
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  أوامر ألمن الضفة لضبط االعتقاالت السياسية حتى أيلول: وكالة صفا
  دوالر مليون ٧٩٣و بليوناً ١٨ المستوطنات قيمة: مركز ماكرو لالقتصاد والسياسة

   فلسطينيا٤٣٣ً وهجرت ٢٠١١ مبان ٍٍ منذ مطلع ٢٠٧ هدمت "إسرائيل"
   في ذكرى النكسةالبري والبحريبالتحضير للتحرك نشغلون فلسطينيون يال

  لى غزةإي سفينة مساعدات أرسال إلى عدم إكي مون يدعو 
   على خطابهإسرائيلي قابله انقسام بنتنياهورحيب الكونغرس األميركي ت: قريرت

فتح معبر رفح بشكل دائم وفق
ومصر تحذر .. ةاآلليات الجديد

  "إسرائيل"
  

 ٤ص ...

 ٢١٥٨ ٢٨/٥/٢٠١١السبت 
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    :السلطة
 ٥   المتحدةاألمم إلى يجدد تمكسه بخيار الذهاب عباس.٢
 ٦  تها المالية للسلطةعباس سيطالب لجنة المتابعة العربية بإيفاء التزاما: نمر حماد.٣
 ٧ أبو مازن يصر على فياض رئيسا للحكومة": هآرتس".٤
 ٧ القدس في "زيتيم هار" باحتفال توسيع مستوطنة إسرائيليينمسؤولين عريقات يدين مشاركة .٥
 ٧    الضفة لضبط االعتقاالت السياسية حتى أيلولأوامر ألمن: وكالة صفا.٦

    
    :المقاومة

 ٨  األيام العشرة القادمة ستشهد والدة حكومة التوافق الفلسطينية: شعث.٧
 ٨  اتصاالت بين فتح وحماس لتحديد لقاء جديد: أمين مقبول.٨
 ٨  اتصاالت مكثفة عربية ودولية لدعم حكومة التوافق": تجمع الشخصيات المستقلة".٩
 ٩   يثير غضب حماس في الضفةنملف المعتقلين السياسيي": الشرق األوسط".١٠
١٠  معتقلونا في سجون السلطة يعيشون ظروفا قاسية": الجهاد".١١
١٠  فتح معبر رفح سينفّذ بالتنسيق الكامل مع حكومة غزة: زهري أبو.١٢
١٠  هدفه توحيد الموقف من المفاوضات " المتابعة العربية"اجتماع : عزام األحمد.١٣
١١  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي.١٤
١١  وفد حماس يزور مطر وحوري : لبنان.١٥
١١  "النكسة"المطلوب من الدول العربية تأمين الحماية لمسيرات : منير المقدح.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  اإلسرائيلي اليمين ومواجهة السالم بشأن قرارات باتخاذ ويطالبه نتنياهو ينتقد أولمرت.١٧
١٢  دوالر مليون ٧٩٣و بليوناً ١٨ المستوطنات قيمة: مركز ماكرو لالقتصاد والسياسة.١٨
١٣ المحتلة القدس لفلسطينيي استفزازية مظاهرة تنظم المستوطنين عصابات.١٩
    

    :األرض، الشعب
١٣    في ذكرى النكسةالبري والبحريبالتحضير للتحرك نشغلون فلسطينيون يال.٢٠
١٤ أسلوب إسرائيلي جديد لتهويد القدس.٢١
١٤  فلسطينيا٤٣٣ً وهجرت ٢٠١١ مبان ٍٍ منذ مطلع ٢٠٧ هدمت "إسرائيل".٢٢
١٥  الشهر المقبل"١١"انتهاء االستعدادات لعقد مؤتمر القدس في : األردن.٢٣
١٥  قوات االحتالل تقمع مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان: الضفة الغربية.٢٤
١٥  يتون بالضفة شجرة ز٢٥٠احتراق .٢٥
١٦   وتعتبر محكاً عملياً لبناء السالم العادلجمعاء اإلنسانية قضية األسرى: قراقع.٢٦
١٦  شكنازي تؤكد أن ال خيار بشأن شاليط سوى التبادلأتصريحات : فروانة.٢٧
١٦  األسرى يعلقون إضرابهم عن الطعام اليوم: مصادر.٢٨
١٦  مخطط إلنشاء مترو أنفاق بين جنوب غزة وشمالها.٢٩
١٧  السلطة الفلسطينية ترفض تجديد جواز سفر طالب غزي في ماليزيا لقرابته من المبحوح.٣٠
١٧   حول حق العودةاللبنانيثابت ترحب بتصريحات الرئيس منظمة .٣١
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١٧   إصابات حرجةخمس شهداء وستة: تقرير عن مارون الراس.٣٢
١٨  نقابة الصحفيين الفلسطينيين تهدد بالتوجه للمحاكم الدولية ضد السلطات السورية.٣٣
١٨  اعترافات صهيونية جديدة حول نصيب حيفا من النكبة.٣٤
   

   : األردن
١٩  قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا: وزير الخارجية األردني.٣٥
   

   : لبنان
١٩  ابعة للوحدة اإليطالية باألمم المتحدة قرب صيداتفجير عبوة بدورية قافلة ت: لبنان.٣٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   الءات نتانياهو السبع طعنت آمال السالم: موسىعمرو .٣٧
٢٠  مراكش في يهودي طالبي مؤتمر ضد المغربية الحقوقية احتجاجات الجمعيات: المغرب.٣٨
   

   :دولي
٢٠  لرؤية اوباما للسالم"دعمها القوي"مجموعة الدول الثماني تعرب عن .٣٩
٢١  إلطالق سراح األسرى" إسرائيل"تدعو " عدم االنحياز".٤٠
٢١  عملية السالم" يمكن ان تسهل "اما حول الشرق االوسطأوبمقترحات : مون بان كي.٤١
٢١   "إسرائيل"ـستنال من االعتراف بالفلسطينية إذا كانت حكومة الوحدة سنسأل : فرنسا.٤٢
٢٢   لى غزةإي سفينة مساعدات أرسال إلى عدم إكي مون يدعو .٤٣
٢٢  منأي اعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب موافقة مجلس األ:  المتحدةمماأل.٤٤
٢٢   مدرسة فلسطينية٥٠٠ ألف كتاب لـ ٤٠القنصلية األمريكية في القدس تقدم .٤٥
    

   :تقارير
٢٢   على خطابهئيليإسراترحيب الكونغرس األميركي بنتانياهو قابله انقسام .٤٦
    

    :مقاالت
٢٥  أمجد عرار... "إسرائيلية"الربيع العربي من وجهة نظر .٤٧
٣١  نقوال ناصر... ١٩٦٧تبادل األراضي ينسف حدود .٤٨
٣٣  األسيرة أحالم التميمي.. .شلل اإلعالم العربي والدولي أمام قضية األسرى.٤٩
٣٥  علي هويدي ...البستنجي.٥٠
٣٦  ايهود اولمرت... الخطاب ليس سالما.٥١
٣٧  البروفيسور جدعون بايغر... خطوط لتبادل االراضي.٥٢
٣٨  تسفي برئيل... فح من نتائج الثورةفتح معبر ر.٥٣
٣٩  شالوم يروشالمي...االردن هو فلسطين.٥٤
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  
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   "إسرائيل"ومصر تحذر .. ةفتح معبر رفح بشكل دائم وفق اآلليات الجديد .١

السلطات المصرية فتحت معبر ، أن رفح  من ٢٨/٥/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة  ذكرت
 السبت وذلك بشكل دائم وفق اآلليات  اليومرفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية صباح

  .الجديدة التي أعلنت عنها مصر قبل أيام
أجل السفر وأفاد مراسلنا أن مئات المواطنين توافدوا صباح السبت إلى الجانب الفلسطيني من المعبر من 

عبر المعبر، مشيرا إلى أن معظم من وصلوا هم من المواطنين الذين سجلوا أسمائهم سابقًا لدى هيئة 
  .المعابر والحدود

 عاما وصلوا إلى المعبر صباحا وسمح لهم ٤٠ولفت إلى أن عدد من المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 
  . المصريأيضا باستقالل الحافالت التي ستتوجه إلى الجانب

وأكدت هيئة المعابر والحدود وشرطة المعابر في قطاع غزة الجمعة أن أولوية السفر عبر معبر رفح 
الذين ( البري في األيام األولى ستكون للمسجلين في الكشوفات حسب النظام خصوصا كشف يوم األحد 

  ).كان من المقرر لهم السفر األحد حسب النظام السابق
إن هذا القرار اتخذ لضمان سير العمل " صفا"عابر والحدود حاتم عويضة لوكالة وقال رئيس هيئة الم

  .بشكل منتظم وللحفاظ على راحة وسالمة المسافرين
وأكد أن الطواقم العاملة في المعبر ستبذل أقصى جهدها من أجل إتمام سفر المواطنين عبر المعبر، وعدم 

  .غب بازدحام شديد على المعبر في األيام القادمةإعاقة أي مواطنة، مشيرا إلى أن الهيئة ال تر
 ٦وسيعمل المعبر وفق التحسينات التي أقرتها السلطات المصرية، والتي تتضمن أن المعبر سيعمل لمدة 

  . مساء٥صباحا حتى ٩، من الساعة )أي أن اإلجازة ستكون يوم الجمعة فقط (٥أيام أسبوعيا بدل 
 عاما ١٨دات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن، والذكور األقل من ويتضمن القرار المصري إعفاء السي

 عاما، واألبناء القادمين برفقة والديهم والمعفيين من شرط الحصول المسبق على تأشيرة ٤٠واألكثر من 
  .دخول

كما يسمح لألسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة مع ضرورة حملهم لجوازات سفر 
ة والقادمون للدراسة شرط تقديمهم ما يفيد ذلك، إضافة إلى القادمون عبر المعبر للعالج وهوية فلسطيني

  .بموجب تحويل طبي
 عاما الحصول على ٤٠ عاما وحتى ١٨ويجب على الرجال الفلسطينيين الذي تتراوح أعمارهم من 

زة والضفة الغربية تنسيق مسبق من السفارات المصرية في الخارج، أما القادمون إلى مصر من قطاع غ
  .فعليهم الحصول على تنسيق من السفارة المصرية في رام اهللا بالضفة

كما يجب على الفلسطينيين القادمين من ليبيا الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من سفارة فلسطين لكافة 
  .الفئات العمرية

مصر لنقل المسافرين الذين ال وتتولى السفارة الفلسطينية في القاهرة التنسيق مع الجهات المعنية في 
  .تنطبق عليهم شروط الدخول المشار إليها سابقًا

الواليـات  أن   ،واشنطنمن    ٢٧/٥/٢٠١١،  )فاص( الفلسطينية   الصحافة وكالة   من  ناحية أخرى أفادت    
المتحدة قالت إنها واثقة أن مصر ستوفر حماية مناسبة على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة عنـدما                   

وصرح المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة        .  عملية الحركة عبر المعبر مطلع األسبوع المقبل       توسع من 
 أن الواليات المتحدة لديها بعض المخـاوف بـشأن          )٢٦/٥/٢٠١١( األمريكية مارك تونر مساء الخميس    

ى ، والحاجة إل  "مدركون جيدا لها  "خطوة فتح المعبر أمام مزيد من األشخاص، لكنه أضاف أن المصريين            
ندعم بشكل واضـح جهـود تلبيـة        : "وأضاف تونر للصحفيين  . مراقبة األسلحة المهربة إلى قطاع غزة     

االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، لكن تلك الجهود يجب أن تضمن أيضا منع نقل أسـلحة        
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ة وقادرون علـى    نعتقد أيضا أن المصريين مدركون للغاي     "وتابع  ". أو مواد أخرى أو دعم مالي لإلرهاب      
  ".توفير هذا النوع من األمن

 ادعت مصادر سياسية إسرائيلية بأن الـسلطات        ، أن الناصرة، من   ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس،   وأضافت  
 .المصرية أبلغت تل أبيب بأن معبر رفح، سيقتصر على نقل األفراد، ولن يتحول إلى معبر تجاري

أوضحت للمسؤولين اإلسـرائيليين أن المعبـر لـن         ونقلت اإلذاعة العبرية عن المصادر قولها إن مصر         
يستخدم لنقل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، وإنما سيقتصر على نقل األفراد، في حين ستُفرض قيود                

تعي المخاطر الكامنـة    "وأضافت المصادر اإلسرائيلية إلى أن السلطات المصرية         .على تنقل األشخاص  
، على حد وصفها، معربة عن أملها في أن تبذل مصر           "بر رفح في احتمال عبور عناصر إرهابية في مع      

  .كل جهد مستطاع لالشراف على حركة العبور، كما قالت
السفارة المصرية في رام اهللا أشارت إلـى        ، أن   غزة من   ،٢٨/٥/٢٠١١،  وكالة قدس نت لالنباء    وقالت

, لتأشيرات الخاصـة بالـسفر    أن من مهامها الرئيسية من اآلن فصاعداً خدمة أهالي قطاع غزة وإصدار ا            
  .موضحاً أن السفارة المصرية هي ضمن إتفاقية فتح معبر رفح

وأنه سـيتم   , أنه سيتم تقليص القائمة إلى أقصى درجة      , وأكدت أنه بخصوص قوائم الممنوعين من السفر      
  . مشيراً إلى أن هذا كله لراحة سكان قطاع غزة في سفرهم, مراجعة جميع تلك األسماء

ـ        ولفتت إلى  ـ , ١٨ أن إصدار تأشيرات السفر للذكور فوق سن الـ  سيكون بتقديم طلـب     ٤٠وتحت الـ
مشدداً على أن فك الحـصار عـن        , وأنه سيصل الرد خالل خمسة أيام إلى أسبوع       , للسفارة في رام اهللا   

وأوضحت أن التسهيالت المدخلة والتي ستدخل هي       . قطاع غزة هو على رأس أعمال الحكومة المصرية       
, خاصةً وأن الحكومة الفلسطينية القادمة سيكون على كاهلها حمل ثقيـل          , ئج المصالحة الفلسطينية  من نتا 

  .ألنها ستقوم بتحديد مستقبل الفلسطينيين
وفي الوقت ذاته علقت مصر على اعتراض إسرائيل في قرارها بفتح معبر رفـح بـشكل دائـم أمـام                    

دارة المصرية ترفض وتحـذر مـن أي تـدخالت          الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، قائلة إن اإل       
  .إسرائيلية أو خارجية فى قراراتها السياسية

أن القاهرة ال تقبل أي تدخل خـارجي        , وبدوره أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان        
في آلية عمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، موضحاً أن قرار مصر بفتح المعبـر جـاء مراعـاة                    

لمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وبهدف دعم المصالحة الفلسطينية التي نجحت              ل
  .القاهرة في إتمامها بين حركتي فتح وحماس

  
   يجدد تمكسه بخيار الذهاب الى االمم المتحدةعباس .٢

 الى االمم جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة تمسكه بالذهاب:  علي صوافطة- الدوحة
المتحدة في سبتمبر ايلول من اجل الحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية اذا لم يتم التوصل الى ذلك 

  .عبر المفاوضات مع الجانب االسرائيلي
وقال عباس في مقابلة مع رويترز لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع لجنة 

بالنسبة الجتماع لجنة المتابعة العربية سيتركز الحديث على المساعي "لسالم المتابعة العربية لمبادرة ا
اوباما ) االمريكي باراك(الدولية لحل قضية الشرق االوسط انطالقا من الخطابات التي القاها الرئيس 

نتياهو وسنستعرض مع لجنة المتابعة الخطوات التي سنقوم بها ) االسرائيلي بنيامن(ورئيس الوزراء 
لتي تتمثل في االصرار على المفاوضات كطريق اساسي للحل واذا فشلنا في الوصول الى حلول فاننا وا

  ."نؤكد على ذهبنا الى االمم المتحدة
اسرائيل تعتقد اذا ذهبنا الى االمم المتحدة سنعمل على عزلها ونزع الشرعية عنها وهذا امر غير "وقال 

  ."ائيل وال نريد نزع شرعيتها بل بالعكس نريد التعايش معهاممكن على االطالق الننا ال نريد عزل اسر
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كذلك سنطرح معهم "واوضح عباس انه سيعرض على االجتماع اتفاق المصالحة الفلسطينية وقال 
مجريات المصالحة التي هي حاجة وطنية ملحة بعد االنقالب االسود الذي دام اربع سنوات وقد الحظنا 

ة ايدت هذه المصالحة وبينما وبدون سبب اعترضت اسرائيل التي كانت ان الدول العربية ودوال كثير
  ."تتذرع بعدم التقدم بعملية السالم بوجود االنقالب

الموقف االوروبي كان متفهما لموضوع المصالحة اما الموقف االمريكي يحتاج الى مزيد "قال عباس و
ه سينتظر اسابيع او اشهر ليحكم على من التوضيح على الرغم من ان الرئيس اوباما في خطابه قال ان

  ."نتيجة المصالحة ومضمونها والحكومة التي سيتم تشكيلها
االن المشاورات جارية حدثت محادثات في القاهرة وموسكو وستكون هناك محادثات في "واضاف 

ال الضفة من اجل تبادل االراء حول تشكيل هذه الحكومة التي ستكون حكومة مستقلة من التكنوقراط و
  ."عالقة لها باي تنظيم من الناحية البنيوية او السياسية وستتبع سياستي التي هي سياسة منظمة التحرير

وندد الرئيس الفلسطيني بقيام اسرائيل ببناء حي استيطاني في راس العامود في مدينة القدس الشرقية 
لعربية التي تشكل بالنسبة لنا خطا هذا جزء من النشاطات االستيطانية وبالذات في القدس واالحياء ا"وقال 

احمر مرفوضا رفضا قاطعا كما نرفض وجود االستيطان في الضفة الغربية مثل هذه االجراءات التي 
  ."تقودها الحكومة االسرائيلية تعبر عن عدم رغبتها في السالم

  ٢٧/٥/٢٠١١وكالة رويترز لألنباء، 
  
  إيفاء التزاماتها المالية للسلطةعباس سيطالب لجنة المتابعة العربية ب: نمر حماد .٣

اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة  : وليد عوض- رام اهللا 
بأن االخير سيطالب لجنة المتابعة العربية التي تعقد اجتماعها اليوم السبت في الدوحة ' القدس العربي'لـ

تها المالية للسلطة لمواجهة االزمة المالية التي تعانيها السلطة، بالطلب من الدول العربية االيفاء بالتزاما
اضافة للمطالبة بدعم الموقف الفلسطيني التوجه لالمم المتحدة في ايلول القادم للمطالبة باالعتراف بالدولة 

  .١٩٦٧الفلسطينية على حدود عام 
ية دعمها للموقف الفلسطيني الذي نريد ان نطلب من الدول العرب'الجمعة ' القدس العربي'وقال حماد لـ

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧يقول اذا لم تكن هناك مفاوضات على اساس دولة فلسطينية على حدود عام 
للمطالبة باالعتراف بتلك الدولة على ' الشرقية فمن حق الفلسطينيين التوجه لالمم المتحدة في ايلول القادم

  .١٩٦٧حدود عام 
ب لجنة المتابعة العربية للسالم بمطالبة اللجنة الرباعية بعقد اجتماعها واوضح حماد بأن عباس سيطال

ان ترجع 'بهدف 'هذا سيكون احد مطالبنا'الذي تأجل اكثر من مرة لبحث مستقبل عملية السالم، وقال 
، متساءال عن الهدف 'اللجنة الرباعية وتثبت موقفها وتقول من هو الطرف الذي اعاق المفاوضات

  . تأجيل اجتماع الرباعية اكثر من مرة االمريكي من
سنذكر 'واشار حماد الى ان عباس سيطالب الدول العربية بااليفاء بالتزاماتها المالية للسلطة، وقال 

االشقاء العرب بان هناك التزامات مالية، لالسف معظمهم لم يف بها، وبالتالي هذا يضع الفلسطينيين 
  .ي اجتماع لجنة المتابعة العربيةف' تحت ضغط كبير، وهذا بال شك سيطرح

ومن جهة اخرى نفى حماد ان يكون الرئيس الفلسطيني عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة اسرائيل 
  .'هذا الكالم غير صحيح'شمعون بيريس في بريطانيا، وقال 

لدكتور نعم مطروح ا'وحول اذا ما كان اسم فياض مطروحا لرئاسة الحكومة التوافقية القادمة قال حماد 
نحن ال نرى اي مبرر الستبعاد '، مشيرا الى ان هناك نقاشا يجري حول االسماء وقال 'سالم فياض وبقوة

، منوها الى انه لم يسمع 'فلمصلحة كل الشعب الفلسطيني ان يكون الدكتور فياض. الدكتور سالم فياض
  .رسميا برفض حماس ليتولى فياض رئاسة الحكومة القادمة



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                    ٢١٥٨:         العدد       ٢٨/٥/٢٠١١ السبت :التاريخ

  .'اك رأي عام كبير يقول ان يبقى الدكتور سالم فياض رئيسا للوزراءهن'واضاف حماد 
  ٢٨/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  أبو مازن يصر على فياض رئيسا للحكومة": هآرتس" .٤

 اإلسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس الفلسطيني محمود "هآرتس"نقلت صحيفة  :لندن
) حزيران(ى إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط بحلول منتصف يونيو القول إنه يسع) أبو مازن(عباس 

، فإن أبو مازن "هآرتس"وحسب هذه المصادر التي لم تسمها . المقبل، تقبل بشروط اللجنة الرباعية
متمسك بسالم فياض كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، رغم االعتراض عليه من قبل حركتي حماس 

دون فياض فإنه ال يستطيع مواجهة االنتقادات الدولية التي تلقاها بسبب اتفاق وفتح، اعتقادا منه بأنه من 
وكان . وتعتقد المصادر أن حركة حماس توافق في نهاية المطاف على فياض. المصالحة مع حماس

