وتعتدي، ال تهتدي بأي بوصلة لحقوق اإلنسان، حتى بـات عديـد المفكـرين والـسياسيين                  

الساحة الدولية بعد تطابق صورتها تقريباً مع صورة        اإلسرائيليين واليهود يحذرون من تفاقم عزلتها على        
ورغم كون إسرائيل تحظى بمرتبة مميزة عنـد        ). اآلبارتايد(جنوب أفريقيا خالل فترة الفصل العنصري       

الغرب المدافع عنها، وأحياناً عن جرائمها االحتاللية والعنصرية، فإن سجلها حافل بـأنواع االنتهاكـات               
كذلك، أصبح العالم يرى في إسرائيل الدولة الرافضة للسالم، الباحثـة           . ادتهاالتي أضحت شبحاً يطارد ق    

عن إدارة الصراع وليس حله، وبالتالي البقاء في حالة من الالحرب والالسـلم، تـسّرع تغييـر الواقـع        
" الخـشن "أو  " النـاعم "الجغرافي والديمغرافي عبر االستيالء على المزيد من األرض الفلسطينية، والدفع           

لقد تزايد إدراك الكثيرين في العالم حقيقة أن إسرائيل بطبيعتها مشروع استعماري،            . تهجير الفلسطينيين ل
  .الصراع سلمياً وعلى قاعدة الشرعية الدولية" حل"وأنها لم تتبن يوماً أي خطة جدية تستهدف 

فقد أبـرز   ". هية الناس لها  األكثر إثارة لكرا  "والحال كذلك، لم يكن غريباً أن تحتل مكانة أولى بين الدول            
 ألف شخص، أن إسـرائيل مـن الـدول          28 دولة في العالم وشارك فيه قرابة        27استطالع للرأي شمل    

" بـي بـي سـي     "هذا االستطالع لمحطـة     " معهد غلوبسكان "فقد أجرى   . األكثر إثارة لمشاعر الكراهية   
 فـي   21ال إسرائيل، فيما أيدها      في المئة من المستطلعين عن موقف سلبي حي        49البريطانية، حيث عبر    

كما أكد االستطالع ما هو معلوم للجميع، من أن أكبر دعم إلسرائيل هو في أوساط مـواطني                 . المئة فقط 
 في المئة من األميركيين موقفاً سلبياً تجاه إسرائيل، وهو          41، بينما أبدى    ) في المئة  43(الواليات المتحدة   

ألوروبية، شكل الجمهور الروسي أكبـر الـداعمين إلسـرائيل          وعلى صعيد مواطني الدول ا    . أمر الفت 
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أما على صـعيد    .  في المئة  15 في المئة، بينما لم تتجاوز النسبة في الدول األوروبية الرئيسية            35بنسبة  
 في المئة، فيما    32الدول األفريقية فجاء مواطنو جمهورية غانا في الترتيب األول دعماً إلسرائيل بنسبة             

  . في المئة32ن في الترتيب األول بين الدول اآلسيوية حيث وصلت نسبة الدعم إلى جاء الصينيو
هذا االستطالع يؤشر إلى فشل حملة العالقات الواسعة التي أعدتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية لتحـسين               

هاية عام  سمعة الدولة الصهيونية، خاصة في القارة األوروبية، وبالذات إثر العدوان على قطاع غزة في ن              
، والهجوم على أسطول الحرية التركي وهو في طريقه إلى القطاع قبل عام من اآلن، وتـداعيات                 2008

بل لقد تفاقم األمر مؤخراً بعـد       . استمرار السياسات االستيطانية اإلسرائيلية وما يجري من تهويد للقدس        
لمراقبة والتجسس على نـشطاء     تشكيل إسرائيل وحدة خاصة داخل هيئة االستخبارات العسكرية تُعنى با         

وهو ما عبـر    . على نزع شرعية هذه األخيرة    ) وفي إسرائيل أيضاً  (الحركات اليسارية العاملة في العالم      
ظاهرة العداء للسامية تتجدد وتنتشر وتتسع،      "عنه صراحة نتنياهو في مطلع الشهر الجاري حين زعم إن           

وكراهيـة اليهـود    .  قديم ممزوج بعداء للسامية جديـد      وتتحالف قوى مختلفة وتغرق العالم بعداء للسامية      
  "! ورفض وجودهم تحولت إلى كراهية تجاه دولة اليهود ورفض وجودها