الرئيس األميركي، باراك أوباما، قد قال األسبوع الماضي إن المصالح بين فتح وحماس تثير مخاوف 
  .إسرائيلمشروعة لدى 

  ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  القدس في "زيتيم هار" باحتفال توسيع مستوطنة إسرائيليينمسؤولين عريقات يدين مشاركة  .٥

 التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو عريقات، صائب الدكتور دان :جمال  جمال-  المحتلة القدس
 مستوطنة توسيع باحتفال بالمشاركة إسرائيلين مسؤولين قيام بشدة، الفلسطينيين، المفاوضين وكبير

 . المحتلة الشرقية القدس في) زيتيم هار (إسرائيلية
 تعكس اإلستيطانية االسرائيلية الحكومة سياسات إن "التنفيذية اللجنة بيان في عريقات الدكتور وقال

 ."الدولتين حل "تدمير في الحقيقية رؤيتها
  ٢٨/٥/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  أوامر ألمن الضفة لضبط االعتقاالت السياسية حتى أيلول:  صفاوكالة .٦

إن اجتماعا جرى مؤخرا جمع الرئيس محمود عباس بقادة " صفا"قال مصدر مطلع لـ: الضفة الغربية
األجهزة األمنية في الضفة الغربية، طلب فيه الرئيس من قادة األجهزة ضبط االعتقاالت السياسية بحق 

  .سبتمبر المقبل/ تى شهر أيلولكوادر حركة حماس ح
وأضاف المصدر أن عددا من قادة األجهزة األمنية أبلغ الرئيس أن وقف االعتقاالت بالكامل قد يعني 
تهديدا للمنجزات األمنية التي بنيت خالل السنوات الماضية، محذرين من خطورة تكبيل أيدي األجهزة 

  . األمنية خالل الفترة المقبلة
وعدم القيام بأية ممارسات قد تفسد اتفاق " بضبط النفس"ن الرئيس عباس طالبهم ونقل المصدر أ

  .سبتمبر المقبل، وعندها قد تكون مرحلة أخرى بترتيبات جديدة/ المصالحة حتى شهر أيلول
 إال أنه لم - وإن طالبهم بعدم القيام بما من شأنه إفساد اتفاق المصالحة- وأشار المصدر إلى أن عباس 

 قرارا صريحا وواضحا حتى اآلن بوقف االعتقاالت بشكل كامل أو إنهاء ملف المعتقلين يصدر لهم
  .السياسيين، مما يعطي هامشًا لألجهزة األمنية في تقليل حدة االعتقاالت وليس وقفها بشكل كامل

ف ونوه المصدر إلى أن الرئيس عباس ربما ينتظر قرار تشكيل الحكومة الجديدة لتكون قرارات وق
  .االعتقاالت واإلفراج عن المعتقلين أحد الخطوات التي تعقب تشكيل هذه الحكومة

  ٢٨/٥/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  األيام العشرة القادمة ستشهد والدة حكومة التوافق الفلسطينية: شعث .٧
طينية سترى النور كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، أن حكومة التوافق الفلس: غزة

خالل األيام العشرة القادمة، وأنها ستباشر عملها في إعادة اعمار غزة فور تشكيلها، وذلك من خالل 
  .خطة اعمار ستتم بالتوازي

في مدينة غزة مساء الجمعة " حماس"و" فتح"وتوقع شعث، في مؤتمر صحفي عقب لقاء عقده وفدان من 
نية محمود عباس بزيارة لغزة بعد أن تتمكن األطراف من ، أن يقوم رئيس السلطة الفلسطي)٢٧/٥(

  .تشكيل الحكومة، مستبعداً أن تكون هذه الزيارة قبل ذلك
نريد أن ننجز الحكومة أوال ومن ثم : "وأكد شعث أن تطبيق االتفاق سيتم بالتوالي وليس بالتوازي، قائالً

، والبدء بتوحيد المؤسسات وحل نشكل لجنة منظمة التحرير، وبعد ذلك تفعيل المجلس التشريعي
المشكالت المترتبة عن االنقسام، وهناك أشياء ستحل بالتوازي مثل االعتقال السياسي وجوازات السفر 

  ".والجمعيات الخيرية
لدينا جدول زمني باألسابيع وليس باألشهر، فالحكومة على سبيل المثال مدة تشكيلها أربعة : "وأضاف

  .شكيل لجنة المجلس الوطني الفلسطيني، وبعدها بأسبوعين المجلس التشريعيأسابيع، بعد ذلك بأسبوع ت
وأوضح أنه من بين القضايا التي ناقشها االجتماع قضية تشكيل الحكومة، وقضية المعتقلين السياسيين، 
والحصول على جوازات السفر دون تدخل األجهزة األمنية سوى في الجوانب الجنائية، كما تم بحث 

  .ة الصحافة، وحرية عمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في غزةموضوع حري
ال توجد مفاوضات، ونتنياهو ال يريد أن يعطي : "وحول المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي؛ قال شعث

الفلسطينيين حقوقهم، فهو يريد أن يحتفظ لنفسه بالقدس والحدود ونهر األردن، وينوي إقامة دولة يهودية 
  ".ر االستيطان، ويرفض عودة الالجئين، أي فرصة هذه التي يفاوضنا عليهامع استمرا

  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  اتصاالت بين فتح وحماس لتحديد لقاء جديد: أمين مقبول .٨

كشف أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو وفد الحركة للحوار  :وليد عوض -رام اهللا 
ين فتح وحماس لتحديد لقاء جديد بين وفدي الحركتين من أجل مع حماس عن إتصاالت تجري حالياً ب

إستكمال المشاورات حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، وقال إن المشاورات ما زالت قائمة، وستقدم 
األسماء في نهاية المطاف، من قبل كل الفصائل والقوى الفلسطينية إلى الرئيس محمود عباس، الذي 

  .تفيضة إلختيار إسم رئيس الوزراء ووزراء الحكومة من المستقلينبدوره سيجري دراسة مس
وأكد مقبول أنه لم يجر التوافق بعد على إسم رئيس الوزراء،الفتاً إلى أن كافة األسماء المتداولة هي 
عارية عن الصحة، موضحاً أن هناك لجنة كلفت وإجتمعت بالقاهرة، وقد قدمت ما توصلت إليه لعباس 

  .ام للحكومة وملف المعتقلين وإنتخابات المجلس الوطنيمن اإلطار الع
وأشار مقبول إلى ان حركته طلبت من مصر تشكيل لجنة عربية من أجل متابعة بعض بنود إتفاق 
المصالحة ال سيما الملف األمني، مؤكداً أن اللجنة العربية ستتولى متابعة الملف بالشكل المطلوب 

  .ام إتمامها وإنجاز إتفاق المصالحةوالمناسب إلزالة كافة العقبات أم
  ٢٨/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  اتصاالت مكثفة عربية ودولية لدعم حكومة التوافق": تجمع الشخصيات المستقلة" .٩

  كشف الدكتور ياسر الوادية منسق عام تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في  :وليد عوض - رام اهللا 
  لشتات عن اتصاالت مكثفة يجريها مع جهات عربية ودولية لدعم حكومة الضفة الغربية وقطاع غزة وا
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  .التوافق الوطني القادمة ولوقف التحريض اإلسرائيلي إلفشال المصالحة الفلسطينية

  ٢٨/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
   يثير غضب حماس في الضفةنملف المعتقلين السياسيي": الشرق األوسط" .١٠

هناك غضب كبير من قبل " "الشرق األوسط" لـحركة حماسقال مصدر في :  كفاح زبون- رام اهللا
وأضاف . "القاعدة الحمساوية في الضفة حتى على قيادة الحركة، هذا الملف مهم وحساس ويجب أن يغلق

وبان الغضب . »ال نعرف ماذا نقول للناس، كيف نوقع ونواصل الحوار بينما أبناؤهم في المعتقالت«
  . ة على قيادة حماس عبر بيانات واضحة وصريحة من قياديين بارزين في الضفةالحمساوي في الضف

عضو القيادة السياسية للحركة رأفت ناصيف دعا من داخل سجنه اإلسرائيلي، إلى تعليق االتصاالت مع 
إن استمرار الحوار يشكل غطاء «، قائال »مهزلة االعتقاالت واالستدعاءات«فتح لحين وقف ما وصفه بـ

وانضم إليه الوزير السابق في حكومة حماس، وصفي قبها الذي طالب بضرورة وقف . »تقاالتلالع
» الشرق األوسط«ولم يتردد قبها في تصريحات لـ. فوري للحوارات الحالية لحين اإلفراج عن المعتقلين

لحين نعم أنا أطالب بوقف الحوار حول تشكيل الحكومة «وقال، . من توجيه لوم شديد لقيادة الحركة
ليس هناك مبرر ديني وال أخالقي وال وطني لإلبقاء «، مضيفا »اإلفراج الفوري عن كافة المختطفين

  .»عليهم
وردا على سؤال حول الغضب الذي يعتري قاعدة حماس في الضفة من قيادتها في غزة والخارج، قال 

إذا كانت تريد أبناءها خارج على حماس انتزاع القرار السياسي وعدم السماح بالمماطلة والتسويف «قبها 
أنا أعيش في الشارع وأسمع آراء «وأضاف قبها . »أنا شخصيا ألوم حماس قبل فتح«وأردف . »السجون

الناس الذي يشتكون لي ويعتقدون أني قادر على تسوية الملف، أقول لحماس إن عدم اإلفراج عن 
 قبها، فإنه يبلغ أهالي المعتقلين كلما وبحسب. »المعتقلين زرع بذور التشكيك داخل الحركة اإلسالمية

  .»ضد حماس قبل فتح«اشتكوا إليه أنه يضم صوته إلى صوتهم 
لماذا يا حماس لم تتأكدي من أن هناك قوائم جاهزة لإلفراج قبل التوقيع، : أنا أسال قيادة حماس«وأضاف 

معتقلين قد يقود إلى واختتم قبها محذرا من أن استمرار احتجاز ال. »هذا سؤال برسم وخز الضمير
وتحضر لجنة أهالي المعتقلين لمسيرات أخرى للمطالبة باإلفراج عن . »ارتدادات سلبية«انفجار و

أن إدارة سجن جنيد، وزعت المعتقلين المضربين عن الطعام، على «المعتقلين، وأثار غضب هؤالء 
  .» عن الطعاممحاولة لكسر إضرابهم«واتهم بيان األهالي بـ. »سجون في أريحا وجنين

  .»نحن لم نشعر بالمصالحة في الضفة«، »الشرق األوسط«وقال النائب عن حماس أنور زبون لـ
ولم يخف زبون أن أنصار حماس يشككون في إمكانية تطبيق المصالحة باعتبار أنهم لم يجدوا أي مردود 

طبيق ما جاء في أنا أستغرب التسويف والمراوغة في ت«حقيقي حتى اآلن لها على األرض، وأضاف 
هذا يضع عالمة استفهام «وتابع » اتفاق المصالحة، ومن بينها بند ينص على إطالق فوري للمعتقلين

  .»على المصالحة برمتها
وطالب زبون الفصائل والمؤسسات والهيئات والمستقلين الذين طالما نادوا بضرورة إنهاء االنقسام 

اآلن أن ينزلوا إلى الشوارع مرة أخرى من أجل إجبار األصل «وقال . بالنزول إلى الشارع مرة أخرى
  .دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية. » الفصائل على تطبيق المصالحة على أرض الواقع

المسألة «: »الشرق األوسط«وقال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لفتح وعضو وفدها للحوار، لـ
مر في المنطقتين في الضفة وفي غزة، وبغض االعتقال قائم حقيقة األ«وأضاف . »بحاجة إلى هدوء

وأكد بسيسو تبادل كل من فتح وحماس كشوفا بأسماء . »النظر عن التبريرات، االعتقال قائم وموجود
أفرجنا عن مجموعة من المعتقلين وأمر «وأوضح . المعتقلين، وقال إنه اتفق على تسوية المسألة بالتدريج
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 عن عدد آخر في سياق إنهاء هذه المشكلة، ولكن لدينا معتقلون باإلفراج) أول من أمس(الرئيس أمس 
  .»متهمون بقضايا أمنية بحتة، وهناك مطلوبون إلسرائيل، وال يمكن اإلفراج عنهم بهذه السرعة

 ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  معتقلونا في سجون السلطة يعيشون ظروفا قاسية": الجهاد" .١١

في الضفة الغربية المحتلة الشيخ خضر عدنان، " حركة الجهاد اإلسالمي"حذر المتحدث باسم : رام اهللا
أمر "من استمرار وتسارع وتيرة اعتقال المجاهدين واقتحام منازلهم في الضفة الغربية، ووصفه بأنه 

يهدد حالة الوئام الفلسطينية ويجعل من الوضع الفلسطيني مربكاً أمام التحديات التي "قال بأنه " خطير
وعن حالة المعتقلين السياسيين من كوادر حركة الجهاد  ". خاصةً بعد خطابي نتنياهو وأوباماتواجهه

اإلسالمي، أشار الشيخ عدنان إلى قضية المعتقلين في سجون السلطة منذ أشهر وهم باجس حمدية وعالء 
  .زيود وعالء أبو الرب المعتقلين في سجن جنيد العسكري بنابلس، ويعيشون ظروفاً قاسية

  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  فتح معبر رفح سينفّذ بالتنسيق الكامل مع حكومة غزة: زهري أبو .١٢

أشاد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري بالقرار المصري القاضي بفتح معبر رفح أمام : غزة
خطوة مهمة في طريق تطوير العالقات بين القاهرة "حركة العبور من وإلى قطاع غزة، واعتبر ذلك 

  ".زةوغ
إلى أن هذه الخطوة هي جزء من موقف " قدس برس"وأشار أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 

القرار المصري بفتح : "مصري أكبر لتخفيف وطأة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وقال
معبر رفح وإدخال تحسينات وتسهيالت كبيرة عليه، وهي خطوة جيدة تسهم في كسر الحصار وتعكس 

وهي خطوة تعكس الفارق بين القيادتين المصريتين . ية القيادة المصرية المساهمة في ذلكمدى جد
السابقة التي كانت تصر على إغالق المعبر والتضييق على المسافرين، والحالية التي تسعى ليتنقل 

  ".المواطنون بشكل أفضل وبطريقة متدرجة
بشكل أكبر في تطوير العالقات بين غزة نحن نعتبر فتح معبر رفح خطوة مهمة، وستسهم : "وأضاف

والقيادة المصرية، وسيكون لها نتائجها على صعيد العالقات بين الطرفين، بغض " حماس"والقاهرة وبين 
النظر عن التصريحات الدبلوماسية، التي تتحدث عن هذه الخطوة تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطة في رام 

يجري تنفيذها بالكامل بالتنسيق مع الحكومة في غزة وبالتنسق مع حركة اهللا، إال أنه من الناحية العملية 
، وال يهمنا الغطاء الذي تجري تحته هذه العملية، فما يهمنا أن هناك تطورا كبيرا يجري على "حماس"

صعيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهناك خطوات عربية تقودها 
  ".من وطأة الحصارمصر للتخفيف 

  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  هدفه توحيد الموقف من المفاوضات " المتابعة العربية"اجتماع : عزام األحمد .١٣

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، أن الموقف الفلسطيني من المفاوضات : رام اهللا
 ١٩٦٧ف بالدولة الفلسطينية على حدود ثابت لم يتغير، وجوهره التمسك بمرجعية عملية السالم واالعترا

والوقف الكامل لالستيطان، وأشار إلى أن الهدف من اجتماع لجنة المتابعة العربية في العاصمة القطرية 
الدوحة هو توحيد الموقف العربي من خطابي أوباما ونتنياهو ودعم خطوة الذهاب إلى مجلس األمن 

  .المقبل) سبتمبر( أيلول لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في
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أن تكون سورية متغيبة في اجتماع لجنة المتابعة " قدس برس"ونفى األحمد في تصريحات خاصة لـ 
ولم .. حتى اآلن فإن جميع أطراف لجنة المتابعة العربية سيحضرون االجتماع : "غدا في الدوحة، وقال

  ". نسمع أن سورية ستتغيب عنه
نحن حتى اآلن موقف : "لى الموقف الفلسطيني من المفاوضات، وقالونفى األحمد حدوث أي طارئ ع

ثابت من المفاوضات وهو التمسك بمرجعية عملية السالم القائمة على االعتراف بالدولة الفلسطينية على 
  ".، والوقف الكامل لالستيطان دون ذلك لن نعود إلى المفاوضات١٩٦٧) يونيو( من حزيران ٤حدود 

مازالت المشاورات متواصلة بيننا وبين : "يل الحكومة ومهمامها، قال األحمدوحول مشاورات تشك
وأيضا مع بقية الفصائل األخرى، وهناك اتفاق على األسس التي تقوم عليها الحكومة، هي " حماس"

حكومة مستقلين ال تنتمي ألي فصيل سياسي ولها مهمام محددة ممثلة في اإلعداد لالنتخابات ومهالجة 
نقسام وتوحيد المؤسسات والعمل على إنهاء الحصار وإعادة عمار غزة، وهي حكومة ال عالقة آثار الت

  .، على حد تعبيره"لها بالشأن السياسي
  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي .١٤

في النقب ذكرت اإلذاعة العبرية أنه ألول مرة منذ شهر ونصف الشهر؛ سقطت الليلة الماضية : الناصرة
، زعمت أن فلسطينيين أطلقوها من قطاع غزة، مشيرة إلى أن القذيفة سقطت في "هاون"الغربي قذيفة 

، دون أن يسفر ذلك عن و قوع إصابات أو أضرار، حسب "أشكول"أرض خالء بالمجلس االقليمي 
  .قولها

  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  حوري عمار ضو كتلة تيار المستقبل وفد حماس يزور راعي أبرشية بيروت للموارنة وع: لبنان .١٥

جال وفد من حركة حماس، رأسه مسؤول العالقات اللبنانية في الحركة رأفت مرة، على بعض القوى 
والشخصيات اللبنانية، فالتقى راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، وعضو كتلة تيار 

وعرض . قوى األمن الداخلي اللواء علي الحاجالمستقبل النائب عمار حوري، والمدير العام السابق ل
الوفد األوضاع الفلسطينية ونتائج خطابي الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء االسرائيلي 

وأكدت حماس تمسكها باتفاق المصالحة . بنيامين نتنياهو على القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة
 ما جاء في مواقف أوباما ونتنياهو يؤكد أهمية اتفاق المصالحة وشددت على أن. وتعزيز الوحدة الوطنية

  .بالنسبة للفلسطينيين وضرورة التصدي ألي محاوالت إلسقاطه
  ٢٨/٥/٢٠١١المستقبل، بيروت،  

  
  "النكسة"المطلوب من الدول العربية تأمين الحماية لمسيرات : منير المقدح .١٦

اللجان المنتشرة في "كة فتح في لبنان، منير المقدح، أن كد قائد المقر العام لحرأ:  بوال أسطيح- بيروت
مصر ولبنان واألردن وغزة تنسق مع بعضها بشكل يومي، وهي متصلة بلجان أخرى منتشرة في 

 ويلفت إلى أنه ) يونيو المقبل٥في ذكرى النكسة في (. "أوروبا تسعى جاهدة إلنجاح التحرك المنتظر
بر والبحر، فتتوجه بموازاة الحشود البشرية سفن تقل الالجئين إلى يتم العمل على أن يشمل التحرك ال«

المطلوب من الدول العربية تأمين الحماية الالزمة «: »الشرق األوسط"ويقول لـ. "حيفا ويافا وعكا بحرا
قد ضاقت بنا األرض وباطنها، وبالتحديد هنا في لبنان، ..  سنة من المعاناة٦٣لهذه المسيرات، فقد كفانا 

  ." يعد لدينا مكان ندفن فيه موتانالم
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..  المقدح من يتحدث عن وجوب ضبط النفس، وكأن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي متساويانواستنكر
من أراد أن يتصدى لنا فليحاول، وإن منعنا من ركوب الباصات باتجاه الحدود سنذهب سيرا «: ويضيف

  ."ائيلعلى األقدام، فقد انطلقت كرة النار لتحرق إسر
 ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

 
  اإلسرائيلي اليمين ومواجهة السالم بشأن قرارات باتخاذ ويطالبه نتنياهو ينتقد أولمرت .١٧

 خلفه لسياسة انتقادات أولمرت ايهود السابق اإلسرائيلي الوزراء رئيس وجه: آي بي يو ـ ابيب تل
 وطالبه سالم سياسة بانتهاج وإنما بالخطابات فلسطينيينال مع السالم صنع يتم ال إنه وقال نتنياهو بنيامين
 في أولمرت وكتب. السالم يعارض الذي إسرائيل في اليمين معسكر ومواجهة شجاعة قرارات باتخاذ
 السالم، لسياسة بديال تكون أن يمكنها ال الخطابات 'أن الجمعة' أحرونوت يديعوت 'صحيفة نشرته مقال
. 'البالد في وال أمريكا في عنها التعبير يتم لم 'كهذه سياسة وأن' اليوم كهذه إسرائيلية سياسة توجد وال

 تبادل مع ١٩٦٧ العام حدود إلى مستندا يكون أن يجب فلسطيني ـ إسرائيلي سالم اتفاق أن على وشدد
 الرئيس فإن ولذلك المتعاقبة األمريكية واإلدارات الغربي العالم يؤيده الذي الحل هذا وأن أراض

 لم المطاف نهاية في أنه رغم' الماضي األسبوع خطابه في شيئا يجدد ولم يغير لم 'أوباما باراك مريكياأل
 خطوط وقاعدة ووجودها إسرائيل ألمن ضروري للشعبين الدولتين حل 'أن وأضاف. سياسية خطة يطرح
  .'السياق هذا في نخشاه ما ثمة وليس ذلك مفتاح هي ١٩٦٧ العام

  ٢٨/٥/٢٠١١القدس العربي ، 
  
  دوالر مليون ٧٩٣و بليوناً ١٨ المستوطنات قيمة: مركز ماكرو لالقتصاد والسياسة .١٨

 وتحديداً (االستيطاني المشروع شأن في نوعه من األكبر يعتبر تحقيق كشف: تلحمي أسعد – الناصرة
 وعددها الثابتة المستوطنات قيمة «أن ،١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية األراضي في) المستوطنات قيمة
 ٧٩٣و بليوناً ١٨ الجاري الشهر بحلول بلغت) العشوائية االستيطانية البؤر باستثناء (مستوطنة ١٢٣
  .العامة الممتلكات خصوصاً مختلفة، وعقارات البيوت آالف عشرات قيمة وهي دوالر، مليون
 اإلسرائيلية ةالحكوم من بطلب »والسياسة لالقتصاد ماكرو مركز «أعده الذي التقرير هذا عن الكشف
 فإن ،»أحرونوت يديعوت «صحيفة ووفق أوروبي، بتمويل األخيرتين السنتين في وتواصل السابقة،
 إعداد هو سنوات، ثالث قبل اولمرت ايهود حكومة جانب من التحقيق هذا طلب من الرئيس الغرض
 إلخالء المستقبل في متوقع لسيناريو استعداداً »والتعويض اإلخالء قانون «لــ االقتصادية القاعدة

 .أراض تبادل أو مستوطنات
 تحقيق عن يدور الحديث إن للصحيفة الفي يوآف المشروع متابعة السابقة الحكومة من المكلف وقال
 .الحالية للحكومة التحقيق نتائج تقديم تم الحكومة، والية انتهاء مع وإنه جدي،
 ما متابعة في مصلحة لها أوروبية رسمية هاتج «بتمويل التقرير ذلك تحديث تم أنه الصحيفة وتابعت
 مضيفاً نتنازون، روبي الدكتور »ماكرو «مركز ومدير التحقيق معد أفاد كما ،»األوسط الشرق في يدور
 في كبيرة أهمية ذو التقرير أن أعتقد ألني «نتانياهو بنيامين الحكومة رئيس إلى التحقيق تسليم يعتزم أنه
 .»األيام هذه
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 دوالر، مليون ٦٠٠و بليوناً ١٢ نحو ٢٠٠٤ عام كانت مالياً المستوطنات قيمة أن إلى يقالتحق وأشار
 دوالر بليون ١,٥ بنحو الجاري الشهر ارتفعت كما دوالر، بليون ١٧,٥ إلى الماضي العام وقفزت
 .إضافي

 مساحةو المستوطنات، من كل في االقتصادية – االجتماعية األوضاع إلى بالتفاصيل التقرير ويتعرض
 ٢٤٥ فيها ويقطن إسرائيل تخوم إلى الفاصل الجدار ضمها التي المستوطنات بين يميز أنه كما. منها كل
 إلى التوصل حال في لإلخالء إسرائيلياً، بعضها، ومرشح الجدار شرق بقيت التي وتلك مستوطن، ألف

 الشقق عدد أن إلى التقرير أشار كما. مستوطن ألف ٧٣ المستوطنات هذه في ويقطن. دائمة تسوية
 وحتى ٢٠١٠ عام ومنذ وحدة، ٦٧٦٠ بـ) أولمرت عهد (٢٠٠٨ عام ارتفع المستوطنات في السكنية
 .ألفاً ١٩ بـ المستوطنين عدد وارتفع جديدة شقق ٤٧١٠ أقيمت الجاري الشهر
 تل قةمنط في اإلسرائيلية البلدات في الشقق أسعار ترتفع بأن توقعهم أراض مخمني عن الصحيفة ونقلت
 نيسيم الصناعة أرباب اتحاد رئيس وقال. الضفة من مستوطنين إخالء حال في كبير شكل في أبيب
 المساكن، عدد في الحاد النقص إزاء المستوطنين من كبير عدد الستقبال جاهزة ليست إسرائيل إن بوبليل

  .إخالؤهم تمي قد الذين المستوطنون إليها ينتقل أن المتوقع المتدينة البلدات في خصوصاً
  ٢٨/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
 المحتلة القدس لفلسطينيي استفزازية مظاهرة تنظم المستوطنين عصابات .١٩

 األربعاء يوم ستنظم المتطرفة المستوطنين عصابات أن الجمعة أمس أعلن: جرايسي  برهوم- الناصرة
 إلى تهدف تظاهرة في تلة،المح القدس في جراح الشيخ حي قلب في" إسرائيلية أعالم مظاهرة "المقبل

 .العبري التقويم وفق المدينة احتالل ذكرى في المحتلة القدس فلسطينيي استفزاز
 حزيران عدوان ذكرى أي" القدس توحيد ذكرى"بـ يسمى ما المقبل، األربعاء يوم إسرائيل" وتحيي"
 هائلة أعدادا سينشر اللاالحت جيش إن االحتالل، سلطات في مصادر وقالت العبري، التقويم وفق) يونيو(

 لها ستبادر التي" المراسيم"و المستوطنين عصابات لحراسة عسكرية ثكنة إلى المدينة ليحول قواته، من
  ).يونيو (حزيران عدوان بمناسبة االحتالل حكومة

 ٢٨/٥/٢٠١١عمان،  الغد،
  
   في ذكرى النكسةالبري والبحريبالتحضير للتحرك نشغلون فلسطينيون يال .٢٠

، بالتحضير للتحرك ينشغل الالجئون الفلسطينيون في لبنان وبالد الشتات، حالياً:  بوال أسطيح- بيروت
 يونيو المقبل، وهو شبيه، إلى حد بعيد، / حزيران٥الضخم الذي يعدون له في ذكرى النكسة في 

،  وبحراًبراً، وقد يمتد  مايو، إال أنه سيكون أوسع وأدق تنظيماً/ أيار١٥بتحركهم في ذكرى النكبة في 
   .بحسب منظمي التحرك

 مايو كان يعد لها منذ أكثر من ١٥فكرة المظاهرات الحدودية التي انطلقت في "ويشرح أحد المنظمين أن 
. عام، فبعد أن رأى الالجئون الفلسطينيون االندفاع التركي باتجاه غزة قرروا أنه حان الوقت لكسر القيود

  . " لشموليته وأهدافه البعيدةي هذا الوقت كله نظراًوقد استلزم التحضير للتحرك الماض
 مايو في تأمين وسائل النقل ١٥على الصعيد اللبناني كان هناك تقصير في ": ويقول للشرق األوسط
 ألفا في مخيماتهم غير قادرين على التوجه إلى الحدود، أما اليوم فيتم تسجيل ٦٥للراغبين، فبقي نحو 

هناك اتجاهين "ويكشف هذا الناشط عن أن  ."إلنجاح التحرك وفق المعايير كلها األسماء منذ فترة، سعياً
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فإما أن تكون هناك حشود ومسيرات مليونية من البلدان الحدودية كلها باتجاه فلسطين، :  يونيو٥لتحرك 
وإما أن يقتصر التحرك على بضعة آالف ينصبون خيامهم على الحدود، على األقل لمدة أسبوع، 

حتى الساعة لم يتم اتخاذ قرار بأي اتجاه ستذهب " إلى أنه ، الفتاً"النشاطات على الشريط الشائكويقيمون 
هذه التحضيرات تتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني؛ ألن الفلسطينيين يبقون "ويؤكد المنظم أن . "األمور

  ."نصب أعينهم المصلحة العليا اللبنانية وهم تحت سيادة القانون اللبناني
يتم العمل على أن يشمل التحرك البر " ه أن إلى قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان، منير المقدح،يرشيو

ويقول للشرق . "والبحر، فتتوجه بموازاة الحشود البشرية سفن تقل الالجئين إلى حيفا ويافا وعكا بحراً
 سنة من ٦٣يرات، فقد كفانا المطلوب من الدول العربية تأمين الحماية الالزمة لهذه المس": األوسط
  ."قد ضاقت بنا األرض وباطنها، وبالتحديد هنا في لبنان، لم يعد لدينا مكان ندفن فيه موتانا.. المعاناة

وال تبدو قوات اليونيفيل، العاملة في الجنوب اللبناني، على علم بهذا التحرك؛ إذ ينفي نائب الناطق 
  .شرق األوسط أي علم لهم بما يعده الفلسطينيونلالرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينانتي ل

  ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
 أسلوب إسرائيلي جديد لتهويد القدس .٢١

 إسرائيلي جديد في وأسلوبكشف خبير في االستيطان عن مخطط :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 ونقل ملكيتها بعد األراضي الفلسطينية في القدس المحتلة يعتمد على تسجيل األراضياالستيالء على 

 جهات إلى إسرائيلية تمهيداً لتحويلها وأسماء بأرقام وأرقامها"  العربيةاألردنية "األحواض أسماءتغيير 
جمعية الدراسات العربية خليل )  القدس-  بيت الشرق(وقال خبير الخرائط واالستيطان في  .استيطانية

 المقدسيين أراضي لتهويد القدس والسيطرة على  جديداًوباًأسلن سلطات االحتالل تتبع إالتفكجي للدستور 
 أراضي في الصحف العبرية التي في الغالب ال يراها المواطن الفلسطيني عن تسجيل اإلعالنمن خالل 

 مراجعة الدوائر اإلسرائيلية وهي طريقة األراضي أصحاب أو وعلى المتضرر األحواض أسماءوتغيير 
  . والحاضر من الغائب منهمألراضيا هذه أصحابجديدة لمعرفة 

 عن مخطط األراضي قسم تسجيل وتنظيم – وزارة العدل اإلسرائيلية أمس أعلنتلقد "وتابع التفكجي 
 األردنية الواقعة ضمن األحواض باألراضي من أوامر التنظيم ألصحاب الحقوق ١١جديد حسب البند 
) الدحشورة(والمسمى بـ) ١٦حوض (و) صف البيطار(والمسمى بـ) ١٠حوض (والمعروفة بـ

 ).القاعة الشرقية(المسمى بـ) ٢٢حوض (و) أم اللواح(والمسمى بـ) ١٧حوض (و
 ٢٨/٥/٢٠١١، عمانالدستور، 

  
  فلسطينيا٤٣٣ً وهجرت ٢٠١١ مبان ٍٍ منذ مطلع ٢٠٧ هدمت "إسرائيل" .٢٢

تلة في تقريره الشهري  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة بالقدس المحأكد :القدس المحتلة
 من أنوجاء في التقرير  .ارتفاعاً ملحوظاً لعدوان المستوطنين وقوات االحتالل خالل الشهر الجاري

ابرز انتهاكات االحتالل أربعة حوادث متصلة بمستوطنين أسفرت عن وقوع أضرار بالغة بممتلكات 
 انه منذ مطلع هذا إلى التقرير اروأش.  شجرة زيتون١٠٠الفلسطينيين، وأدت إلى تخريب ما يزيد عن 

 . شجرة زيتون تعود لفلسطينيين٣،٠٠٠العام خرب المستوطنون اإلسرائيليون ما يقرب من 
كدت األمم المتحدة أن القوات االحتالل اإلسرائيلية فشلت في فرض القانون فيما يتعلق بأعمال العنف أو

وقد وجدت منظمة حقوق اإلنسان . ن وممتلكاتهمالتي ينفذها المستوطنين اإلسرائيليون ضد الفلسطينيي
 من الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قُدمت للشرطة %٩٠أن ما يزيد عن " يش دين"اإلسرائيلية 

  .اإلسرائيلية في السنوات األخيرة أغلقت دون تقديم لوائح اتهام
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 مبانٍ  يمتلكها الفلسطينيون ٢٠٧لية  هدمت القوات اإلسرائي٢٠١١ انه ومنذ مطلع عام إلىولفت التقرير 
 وهو ارتفاع حاد مقارنة بالعدد – شخصاً ٤٣٣القدس، مما أدى إلى تهجير شرقي و) ج(في المنطقة 

رغم ذلك، أصدرت السلطات اإلسرائيلية .  شخصا١٤٢ً عملية هدم أدت إلى تهجير ٧٠المسجل خالل 
هدم ضد تسعة مبان يمتلكها الفلسطينيون، من بينها  األسبوع أوامر ٢٠١٠هذا الفترة المماثلة من عام 

، بحجة عدم حصولها على )محافظة الخليل(آبار مياه، وغرف زراعية وأسيجة في قرية بيت أوال 
 .تراخيص للبناء، مما يؤثر على سبع عائالت

 ٢٨/٥/٢٠١١، عمانالدستور، 
  
 لمقبل الشهر ا"١١"انتهاء االستعدادات لعقد مؤتمر القدس في : األردن .٢٣

 االستعدادات النهائية للمؤتمر "حق إنسان ومسؤولية أمة" انتهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القدس :عمان
حيث تم استالم األوراق البحثية وتحديد برنامج المؤتمر في الموعد المقرر في الحادي عشر والثاني 

/ ه في الرابع من حزيرانوحددت اللجنة موعد المؤتمر الصحفي المزمع عقد .عشر من الشهر المقبل
ويقوم .  ظهرا١٢ً عن تفاصيل المؤتمر والذي سيعقد في فندق الميريديان الساعة لإلعالن المقبل يونيو

لجنة مهندسون ألجل "على المؤتمر المقدسي ملتقى القدس الثقافي ونقابة المهندسين األردنيين عبر 
تعليم والتهجير واالقتصاد، والثقافة المقدسية ، ويناقش في محاوره اإلنسان المقدسي من حيث ال"القدس

تتناول الواقع األكاديمي في القدس وإنشاء وتطوير مناهج علوم بيت المقدس، والتراث المعماري المقدسي 
الذي يلقي الضوء على الحضور المعماري اإلسالمي في القدس والسياسات التهويدية في تغيير التراث 

 .المعماري المقدسي
 ٢٨/٥/٢٠١١، عمانالدستور، 

  
  قوات االحتالل تقمع مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان: الضفة الغربية .٢٤

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي،أمس الجمعة، المسيرات األسبوعية المنددة : يوسف الشايب - رام اهللا 
ات بحاالت في الوقت الذي أصيب فيه فلسطيني بجروح والعشر. بجدار الضم والتوسع العنصري

االختناق الشديد نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع،، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة 
  .األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في قرية بلعين، قرب رام اهللا

لجمعة وفي نعلين المجاورة، أقام المئات من سكان البلدة ومعهم العشرات من القرى المجاورة صالة ا
بالقرب من جدار الفصل، وبعد االنتهاء من الصالة توجهوا بمسيرة حاشدة باتجاه الجدار العازل وقد 

  .شارك في المسيرة ممثلون عن حركة فتح وعن حركة المبادرة الوطنية
  ..وقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الفصل العنصري

  ٢٨/٥/٢٠١١عمان، الغد، 
  
   شجرة زيتون بالضفة٢٥٠احتراق  .٢٥

 شجرة في مختلف ٢٥٠ نشبت بحوالي أخمدت طواقم الدفاع المدني الليلة الماضية نيراناً: رام اهللا
نسخة عنه السبت أن " صفا"وذكر جهاز الدفاع المدني في بيان تلقت  .محافظات الضفة الغربية المحتلة
 حاالت حرائق األعشاب وكان أبرزها امتداد واتساع مساحة الحريق الطواقم أخمدت النيران بعشرات

 شجرة زيتون في قرية نعلين ورام اهللا، وعشرات األشجار في وادي عز الدين في جنين ١٠٠لتطال نحو
  .وعنبتا وذنابة وجبل المهر في طولكرم

  ٢٨/٥/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
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   وتعتبر محكاً عملياً لبناء السالم العادلجمعاء اإلنسانية قضية األسرى: قراقع .٢٦
 طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع بدعم توجه السلطة الوطنية ومؤسسات :رام اهللا

المجتمع المدني بإدراج ملف األسرى على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة وذلك الستصدار 
لعدل الدولية في الهاي حول المركز القانوني لألسرى والمعتقلين قرار بطلب رأي استشاري من محكمة ا

الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية وتحديد المسؤولية القانونية التي تفرضها 
في االجتماع الخاص حول قضية األسرى ، وقال قراقع .قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن

 مدينة بالي في اندونيسيا لدول عدم االنحياز في الذكرى الخمسين لتأسيسها بحضور ممثلين الذي عقد في
 في  و ألماً الفلسطينيين والعرب من أكثر القضايا وجعاًاألسرىإن قضية : عن مائة وعشرين دولة

 المجتمع الفلسطيني، وهي قضية ال تخص الفلسطينيين والعرب فحسب، بقدر ما هي قضية اإلنسانية
جمعاء، قضية المجتمع الدولي بكل مكوناته ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية، وهي القضية التي تعتبر 

 لبناء السالم العادل على أرض فلسطين وال يمكن أن يستقيم السالم واألمن  وملموساً عملياًمحكاً
لمجتمع الدولي واالستقرار في ظل احتجاز األسرى واستمرار االعتقاالت، وهي اختبار لمدى قدرة ا

وثقافته ومبادئه اإلنسانية وقيمه حول العدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان على إلزام دولة االحتالل 
  .باحترام المبادئ والمرجعيات الفقهية الدولية بشأن األسرى وحقوقهم

  ٢٨/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 
  اليط سوى التبادلشكنازي تؤكد أن ال خيار بشأن شأتصريحات : فروانة .٢٧

 اعتبر األسير السابق، والباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، أن تصريحات :رام اهللا
 صريح وللمرة األولى بفشل إسرائيلي إقرارهي "رئيس األركان اإلسرائيلي السابق غابي أشكينازي 

ط وفشل الخيار العسكري في  في الحصول على معلومات عن مكان احتجاز شالياإلسرائيليةاألجهزة 
 ال خيار بشأن :أمس في بيان صحفي  وأضاف."استعادته بالقوة بعد مرور خمس سنوات على أسره

استعادة شاليط سوى التفاوض والوصول إلى صفقة تبادل تكفل بالمقابل عودة مئات األسرى الفلسطينيين 
  .إلى ذويهم وأحبتهم

  ٢٨/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  األسرى يعلقون إضرابهم عن الطعام اليوم: مصادر .٢٨

علق األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم عن الطعام الذي كان من :  حسني مهنا-  غزة
وأكدت مصادر مطلعة من . ، ضمن إضرابهم المتدرج حتى تحقيق مطالبهم٢٨/٥المقرر اليوم السبت 

اإلضراب اليوم، إلجراء حوار بين قيادة الحركة األسيرة داخل السجون، أن األسرى اتفقوا على تعليق 
ومصلحة السجون حول المطالب التي خاض األسرى من أجلها إضرابهم وعلى رأسها إخراج األسرى 

  . المعزولين وإنهاء سياسة اإلهمال الطبي
  ٢٨/٥/٢٠١١ الين، أونموقع فلسطين 

  
  مخطط إلنشاء مترو أنفاق بين جنوب غزة وشمالها .٢٩

مترو "كشف أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين عن اتفاق شراكه من القطاع الخاص والعام إلنشاء  :غزة
في قطاع غزة كمشروع استثماري يبدأ من رفح حتى بيت حانون لتخفيض الضغط على شبكة " أنفاق

  ل انه خال" معا"وقال كحيل في حديث لـ .المواصالت وتوفير األراضي الزراعية وللحفاظ على البيئة
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 محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني تم االتفاق لتكوين .اجتماعه مع د
  ".مترو أنفاق" خط إلنشاءشراكه من القطاع الخاص والعام 

  ٢٧/٥/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  السلطة الفلسطينية ترفض تجديد جواز سفر طالب غزي في ماليزيا لقرابته من المبحوح .٣٠

 رفضت السلطة الفلسطينية في رام اهللا تجديد جواز سفر طالب، يدرس في إحدى الجامعات :اللمبوركوا
الماليزية للحصول على شهادة الدكتوراة في علوم الحاسوب، بسبب قرابته من القيادي العسكري في 

وقال  .حركة حماس محمود المبحوح، والذي اغتاله الموساد اإلسرائيلي في دبي مطلع العام الماضي
نسخة " قدس برس"الطالب عالء الدين حسين المبحوح، ابن شقيق محمود المبحوح، في مناشدة له تلقت 

 /ثانيالفي شهر تشرين " كوااللمبور"عنها، إنه توجه إلى السفارة الفلسطينية في العاصمة الماليزية 
 أشهر، فأشار عليه موظفو نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينتهي سريان مفعول جواز سفره بنحو ستة

وتابع  .السفارة بأن يرسل معاملة جوازه إلى رام اهللا، وهو ما فعله عبر عمل توكيل ألحد أصدقائه
، بسبب "أسباب أمنية"المبحوح، وهو من سكان جباليا في قطاع غزة، أن معاملته رفضت في رام اهللا لـ

قه باالعتقال إن عاد لتقديم المعاملة مرة أخرى، ، كما تم تهديد صدي)عمه(صلة القربي بالشهيد المبحوح 
وأوضح أنه يقيم اآلن في ماليزيا بدون  .اًوهو ما دفعه لتقديمها عبر مكتب خدمات، وتم الرفض مجدد

  .جواز سفر وبدون إقامة، وال يستطيع التنقل أو الذهاب إلى الجامعة
  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
   حول حق العودةنانياللبثابت ترحب بتصريحات الرئيس منظمة  .٣١

 رحبت منظمة ثابت لحق العودة بالتصريحات التي نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم على :بيروت
حق العودة " حول حق العودة، والتي قال فيها إن ٢٦/٥رئيس اللبناني ميشال سليمان الخميس اللسان 

، "حقوق اإلنسان وهو ثابت وغير قابل للتصرفأقرته األمم المتحدة إضافة إلى كونه حقًا أساسيا من 
 أن المطالبة ٢٧/٥في بيان لها يوم الجمعة " ثابت"واعتبرت  ". التوطينأشكال شكل من أي "رافضاً