وإذا اسـتثنينا الواليـات     ! لم نكن قط في عزلة كهـذه      : " في مقال حديث له   " إيزي لبالر "وفي ذلك يقول    
نا حيث باتت ترانا استطالعات الرأي العـام        المتحدة ودوالً مثل كندا وأستراليا، فقد تخلى األوروبيون ع        

فالحملة الدعائية العالميـة    . عندهم كتهديد للسالم العالمي أكثر من دول مثل إيران وكوريا الشمالية وليبيا           
إلساءة سمعتنا باعتبارنا مجرمي حرب، ما تزال موجودة في األمم المتحدة، وأصـبحت عمليـة سـلبنا                 

، رئيس الطاقم األمني الـسياسي فـي وزارة         "عاموس جلعاد "أما  ". ودةشرعيتنا حملة دعائية دولية مقص    
عدم قيام إسرائيل بطرح مبادرة سياسية حتى شهر سبتمبر، سيكون أشـبه            "اإلسرائيلية، فيرى أن    " الدفاع"

ومؤخراً، اعتبر إيهود   ". بالذهاب إلى مناطحة الرؤوس في الحلبة الدولية، األمر الذي يعتبر خطيراً للغاية           
راك أن استمرار الجمود في عملية السالم يؤدي إلى عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، متوقعاً تزايـد                 با

، والجمهور ال يدرك    "تسونامي سياسياً "ٍإسرائيل تواجه   : "وأضاف باراك . المظاهر المناوئة إلسرائيل دولياً   
خطيرة جداً وتتطلب العمل على     إن عملية نزع شرعية إسرائيل تلوح في األفق، وهي عملية تعتبر            . ذلك

  ".دفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ فيها تدهور جنوب أفريقيا"، محذراً من "مواجهتها
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة الصهيونية كتابات إسرائيلية متزايدة عن أن سبب ما تواجهـه مـن                  

العنصرية، وصل األمر بالسياسي اإلسرائيلي     عنها إنما هو ناجم عن سياساتها االحتاللية و       " نزع للشرعية "
، 1973 وبين أسوأ نكسة عسكرية واجهتها إسرائيل في حرب          2011، وهو يقارن بين عام      "آري شافيت "

في الضفة  ") مستوطنة"أو  (فكل قاعدة عسكرية    .  دبلوماسياً 1973العام الحالي سيكون مثل عام      "للقول إن   
وستجد إسرائيل نفسها مقيدة بين     .  المستقلة العضو في األمم المتحدة     )فلسطين(الغربية ستنتهك سيادة دولة     

، أسـتاذ   "شـلومو زانـت   "وهنا نستذكر مقابلـة     ". حصار دبلوماسي خارجي وانتفاضة مدنية من الداخل      
إن إسرائيل طفل لقيط ولد نتيجـة       : "الدراسات التاريخية بجامعة تل أبيب، مع صحيفة ألمانية، حيث قال         

حان الوقت إلسرائيل كـي تعتـرف رسـمياً بـأن           : "، مضيفاً "لحقوق المواطنين العرب  عملية اغتصاب   
تأسيسها أدى إلى نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده، واليهود مطالبون أخالقياً وسياسياً بتحمل المـسؤولية              

  ".الكاملة عن ما تعرض ويتعرض له الفلسطينيون من معاناة
ـ       إن أحدث مثال على صورة إسرائيل الراه       ، حيث مارست، أمـام     63نة، ما قامت به في ذكرى النكبة ال

العالم أجمع، سياستها اإلجرامية ضد أبناء األراضي المحتلة في الهضبة الـسورية وفلـسطين وجنـوب                
 المعاني والعبر التـي لطالمـا قـدمها         -بتحركهم الجماهيري -لبنان، فيما استعاد الالجئون الفلسطينيون      

  ذلك أن الحراك الشعبي لالجئين الفلسطينيين نجم عن اسـتمرار تنكـر            . العربيةالشعب الفلسطيني لألمة    
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الـسالم العـادل    "إسرائيل للقرارات الدولية ومواصلة اغتصابها لألرض والحقوق وتهربها من استحقاق           
  ".والشامل

  27/5/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  !أما آن األوان لنبذ األوهام والرهانات الخائبة؟ .70
  تاويعريب الرن

ـ » دراماتيكي«على نحو    ، ارتفعت شعبية بنيامين نتنياهو فـي أوسـاط الـرأي العـام             »هآرتس»وفقاً ل
ووفقاً ... أمام االجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب األميركيين      » التاريخي«اإلسرائيلي بعد خطابه    