 من ضرورة عيش الدائمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان لتوفير حقوقهم المدنية واالجتماعية، يأتي انطالقاً
ق العودة، وأن ذلك يكرس رفض التوطين والتمسك بحق العودة وليس الالجئين بكرامة إلى أن تتحق

ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى نتائج مسيرة  .العكس ويتماشى مع مقدمة الدستور اللبناني برفض التوطين
 ، من أن من يريد التوطين ال يتوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة مقدما١٥/٥/٢٠١١ًالعودة في 

من أجل العودة، مشددةً على أن حق العودة ال يسقط بتقادم الزمن وهو ملك فردي الشهداء والجرحى 
  .وجماعي لالجئين وأنه غير قابل للتصرف؛ يعني بأن ال يحق ألي كان التنازل أو التفريط فيه

  ٢٧/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   إصابات حرجةخمس شهداء وستة: تقرير عن مارون الراس .٣٢

 على "النكبة" تقريرها عن إحياء ذكرى )حقوق( نشرت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان :اربسام القنط
الحدود اللبنانية في بلدة مارون الراس، بعد مرور أسبوع ونيف على الجريمة التي ارتكبها الجنود 

 ١٢٠ثر من وسجلت حقوق، بعد المعاينة الميدانية المكثفة، سقوط أك. اإلسرائيليون بحق مدنيين عزل
 منهم إصاباتهم خفيفة، ُأسعفوا ميدانياً أو ٦١إصابة في صفوف المدنيين العزل، ستة منهم فارقوا الحياة، و

 منهم ما ٥أو حروقهم في طوارئ المستشفيات القريبة، وغادروا بعدها مباشرة، و/ضمدت جروحهم و
  .اتهم متوسطةزالوا يقبعون في المستشفيات في حالة خطر شديد، والباقون إصاب

  ٢٨/٥/٢٠١١األخبار، بيروت، 
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  نقابة الصحفيين الفلسطينيين تهدد بالتوجه للمحاكم الدولية ضد السلطات السورية .٣٣

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بضرورة اإلفراج عن الصحافي :  يوسف الشايب- رام اهللا 
  .سة أشهرالفلسطيني مهيب النواتي المعتقل لدى السلطات السورية منذ خم

جاء ذلك خالل اعتصام نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس، أمام مقرات الصليب األحمر الدولي 
  .بالضفة، وقطاع غزة، والنرويج، مقر إقامة زوجة النواتي وأوالده

بدوره، حمل نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار السلطات السورية المسؤولية عن حياة 
  .ي، مؤكدا أن النقابة ستتوجه إلى المحاكم الدولية ضد السلطات السورية، إذا لم تفرج عنهالنوات

  ٢٨/٥/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  اعترافات صهيونية جديدة حول نصيب حيفا من النكبة .٣٤

 الصهيونية، "زو أرتسينو"رداً على حملة إنكار النكبة التي تقودها هذه األيام حركة : القدس المحتلة
يفة هآرتس الصهيونية في ملحقها األسبوعي، أمس، تقريراً مطوالً كشفت فيه معلومات جديدة نشرت صح

وأوردت الصحيفة في تقريرها اقتباسات من مصادر صهيونية . ٤٨عن نصيب مدينة حيفا من النكبة عام 
المدينة بعضها ينشر للمرة األولى تفند ما جاء في الحملة المضللة المذكورة حول حيفا كنموذج، وهي 

  .الثانية التي سقطت في النكبة، بعد طبريا وقبل يافا
 ألف يهودي، وبموجب قرار التقسيم لعام ٢٠ فلسطيني مقابل ٦٢٥٠٠وكان يسكن حيفا، قبل تهجيرها 

  .١٩٤٨ وقعت المدينة ضمن الدولة اليهودية، ولم يبق منها سوى بضعة آالف نتيجة التهجير عام ١٩٤٧
ع التي الزمت المدنيين جراء القصف الصهيوني اإلرهابي، نقلت الصحيفة قصة وتعبيراً عن حالة الفز

وأشار الشاهد الحيفاوي حنا ). عائد إلى حيفا( تعيد للذاكرة وقائع رائعة الشهيد غسان كنفاني "شاهد عيان"
بق إلى زوجين من حيفا نسيا طفلتهما خالل هروبهما من النار، فسمع جارهما في الطا)  عاما٨٥ً(مور 

وأشارت . الثالث عويلها فاصطحبها، وهي اليوم سيدة مسنّة تقيم في قرية الكبابير المجاورة لحيفا
) ١٩٤٨حرب ( عن المؤرخ اليهودي بيني موريس ٢٠١١الصحيفة إلى الكتاب األخير الصادر في 

" هجاناهال"، وفيه يتحدث عن قصف العصابات الصهيونية )١٩٩١والدة قضية الالجئين ( وكتابه الشهير
وهذا ما يؤكده بأكثر وضوحاً المؤرخ اليهودي . لساحة السوق في حيفا وقتل العشرات قبيل تهجير المدينة

معارك الهجاناه في ( وقتها، الذي يقول في كتابه "الهجاناه"تسادوق آشيل، الذي كان عضواً مقاتالً في 
سقطت "ا تعج بالمدنيين العرب ف إن قواته قصفت ساحة السوق بعدما بلغتها معلومات عن أنه) حيفا

  ."القنابل في قلب الجماهير وانتشرت حالة من الهلع والفوضى وتدافع نحو الميناء هرباً من القصف
ورجحت الصحيفة أن تقاطع المصادر التاريخية يدلل على وجود تعليمات من القيادات العليا للهجاناه بغية 

در تاريخية عربية أن قصف ساحة السوق جرى فيما وأوضحت ما سبق وأكدته مصا. تهجير المدينة 
  . كان ممثلون عن العرب واليهود يتفاوضون من أجل التوصل إلى وقف إلطالق النار

كانت قيادة الهجاناه تعمل بصورة مستقلة ولم تكترث بالمفاوضات وواصلت قصف المدنيين "وتابع 
  ." ملجأ داخل الكنائسوالحقتهم وهم فارون باتجاه الميناء أو الجليل بحثاً عن

 وقتها يفيد بأن هناك مؤشرات على "الهجاناه" استخبارات "شاي"وأشارت هآرتس لتقرير خاص بمنظمة 
يشار إلى . انهيار القيادة العربية والمستشفيات العربية تعج بالقتلى والجرحى فيما تنتشر الجثث بالشوارع 

صدر العام الماضي تضمن صوراً من ) عنف المؤسسال(أن كتاباً عبرياً آخر للباحثة أرئيال أزوالي 
  .٤٨أرشيفات صهيونية قد تضمن صوراً فوتوغرافية لجثث عربية ملقاة في شوارع حيفا عام 

  ٢٨/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا: وزير الخارجية األردني .٣٥
لن تحقـق األمـن     " إسرائيل"ل وزير الخارجية االردني أن      قا:  دومينيك ايفانز، سليمان الخالدي    -عمان  

 التي وصـفها رئـيس الـوزراء        ١٩٦٧لنفسها بالتمسك بأراض تتجاوز حدود الضفة الغربية قبل حرب          
 ".ال يمكن الدفاع عنها"االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها حدود 

ردنية عمان ان لديه تحفظات شديدة      وقال الوزير ناصر جودة لرويترز في مقابلة اجريت في العاصمة اال          
على قول رئيس الوزراء االسرائيلي ان هذه الحدود ال يمكن الدفاع عنها وان اسرائيل ال يمكنها العـودة                  

ـ       . اليها ال زيادة اتساعها أو البحث عن حل عـسكري         " إسرائيل"وقال ان السالم هو الذي سيحقق االمن ل
 .للدفاع عن حدودها

 والمبادلة المتفق عليهـا لالرضـي       ١٩٦٧لدولة الفلسطينية يجب ان يكون خطوط       وقال جودة ان اساس ا    
واضاف ان االردن ليس مجرد مراقب لهذا الشأن وان مصلحته الوطنية العليا هي ان يرى               . بين الطرفين 

ويقول االردن ان الموضوعات الرئيسية في مفاوضات       . الدولة الفلسطينية تقام على االراضي الفلسطينية     
الم وهي الالجئين الفلسطينيين والحدود واالمن وموارد المياه ووضع القدس كلها لهـا تـأثير علـى                 الس

 .المملكة الهاشمية
وقال جودة ان عودة الوفاق بين حركتي فتح وحماس زاد من قوة الموقف التفاوضي للفلسطينيين علـى                  

لسالم مـع حمـاس والـسالم مـع     الرغم من تحذير نتنياهو من انه يتعين على عباس ان يختار ما بين ا      
 ".إسرائيل"

في السابق كانت تقول انها ال تعتبر عباس او السلطة الفلسطينية شريكا لها النهما              " إسرائيل"وأضاف ان   
وقال ان اسرائيل انتقـدت عبـاس لمحاولتـه توحيـد البيـت             . ال يمثالن الجميع داخل البيت الفلسطيني     

 .الفلسطيني النه االن يمثل الجميع
 ٢٨/٥/٢٠١١لة رويترز لألنباء، وكا

  

  تفجير عبوة بدورية قافلة تابعة للوحدة اإليطالية باألمم المتحدة قرب صيدا: لبنان .٣٦
تعرض لبنان، ومعه قوات األمم المتحدة العاملة في جنوبه الى هزة أمنية خطرة أمس باسـتهداف عبـوة        

 أدى الى إصابة ستة جنـود حـال أحـدهم           ناسفة قافلة تابعة للوحدة اإليطالية في هذه القوات عصراً، ما         
 .وآخر إصابته خطرة إضافة الى اثنين من المدنيين) تضاربت المعلومات حول وفاته الحقاً(حرجة 

وقال إن المعلومات األولية تـشير      . »يونيفيل«ودان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الهجوم على           
وأضاف أن األمم المتحدة سـتعمل عـن        . عن وقوع قتلى  الى أن عدداً من عناصرها جرح، ولم يتحدث         

 .قرب مع السلطات اللبنانية إلجراء تحقيق كامل في الهجوم وجلب المسؤولين عنه الى العدالة
وأفادت المعلومات األولية الواردة من الجنوب فور وقوع الحادث بأن االنفجار نجم عن عبـوة قـدرت                 

رات، زرعت عند الجهة اليسرى من الطريق قـرب الحـاجز            كيلوغرامات من المتفج   ١٠ و ٥زنتها بين   
ورجحت المعلومـات أن    . اإلسمنتي على جانبها، فأحدث حفرة متوسطة الحجم في الزفت وحطم الحاجز          

يكون جرى تفجير العبوة من طريق جهاز تحكم عن بعد، مالحظة انها وضعت على مقربة المكان الذي                 
ودان  .قبل زهاء سنتين  » يونيفيل«لية تابعة للقوة االيرلندية في      سبق أن ضعت فيه عبوة ناسفة انفجرت بآ       

أن هذا العمل اإلجرامي يصب فـي إطـار زعزعـة          «رئيس الجمهورية ميشال سليمان االنفجار معتبراً       
إجراء التحقيقات لكشف الفاعلين والمتورطين     «وطلب من األجهزة المعنية     . »األمن واالستقرار في البالد   

 .»لقضاء المختصوإحالتهم على ا
ان التدابير األمنية لم تكن جيدة جداً، لكن سـير          «ميلوش شتروغر   » يونيفل«وقال المستشار السياسي لـ     

 .»التحقيق في ما حدث جيد
 ٢٨/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  الءات نتانياهو السبع طعنت آمال السالم : موسىعمرو  .٣٧

لعام للجامعة العربية عمرو موسى أنه تكلّـم مـع          قال األمين ا  :  رندة تقي الدين وأرليت خوري     –دوفيل  
الرئيس باراك أوباما على هامش قمة الدول الصناعية الثماني عن موقف رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية                
بنيامين نتانياهو ورفضه سبع نقاط أساسية لمسيرة السالم، موضحاً أن أوباما أخبره إنه متمسك بالمواقف               

 كأساس للتفاوض، مع تبادل متفـق       ١٩٦٧، في إشارة الى تأييده حدود عام        التي أعلنها في خطابه أخيراً    
  .عليه لألراضي

 إسرائيلي يقـوم علـى معطيـات موضـوعية          –وقال موسى إن العالم العربي يحتاج الى سالم عربي          
طالما تعرضت عملية السالم ألسس غير متوازنة ومطالب غير معقولة، فلـم تـنجح هـذه                «متوازنة، و 

  . العملية
، ١٩٦٧ورحب موسى بما قاله الرئيس األميركي بالنسبة الى قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عـام                 

الالءات السبع التي رد بها نتانياهو من على منبر الكونغرس على أوبامـا طعنـت آمـال                 «لكنه قال إن    
موضوعياً مـن المجتمـع     السالم وجعلت التطور في عملية السالم أمراً عبثياً، األمر الذي يتطلب موقفاً             

إن الربيع العربـي يتطلـب ربيعـاً شـرق          «: وأضاف. الدولي، أي األمم المتحدة، إلنقاذ الموقف برمته      
ال يمكن أن يستمر الربيع العربي في اآلمال التي يطلقها ومن حوله عواصف من شتاء قـارص                 . أوسطياً
  .»إقليمي

 ٢٨/٥/٢٠١١الحياة لندن، 
 
  مراكش في يهودي طالبي مؤتمر ضد المغربية الحقوقية تاحتجاجات الجمعيا: المغرب .٣٨

 تنظـيم  على المغربية الحقوقية والجمعيات المنظمات من مجموعة احتجت: مقنع  حسن -البيضاء   الدار
 يـزور  أن المقرر ومن اليوم، يختتم أن يتوقع حيث مراكش، في »بفرنسا اليهود الطلبة اتحاد«لـ مؤتمر
  .سياحي طابع ذات زيارات والرباط، يضاءالب الدار المشاركون بعدها
 المنظمـات  فيدراليـة  «في عضو »فرنسا في اليهود الطلبة اتحاد «إن والمنظمات الجمعيات هذه وقالت

 المـستميت  بدفاعهما المعروفين فرنسا، في اليهودية للمؤسسات التمثيلي والمجلس »فرنسا في الصهيونية
  . إسرائيل عن

  ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  لرؤية اوباما للسالم"دعمها القوي"مجموعة الدول الثماني تعرب عن  .٣٩

لرؤية الرئيس االميركي   » دعمها القوي «اعربت مجموعة الدول الثماني الكبرى عن       :  وكاالت –عواصم  
باراك اوباما للسالم في الشرق االوسط، كما جاء في مسودة البيان الختامي التي حصلت عليها فـرانس                 

اننا نعرب عـن    «وتفيد الوثيقة    .التي سيعلن عنها رسميا في اعقاب قمة دوفيل شمال غرب فرنسا          برس و 
 .» ايار١٩دعمنا القوي لرؤية السالم بين اسرائيل والفلسطينيين التي عرضها الرئيس اوباما في 

يل  وقال دبلوماسيون  امس  إن زعماء مجموعة الثماني اضطروا الى تخفيف حدة بيان  يحـث اسـرائ                  
الى ذلك  أعلـن       .١٩٦٧والفلسطينيين على العودة الى المفاوضات العتراض كندا  على ذكر حدود عام             

ألكسندر لوكاشيفيتش،  المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية   الخمـيس أن وضـع عمليـة                   
ة التـسوية فـي     يمكن القول إن حالة عملي    »:وقال لوكاشيفيتش    .التسوية في الشرق األوسط غير مقبول     

ويجب علينا التفكير في  كيفيـة  تحـسين هـذا            . الشرق  األوسط  عموما تعتبر غير مقبولة إلى حد ما          
الوضع وذلك عن طريق معالجة تصريحات أدلى بها  كل  من  رئيس الواليات المتحدة ورئيس الوزراء                  
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، وذلك حسبما ذكرت قنـاة       »جةاإلسرائيلي ثم رسم ما يمكن  اتخاذه من الخطوات انطالقا من تلك المعال            
  .في موقعها اإللكتروني» روسيا اليوم«

  ٢٨/٥/٢٠١١الرأي عمان، 
  

  إلطالق سراح األسرى" إسرائيل"تدعو " عدم االنحياز" .٤٠
لألسرى الفلسطينيين ودعتها إلى إطـالق      " إسرائيل"دانت حركة عدم االنحياز، أمس، معاملة       ): أ.ب  .د  (

في ختام االجتماع الذي استمر ثالثة أيام إنهـم يؤيـدون إقامـة دولـة               وقال وزراء الخارجية    . سراحهم
عدد كبير مـن الـسجناء الـسياسيين        "ودعا البيان إلى إطالق سراح      . ١٩٦٧فلسطينية على حدود عام     

وقال وزير الخارجية المصري ورئيس القمة نبيل العربي        . المحتجزين في سجون االحتالل   " الفلسطينيين
ز حوالي ستة آالف سجين سياسي فلسطيني بعضهم أطفال دون سن الثامنـة عـشرة               تحتج" إسرائيل"إن  

تدين حركة عدم االنحياز بأشد العبارات الممارسات غير اإلنسانية ضد الـسجناء            " وذكر العربي   . ونساء
وقال وزير الخارجية اإلندونيسي مارتي ناتـا ليجـاوا إن   ". السياسيين الفلسطينيين وتعذيبهم بشكل ممنهج   

مسألة األسرى الفلسطينيين أصبحت تمثل حجر عثرة في الجهود الرامية إلى تحقيـق عـادل للـصراع                 
  ".اإلسرائيلي "-العربي 

 ٢٨/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  عملية السالم" يمكن ان تسهل"وباما حول الشرق االوسط أمقترحات : مون بان كي .٤١

ن كي مون ان مقترحات الرئيس االمريكي بـاراك  قال االمين العام لالمم المتحدة با: باريس ـ ا ف ب 
، وذلـك فـي   "يمكن ان تسهل عملية الـسالم  "١٩٦٧اوباما لجهة اقامة دولة فلسطينية على اساس حدود        

. اعرف ان االسرائيليين غير راضين عنها     "وقال كي مون    . الصادرة الجمعة " لوموند"مقابلة مع صحيفة    
واضاف بان كي مـون ان عواقـب اي مواجهـة           ". ي هذه المواجهة  لكن استئناف العملية ال بد منه لتفاد      

فـي  ) بدولة فلسطينية (وهذا لن يتناول مسألة اعتراف      . ستكون تصويتا على اعتراف ذات طابع سياسي      "
  ".سيكون لذلك انعكاس سياسي. االمم المتحدة

  ٢٨/٥/٢٠١١القدس العربي ، 
  
   "إسرائيل"ـتنال من االعتراف بسالفلسطينية إذا كانت حكومة الوحدة سنسأل : فرنسا .٤٢

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن الوزير أالن جوبيـه سـيزور إسـرائيل              : ب.ف. أ -باريس  
حزيران المقبل لنقل رسالة من الـرئيس نيكـوال         / واألراضي الفلسطينية من األول إلى الثالث من يونيو       

  .ساركوزي إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين
ـ            وأعلن الر  ، أن وزيـر   ٨ئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، أول من أمس، على هامش قمة مجموعة الـ

تقـول للفلـسطينيين    .. حـامال رسـالة منـه     «خارجيته سيتوجه األسبوع المقبل إلى الشرق األوسـط،         
وأضاف أن فرنسا ستـسأل  . »وإن السالم في متناول اليد  .. واإلسرائيليين إن السالم قد انتظر فترة طويلة      

. فلسطينيين عما إذا كانت حكومة الوحدة ستنال من االعتراف بإسرائيل وحقها في الحيـاة فـي أمـان                 ال
. »ال يمكن البقاء في الوضع الحـالي      «، ألنه   »سنقول إنه ال بد من تحريك عملية السالم       «ولإلسرائيليين  

مـع  » األفكارتناغم كبير في    «، عن   »قبل الصيف «وتحدث ساركوزي، الذي يأمل في عقد مؤتمر سالم         
نظيره األميركي، باراك أوباما، الذي أعلن في األسبوع الماضي تأييده إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود               

١٩٦٧.  
  ٢٨/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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  لى غزة إي سفينة مساعدات أرسال إلى عدم إكي مون يدعو  .٤٣
" من جميع الحكومات المعنيـة    "جمعة  طلب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون ال        : وكاالت -نيويورك

استخدام نفوذها لعدم قيام اي طرف بارسال سفن جديدة تنقل مساعدات الى قطاع غـزة خوفـا مـن اي              
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم االمين العام ان االمـين العـام             .تدهور للوضع في الشرق االوسط    

بقلق معلومات صحافية عن احتمـال ارسـال سـفن          انه يتابع   "اعلن الجمعة   "لالمم المتحدة بان كي مون    
االمين العام طلب من كل الحكومات المعنية استخدام نفوذها لعـدم           "وتابع المتحدث ان     ".اضافية الى غزة  

 من الجميع ومن بينهم الحكومة االسرائيلية التصرف بشكل مسؤول          طلبكما  . ارسال سفن من هذا النوع    
  ".وحذر لتجنب اي حادث عنف

  ٢٨/٥/٢٠١١سما، وكالة 
  

  منأي اعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب موافقة مجلس األ: مم المتحدةاأل .٤٤
 اكد رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة جوزف دييس الجمعة ان حـصول الدولـة               :وكاالت - نيويورك

عقبات نتيجة   وهو ما دونه     ،الفلسطينية المستقبلية على اعتراف االمم المتحدة يتطلب موافقة مجلس االمن         
طريقـة  "وقال خالل لقاء صحافي      .ضد هذا القرار  ) الفيتو(ترجيح استخدام الواليات المتحدة حق النقض       

يجب االلتزام بذلك ومن بين الشروط هنـاك        , الحصول على العضوية في االمم المتحدة محددة بوضوح       
ة طريقة اخرى للحصول علـى      وردا على سؤال عما اذا ما كان ثم        ".الفيتو او باالحرى عدم وجود فيتو     