طة، ما يجعله حتى إشعار      نق 13آلخر االستطالعات، فقد قفزت شعبية رئيس الوزراء اإلسرائيلي حولي          
آخر، أقوى شخصية في إسرائيل، بل والشخصية المحورية فيها، وما يرشحه لتولي رئاسة الحكومة فـي                

  .أول انتخابات للكنيست، مبكرة كانت أم في موعدها المقرر
ائتالفه يمثل اليمين واليمـين المتطـرف فـي         ... »متن صناديق االقتراع  «نتنياهو جاء إلى الحكم على      

وهو من موقعه على رأس الحكومة واالئتالف، يسهم يومياً في إزاحة المجتمـع اإلسـرائيلي    ... سرائيلإ
لـوبي  «بمجمله إلى أقصى يمين الخريطة السياسية والحزبية اإلسـرائيلية، مثلمـا يـسهم فـي تغذيـة                 

  .وتعزيز نفوذه ومواقعه» االستيطان
س حكومتها، يعود إلى جملة مـن العوامـل         أو رئي » ملك إسرائيل »بـ» شعب إسرائيل «مصدر إعجاب   

ـ   » الضغوط«أنه صمد في وجه     ) 1: (منها أنه شدد على   ) 2... (»عاصفة أوباما »األمريكية، ولم ينحن ل
أنه رفض العودة إلى خطوط الرابع من حزيـران أو          ) 3... (»يهودية الدولة وحق اليهود التاريخي فيها     «

أنه جّسد اإلجمـاع اإلسـرائيلي      ) 4... (»دولة فلسطين العتيدة  «حتى اعتمادها أساساً لترسيم الحدود مع       
أنه شّن هجوماً عنيفاً على حماس وعباس،       ) 5... (الرافض لحق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية       

واألهم من كل هذا وذاك     ) 6... (»غياب الشريك الفلسطيني  «فيما يشبه العودة إلى النظرية الشارونية عن        
جح في الوقوف أمام االجتماع المشترك للمجلسين للمرة الثانية، في سابقة هي األولـى مـن                وتلك، أنه ن  

نوعها في تاريخ الكونغرس، وانتزع من التصفيق ما عجز حتى زعماء الواليات المتحـدة الكبـار مـن              
  .الحصول عليه من قبل نوابهم وشيوخهم

عن اتجاهات تطورها السكاني واالجتمـاعي      ليس في األمر غرابة، لكل من يعرف إسرائيل ويقرأ قليالً           
بين مكونـات المجتمـع     » توازنات القوى «ليس في األمر غرابة لمن يتتبع حركة        ... والثقافي والسياسي 

نحو اليمين بثبات، وبشكل خاص بعد انتهاء الحرب الباردة وتقاطر مئات           » تنزاح«اإلسرائيلي، فإسرائيل   
نحو اليمـين، كلمـا     » تهرول«إسرائيل  ...  عن الفالشا وغيرها   ألوف اليهود السوفيت والشرقيين، فضال    

في الدولة العربية،   » االنتخابي»للمستوطنين في صناعة القرار السياسي و     » النوعي»ازداد الوزن الكمي و   
، بيد أن فاعليتهم، وهـم مـن أصـحاب          ) بالمائة تقريبا  10(السكان  » ُعشر«هؤالء تقريبا باتوا يمثلون     

  .، أكبر بكثير من وزنهم العددي»الطاقة الحركية»لصارمة والصوت العالي واإليديولوجيات ا
ال أحـد   ... اليميني ودالالته وتداعياته، اندثار معسكر اليسار في إسرائيل       » االنزياح«ولعل من آيات هذا     

لم يحظ بمقعد واحد فـي      ) االستقالل(حزب باراك   ... بمقدوره أن يرى حزب العمل بالعين المجردة اآلن       
ـ    ... ميريتس باتت أثراً بعد عين    ... استطالعات الرأي  لم » قّضه وقضيضه »معسكر السالم في إسرائيل ب

رام اهللا، عندما يستدعيهم الرئيس عباس أو يستضيفهم علـى          » مقاطعة«يعد يكفي لملء قاعة واحدة في       
  .»العمل على تغيير الصورة في إسرائيل«عجل في سياق 

وهم يصّور ألصحابه أن مـشكلة      ... تغلغالً في أوساط نخب رام اهللا القيادية      نقول ذلك، لكي نبدد وهماً م     
وأن هذه العملية كـادت تبلـغ       ... تعثر عملية السالم، تكمن في مجيء حكومة اليمين واليمين المتطرف         