واضـاف   ".كـال "اجـاب ديـيس   , عضوية االمم المتحدة في حال استخدام الواليات المتحدة حق النقض      
ومن بين هذه المستويات الحصول على اعتراف كدولة علـى          , الفلسطينيون يعملون على مستويات عدة    "

لة اكـدت اعترافهـا بفلـسطين        دو ١١١وقد حصلوا على ذلك اذ على حد معلوماتي فإن          , مستوى ثنائي 
  ".كدولة

  ٢٧/٥/٢٠١١وكالة سما، 
  
   مدرسة فلسطينية٥٠٠ ألف كتاب لـ ٤٠القنصلية األمريكية في القدس تقدم  .٤٥

أفادت مصادر إعالمية فلسطينية رسمية بأن القنصلية األمريكية العامة في مدينة القدس المحتلة،             : رام اهللا 
، بنحو أربعين ألف كتاب جديد ألكثر من خمـسمائة مدرسـة     )مايو/ أيار(خالل الشهر الجاري    " تبرعت"

وتضم كل مجموعة من هذه الكتب، كتبا لألطفال األمريكيين والتي ترجمـت             .حكومية في الضفة الغربية   
  .، بتصميم المجموعة"سكوالستك"حيث قامت شركة نشر أمريكية تدعى . إلى اللغة العربية

  ٢٧/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   على خطابهإسرائيلي قابله انقسام بنتنياهوترحيب الكونغرس األميركي  .٤٦

الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة االسرائيلي، بنيامين نتانيـاهو، امـام           :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
ولـيس  . الكونغرس االميركي، قوبل برد فعل ايجابي جداً من النواب األميركيين الى حد أسكر الـرئيس              

ان مساعدي نتانياهو، رصدوا عدد المرات التي صفق فيها النواب، وأشاروا الى انهـا تعـدت                مصادفة  
. واعتبروه انتصاراً لنتانيـاهو   . ٢٤وانتبهوا الى ان المرات التي تم فيها التصفيق وقوفاً بلغت           . األربعين

وقـد  . ما نفـسه  وواضح انه انتصار ليس فقط على الفلسطينيين، بل على الرئيس األميركي، باراك أوبا            
حرص نتانياهو على الوقوف طويالً وهو يتأمل أولئك الزعماء الكبار للواليات المتحدة وهم يواصـلون               

ولم تنس كاميرات التلفزيون األميركية أن تسلط عدساتها علـى زوجـة            . التصفيق فيشكرهم كبطل قومي   
وقد التقطتـه الكـاميرا     . بتهاجنتانياهو وهي ترسم على شفتيها ابتسامة عريضة، تدل على االغتباط واال          
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زوجـك  «: وهو يرسل نظرة حارة لها من منصة الكونغرس الى قاعة الضيوف المهمين، وكأنه يقول لها              
  .»يستقبلونني وكأنني االمبراطور الحاكم في الواليات المتحدة. فعلها

ـ                م يـسبق أن    حرص مساعدو نتانياهو ومؤيدوه في اسرائيل على القول ان ما حصل له في الكونغرس ل
وحاولوا بذلك صد االنتقادات الالذعة لتفجيره أزمة مع البيت األبـيض          . حصل لزعيم سياسي في التاريخ    

من قطاع واسع مـن     : فقد استمرت االنتقادات له من كل حدب وصوب       . ولكن هذا لم يجده نفعاً    . ورئيسه
كمن فرط بمبادئ اليمـين عنـدما       رفاقه في الحكومة ومعسكر اليمين وقيادة المستوطنين، الذين رأوا فيه           

: وافق على اخراج مستوطنات من حدود اسرائيل وعندما ثبت موافقته على دولـة فلـسطينية، اذ قـال                 
، وعندما فتح باباً لدخول الدولـة الفلـسطينية الـى القـدس             »سأكون كريماً في اعطائها مساحة واسعة     «
ضمن حرية العبادة لجميع األديان، ولكنني أفهـم        أريدها موحدة تحت السيادة االسرائيلية الوحيدة التي ت       «

وانتقده السياسيون فـي المعارضـة      . »ارتباط الفلسطينيين بها وأعتقد ان باإلمكان ايجاد تسوية خالقة لها         
لقد ربحنا الكـونغرس    «. الذين قالوا انها ليست شطارة ان تحظى بتأييد الكونغرس فهو ملعب بيت اليمين            

، كما قالت عضو الكنيست، داليا ايتـسيك، رئيـسة حـزب            »يض والعالم أجمع  ولكننا خسرنا البيت األب   
وهاجمه أعضاء الكنيست العرب الذين رأوا ان ما فعله هو تزوير للحقائق عندما تحدث عـن                . »كديما«

  .وانتقدته الغالبية الساحقة من المحللين. الديموقراطية والمساواة
فسرعان ما اشعل خطاب نتانياهو الحلبـة       . مة في اسرائيل  باختصار، النعمة في الكونغرس تتحول الى نق      

ورفع االصوات المحذرة من خطر موقـف نتانيـاهو الـرافض           . السياسية االسرائيلية الداخلية من جديد    
لمطلب الرئيس االميركي باراك اوباما، ليس فقط على صعيد خلق ازمة في العالقة بين البلدين انما ايضاً                 

فهذه االصوات، ومعظمها من اليـسار      . جنيد موقف دولي موحد ضد اسرائيل     لجهة خطر مساهمته في ت    
المقبـل، عنـدما سـيعلن      ) سـبتمبر (والمعارضة، لم تخف قلقها مما ينتظر اسرائيل في شـهر ايلـول             

الفلسطينيون عن اقامة الدولة الفلسطينية وسيحظى اعالنهم باعتراف دولي، ربما لم يـسبق ان شـهدت                
  .عماً مثله في وجه الموقف االسرائيليالقضية الفلسطينية د

الواضح من موقف نتانياهو انه نجح في الحفاظ على ثقة معسكره اليميني واثبات اخالصـه مـن جديـد               
 والحاسم في ملف الالجئين     ١٩٦٧فموقفه الرافض للعودة الى حدود      . لمبادئ اليمين ولوعوده للمستوطنين   

موحدة السرائيل، انما يشكل عراقيل في وجه أي تقدم نحـو           والداعي الى جعل القدس العاصمة االبدية ال      
فمعارضة طرح نتانياهو ال تأتي من الفلسطينيين فحسب، انما         . السالم ويبعد خطر قيام الدولة الفلسطينية     

ايضاً من االميركيين الذين توقعوا ان يقوم رئيس الحكومة بعرض خطة سياسية واضحة المعالم يقبل فيها                
 وعـرض تـسوية     ١٩٦٧ لخطاب الرئيس باراك اوباما وفي صلبها العودة الى حدود           الخطوط العريضة 
  .حول المستوطنات

كرر » هم يقتلون ونحن نبني   «لكن نتانياهو الذي قال بعد عملية اتيمار، التي قتل فيها خمسة اسرائيليين،             
لة السيطرة علـى    هذا التوجه السياسي ولكن بصيغة مجددة لسياسة حكومته التي تضع االستيطان ومواص           

  .االرض الفلسطينية وتعزيز االحتالل في صلب برنامجها السياسي
 غير امنة في مقابل الترويج لرغبته       ١٩٦٧الطرح الذي قدمه نتانياهو حول المخاطر االمنية وبان حدود          

زل او  فالواضح ان نتانياهو ال يريد التنا     . في السالم جاء باالساس كمحاولة للتخفيف من ضغط اوباما عنه         
فهو اليوم امام مواجهة داخلية تتزايد فيها االصوات الداعية الـى           . المصالحة وهو غير مستعد ألي اتفاق     

عرض خطة سالم مع الفلسطينيين ومن بين اصحاب هذا التوجه شخصيات امنيـة وعـسكرية سـابقة                 
 كبيـرة مـن     وفي مقابل هذه االصوات يتعرض نتانياهو لضغوط      . وسياسية ذات مكانة مرموقة ومؤثرة    

معسكر اليمين والمستوطنين، وبعض هـــؤالء ال يكتفون بما يعرضه نتانياهو انما يريدون المزيد من              
وهم خـــرجوا بحملة شعبية واسعة لمنع نتانياهو من الرضـوخ          . االستيطان واالستيالء على االرض   

وال يكتفي اليمـين    .  بيب للضغوط االميركية، وذلك عبر التظاهرات الواسعة والمتواصلة في القدس وتل         
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والمستوطنون بما طرحــه نتــانياهو لجهة نشر قوات عسكرية على طول نهر االردن بل يريـدون               
ان تشكل المستوطنات حزاماً في كل منطقة غور االردن ويدعون الى المـصادقة علـى المزيـد مـن                   

لقوى التي قد تساعده على الحفاظ      وهذه االصوات تشكل الداعم االساس لنتانياهو وا      . المشاريع االستيطانية 
على كرسي الرئاسة، وهذا ما جعل كل تصريحاته خالل جولته في الواليات المتحدة االميركيـة مبنيـة                 

  .على كيفية الحفاظ على أصوات اليمين
وفي طرحه لالوضاع التـي تـشهدها المنطقـة         . ومن اصغى الى خطاب نتانياهو يشعر انه لم يكن قلقاً         

 والمخاطر االمنية التي قد تنجم عنها، أظهر انه يؤمن بأن الزمن سيعمل في صالح بالده                والدول العربية 
ينتظر نتانياهو ان ينفجر شيء ما في الشرق االوسط في سـورية او  ) وهو ما يعتقد به الكثيرون (وربما،  

الوقـت  مصر او حتى في ايران ستساهم في اشغال الرئيس االميركي وحتى المجتمع الدولي ما سيكسبه                
  .لصالح صمود حكومته

  اوباما هدف لليمين االسرائيلي
هكذا وصف موشيه ارينز، وزير الدفاع االسرائيلي السابق، الرئيس االميركي بـاراك            » المفسد االكبر «

ووصـف ارنـس مطلـب الـرئيس        . وبرأيه ان اوباما بتوجهه يدفع المسيرة نحو طريق مسدود        . اوباما
في هذه اللعبة من يضرب الكـرة       «: ، وقال »لعبة البيسبول « بـ   ١٩٦٧االميركي باالنسحاب الى حدود     
 -واوباما بصفته العب بيـسبول فـي مـسيرة الـسالم االسـرائيلية              . يخرج بعد إضاعته ثالث فرص    

ال شك في أن نواياه خيرة لكن النتائج مخيبة         . الفلسطينية فشل مرتين وال تبدو فرصة ثالثة اآلن في األفق         
  .»ح في عرقلة مسيرة السالم بدل أن يدفعها الى االماموقد نج. لآلمال

موقف ارنس هذا الذي يعكس مواقف النسبة االكبر بين اليمين وغالبية المستوطنين يواجـه بمعارضـة                
. ليست قليلة بخاصة من اولئك الذين يحذرون من خطر الدخول في ازمة جديدة مع الواليـات المتحـدة                 

 الداعمون لنتانياهو ومواقفه مدى الخطر الذي سيلحق باسرائيل في حال           ويتساءل هؤالء ما اذا كان يدري     
 –فهذا التوجه برأيهم، ال يؤدي فقط الى طريق مـسدود           . اختار رئيس حكومتها مسار الصدام مع اوباما      

بل من شأنه ان يحرم اسرائيل من السور الواقي الوحيد المتبقي لها، والتضحية بمستقبلها علـى مـذبح                   
  .ا متهالكة ونزعة قومية متطرفة عديمة الكوابحايديولوجي

و » الكـاذب «وفي حملة الترويج لمواقفهم الرافضة لسياسة رئيس الحكومـة يـصفون نتانيـاهو بــ                
: ويواجهون نتانياهو وداعميه بـالقول    . لطرحه ان الحدود الحالية السرائيل حدود قابلة للدفاع       » المخادع«
 من المستوطنات على التالل القفراء، السيطرة على غور االردن أو           احتالل الضفة الغربية، زرع المزيد    «

بناء آالف الشقق في شرق القدس ال تنهي التهديد االيراني، وال تمنع نار القسام فـي غـزة وال تـصد                     
وبرأي هذه القوى الداعمة لمسيرة السالم والتوجه       . الطالق الصواريخ على اسرائيل   » حزب اهللا «استعداد  

الحدود المعترف بها من االسرة الدولية هي التـي    . الحدود بحد ذاتها ليست ضمانة لالمن     «ن  االميركي فإ 
ليست السرائيل حدود معتـرف بهـا كهـذه، فالمزيـد           . تمنح الشرعية للدولة الراغبة في حماية سيادتها      

  .»يلة دفاعوالمزيد من الدول تجد صعوبة في الدفاع عن موقفها الساعي الى االقناع بأن االحتالل هو وس
ويتهم هؤالء نتانياهو بتهديد امن ومستقبل اسرائيل عبر سياسته التي اظهرها في واشنطن وبرأيهم فـإن                

الخطر الحقيقي على اسرائيل ليس فقط في أزمة العالقات مع الواليات المتحدة ومـع معظـم الـدول                  «
ووفـق هـذه    . ور االسـرائيلي  االوروبية بل في ذر رماد في العيون يحاول نتانياهو تسويقه وسط الجمه           

  .»السياسة، فإن االصرار على ثوابت الشعارات الوطنية يمكنه أن يحل مكان الحل السياسي
وبين الموقف الداعم لنتانياهو والرافض له تتعالى االصوات الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فـي                

د مـستوطنة فـي الـضفة الغربيـة         مقابل اصوات تراقب ما اذا كان رئيس الحكومة قادراً على الصمو          
وينتظر نتانياهو في اسرائيل    .  على كرسي الرئاسة في ظل خالفات وصراعات متصاعدة        jpg).رويترز(

ففـي اسـتطالع رأي     . حساباً لدفع فاتورة خطابه في واشنطن، على رغم ان المؤشرات االولية تطمئنه           
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زب الليكود برئاسة نتانياهو يحصل على اكثريـة        اجرته القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي تبين ان ح        
 لحزب كاديما الذي    ٢٩ في مقابل    ٣٤في المقاعد في حال اجريت انتخابات قريباً ويصل عدد مقاعده الى            

حصل في االنتخابات االخيرة على مقاعد اكثر وفي المكانة الثالثـة يـأتي حـزب اليمـين المتطـرف،        
  . مقعدا١٤ًمان وحصل على برئاسة افيغدور ليبر» اسرائيل بيتنا«

اما النتائج حول الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة فإن الفرق بين ليفني ونتانياهو ال يتجاوز الثالثة في                
 فـي   ٣٥ في المئة ان رئيس الحكومة الحالي هو االفضل فيما حصلت ليفني على دعـم                ٣٨المئة رأى   

  .المئة
  ٢٨/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيلية" وجهة نظر الربيع العربي من .٤٧

  أمجد عرار
، بعضها لم   )زعزعة” اإلسرائيليون“يسميها  (اجتاحت الشرق األوسط في األشهر األخيرة تغيرات عميقة         

لكن درة تاج التغيير هي الثورة في مصر، الدولة القائدة الرائـدة            . يسبق له مثيل في الخصائص والقوة       
الصورة اإلجمالية  . ي، وأشد الصور عكساً للسلوك والقوة العربية        بكل ما تعنيه من تأثير في العالم العرب       

للشهور األخيرة عبرت عن مفاجأة، وأظهرت أن الشارع العربي الذي اعتبـر لعقـود عديـدة خاضـعاً        
ومحبطاً، عامل عظيم التأثير، يستطيع أن يغير نظاماً استمر عقوداً خالل أيام، وأن الجيوش العربية التي                

كمهمشة وخاضعة تماماً للسلطة، أظهرت استقالالً غير متوقع، والحركات التي وصفت علـى             نظر إليها   
 أنهـا   - في المرحلة الحالية على األقل     -نحو عام بأنها التهديد المركزي ألنظمة الحكم في المنطقة، تبين         

ل القوة فـي    منضبطة، واالتحاد األوروبي الذي أظهرت أكثرية أعضائه على نحو عام تحفظاً من استعما            
بقيادة فرنسا، والواليات المتحدة المترددة مـؤخراً، تـدير         ” رأس حربة القوة  “الشرق األوسط تصرف ك     

وإلى جانب كل ذلك، ظهر العبون جدد عظيمو التأثير والحـسم علـى رأسـهم               . ظهرها لحلفاء قدماء    
  . مركزياً في التغييرالشبكات االجتماعية، ووسائل اإلعالم العصرية والشباب الذين كانوا عامالً

في الكيان، حلّـل فيـه      ” البحوث االستراتيجية “الخبير الصهيوني ميخائيل ملشتاين نشر تقريراً في مجلة         
  .خصائص التغيير في الشرق األوسط، من وجهة نظره، رغم أنها ماتزال في وضع التشكّل

  الكيان يرى نفسه وأمريكا في بؤرة دوافع الغضب في الشارع
تغييرات اإلقليمية، برأيه، بقدر كبير بنهاية النظام الذي وجد في دول كثيرة في المنطقة، وقام على                تبشّر ال 

زعيم قديم عظيم القوة، وحزب حاكم يـسيطر علـى كـل مفاصـل الحيـاة،                : التأليف بين عناصر عدة   
  .وبيروقراطية متضخمة تخدم مصلحة النخبة الحاكمة، وجيش قوي يظهر الوالء المطلق للنظام

إحدى الظواهر البارزة في التغييرات األخيرة هي الخروج الواسع النطاق للجماهير إلى الـشوارع فـي                
يرى الباحـث   . دول عربية عدة، ثائرين على مؤسسات حكم قديمة تملك الكثير من أدوات القوة المادية               
حات في الصعيد   أن هذه الظاهرة كشفت عن نفسها في نظم حكم ادعت لعشرات السنين أنها تبشر باصال              

االجتماعي والسياسي والثقافي، وأنها ظهرت في صبغة جمهورية في الظاهر، وقامت باعتبارها نقيـضاً              
أي جمهوريـة   ” جمهوكية“وأصبحت مع مرور السنين أنظمة      . ثورياً للملكيات التقليدية التي حكمت قبلها       

خُلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي       فقد  : يختفي ممثلو هذا النظام بالتدريج    . ظاهرية وملكية فعلية    
والرئيس المصري حسني مبارك، فيما يكابد الزعيم الليبي معمر القذافي للحفاظ على سلطته، وتتعـرض               
مكانة زعماء آخرين في العالم العربي مثل الرئيس السوري بشار األسد والرئيس اليمني علـي عبـداهللا                 

اجئة األخرى المتعلقة بادارات المنطقة وكشفت عنهـا األحـداث          الظاهرة المف . صالح لتحد غير مسبوق     
األخيرة، هي سلوك الجيوش العربية التي وصفت في الماضي بأنها الدعامة المخلصة المركزيـة التـي                

إثـر  . هذا التصور نسفه سلوك الجيوش في مصر وتونس وفي ليبيا، بقدر كبير             . تعتمد عليها األنظمة    
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في هذه الدول يتقبل الجيوش ويراها حامية للشعب وقـوة تحمـي المـصالح              ذلك أصبح أكثر الجمهور     
وقد برزت المكانة المركزية للجيش في النظام الجديد والسيما في مصر حيث يـدير الجـيش                . الوطنية  

  .أمور الدولة منذ تنحي مبارك وإلى حين إجراء انتخابات
لجيش في العالم العربي بالتدريج ولو علـى نحـو   يعتقد الباحث أنه في وضع عدم اليقين يزداد، قد يعيد ا   

جزئي بناء التأثير الذي كان له في الماضي في الساحة السياسية، حيث إن الجيش اليوم كما في الماضي                  
وفي هذا الوضع قد يصبح الجيش أيضاً       . مازال العنصر األقوى واألكثر تنظيماً في أغلب الدول العربية          

وهذا على نحو يـشبه     . المي، والسيما إذا قوي هذا التيار من خالل االنتخابات          كابحاً مركزياً للتيار اإلس   
  .الطراز الذي كان سائداً في تركيا إلى العقد األخير حيث حافظ الجيش على الصبغة العلمانية للدولة

يرصد الباحث اتجاهاً عميقاً كشفت عنه األحداث األخيرة وأثبت ضعف نظم الحكم العربية وهو خفـوت                
كان هذا مساراً منذ سنوات طويلة ويبدو أنه بلغ ذروته في االضطرابات والزعزعة             . حزاب الحاكمة   األ

الحالية، حيث انهيار الحزب الوطني الديمقراطي في مصر وحزب التجمع الدستوري الـديمقراطي فـي               
ئـر،  جبهة التحرر الوطني في الجزا    : سبق ذلك ضعف أحزاب حاكمة أخرى في الشرق األوسط        . تونس  

وثمة  . ٢٠٠٣الفلسطينية وحزب البعث في العراق الذي حطم بعد االحتالل األمريكي في            ” فتح“وحركة  
. تساؤل حول قدرة حزب البعث في سوريا على مساعدة نظام الحكم على مواجهـة تحـديات مـشابهة                   

  .ويستنتج أنه في حالة سوريا ستنشأ حالة أقوى إزاء التوتر الطائفي والديني العميق
  أديمقراطية ال غربية؟

الـشعب يريـد إسـقاط      “يتساءل الباحث الصهيوني عن أهداف المتظاهرين والرؤيا الكامنة وراء شعار           
كانت الثورة في تونس هي     . ويرى أن التحوالت األخيرة تشهد بقيام مجتمع مدني نشيط مؤثر           . ” النظام

ظ أن المسارات لم تُستكمل، ففـي مـصر         ويلح. األولى، لكن الثورة في مصر األهم، وفي ليبيا األعنف          
وتونس خُلع الحاكمان القديمان، لكن الدولتين ماتزاالن تحت حكم الجيش الذي يعتبر امتداداً للنظام القديم،               