أن المجتمـع   »و... بمجيء نتنيـاهو  » للمربع األول «مع إيهود أولمرت، قبل أن تعود       » مربعها األخير «
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، وأن كل ما ينقصه هو حكومة تعبر عن إجماعـه وتعكـس تطلعاتـه               »ئيلي جاهز لحل الدولتين   اإلسرا
  .وأولوياته

وإعادة النظـر   » األوهام والفرضيات «نستميحكم العذر بدعوتكم للتبصر في هذه       ... عفواً يا سادة يا كرام    
ـ            ... فيها ة واالئـتالف ورئـيس     المجتمع الذي تراهنون عليه، هو ذاته المجتمع الذي جاء بهـذه الحكوم

المجتمع الذي تراهنون عليه، هو ذاته المجتمع الذي صفق بقـوة وحـرارة             ... الوزراء قبل عامين فقط   
ال تنتظـروا تغييـراً     ... وهو الذي يدفع بحكومته نحو اليمين     ... »غزوة اجتماع المجلسين  «لنتنياهو بعد   

نتنياهو وليبرمان نفوذهما فـي االنتخابـات       التغيير المحتمل، هو أن يعزز      ... تأتي به صناديق االقتراع   
... وأن تصبح كاديما في أقصى يسار الخريطة الحزبية اإلسرائيلية بالمعنى النسبي لكلمة يسار            ... القادمة

ـ           فـي  » التيار المركـزي  »وأن تصبح شاس والمفدال وإسرائيل والليكود هي الممثل الشرعي الوحيد، ل
لـن  ...  على انتخابات مبكرة أو دورية فـي موعـدها المعتـاد   ال تراهنوا. »main stream«إسرائيل 

نتنياهو «لكي تراهنوا على    » 1نتنياهو  «عن  » 2نتنياهو  «، وهل اختلف    »3نتنياهو  «تحصلوا سوى على    
لقد انتهت اللعبة، لقد وصل قطار المفاوضات إلى قعر الوادي وليس إلى محطته األخيرة، بعد أن                ... »3

خطاب االنـسحاب مـن عمليـة       «لقد انتهت عملية السالم إثر      ... ر من عامين  خرج عن سكته، قبل أكث    
بعد تراجع  » النزيه«لقد انتهى الدور األمريكي     ... »منصة المجلسين «الذي تاله نتنياهو من على      » السالم

المرة األولى في موضوع االستيطان والثانية في موضـوع الحـدود           ... أوباما للمرة الثانية أمام نتنياهو    
» يهوديـة الدولـة   »وهو الذي جاء إلى الحكم أصالً متبنياً نظرية األمن اإلسـرائيلية و           ... خط حزيران و
اللعبة انتهت يا سادة يا كرام، وما عليكم سوى البحث عن لعبة جديدة وقواعـد               ... »إسقاط حق العودة  »و

لبيت الفلسطيني من الداخل، فـي      جديدة، تبدأ بإسقاط الرهانات الخائبة ونبذ األوهام القاتلة والعودة لبناء ا          
، فهل هذا كثير على شـعب فلـسطين، مفّجـر           »الربيع العربي «سياق استراتيجية جديدة، تستلهم روح      

» رئـيس وزراء  «دعونا ال نقضي وقتاً طويالً في البحث عـن          ... الثورات واالنتفاضات جيالً بعد جيل    
 نصرف الوقت، كـل الوقـت، فـي البحـث           دعونا... في الحكومة الفلسطينية القادمة   » طاقم وزاري »و

  .كفى عبثاً وتلهياً، فالوقت من دم وحقوق: نرجوكم... والتداول في عناصر االستراتيجية البديلة
  27/5/2011، الدستور، عّمان

  
  !"إسرائيل"حين خذل نتنياهو نفسه و .71

  فريد زكريا
ـ             ي الـسياسة األميركيـة تجـاه       يسود اعتقاد داخل واشنطن بأن الرئيس أوباما أخطأ عندما حدد تحوال ف

وفي الواقع، لقد كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هـو الـذي             . إسرائيل األسبوع الماضي  
 في واحدة من سلسلة معوقات وانحرافات يخرج بها نتنياهو عندما يكـون تحـت               –انفصل عن الماضي    

ا على المدى القصير، ولكنه في نهايـة        ويستطيع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بذلك أن يحقق مكسب       . ضغط
، »السيد ال «المطاف يجعل نفسه مثل وزير الخارجية السوفياتي اندريه غروميكو، الذي أطلق عليه لقب              

  .أي رجل يهمله التاريخ
: 2008وفيما يلي ما قاله سلف نتنياهو، إيهود أولمرت، في كلمة له داخل الكنيـست اإلسـرائيلي عـام                   

 مناطق عربية داخل القدس ونعود إلى المناطق الرئيسية التي شكلت دولة إسرائيل             يجب أن نتنازل عن   «
قال أولمرت، وهو رجل مـشهور      . »، مع تعديالت بسيطة يفرضها الواقع منذ ذلك الحين        1967قبل عام   

 وهـي المـستوطنات     – في المائة من الضفة الغربية       6بتشدده، إن ذلك يعني أن إسرائيل ستحتفظ بنحو         
وكان ذلك موقف إيهود باراك، الذي كـان يـشغل منـصب      .  وتترك أراضي في أماكن أخرى     – المهمة

  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي في أواخر التسعينات من القرن الماضي
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وقال جـورج   . ولم تتبن إدارة بوش موقفا مخالفا، كما تظهر تصريحات الرئيس بوش وكوندوليزا رايس            
 أي اتفاق سالم بينهم سيتطلب تعديالت يتم التوافق عليها بالتبـادل            أعتقد أن «: 2008دبليو بوش في عام     
»  لتعكس الواقع الحالي مع ضمان دولة فلسطينية مجاورة قادرة على االستمرار           1949لحدود الهدنة عام    

  ).1967 طريقة أخرى للتعبير عن حدود 1949وتعد حدود هدنة عام (
تعتقد الواليات المتحدة   «: الماضي) تشرين الثاني (فمبر  ويمكن النظر أيضا إلى تصريح يعود إلى شهر نو        

أنه من خالل مفاوضات صادقة، يمكن أن يتفق الجانبان على تسوية تضع نهاية للنزاع وتحقـق الهـدف                 
، مع عمليات تبـادل مـشتركة،       1967الفلسطيني بدولة مستقلة قادرة على االستمرار، تستند إلى حدود          

ة يهودية ذات حدود آمنة معترف بها وتعكس التطورات الالحقـة وتلبـي             وتحقق الهدف اإلسرائيلي بدول   
هذا ليس تصريحا ألوباما وال بوش وال رايس، وإنما بيان مشترك أصـدرته             . »متطلبات أمنية إسرائيلية  

  .2010 نوفمبر 11وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ونتنياهو في 
تغيـرات  « خيانة، وإن حدودا جديدة يجب أن تعكس         1967حدود  واليوم يقول نتنياهو إن أي نقاش حول        

وعليه، فإنه خالل ثالثة أعوام، تحول موقـف رئـيس وزراء إسـرائيل مـن               . منذ ذلك الحين  » جذرية
ورغم ذلك نظن أن أوباما     . ويبدو أن خالف نتنياهو مع نفسه     . »تغيرات جذرية «إلى  » تعديالت بسيطة «

  !هو من غير من السياسة
ول نتنياهو ما كان يعد، في أفضل الظروف، خالفا ثانويا إلى مواجهة كبرى؟ هل يساعد ذلك أمن                 لماذا ح 

إسرائيل أو يقوي خالفاتها مع حليفها األقوى وأكبر دولة تعطيها مساعدات؟ هل يساعد هذا السلوك على                
يحافظ على تحالفـه  ال، ولكنه يساعد نتنياهو على إثارة دعم في الداخل و: حل مشكالت إسرائيل؟ اإلجابة  

وعلى الرغم من أن نتنياهو قد يبدو شبيها لتشرشل، فإنه يتصرف مثل رئيس منطقة محلية، ويهتم                . الهش
وكان الشيء الذي يستحق    . بالحفاظ على منصبه أكثر من استخدامه هذا المنصب لتأمين مستقبل إسرائيل          

باما علنا لالستراتيجية الفلسطينية التي تسعى      الذكر والتحول الحقيقي في السياسة األميركية هو استنكار أو        
كما شكك فـي    ). أيلول(للحصول على اعتراف بدولة من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر             

وأكد أوباما على فكرة دولة فلسطينية منزوعة السالح، وهو طلب أكدت عليـه             . االتفاق بين فتح وحماس   
وبدال من أن يوجه الشكر ألوباما على ذلك، خلق نتنياهو مواجهة علنية            . إسرائيل خالل األعوام األخيرة   