  .إلى أن تُجرى االنتخابات؛ وفي ليبيا مازال القذافي يحاول أن يصد الثورة بالقوة
هـا هـو    . ير ناضج لنظام سياسي عصري ديمقراطي       وبعدما كان الجمهور العربي ينظر له على أنه غ        

ومع ذلك يجد الباحث صعوبة في تحديد طبيعـة         . التي تغير الواقع القديم     ” أسطورة الشارع “يرسخ اآلن   
وبحسب تحليله، فإن الباعث المركزي لحركة الشباب من أبنـاء          . القوة الشعبية الصاعدة على وجه الدقة       

كمتهم لسنوات كثيرة غضباً كبيراً بسبب التردي االقتصادي، وفساد الحكـم،           الطبقتين الوسطى والدنيا مرا   
هؤالء الشباب عنصر سكاني مركـزي، اكتـسب        . وتقييد النشاط السياسي والعدوان على حقوق االنسان        

وفي المجال  . كثيرون منهم ثقافة أكاديمية عصرية، ومع ذلك يصعب عليهم أن يجدوا عمالً يالئم ثقافتهم               
اعي يظهر لهم ما يجري في الغرب ويشعرون باغتراب إزاء النظام السياسي واالجتماعي الـذي               االجتم

إن هذه الموجـة تقـوم   . لكن القوة الكبيرة لموجة الثورات تجسد مشكلة أساسية بارزة أيضاً        . يحيط بهم   
ناصـر  على رغبة في التغيير ذات صبغة عامة جداً ومن غير برنامج عمل منظم متفق عليـه بـين الع                  

  . المشاركة
يالحظ ملشتاين أن شوق الشعوب العربية إلى الديمقراطية ليس مصحوباً باإلعجاب بالغرب، بل بالعكس،              

” إسـرائيل ”إن جزءاً من العناصر التي تدفع قُدماً باالحتجاج تُعادي الغرب بعامة والواليـات المتحـدة و               
، وأن بغض   ”إسرائيل” مفاهيم الغرب و   بحسب” معسكر سالم “بخاصة، أي إن الحديث ال يدور عن تطور         

نظام مبارك مثالً ينبع من الجمع بين الفساد واالرتباط بأمريكا وتبوؤ موقع الحامي للتسوية والعالقات مع                
  .”إسرائيل“

  اإلسالميون والدور الحذر
 لـم   .وحول العنصر اإلسالمي في التطورات األخيرة، يرى أن له دوراً مركزياً لكنه مفاجئ بقدر كبير                

يتحقق الكابوس القديم عند العالم الغربي ونظم الحكم العربية من انقالب عنيف في الحكم بقيادة المنظمات                
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بدل هذا لوحظ أن هذه المنظمات والسيما حركة اإلخوان المسلمين فـي مـصر ال تحـاول                 . اإلسالمية  
حقيق السيطرة على نظام الحكم     استغالل الزعزعات للسيطرة بالقوة، بل تفضل طرقاً أكثر ليونة وحذراً لت          

من المعقول أن نفترض أن هذه العناصر يحركها إدراك أن السيطرة العنيفة كانت ستؤدي بهـا إلـى                   . 
مواجهة مع نظام الحكم، وجهاً لوجه، وكان سيناريو كهذا سيسهل على نظام الحكم أن يأخـذ بخطـوات                  

في مصر وتونس   . ر المحلي والمجتمع الدولي     قوية لقمع االحتجاج الشعبي، بل ليحظى بتفهم من الجمهو        
يندمج اإلخوان في االحتجاج الشعبي ويحظون باعتراف غيـر مـسبوق، وهـم يكثّفـون اسـتعداداتهم                 

  .لالنتخابات المرتقبة متمتعة بجهاز تنظيمي وناجع وبتأييد جماهيري واسع
م جديد يطمح إلى أن يبنـى علـى         ويعتقد الباحث أن الشكل القديم لنظم الحكم االستبدادية يحل محله نظا          

الجيـوش  : مع هدوء العاصفة تقوم في بعض دول المنطقة قوتان مركزيتـان          . قواعد اللعبة الديمقراطية    
التي تمثل بقدر كبير النظام القديم وفي ضمنه الحفاظ على العالقة بالغرب والوقوف في وجـه معـسكر                  

تين، والتيـار اإلسـالمي الجهـة الجماهيريـة         بين فتر ” حلقة وصل “الرفض، ويفترض أن تكون بمثابة      
والسياسية الكبرى واألكثر تنظيماً في أكثر الدول والتي تستعد لالندماج في النظام الجديد بل لتثبيت مكانة                

إن العناصر السياسية والجماهيرية غير المتدينة تحشد قوة بالتدريج لكن تأثيرها أقـل كمـا               . مهيمنة فيه   
وعلى ذلك توجد عالمة سؤال كبيرة تتعلق بقـدرتها علـى حـصد             . ر اإلسالمية   يبدو من تأثير العناص   

نجاحات في امتحانات قريبة، والسيما انتخابات ديمقراطية على نحو يمكّنها من تثبيت هيمنة في الـسلطة                
: هذا الوضع قد يولد تكراراً لسوابق عدة وقعت في المنطقة والسيما في دول جربت ثـورات حاسـمة                 .

وهـذا  ( التدريجية للتيار اإلسالمي على اإلدارة مع إضعاف المؤسسة العسكرية كما في تركيـا               السيطرة
؛ ومنع الجيش للتيار اإلسالمي الـسيطرة ومواجهـة         )سيناريو يتوقع أن يكون ذا صلة خاصة في مصر        

ها بالقوة،  عنيفة بين االثنين كما حدث في الجزائر، أو انهيار مؤسسة الحكم وسيطرة التيار اإلسالمي علي              
وإذا كان من سيناريوهات ال يكون فيهـا للجهـات اإلسـالمية مكانـة              . في غزة   ” حماس“كما في حالة    

مهيمنة، فهو نقل سليم للسلطة إلى جهات ليست لها أي عالقة بالحركات اإلسالمية علـى إثـر إجـراء                   
  . بنظر الباحثانتخابات ديمقراطية، لكن احتمال تحقق هذه السيناريوهات يبدو ضئيالً اآلن،

  قوة اإلنترنت
هناك ظاهرة اجتماعية مركزية أخرى عبرت عنها األحداث األخيرة، وهـي التـأثير العظـيم للـشبكة                 

وتبذل الشبكات  . العنكبوتية والفضائيات العربية التي تلعب دوراً مهماً في التنظيم وإثارة حماسة الشارع             
حتجاج، في حين أن الفضائيات تتولى صـوغ الـشحنة          االجتماعية الوهمية اإلطار التنظيمي لحركات اال     

ومكّنت الظاهرة الجديدة الجمهور العريض مـن االجتمـاع ونقـل المعلومـات             . الفكرية لالحتجاجات   
لقد ظهر أن نظم الحكم القديمة لم تعرف        . والتخطيط، في ظل ضعف وقلة حيلة وسائل اإلعالم الرسمية          

وصعب عليها أن تالحظ قوتها وإيقاع نـشاطها        . عالم الحديث   معرفة عميقة نوعية الشبكات وجوهر اإل     
ووقفت األنظمـة عـاجزة إزاء      . السريع الذي عبرت عنه احتجاجات واسعة النطاق خالل أيام معدودة           

لكن يكمن في أساس    . اجتماع الجماهير في مراكز المدن الكبيرة على نحو أصاب مراكز السلطة بالشلل             
ها األساسي أيضاً بقدر كبير، حيث إن الحراك الجماهيري الذي تنشئه وسـائل             قوة الظاهرة الجديدة ضعف   

اإلعالم والشبكات الوهمية ليس مصحوباً على نحو عام بقيادة ذات مؤسسات وتخطيط منظم إلجـراءات               
  .وكل ذلك أسس ضرورية لصوغ بديل حقيقي للنظام الموجود. وبرنامج عمل 

ر العربي، في أكثر الحاالت، قدرته على أن يعمل مثـل مجتمـع             في االحتجاجات األخيرة، أثبت الجمهو    
وقد أثبت في عدد من الدول في السنوات األخيرة قدرة علـى إجـراء              . مدني تحركه قوة الشوق للحرية      

لكن الثبات الكامل المتحان الديمقراطية ال يقاس فقط بثورات أو انتخابـات            . انتخابات ديمقراطية حقيقية    
سيتم التعبير عن نضج الجمهور العربي للديمقراطيـة بالقـدرة علـى تـدبير           . لطويلة  بل في المراحل ا   

لكن . ساحات مفتوحة لمختلف اآلراء واستعداد كل نظام حكم يحكم فيها إلقامة قواعد اللعبة الديمقراطية               
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في هـذه   ملشتاين يرى أنه إلى اليوم أظهرت تجربة اللعبة الديمقراطية في الشرق األوسط شكوكاً عميقة               
اإلمكانية، ففي كل دولة في المنطقة تقريباً جرت فيها انتخابات ديمقراطية سليمة في العقدين األخيـرين                

وال . هذا ما كان في الجزائر وفي السلطة الفلسطينية وفي تركيـا            . حظيت القوى اإلسالمية بنجاح كبير      
 الغربي فضالً عن االستعداد إلقامـة مجـال         تُظهر هذه العناصر تبنياً طبيعياً للفكرة الديمقراطية بمعناها       

إنها تلقـى   . وإلى ذلك ال يبشر توليها السلطة بالضرورة بكف جماح مواقفها           . سياسي واجتماعي تعددي    
عوامل قسرية أكثر مما كان في الماضي حينما تصبح ذات سيادة، لكنهـا ال تـشعر بـضرورة تغييـر                    

إن موجة احتجاج الـشباب والـدعوة إلـى         . خلي والخارجي   جوهرها العقائدي التقليدي في السياقين الدا     
إسقاط الحكام المستبدين ليستا بالضرورة ما يعرفه الغرب من تجربته في الماضي أو يطمح إلى رؤيتـه                 

وهما ليستا تعبيراً عن التمغرب أو العلمانية أو التعدد الفكري، وليستا تعبيراً عـن              . في الشرق األوسط    
” إسـرائيل “عى إلى مصالحة أعداء العالم العربي واإلسالمي وعلـى رأسـهم            يس” معسكر سالم “صوغ  

  .والواليات المتحدة
  معسكر الممانعة لن يسلم

في النظرة األولى، يبدو أن الزعزعة الحالية هي في األساس لمصلحة ما يسمى معسكر الممانعـة فـي                  
: سباب عـدة بنظـر ملـشتاين      وتبعث على ذلك أ   . الشرق األوسط، وفي غير مصلحة المعسكر المعتدل        

فالزعزعات تصيب في األساس دول المعسكر المعتدل وعلى رأسها مصر التي كانت كابحـاً مركزيـاً                
بـال  “لمعسكر المقاومة، وتبدو الواليات المتحدة في هذه المرحلة دعامة هشة بالنسبة لحليفاتهـا وأنهـا                

 مكانتها فـي الـشرق األوسـط، وفـي          في مواجهة أعدائها في المنطقة، وهو أمر يضعف أكثر        ” أسنان
األحداث األخيرة طاقة كامنة على تعزيز المعسكر اإلسالمي والسيما في مصر، وانحصار العناية الدولية              
في التحوالت في العالم العربي يصرف االنتباه العالمي ولو ألجل محدود عما يجري في ساحات مشتعلة                

وفي رأي الباحـث ليـست التغيـرات        . ووي اإليراني   أخرى في المنطقة وعلى رأس ذلك البرنامج الن       
األخيرة ثمرة مبادرة معسكر الممانعة، لكنها تساعد على تثبيت هيمنته على المنطقة، وتعميـق ضـعف                

ومع ذلك يبدو أنه يوجد لدى معسكر الممانعة أيضاً خوف كبير مـن تفـشي موجـة                 .المعسكر المعتدل   
سياق على نحو خاص تطور حركـة االحتجـاج فـي سـوريا             يبرز في هذا ال   . االحتجاج الشعبي نحوه    

المصحوبة بمجابهة عنيفة بين النظام والجمهور وتتغذى برواسب العداوة الطائفية العميقة، والتأجيج مـن              
وإن يكن النظام مـا يـزال يحكـم         (جديد لحركة االحتجاج في إيران بإلهام مما يجري في العالم العربي            

إن القيادات في معسكر الممانعة، على خالف مصر أو         .  اهللا في لبنان     ، وظهور أصوات ضد حزب    )بقوة
تونس، مستعدة كما يبدو الستعمال قوة كبيرة من أجل قمع الفوران االجتماعي داخلها ألنه يرى بحـسب                 

  .رأيها تهديداً وجودياً حقيقياً لها
 عناصر الممانعة منذ زمن، وينفخ      تأتلف التطورات األخيرة مع التحليل االستراتيجي الواسع الذي تقوم به         

التقارب التدريجي بين تركيـا     : وفي الخلفية تحوالت أساسية عدة    . فيها تفاؤالً نسبياً فيما يتعلق بالمستقبل       
وعدم االستقرار المـزمن    ” إسرائيل“ومعسكر المقاومة مع ضعضعة تدريجية لعالقاتها االستراتيجية مع         

راه عناصر المقاومة فرصة لتثبيت التأثير فـي هـذه الـساحة،            الذي مازال يميز العراق، وهو وضع ت      
وضعف الواليات المتحدة الذي أخذ يزداد في المنطقة والذي ينبع في ضمن ما ينبع منه من عدم نجاحها                  

  .المستمر في تثبيت استقرار في مراكز عملها والسيما أفغانستان والعراق
  أمريكا والتغيير العربي

 في الساحة الدولية في األشهر األخيرة لوصف الخطأ وعدم الفهـم األساسـيين              خُصصت تحليالت كثيرة  
الكامنين في رد الواليات المتحدة على الزعزعة في الشرق األوسط، وقد صرف انتباه خاص إلى التخلي                
عن مبارك وهو من أهم حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة، من أجل تأييد مثال دفع الديمقراطيـة إلـى                   
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مام في كل منطقة في العالم من غير حساب ظروفها الخاصة وحتى لو كان ذلك من مصلحة عناصر                   األ
  .تعادي الغرب في األساس

ففـي  . شبه كثيرون سلوك أوباما بسلوك الرئيس جيمي كارتر نحو شاه إيران عشية الثورة اإلسـالمية                
لواليات المتحدة اضطره إلى أن يلـين  نهاية السبعينيات حاول الشاه أن يصد مقدمات الثورة، لكن ضغط ا         

يده القاسية، وسبب ذلك ضرراً شديداً بصورته في الداخل وتقليالً ملحوظاً لثقتـه بنفـسه فـي مواجهـة              
إلى جانب الماضي البعيد يثار تساؤل يتعلق بعدم تعلم الواليات المتحدة من تجربة الماضـي             . المعارضة  
 وهي التي عززت قـوة الممثلـين        ٢٠٠٥انتخابات نزيهة عام    الضغط على مصر إلجراء     : القريب مثل 

الموالين لإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري، وتأييد الواليات المتحدة إلجراء انتخابات حـرة              
وهي التي مكّنت من سيطرة الحركة علـى اإلدارة         ” حماس“ بمشاركة   ٢٠٠٦في السلطة الفلسطينية عام     

   .الفلسطينية
  ا يجريوم” إسرائيل“

أصبح للتحوالت في الشرق األوسط بعامة وفي مصر بخاصة معان استراتيجية ثقيلة الوزن من وجهـة                
  :، وذلك على النحو التالي”إسرائيل“نظر 

مسألة استقرار اتفاق السالم مع مصر، وهو أساس اسـتراتيجي          ” اإلسرائيلي“ تقوم في مركز االهتمام      -أ
إن كل تغيير   . كبيراً من تصورها األمني في العقود الثالثة األخيرة         بالنسبة لها، حيث أسست عليه جزءاً       

لنظام الحكم، والسيما إمكان زيادة قوة حركة اإلخوان المسلمين، يجسد طاقة كامنة على تغييـر تـصور                 
في األمد القصير وما ظل جيش مصر يسيطر على اإلدارة في الدولة، يبدو أن اتفاق               . األمني  ” إسرائيل“

ترى أنها ملزمة بمتابعة آثار الوضع الداخلي فـي مـصر علـى             ” إسرائيل“يظل مستقرا، لكن    السالم س 
  .سياستها الخارجية وتصورها األمني والسيما بعد االنتخابات المرتقبة نهاية السنة الحالية كما يبدو

ربـي، أصـبح     صرف االنتباه العالمي، والسيما انتباه الواليات المتحدة، إلى ما يجري في العالم الع             -ب
. ” النووي اإليراني “وعلى  ” إسرائيل“يصرف االنتباه عن قضايا أخرى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة ل           

وإلى ذلك فإن الزعزعة التي جربتها المنطقة قد تزيد في عمق صدود دول عدة عن أن تخطو خطـوات                   
ية أن تزيـد فـي عـدم        مضادة إليران على الصعيدين االقتصادي والسياسي، فضالً عن العسكري خش         

  .االستقرار اإلقليمي 
أنه يستمد تشجيعاً كبيراً من ضعف نظم الحكم العربية         ” إسرائيل“ ترى   - فيما يتعلق بمعسكر المقاومة    -ج

قد ترى عناصر المقاومة في هذا منفذاً إلـى         . المعتدلة والحيرة العميقة التي دفعت اليها الواليات المتحدة         
يع الصعد وفي ضمنها العسكري، وفرصة لتعميق تأثيرها في دول المنطقـة            مجاالت عمل أسهل في جم    

فقد أصبحت تحاول اآلن الفحص عن مجال عملها بواسـطة          . التي هي اآلن في مرحلة صوغ من جديد         
أو محاوالت نقـل    ) ٢٠١١شباط  /فبراير(ارسال السفينتين الحربيتين اإليرانيتين إلى البحر المتوسط مثالً         

  ).٢٠١١آذار /مارس(ئل قتالية من إيران إلى قطاع غزة بمسارات بحرية وبرية إرساليات وسا
في مقابل هذا، قد تضر ضعضعة سلطة بشار األسد في سوريا بقوة ووحدة معـسكر المقاومـة عامـة                   

وفق سيناريو يقترب فيه نظام األسد من نهايته قد يدفع بعض األعضاء             .وبتأثير إيران في المنطقة خاصة    
   .في محاولة لمنع انهيار النظام في دمشق” إسرائيل“المقاومة للتصعيد مع في معسكر 

قد تُعمق الزعزعة األخيرة الشعور باألزمة االستراتيجية التي تعيشها السلطة          .  في الساحة الفلسطينية     -د
 التي  الفلسطينية، والسيما إزاء فقدان حليف إقليمي عظيم القوة في صورة نظام مبارك، والشكوك العميقة             

 مثـل   -التي تشعر ” حماس“كل هذه التوجهات تصب في مصلحة       . تثور في استقرار الدعامة األمريكية      
 بأن التحوالت في المنطقة تصب في مصلحتها والسـيما ضـعف            -سائر العناصر في معسكر المقاومة    

ي اإلخـوان   في القطاع، وامكان أن يقو    ” حماس“النظام المصري الذي استعمل ضغطاً ثقيالً على سلطة         
في هذا الوضع يبدو أن الرئيس      . ، مكانتهم في اإلدارة المصرية      ”حماس“المسلمون، وهم الحركة األم ل      
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الفلسطيني محمود عباس يخشى مصيراً يشبه مصير مبارك، ولمنع هذا السيناريو دفع باتجاه المـصالحة               
ين أن تقدم السلطة على إعـالن       ويتوقع ملشتا . ” إسرائيل“، وينشط على الجبهة الدولية ضد       ”حماس“مع  

، وربما أيضاً زيادة    )وهذه فكرة تحظى بتأييد أخذ يزداد في الساحة الدولية         (١٩٦٧دولة مستقلة في حدود     
  .في الضفة الغربية” إسرائيل“االحتكاك مع 

 يبدو اآلن أن التغيرات الحالية غير قادرة على تقـويض الفـرض             - اإلعالمي - في الجانب السياسي   -ه
اسي السائد عند المجتمع الدولي بعامة، والواليات المتحدة بخاصـة، والـذي يقـول إن الـصراع                 األس

وعلى ذلك فإن التحوالت الحالية ال تخفف       . الفلسطيني هو مصدر عدم االستقرار اإلقليمي       ”  اإلسرائيلي“
ين، بل إنها ال تساعد     لتقدم المسيرة السياسية مع الفلسطيني    ” إسرائيل“في هذه األثناء الضغط السياسي على       

  .شرعيتها والذي يزداد في الساحة الدولية” إسرائيل“في إضعاف مسار سلب 
أن ضعف قوة فرض سلطات مصر للقانون في شـبه جزيـرة            ” إسرائيل“ في الصعيد األمني، ترى      -و

عجيـل  وهذا األمر يساعد في ت    . سيناء، يسهل تهريب وسائل القتال والنشطاء العسكريين إلى قطاع غزة           
في المنطقة بواسطة التسلح بسالح ذي قدرة محـسنة         ” إرهابية“بناء القوة العسكرية للجهات التي تسميها       

على اإلصابة، والسيما قذائف صاروخية لمدى بعيد ووسائل قتالية متطورة مضادة للـدبابات ومـضادة               
  .للقطع البحرية والطائرات

ا الثورة في مصر والزعزعة العميقة في سوريا، تـشير          إن التطورات األخيرة في العالم العربي، والسيم      
في هذه األثناء في األساس إلى كثرة التحديات األمنية وقلة فرص تقديم إجـراءات سياسـية بالنـسبة ل                   

” إسـرائيل “التحوالت اإلقليمية هي بقدر كبير مرحلة أخـرى مـن مـسار سـوء وضـع                 . ” إسرائيل“
فعلـى مـر    : وهو مسار مركب فيه ما يشبه التناقض الـداخلي         . االستراتيجي اإلقليمي في العقد األخير    

العسكرية والتقنية تزداد ومنعتها االقتصادية تقوى لكن يالحظ في نفس الوقت           ” إسرائيل“السنين كانت قوة    
تغير سلبي متواصل أمام المنطقة يعبر عنه في األساس كثرة التهديدات التي تواجهها وقوتها العـسكرية                

السيما قوة مكانة إيران في المنطقة وسعيها إلى امتالك قدرة نووية، وكذلك رسوخ معـسكر       و(والسياسية  
 تضاؤل الفرص السياسية وعلى رأسها الـدفع قـدماً بمـسيرات سياسـية فـي            -، وبازاء ذلك  )المقاومة

  .الصعيدين السوري والفلسطيني
  صباح ما بعد الثورة

       لذلك يرى ملشتاين أنه من السابق ألوانه تلخيـصه         . نمازال الوضع في الشرق األوسط في مراحل التكو
إن صورة الشرق األوسط    . وصوغ تقديرات استراتيجية بعيدة المدى لواقع لم يره أحد قبل أشهر معدودة             

يحتاج حل  . التي تظهر من خالل غيمة األزمات التي لم تحسم بعد هي مزيج من ظواهر جديدة وقديمة                 
 العميقة فيها، لكنه يحتاج أيضاً إلى تحـرر مـن تـصورات وإدراكـات               هذه الصورة إلى فهم التيارات    

  .صاحبت عشرات السنين من تحليل األحداث في المنطقة
إن ما اشتعل باعتباره نضاالً طليعياً مغلفاً بالنشوة من أجل الديمقراطية قد أصبح في أمـاكن عـدة فـي                    

ء مكافحة الطغيان عـادت وظهـرت       فتحت غطا . المنطقة مجابهات ذات مميزات معروفة من الماضي        
وإن انفجارهـا يـسبب إحيـاء ظـواهر         . الصراعات ذات الخلفية العرقية والدينية والطائفية والعقائدية        

فهناك مستبدون ال ينفرون من قمع أبناء شعبهم بالقوة، وقبائل وطوائف           : مغروسة عميقاً في واقع المنطقة    
 إلى فوضى داخلية يتوقع أن تربح منهـا فـي األسـاس             يحارب بعضها بعضاً، والخطر الدائم لالنزالق     

تضاف هذه التطورات إلى مشكالت أقدم تهدد سالمة الدول في المنطقة           . العناصر المتطرفة في المنطقة     
فالسودان يواجه انقساماً إلى دولتين، والعراق يعاني ضعفاً عميقاً للـسلطة المركزيـة، وقـوة كبيـرة                 . 