  .ليحظى بقبول في الداخل
عن أنه منغمس فـي عـالم قـد         » ال يمكن الدفاع عنها   « التي   1967وتكشف إشارات نتنياهو إلى حدود      

وجيش داخل  انتهى، فالتهديد الرئيسي إلسرائيل ال يأتي من جيش فلسطيني، فلدى إسرائيل أقوى اقتصاد              
 –المنطقة، ومعه ترسانة من األسلحة النووية، ولكن تأتي التهديدات الرئيسية إلسرائيل من تقنيات جديدة               

وال توجد شكوك حول وجودهـا المـادي بالمقارنـة مـع     .  والديموغرافيا –صواريخ وأسلحة بيولوجية    
سطينيين كعبيد، حيث ال حق     الشكوك حول وجودها الديمقراطي، حيث تستمر في حكمها لماليين من الفل          

  .لديهم في انتخاب وال في دولة
 عاما، فمـن المفتـرض أن       20 الفلسطيني واضحا على مدار      -لقد كان الطريق لحل النزاع اإلسرائيلي       

 لصالح دولة فلـسطينية، وتحـتفظ   1967تتنازل إسرائيل عن معظم األرضي التي غزتها في حرب عام      
 وفي المقابل، تحصل على سلسلة من اإلجراءات التي تهدف إلى حمايـة             .بالتجمعات االستيطانية المهمة  

وتكمن المشكلة في أن نتنياهو     . على هذه العملية  » األرض مقابل السالم  «وهذا سبب إطالق عبارة     . أمنها
واعتمدت استراتيجيته على وضع العراقيل وخلق فوضى وانتظار        . لم يعترف يوما باألرض مقابل السالم     

  .ن ذلكحدوث شيء م
  .  عامـا 20ولكن في يوم من األيام سيكون هناك سالم، على الحدود التي تحدث الناس عنها على مـدار      
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  .وسيبقى نتنياهو في الذاكرة كشخص سبق الشخص الذي حقق السالم، أي فترة فاصلة في التاريخ

  »واشنطن بوست«
  27/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ينيين وأميركاأضاع الفلسط: "إسرائيل"يوّرط  .72

  جدعون ليفي
الوقت ُيلح وال وقـت،     . بنيامين نتنياهو، اآلن وسريعاً خطبة نهايته السياسية      " خطبة حياة "يجب أن تصبح    

إن أصحاب األوهام الذين بنوا أبراج توقعات قُبيل الخطبة، والذين قالوا لنـا             . ولن ينتج شيء عن نتنياهو    
، وإن  "بـار إيـالن األولـى     "ستفوق  " بار إيالن الثانية  "ول، وإن   إن نتنياهو الثاني يختلف عن نتنياهو اال      

وأنه استخلص عبر واليته السابقة وإننا نتوقـع        " زاد اعتداال "و" زاد حكمة "، و "استوعب"، و "نضج"الرجل  
يجب عليهم هم أيضا أن يعترفوا اآلن بالحقيقة المرة وهي أنه يجلس فـي ديـوان        ".. مفاجآت مدوية "منه  

إنه رجل الماضي الجامد المتشدد غير المهادن البليد الحـس          .  ليونيد بريجنيف اإلسرائيلي   رئيس الحكومة 
ال يجوز أن تطول واليته، والعياذ باهللا، قريباً مـن عـشرين            . تجاه المحيط واألعمى عن تغييرات الزمن     

  .سنة مثل بريجنيف ذاك
لكن عندما يـذهب هـذا      . ب األميركيين ربما سيستطيع في األيام القريبة االنتشاء بالهتاف األجوف للنوا        

ورطنا . وماذا اآلن؟ آنذاك سيتبين أن رئيس الحكومة هذا ورطنا        : الزبد من فوق الماء سيثور سؤال قوي      
منـذ انقـضت الخطبـة      . خسرنا الفلسطينيين منذ زمن، واآلن خسرنا أميركا والبيت األبيض أيضا         . جدا

 إلى أين يتجه رئيس الحكومة؛ لكننا نعلم بعدها الجـواب           )في ظاهر األمر  (لم نعرف قبلها    . انقضى األمل 
فقط إلى كسب وقت آخر ال يوجد بعده شيء سوى األخطار التـي             . ال يذهب إلى أي مكان    : القاطع بيقين 

  .تكبر واألمل الذي ُأضيع مرة أخرى
. ي كـل جـرح    فغير قليل من أسالفه آمنوا بأن الزمن الفارغ الضائع سيشف         . ُيقال في حقه إنه ليس األول     

لكن األزمان اآلن أشد اشتعاال والواقع يتغير سريعا        . ساد هنا مدة طويلة جدا اإليمان بزمن اإليمان الوحيد        
، وال لقدس الشعبين، وال لحـق       1967ال لحدود   . ال وال وال  . إزاء أعيننا الدهشة ونتنياهو سادر في غّيه      

  . كجميع الشعوبالعودة وال لطلب الفلسطينيين العادل أن يكونوا أحرارا
. أصبح من المؤكد اآلن أن نتنياهو سُيكتب في تاريخ إسرائيل والشعوب باعتباره مالحظة هامشية منسية              

هل . وأن المستوطنين ليسوا محتلين؟ جميل يا بيبي      " أرض اآلباء "ماذا فعل، وأي أثر أبقى؟ هل نعيش في         
حتلين، مثل ُسطاة بالضبط ال نستطيع أبـدا أن         ، دون أن يفهم أننا باعتبارنا م      "سخيا"هو مستعد ألن يكون     

عن شيء، نستطيع فقـط أن نُعيـد الـسلَب إلـى            " نتنازل"بل علينا أن نكون عادلين؟ ال       " أسخياء"نكون  
  .أصحابه والعدل إلى حاله

بعد أن ماتـت    " خطة ألون "من سيشتري بعد فتات الفتات الذي طرحه على الفلسطينيين والعالم؟ هل أحيا             
يوجد عالم  .  السنين؟ ربما كانوا ذات مرة يشترون في العالم هذه السلعة العفنة ولم يعودوا كذلك              بعشرات

ماذا سيقول اآلن لهذا العالم، عالم االنتفاضات الـشعبية،         . جديد حولنا ونتنياهو يرفض االعتراف بوجوده     
ال عندنا؟ ماذا سـيقول     والنضال من أجل الحريات وحقوق اإلنسان؟ هل يؤيد حرية الشعوب العربية لكن             

لمتظاهري الجدار حتى أيلول ولرافعي أيديهم مؤيدين دولة فلسطينية من العالم كله في أيلول؟ إن الحديث                
  .يدور عن ارض اآلباء، آبائنا فقط؟ وأن الكونغرس األميركي هتف له؟

عد؟ هل نظل نسير    ماذا ب : سيضطر اإلسرائيليون أيضا في نهاية موسم الخطب هذا إلى أن يسألوا أنفسهم           
عمياناً وُصماً وراء بريجنيفنا هذا؟ وماذا نفعل في مواجهة العاصفة الثائرة حولنا؟ وماذا نفعل مع أوبامـا                 

  .الذي ربما يهب ليعمل ال ليتحدث فقط في نهاية األمر؟
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 وكان يستطيع أن يطير بطائرات خاصة كمـا       . كان بنيامين نتنياهو يستطيع أن يكون رجل أعمال ناجحاً        
يشتهي دون أن يسأل أحد عن مصدرها؛ وأن يصحب أثرياء العالم ويستمتع بملذات الحياة وُيزجي الوقت                

. كان خطأ حياته المصيري أنه توجه إلى الـسياسة . مع زوجته كما يحلو له دون ان يسأله أحد عن شيء 
عائية وأشباه داني دانـون     لماذا عانى كل هذا، جميع النفقات واالنتخابات التمهيدية والحيل واألالعيب الد          

وحوطوبلي إذا كان هذا هو ما ينوي أن ُيخلفه وراءه؟ لماذا كان يجب عليه أن ينافس مرة تلو أخرى إذا                    
  .لماذا استحق ذلك، وفضال عن ذلك لماذا نستحقه نحن؟. لم ُيخلف وراءه سوى الفراغ والكارثة هذين

  26/5/2011، "هآرتس"
  27/5/2011، األيام، رام اهللا

  
   بين مجلس النواب األميركي والكنيست .73

  يسرائيل هرئيل
نـواب مجلـسي النـواب      : في اسرائيل فقط، وفي مجموعة ليست لها كرامة ذاتية فقط تمكن ردود كهذه            

األميركيين يهتفون لرئيس حكومة دولة اليهود، وينهضون مرة بعد اخرى لتأكيد موافقتهم على كالمـه،               
تجرأ بنيامين نتنياهو علـى عـرض خطتـه ال كمـا            . ين في أسى شديد   وقلوب أكثر المحللين االسرائيلي   
  .»ال توجد خطة اسرائيلية«ولهذا . يحاولون منذ سنين إمالء خطتهم