، ولبنـان منقـسم سياسـياً وطائفيـاً،         ) الكردية ذات الحكم الذاتي في الشمال      والسيما اإلدارة (لألطراف  
  . والسلطة الفلسطينية انقسمت إلى كيانين
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يستنتج ملشتاين أن الدولة العربية ماتزال باقية برغم جميع التحديات الصعبة التي تواجهها، لكن صورتها               
قد أنه كلما كانت الدولة العربية أكثر تجانساً في         ويعت. في أكثر الحاالت تتغير وتقل قوة الحكم المركزي         

خصائصها كمصر وتونس كانت الثورة فيها أقل عنفاً والنضال من أجل الديمقراطيـة أكثـر وضـوحا،                 
وفي مقابل ذلك، في دول أقل تجانساً وأقل مأسـسة،          . ومراحل االنتقال إلى اإلدارة الجديدة منظمة نسبياً        

  . عنف وفوضى شديدةتكون الثورات مصحوبة بظواهر
إن تطور السيناريوهات المختلفة في دول المنطقة، أو نشوء سيناريوهات جديدة يتعلقان بمتغيـرات مـن                

قوة الجيوش، وقوة حركة االحتجاج ومعارضة نظم الحكم، والسيما الجهات اإلسـالمية، وسياسـة              : نوع
خطوط االنشقاق الداخلي في المراكـز      الالعبات الدوليات والسيما الواليات المتحدة، وكذلك شكل تطور         

  .المختلفة في العالم العربي
ففـي  . في الصيحات التي تصحب موجة االحتجاج اإلقليمي اليوم تكمن كما يبدو بذور الثورات القادمة               

الغضب الضخم الذي وجه على الواقع الطويل الذي ال أمل فيه يوجد قدر كبير من تجاهـل عـدد مـن                     
عض المحللين الخارجيين ايضا، كون ذلك ينبع من مـشكالت اجتماعيـة وسـكانية              الالعبين المحليين وب  

يمكن كما في سوابق    . واقتصادية عميقة يشك في أن يكون لها حل أو حل بالسرعة التي تأملها الجماهير               
قد يلعب هـذا الوضـع      . ثورية كثيرة أن تواجه الموجة الحالية خالل زمن قصير أزمة توقعات شديدة             

 الجهة التالية التي ستضمن الخالص ألبناء المنطقة، لكنه قد يساعد أيضاً على نـشوء ظـواهر                 لمصلحة
  .كما حدث مرات كثيرة في التاريخ من ثورات رفعت على علمها رؤيا متفائلة. استبداد وعنف 

  ٢٨/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  ١٩٦٧تبادل األراضي ينسف حدود  .٤٨

  نقوال ناصر
عالمية، بالنيابة عن دولة االحتالل  اإلسـرائيلي،        " حملة"باراك أوباما اليوم وعلنا     يقود الرئيس األميركي    

في األمم المتحدة،   " دولة فلسطين "ضد مسعى مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على عضوية          
لعـزل إسـرائيل فـي األمـم        .. رمزي"ومجرد عمل   " خطأ"و" ببساطة غير واقعي  "ويعتبر هذا المسعى    

، ويتعهد بـأن ال تكـون الواليـات         "ولن يحقق هدفه المعلن في الحصول على دولة فلسطينية        .. دةالمتح
في األمـم المتحـدة وفـي اجتماعاتنـا         "تدافع عن رأيها هذا     " سوف تظل "معه وبأنها   " متعاطفة"المتحدة  

 ".المختلفة حول العالم على حد سواء
 يترك أي مجال للدفاع عنه لمن ما زال من عرب           ويصر الرئيس األميركي الرابع واألربعين على أن ال       

فلسطين والعرب بعامة يراهن عليه كي ينجح في ما فشل فيه كل أسالفه في إنقاذ ما يمكن إنقـاذه مـن                     
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل كي يشذ عن سياسة االنحياز الكامل وازدواجية المعـايير لدولـة                

 .لعربي معهااالحتالل اإلسرائيلي في الصراع ا
فهو اليوم قد تجاوز الحد الفاصل بين إدعاء العجز عن الوفاء بوعوده لهم وبين الجرأة المكتـشفة حـديثا    
لديه على تبني جدول أعمال أكثر حكومة متطرفة في رفضها حتى لشروط الحـد األدنـى ألي تـسوية                   

 شريك لدولـة االحـتالل فـي        سياسية في تاريخ دولة المشروع الصهيوني ليحول بالده علنا وعمليا إلى          
احتاللها، وهو ما كانت الدبلوماسية العربية والفلسطينية تدركه دائما دون أن تفـصح عنـه أمـال فـي                   

قد تحدث يوما فتجعل واشنطن تمنح أألولوية للمصالح األميركية على مصالح دولـة االحـتالل               " معجزة"
 . األولىبعد عقود طويلة من الزمن طغت فيها المصالح الثانية على

شـن حملـة إلقنـاع القـادة        "وهو خالل جولته الحالية التي تستغرق ستة أيام في أربع دول أوروبيـة              
كما قالت صـحيفة لـوس      " األوروبيين بعدم الموافقة على محاولة فلسطينية منفصلة للحصول على دولة         

القضية فـي   "وضع هذه   أنجيليس تايمز الخميس الماضي، ناسبة إلى مسؤولين أميركيين القول إن أوباما            
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فـي مواجهـة المـسعى      " جبهة متحـدة  "كي يحول قمة الثمانية الكبار إلى       " رأس أولوياته طوال جولته   
 .الفلسطيني

الكندية يوم األربعاء الماضي سعى أوباما إلى إصدار بيان موحـد مـن             " ذى غلوب اند ميل   "وعلى ذمة   
للقمة التي انعقـدت فـي مدينـة        " هدف رئيسي "كـ" طريق تفاوضي إلى دولة فلسطينية    "القمة يؤكد على    

يعلن دولة فلسطينية ضد    "إصدار قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة        " استباق"دوفيل الفرنسية من أجل     
األميركي قـادر منفـردا علـى إجهـاض المـسعى           " الفيتو"وباراك أوباما يعرف بأن     ". إرادة إسرائيل 

 .إلجهاضه" هة عالميةجب"، لكنه يسعى إلى تأليف .الفلسطيني
وكما أعلن سفير مصر    . ١٩٨٨إن منظمة التحرير ال تسعى إلى اعتراف بدولة فلسطينية أعلنتها منذ عام             

 دولة عـضو فـي الهيئـة        ١١٢لدى األمم المتحدة، مجد عبد العزيز، في نيويورك مؤخرا، يوجد اليوم            
وحسب رئيس الجمعية العامة    . مم المتحدة بل تسعى المنظمة إلى قبولها عضوا في األ       . األممية تعترف بها  

االندونيسية الخميس الماضـي، هنـاك      " جاكرتا بوست "لألمم المتحدة، جوزيف دايس، في مقابلة نشرتها        
ثالث خطوات على المنظمة اتباعها لهذا الغرض، أولها تقديم طلب بذلك إلى األمين العام، وثانيها وجوب                

 مجلس األمن لمناقشته ثم يحيل المجلس توصية له بهـذا الـشأن             أن يعرض األمين العام هذا الطلب على      
إلى الجمعية العامة، وثالثها أن تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن الطلب تحتاج الموافقة االيجابية عليه إلى                

 . عضوا١٢٨ عضوا، أي ١٩٢تأييد ثلثي األعضاء البالغ عددهم اآلن 
كي في مجلس األمن هو ممر إجبـاري مجـرب فلـسطينيا            األمير" الفيتو"ومن الواضح أن حق النقض      

عالميـة  " حملـة "وعربيا، ومن المؤكد أن أوباما يوصد هذا الباب تماما أمام الطلب الفلسطيني، ويقـود               
إلجبار منظمة التحرير على العودة إلى طاولة مفاوضات أثبتت عقمها حتى اآلن، ومن المؤكد أن خطابيه                

لذي تاله وكذلك خطابي رئيس وزراء دولة االحتالل، بنيامين نتنياهو، في           الخميس قبل الماضي واألحد ا    
الكنيست ثم في الكونغرس األميركي لم يتركا مجاال ألي مفاوضـات يمكـن أن يـدخلها أي مفـاوض                   

 .فلسطيني بماء وجه يكفي للنظر في أعين شعبه
دما تبنى الرئيس محمود عباس     لقد طالب أوباما بتجميد االستيطان كشرط الستئناف التفاوض وتراجع عن         

سبتمبر العام الماضي عن أمله في رؤية الدولة الفلسطينية عـضوا           / وأعلن أوباما في أيلول   . ما طالب به  
في األمم المتحدة في الشهر ذاته من هذا العام وعندما بدأ عباس يستعد لذلك فعال تراجع أوباما ثانية وها                   

 . من الحصول على عضوية فلسطين في األمم المتحدةعالمية لمنع عباس" حملة"هو اليوم يشن 
ومع أن المؤمن ال يلدغ من الجحر ذاته مرتين فإن الرئيس عباس وفريق مفاوضيه ينوون كما يبـدو أن                   
يثبتوا بأن بني آدم خطاء بالرغم من ايمانه، ولهذا بدأوا يلوحون باستئناف المفاوضات، فالرئيس عبـاس                

بحملة أوباما الدولية من أجل استئنافها كبديل       " يرحب"و" ت خيارنا األساسي  المفاوضات ما زال  "يكرر بأن   
للتوجه إلى األمم المتحدة، واللجنة التنفيذية للمنظمة ال اعتراض لديها على تبـادل األراضـي كأسـاس                 

بل لها ق " وضع آلية فعلية وجدول زمني    "و" عملية سياسية جادة  "الستئنافها وتشترط فقط أن يكون استئنافها       
بموقـف  " الترحيـب "سبتمبر المقبل كما قال أمين سرها ياسر عبد ربه وهو يكرر باسم اللجنـة               / أيلول  

 .أوباما، وهو ذاته موقف نتنياهو الذي هلل له الكونغرس األميركي
إعـالن حـرب علـى      "نبيل شعث، هذا الموقف     . لقد اعتبر مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح د        

إن ترحيـب   . ا بذلك عن إجماع وطني ال يشذ عنه سوى المفاوض الذي رحـب بـه              ، معبر "الفلسطينيين
التي تنصب على إجهاض تحركها في اتجاه األمم المتحدة يبدو كاستسالم في هذه             " بجهود أوباما "المنظمة  

الحرب قبل أن تبدأ، ربما ألن هذا المفاوض على األرجح ال يأمل في نجدة من لجنة المتابعة العربية في                   
لجامعة التي عجزت عن عقد مؤتمر قمتها العادية هذه السنة، وال يأمل في اللجنة الرباعية الدولية التـي                  ا

 .خذلته بتأجيل اجتماعها المقرر األخير مرتين
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 نتنياهو بخطر على المـصالحة الوطنيـة        –وتنذر بوادر استسالم مفاوض المنظمة لجدول أعمال أوباما         
لوحيد المتبقي له وهو الوحدة الوطنية المأمولة مـن اتفـاق المـصالحة             يهدد بتجريده من مصدر القوة ا     

 .األخير في القاهرة
ـ ١٩٦٧عندما نسف أوباما رؤيته لدولة فلسطينية على أساس حدود عام       " تبـادل لألراضـي  " بربطها بـ

ك أصـدر  فهمت دولة االحتالل تماما التناقض بين األمرين، لكنها كانت تريد تأكيدا معلنا وتفصيليا ولـذل        
يتوقع إعادة تأكيد من الرئيس أوباما علـى التـزام الواليـات المتحـدة              "مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه إنه       

بـوش، سـلف    . ، وكان يشير إلى التعهدات التي قدمها جورج دبليـو         "٢٠٠٤بالتعهدات التي قدمتها عام     
، ومنها عـدم    ١٤/٤/٢٠٠٤ي  أوباما، في رسالة إلى رئيس وزراء دولة االحتالل األسبق آرييل شارون ف           

 من أجل السماح لدولة االحتالل بضم المستعمرات االسـتيطانية الكبـرى            ١٩٦٧االنسحاب إلى خطوط    
وقد استجاب أوباما لهـذا     . وضمان يهودية دولة االحتالل بعدم السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إليها         

كما " منحه نصرا دبلوماسيا كبيرا   "ياهو، ألن أوباما    ، الذي امتدحه نتن   "ايباك"الطلب في خطابه أمام منظمة      
 ".تبادل األراضي"ومن تلك التعهدات بدأ التركيز على فكرة . كتب ألوف بن في هآرتس

إن قبول مفاوض المنظمة بهذه الفكرة بل ودخوله في مفاوضات فعلية على أساسها هـو تخـبط قـصير     
 عنه أي نقد أو احتجاج على مطالبـة أوبامـا بـأن             النظر يدفع هذا المفاوض ثمنه اآلن بحيث لم يصدر        

يتفاوض اإلسرائيليون والفلسطينيون على حدود مختلفة عن تلك التي كانت موجودة فـي الرابـع مـن                 "
، فالرئيس األميركي في نهاية المطاف جدد ما تعهد به سلفه لدولة االحتالل وما              "١٩٦٧يونيو  / حزيران  

 .كان مفاوض المنظمة قد وافق عليه
وإذا كان نتنياهو يشترط التزام الواليات المتحدة بتعهدات بوش لشارون كمرجعية أساس للـدخول فـي                

 تقتضي، كشرط مـسبق     ١٩٦٧مفاوضات، فإن صدقية المنظمة في المطالبة بدولة فلسطينية على حدود           
لـى حـل   للتفاوض، أن تتخلى واشنطن عن هذه التعهدات الثبات صدقيتها بدورها في أنها تسعى حقـا إ           

 ٢٠٠٧وإذا كانت المنظمة قد اخطأت بذهابها إلى مؤتمر أنابوليس عـام            . دولتين على أساس تلك الحدود    
ثم أخطأت بموافقتها على استئناف المفاوضات في مستهل والية اوباما ألنها لم تطالب بذلك فإن تلميحهـا     

 . خطيئة ال تغتفراآلن باستعدادها الستئناف المفاوضات دون المطالبة به سوف يتحول إلى
  ٢٨/٥/٢٠١١، )أمين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  شلل اإلعالم العربي والدولي أمام قضية األسرى .٤٩

  األسيرة أحالم التميمي
استسلم اإلعالم العربي والدولي المرئي والمسموع والمقروء لقيود المؤسـسة الـصهيونية اإلسـرائيلية              

اة األسرى داخل السجون اإلسرائيلية وتسليط الضوء على سلسلة         ورفضها القاطع إلطالعهم على واقع حي     
  .االنتهاكات والمحرمات الدولية المتبعة بحقهم

فقد ضربت المؤسسة الصهيونية ومصلحة السجون بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تكفل كرامة              
صرف كما يـروق لهـا      اإلنسان وحقه بالعيش بحرية، حتى وإن كان خلف القضبان، فراحت تجوب وتت           

مدعومة من الكنيست اإلسرائيلي، الذي أقر في إحدى جلساته الماضية بأنه يحق للمحقق اإلسرائيلي اتباع               
أي طريقة عنيفة أو سلمية مهما كانت بغرض نزع االعتراف من األسير الفلـسطيني، وأقـرت بجلـسة                  

 الدفاع عن أرضه وكيانه، واسـتقبلت       أخرى أن األسير الفلسطيني هو إرهابي غايته سفك دماء اليهود ال          
  .مصلحة السجون هذه القرارات بأريحية وراحت تتصرف بحرية دون رأفة أو رحمة ،،

والقائمة تطـول،   " المسكوبية، بيتاح تكفا، الجلمة، عتصيون    "فحدث وال حرج عن زنازين التحقيق المسماة      
 وال حـرج عـن الـسجون        هي مبان تخبئ خلفها عالماً أسود كله تعذيب وصراخ وضـرب، وحـدث            

اإلسرائيلية المقامة فوق أراضينا، والتي ال يتوفر فيها أدنى حق من حقوق األسير الفلسطيني التي تسحب                
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منه تبعا للمزاج الصهيوني والمخطط السري الذي يهدف لقتل األسير فكريا ومعنويـا وجـسديا، وهـو                 
سيرة وعدد األسرى المرضى نفسيا وجسديا      مخطط بطيء التنفيذ مضمون النتائج، فعدد شهداء الحركة األ        

  .تجاوز حد المعقول ،،
كل هذا واإلعالم العربي والدولي مشلول ال يكترث بهذه األنفس التي تزهق خلف القضبان اإلسـرائيلية،                

  .حيث إن محاوالته معدودة جدا وإذا أغلق الباب أمامها فلم يكترثوا لهذا اإلغالق حتى ولو مجرد تنويه
 هو السلطة الرابعة في الوطن الذي يحكم ويحاسب ويكشف ويحقق، وال يحق ألي جهـة أن                 إن اإلعالم 

تمنع وصوله ألي موقع مهما كان مركزه، بل ولإلعالم دوما تأثير كبير في رفع شأن موقـع وخفـض                   
  !!لماذا يتقاعس اإلعالم العربي والدولي أمام قضية األسرى الفلسطينيين ؟؟.. موقع آخر ولكن

  !!الم العربي والدولي مسيس بسياسة الدولة التي يتبعها؟؟وهل اإلع
  !!وهل اإلعالم العربي والدولي يخضع لقوى حزبية أو عالمية تسير توجهاته؟؟

لوال أن األمر غير ذلك لوجدنا كل وكاالت األنباء كاإلعصار على السجون اإلسرائيلية، ولتغيـر واقـع                 
نه تحت مجهر اإلعالم، ولكـن لـم يفـتح بـاب الـسجون              األسير الفلسطيني، ولعلم العدو الصهيوني أ     

اإلسرائيلية ألي وكالة إعالمية إال لواحدة أو اثنتين من الوكاالت الغربية وعدد قليـل آخـر لمراسـلين                  
إسرائيليين يعملون لصالح وكاالت دولية أخرى، سلط اإلعالم العربي فيها على جانب بسيط مـن واقـع                 

امل لقناة الجزيرة القطرية الفضائية التي حاولـت الـدخول للـسجون،            األسرى في السجون، تبعه منع ك     
  . فمنعت ولألسف استسلمت للواقع 

أما الوكاالت األجنبية األخرى أرسلت مراسلين إسرائيليين تعمدوا إظهـار الجانـب الـسلبي الفكـري                
وا أنهم يعيشون فـي     لألسرى، و ادعوا أن أغلبهم يقبع في السجون على خلفيات اجتماعية ال وطنية، وبين             

فنادق خمس نجوم ،وعدم وجود إعالم يرد على هذا اإلعالم المعادي جعلهم يتمادون وينشرون األكاذيب،               
ولم يتوفر لإلعالم الوطني الفلسطيني فرصة الدخول إلى السجون اإلسرائيلية، ولكنهم غطوها بشكل شبه              

نونيين لألسـرى داخـل الـسجون، فكـان         كامل من خالل التقارير الصادرة عن زيارات المحامين القا        
للصحافة المكتوبة والمسموعة نجاح أعلى من الصحافة المرئية نوعا ما، ولكن يتميز اإلعالم المرئي أنه               
يوثق المعلومة صوتا وصورة، ويجعل وصوله منبرا لتغطية الواقع االعتقالي عن قرب ورصـد عـين                

  .الكاميرا لتفاصيل المكان
ربي والدولي أن يشكل استراتيجية إعالمية قوية مدروسة للوصول إلـى داخـل             مطلوب من اإلعالم الع   