بلغوا منتهى الغضب عندما أعلن نتنياهو مع صوت الهتاف األطول الذي ُسجل خالل الخطبة أن للشعب                
بل تجرأ علـى ذكـر أجـزاء    (» هودا والسامرة ي«اليهودي حق آباء في ارض آبائه وأنه ليس محتال في           

واذا كان مجلس النواب األميركي يتبنى على هذا النحو الـشامل الحـق             ). االرض هذه باسمها الصريح   
  اليهودي، فلماذا يأتي كل اولئك االسرائيليين الذين ُيبينون للعالم منذ سنين انها ارض محتلة؟

أسفوا، أكثر كثيرا من اليهود في اسرائيل، عنـدما أعلـن           يبدو ان عددا من اعضاء مجلس النواب اولئك         
نتنياهو انه برغم عالقاتنا التاريخية والدينية باالماكن التي أصبح فيها اليهود شعبا، فان اسرائيل مـستعدة                

  .أن تتنازل لتسوية دائمة عن أكثر أجزاء وطنها التاريخي
وصغر فعل شاؤول   . اسة والمحللين في اسرائيل   كان ذلك بال شك أحد االيام الصغيرة بجميع المعاني للس         

وعمرام متسناع الذي قـال إن      . موفاز وهو جامع صدقات سياسي الذي اتهم نتنياهو بقمع كل أمل للسالم           
  .نتنياهو ُيعرض دولة اسرائيل للخطر

ان وأساسه  . مما يحزنني تماما أن نتنياهو رسم مخططا واضحا وإن يكن عاما في هذه المرحلة للتنازالت              
وأن مستوطنات كثيـرة لـن      . رئيس الليكود يتنازل عن قلب ارض اآلباء وأنه ستنشأ فيه دولة فلسطينية           

  .وأنه ستكون على طول االردن ترتيبات أمنية ال سيادة اسرائيلية. تكون داخل اسرائيل
ـ  . »ليس سياسـيا  «ولهذا فانه   . وإثمه انه أعطى سلفا من غير تفاوض كل ما يطلب العرب           يه إن معارض

الذين دعوا اهللا ان ُيركّعه باراك اوباما مملوءون بخيبة األمل النه نجح في أسر قلـب مجلـس النـواب                    
فما العجب من ان الفلسطينيين انتظروا ردود الخيبة هذه في          . األميركي وفي تخفيف ضغط البيت االبيض     

  اسرائيل ليرددوها كاملة؟
وهـم  . عل االنجاز الدبلوماسي المهم الذي أحرزه قزما      كان هدف األقالم التي انقضت على نتنياهو ان تج        

ال يستطيعون ان يغفروا له انه برهن على انه يمكن مع الثبات على المبادئ األساسية ايضا تجنيد تأييـد                   
ولن يغفروا له انه لم يعرض في مجلس النـواب          . أميركا وأنه ال حاجة من اجل ذلك الى استسالم مطلق         

والتصور السياسي عند محللي القناة الثانية أو مشايعة االخباريين الـرواد فـي             األميركي مبادرة جنيف،    
  .للفلسطينيين» صوت الجيش االسرائيلي«

تحسن مصير اسرائيل، وفي العالم مجلس نواب واحد ليست فيه عناصر تسعى في ضعضعة وجودهـا،                
وألعداء » لالرهاب«ضح  وليس فيه من يشاركون في مؤتمرات حزب اهللا وحماس وُيعبرون عن تأييد وا            
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، بل لـم    »فوكس نيوز «وحسن حظها أن بقيت عدة منظمات اعالمية مؤثرة تؤيد اسرائيل مثل            . اسرائيل
ولم . اوباما لمعاملته اسرائيل  » واشنطن بوست «وهاجمت  . عن امتداح نتنياهو  » ان. ان. سي«تتردد الـ   

  .» السياسة الخارجيةمجلس النواب األميركي ال يقرر«نسمع منها مرة بعد اخرى ان 
لو كانت لنا معارضة تتحمل المسؤولية لكان يجب على جميع أجزاء الشعب ان يهنئوا أنفـسهم بنجـاح                  

  .وليس األمر كذلك لألسف الشديد عندما نتحدث عن المعارضة في اسرائيل. رئيس الحكومة في واشنطن
  26/5/2011، هآرتس
 27/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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