السجون، وفضح الواقع االعتقالي لألسرى الفلسطينيين، والعمل بشكل مـنظم ومـسؤول عـن التحـرر              
لألسرى واإلثبات عبر الكلمة والصورة أن هذا االحتالل الجاثم فوق أراضينا ويعذب أبناءنا ويأسرهم في               

افق المواصفات الدولية، هو احتالل غير قانوني وعليه تحرير كـل األسـرى، إذ تتمـادى                سجون ال تو  
  .مصلحة السجون في انتهاكاتها ألنه ال رقابة إعالمية عليها وعين الكاميرا والقلم غائبة عنها تماما
تمـادي  فليعلم اإلعالم العربي والدولي أنه هو المسؤول األول عن تدمير حياة األسرى داخل الـسجون و               

العدو وتسلطه، ومطلوب منه إرسال مراسليهم في فلسطين لتغطية الواقع االعتقالي، ال االنهـزام أمـام                
رفض مصلحة السجون وإغالق األبواب في وجوههم، وإال فعلى اإلعالم واإلعالميين التقدم بالـشكاوى              

 مزاولة عمله هو انتهاك كبير،      القانونية النتزاع حقهم بالدخول للسجون اإلسرائيلية؛ ألن منع اإلعالم من         
  .وغيابه يساهم في تفاقم المجازر اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين

صرخة نداء من األسرى لإلعالم العربي والدولي أال تستسلموا ،،وتذكروا أننا إحدى فئـات المجتمـع،                
  .موإال ال خير فيكم وال في مهنية عملك.. وعليكم أن تقفوا وقفة حق أمام قضيتنا

  ٢٦/٥/٢٠١١فلسطين اون الين، 
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  البستنجي .٥٠
  علي هويدي

  تقض مضاجع االحتالل" البستنجي"لوحة  :٢٠١١ ايار ١٥من تداعيات مسيرة العودة في 
 فرداً يمثلون عائلة فلسطينية من مدينة يافا، يمتلكون واحدة من بيارات فلسطين الكثيـرة، الجـد                 ١٣هم  

تدون اللباس التراثي الفلسطيني، خلف العائلة تبدو شـجرة مثمـرة           والجدة واألبناء واألحفاد، جميعهم ير    
  . تتدلى منها حبات البرتقال اليافاوي الذي ال يزال محل استقطاب مختلف دول العالم

، طبعـا   ٢٠١١ ايـار    ١٥التي لم يكن ليكترث لها أحد قبل مسيرة العودة فـي            " البستنجي"إذاً هي لوحة    
كما قال عنها شلومو غازيت،     " حرب التحرير الفلسطينية  "كما قبله، هي    فالحدث جلل وما بعد الحدث ليس       

الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية وللوكالة اليهودية، وهي حسب الرئيس األسبق لـديوان اسـحاق              
 الذي سيتحول الى نوعي ستستـصعب الدولـة         - أي آالف الالجئين     –السالح الكمي   "رابين ايتان هابر    

 للنكبة وبحق بداية عهد جديد في الصراع بـين إسـرائيل            ٦٣ه، وبأن إحياء الذكرى الـ      العبرية مواجهت 
  ".والعرب

الفنان بوكبزا الذي استند في لوحته على صورة كان قد التقطها الفنـان األرمنـي               " البستنجي"رسم لوحة   
قد عقـب بـوكبزا     و.  لعائلة فلسطينية من يافا كما ذكرت وسائل االعالم        ١٩٣٩اليهو قهوجيان في العام     

هدفه ليس اإلثارة وإنما يحمل أجندة سياسية وفكراً مشروعاً، وأنه يسعى إلعادة الـذاكرة إلـى                "قائالً بأن   
المفارقة ان الالجئ الفلسطيني حسن حجازي الذي نجـح بـاختراق الـشريط             ". حقيقة تم تغييبها وحجبها   

رية الى االراضي الفلسطينية المحتلة في      الفاصل بين مدينة مجدل شمس السورية المحتلة واالراضي السو        
ال أومـن بالقـضاء     "،  أيضا من مدينة يافا وتحدث من مدينته قـائال            ٢٠١١ ايار   ١٥مسيرة العودة في    

، ولو كان ابن يافا المرحوم شفيق الحوت على قيد الحياة، ايضاً لكان له              "االسرائيلي وال اعترف باسرائيل   
  . ل يافا سنة على احتال٦٣موقفاً فاصالً و

تخلـد النكبـة   "سارع قادة اليمين اإلسرائيلي للمطالبة بإزالة اللوحة من على جدران الكنيست، ألنها باتت    
اليميني ارييه إلداد،   " االتحاد القومي "كما يقول عضو الكنيست من      " تؤكد الرواية الفلسطينية  "و  " الفلسطينية

قاء، لكن المرات القادمة ستختلف عـن المـرات         فقد بات أعضاء الكنيست ملزمون للنظر إليها في كل ل         
تذكرهم ببطوالت مارون الراس ومجدل شـمس وغـزة، وتظـاهرات           " البستنجي"السابقة، فاليوم لوحة    

 والتضامن العالمي، وبأن الالجئ قد أصبح على مـشارف العـودة،            ٤٨األردن ومصر والضفة وداخل     
وما ما، تذكرهم بالجرائم التـي ارتكبوهـا بحـق          تذكرهم بان شخوص العائلة في اللوحة ستخرج اليهم ي        

، هي اللعنة التي ستالحقهم في يقظتهم،       ..الفلسطينيين اآلمنين العزل في يافا وعكا وحيفا وصفد والناصرة        
في نومهم وفي احالمهم، عيون أصحاب األرض تحدق بهم، تالحقهم كيفما تحركوا، تطالب بمقاضـاتهم،         

 سنة من معاناة اللجوء، تطـالبهم بتطبيـق حـق عـودتهم،             ٦٣يض عن   تطالبهم بالرحيل، تسألهم التعو   
  ...وبتحملهم لمسئولياتهم عن جرائم التطهير العرقي التي مورست بحقهم وترحيلهم قسرا عن بلدههم 

رسالة مسيرة العودة قد وصلت الى كافة ارجاء المعمورة وفي أكثر من اتجاه بان الالجئين في الـشتات                  "
شد إصراراً على تقديم الغالي والنفيس في سبيل عدم التخلي عن حقوقهم المشروعة وفـي               قد باتوا اليوم أ   

يقول ماجد الزير مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لنـدن فـي لقـاء               " المقدمة منها حقهم في العودة    
ه ولعل الرسالة األبلغ قد وصلت الـى االحـتالل نفـس          . ٢٠١١ ايار   ١٥اجرته معه قناة الجزيرة مساء      

هما مشهدان يختصران القصة برمتها، عودتنا باتـت        ... خاصة بعد تصريحات نتنياهو وفيلتمان واوباما     
  .. على بعد امتار، وعودتهم ايضا باتت على بعد امتار لكن في االتجاه المعاكس

  .               .ثمن العودة ليس اقل من الشهادة... قالت كلمتها وباسم اكثر من ستة ماليين الجئ" البستنجي"لوحة 
٢٧/٥/٢٠١١  
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  الخطاب ليس سالما .٥١
  ايهود اولمرت

وأثـارت احـساسا    . كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام مجلسي الكونغرس كانت مثيرة لالنطبـاع           
مبررا بالفخار في أوساط العديد من االسرائيليين ممن هم ليـسوا مـستعبدين للخـصومات والكراهيـة                 

وهو يعرف كيف يتحدث الـى      .  مصقع وكفؤ على نحو خاص باللغة االنجليزية       نتنياهو خطيب . السياسية
وليس صدفة أن نال استقباال حارا وعاطفا جدا فـي          . المفهومة والتي تدخل القلب   " باالمريكية"االمريكيين  
ال غرو أن خطابه، الذي بث في البث الحي والمباشر في البالد، نال رد فعـل مـشابه فـي                . الكونغرس
  . هذه لحظة راحة كل اسرائيل يحق له أن يستمتع بها وأن يتفاخر فيها.  االسرائيلي أيضاالجمهور

 لعل هذه كانت اللحظة االكثر فرحا في حياتنا السياسية منذ زمن بعيد، ويحتمل أيضا أن تبقـى كـذلك                   
سي، مثل هذه الخطابات هامة وبالضرورة هي جزء من جدول أعمال كل سيا           . لفترة زمنية طويلة اخرى   

بيد أن الخطابات ال يمكنها أن      . وبالتأكيد السياسي االسرائيلي الذي يظهر في أحد االماكن االهم في العالم          
على أي حال هذه ال تجد تعبيرها فـي         . مثل هذه ال يوجد السرائيل اليوم     . تكون بديال عن سياسة السالم    

  . اقوال نتنياهو في امريكا وال حتى في البالد
 كان نتنياهو نجح في اخافة رئيس الواليات المتحدة أو ان الرئيس اوباما كان حازما بما                 السؤال ليس اذا  

. الرئيس اوباما لم يغير ولم يجدد شيئا في خطابه االسبوع الماضي          . يكفي كي يثير المخاوف في أوساطنا     
ربية، من استراليا عبـر  العالم بأسره، وبالتأكيد البلدان الع. فقد عبر عن الحقيقة البسيطة التي ال مفر منها      

 تؤيد بشكل ال لبس فيـه حـل         - دون استثناء    -كندا واوروبا وكل االدارات االمريكية في الجيل االخير         
هذا ما قاله اوباما في خطابـه       .  مع تبادل لالراضي   ٦٧النزاع بيننا وبين الفلسطينيين على اساس حدود        

ن الخطابين، وان كان الرئيس اوبامـا أيـضا لـم           شيء لم يتغير بي   . االول وعاد وأكده في خطابه الثاني     
واضح أن تبادل االراضي سيغير مـسار خـط الحـدود           .  يعرض في نهاية اليوم خطة سياسية متبلورة      

. ٦٧، ولكن هذا التغيير ال يعني التخلي عن مطلب الحل على اسـاس خطـوط                ٦٧بالقياس الى خطوط    
 الـى سـيادة     ٦٧ن سيادة اسرائيل حتـى العـام        تبادل االراضي سيستدعي نقل مواطنين كانوا جزءا م       

حجمهـم ومكـانهم سـيبحثان فـي        . فلسطينية مقابل ثالثة تجمعات سكانية يهودية في يهودا والـسامرة         
 هو المفتاح لـذلك     ٦٧أساس خطوط   . حل الدولتين للشعبين حيوي المن اسرائيل ووجودها      . المفاوضات

  . وليس لنا ما نخشاه في هذا السياق
دول العالم المتنورة باسرها، بما فيها الغالبية الساحقة من الجمهور االمريكي،           .  بالنسبة للقدس   هكذا أيضا 

هذا محتم، وهذا ايضا صحيح وجيـد لمـن         . تؤيد قطع االحياء العربية في القدس عن السيادة االسرائيلية        
دية سابقا أعرف ذلك    كرئيس البل . ال مفر من هذا   . يرغب في الحفاظ على عاصمة اسرائيل كمدينة يهودية       

يمكن ان يـدور    . من يرفض البحث في ذلك يقضي على فرص المسيرة السلمية         . جيدا، وهذا ايضا ممكن   
المرء لسانه، ان يوقظ متطرفي اليمين وأن يجترف هتافات التأييد مـن المـستوطنين، ولكـن الـسالم،                  

  .المفاوضات الحقيقية والفهم في العالم لن تنشأ عن ذلك
هناك من يعتقد بانـه  . ير لحملة خطابات رئيس الوزراء في الواليات المتحدة يثير قلقا عميقا           السطر االخ 

في المواجهة التي ال داعي لها مع اوباما، في الخالف العلني مع الواليات المتحدة فـي عـدم االتفـاق                    
مام نحو الهـوة    آخرون سيقولون ان بذلك اتخذنا خطوة الى اال       . الواضح مع اوروبا، تراجعنا الى الوراء     

هوة من شـأنها أن     . هوة العزلة، الشجب، المقاطعة واالنتقاد المتطرف     . السحيقة على شفا بيتنا منذ زمن     
تؤدي، في نهاية المطاف، الى الخسارة الدراماتيكية لمكانة اسرائيل في العالم كدولة محبة للسالم ترغـب                

  . القلب، صعب على التنفيذ ولكن محتمبصدق في التوصل الى اتفاق على اساس حل وسط أليم، يحطم 



  

  

 
 

  

            ٣٧ ص                                    ٢١٥٨:         العدد       ٢٨/٥/٢٠١١ السبت :التاريخ

استطالعات الرأي العـام يمكنهـا أن تـنهض         .  هتافات الفرح من الجماهير من شأنها أحيانا أن تضلل        
الشجاعة، التصميم، القدرة على اتخـاذ القـرار وباالسـاس االسـتعداد            . ولكنها ال تغير الواقع   . بالمزاج

  .ياسيين من الداخل هي االختبار الحقيقي للزعامةللمواجهة حتى مع رجال الحزب والمؤيدين الس
 رئيس الوزراء االول السرائيل دافيد بن غوريون، والذي في عهده لم تكن هناك اسـتطالعات للـرأي                 

ال اعرف ماذا يريده الشعب، أعرف ماذا       : "العام بموجبها يمكن معرفة الى اين تهب الريح قال ذات مرة          
لصنع السالم، للموافقة على انسحاب الى حدود تقوم على اساس خطوط           اسرائيل تحتاج   ". يحتاجه الشعب 

، الحفاظ على االجزاء اليهودية في القدس، التوصل الى ترتيبات امنية تـضمنها الواليـات المتحـدة               ٦٧
لـيس  . وتضمن أن تكون نتيجة المسيرة تحافظ على دولة اسرائيل كوطن قومي وآمن للشعب اليهـودي              

  . بل بالواقع الذي سينشأ جراء االتفاق-بالتعهدات اللفظية 
 هذا لن يتحقق بخطابات في الكونغرس او في الكنيست، بل بشجاعة اتخاذ القرارات التي تغيـر الواقـع                  
الذي يخلق تهديدا حقيقيا على مكانة دولة اسرائيل، على الدعم الدولي لها وعلى مستقبلها كدولة يهوديـة                 

  . وديمقراطية
  يديعوت

  ٢٧/٥/٢٠١١، خباريةوكالة سما اإل
  
  خطوط لتبادل االراضي .٥٢

  البروفيسور جدعون بايغر
في اطار اتفاق سالم يفترض ان يتم التوقيع عليه بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستكون حاجة الى نقل                 

كان المبدأ  . اراض من دولة اسرائيل الى سيادة السلطة الفلسطينية مقابل اراض تريد اسرائيل ضمها اليها             
. ١:١ذي تم تحديده في خطبة رئيس الواليات المتحدة باراك اوباما بصراحة هو تبادل اراض بنـسبة                 ال

وكما يبدو االمر في هذا األوان، ال يوجد اجماع بين مقرري السياسة على صورة االراضي التي تريدها                 
وينبغـي لنـا أن     . ، وكل واحد يرسم الخط حسب رؤيته      »الكتل االستيطانية «اسرائيل لنفسها التي تسمى     

نذكر انه برغم وجود اجماع عند الجمهور في الظاهر على ان القدس غير مختلف فيها، يبدو انه حتى اذا                   
 رمات اشكول وغيلو وراموت والتلة الفرنـسية        –أرادت اسرائيل التمسك باألحياء وراء الخط االخضر        

بلدة القديمة فستضطر الى ان تـدفع  والنبي يعقوب وبسغات زئيف وجبل أبو غنيم بل الحي اليهودي في ال 
  .١٩٦٧عن ذلك أمتارا مربعة من مساحة اسرائيل قبل 

من غير ان نبحث في سؤال ماذا تريد اسرائيل ان تضم اليها، يحسن ان نفحص قبل ذلك عن كـل مـا                      
يـدعو االول الـى     . هناك توجهـان  . تستطيع اسرائيل اعطاءه بدل االراضي التي تريد ان تضمها اليها         

 وهنـاك مـن     –» أم الفحم أوال  « خطة   –اح اراض يسكنها جزئيا عرب من مواطني دولة اسرائيل          اقتر
  .يقولون انه ينبغي نقل اراض بال سكان فقط

، مع مساحة القدس الشرقية التي ضمت الى اسرائيل باجراء مـن            »يهودا والسامرة  «–إن مساحة الضفة    
 في المائة من مساحة الضفة يعني       ١نا فان كل    ومن ه .  آالف كيلومتر مربع   ٦طرف واحد هي نحو من      

 ١٩٦٧وكي نعثر على اراض غير مأهولة على طـول خطـوط            .  ألف دونم  ٦٠ كيلومتر مربع أو     ٦٠
يحسن ان نفحص عن اراض يستطيع الفلسطينيون عرضها بمثابة انجاز واالسرائيليون بمثابـة ضـرر               

بلدة يهودية أو عربية، للحفاظ علـى قاعـدة   ينبغي الحرص على عدم المس بالمساحة المبنية من   . ضئيل
االجماع الوطني، لكن يمكن نقل اراض زراعية أو اراض غير مفلوحة تقع داخل بلدات تجاور خطـوط                 

وينبغي ايضا الحرص على عدم نقل اراض ذات أهمية استراتيجية أو أمنية أو دينية أو تاريخية                . ١٩٦٧
ية كمشروع النقل القطري أو خط أسالك كهربائية قطـري          كثيرة، أو اراض فيها بنى تحتية مدنية مركز       
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ومن جهة ثانية يحسن ان نفحص عن       .  وغير ذلك، وكذلك موارد مهمة السرائيل      ٦أو مسار الشارع رقم     
  .اراض فيها قدرة على التمكين من توسيع بلدات فلسطينية وبناء كتل استيطان جديدة للفلسطينيين

ممكن نقل االراضي التالية الى الدولة الفلسطينية في اطـار تبـادل            يبدو في ضوء ذلك انه سيكون من ال       
 دونم من قطع على طول الخـط الحـالي، الـى            ٢٥,٨٠٠في المنطقة المجاورة لقطاع غزة،      : االراضي

تحديد كتلتين كبيـرتين وعـدد      » يهودا والسامرة «مبعدة بضع مئات من األمتار شرقا، ويمكن في منطقة          
 دونم، وفي جنوب    ٤٠,٣٠٠ – بدرس   –لتان الكبيرتان هما في منطقة رأس العين        الكت. قليل من االراضي  
 تيرات تـسفيه    –قطعة ناحل بيزك    : واالراضي القليلة المساحة هي   .  دونم ٥٦,٢٥٠ –شرق جبل الخليل    

 دونم؛  ١,٨٧٥ – دونم؛ وشرقي أم الفحم      ٣,٢٤٠ – زبوبة   – رام أون    – دونم؛ ومنطقة الجلمة     ٧,١٥٠ –
 – دونم؛ وشرقي الطيبة     ٨٢٥ – بحن   – دونم؛ وشرقي ابطن     ١,٨٧٠ – بير السكة    – مصر   وشرقي كفر 

 دونم؛ ومنطقـة    ٣,٢٢٥ – دونم؛ ومنطقة السومرية     ٢,٦٥٠ – عدوالم   – دونم؛ ومنطقة نحوشا     ٤,٦٥٠
  . دونم١٢,١٥٠ –ياعر يتير 

ون من الممكن نقلها     ألف دونم سيك   ١٣٤نحو من   » يهودا والسامرة «يوجد في الحاصل العام قرب منطقة       
فاذا ضممنا المنطقة المجاورة لقطـاع غـزة فـان حاصـل            . بحسب هذه الخطوط الى الدولة الفلسطينية     

 في المائة مـن مـساحة       ٢,٥ كيلومتر مربع أو مساحة تساوي       ١٦٠االراضي التي يمكن نقلها نحو من       
  .الضفة

ومن .  كيلومترا ٤٠ هي نحو من     ١٩٦٧إن مساحة األحياء االسرائيلية في القدس التي تقع وراء خطوط           
يمكن أن تُـشمل    .  كيلومترا مربعا  ١٢٠، ال يمكن أن تشمل أكثر من        »الكتل االستيطانية «هنا فان مساحة    

في هذه المساحة غوش عصيون من غير مدينة افرات وبيتار العليا ومعاليه ادوميم وجفعات زئيف وهار                
إن كل طلـب ارض اخـرى       . يت آريه لكن ال أكثر من ذلك      أدار وموديعين العليا والفيه منشه والكنا وب      

وسيحتاج قادة الدولة لذلك الى ان يقـرروا        . سيفضي بالضرورة الى تنازل عن واحدة من هذه االراضي        
  .ما هي الكتل االستيطانية التي من الحيوي ضمها الى اسرائيل

  محاضر في قسم الجغرافيا في جامعة تل ابيب*
  ٢٧/٥/٢٠١١، هآرتس

  ٢٨/٥/٢٠١١، ة الجديدة، رام اهللالحيا
  
  فتح معبر رفح من نتائج الثورة .٥٣

  تسفي برئيل
، كمـا   »مظاهرة الثورة الثانيـة   «كيف سيظهر اليوم ميدان التحرير في القاهرة؟ قبيل المظاهرة الكبرى،           

. يسميها بعض من حركات االحتجاج، يتضح الخالف العميق بين الثوار وبين الجيش وبينهم وبين أنفسهم              
الدعوة للخروج بقوى كبرى للتظاهر ضد سلوك المجلس العسكري االعلى الذي يـدير شـؤون مـصر                 
أخذت في التبلور في االيام االخيرة في اوساط معظم حركات االحتجاج التي تطالب الجيش بـان ينقـل                  

ـ    . بسرعة الحكم الى حكومة مدنية ال يكون فيها سوى ممثلين عن الجيش            ة وتطالب الحركات باعداد خط
بعضها تطالب بتعديالت في الدستور قبل االنتخابات المرتقبة في ايلـول           . سياسية مفصلة للمرحلة التالية   

وليس بعدها، وبعضها محبط من وضع االمن الشخصي واهمال الشرطة التي يبدو أنها عـن قـصد ال                  
  .تعمل ضد خارقي القانون، ومن الوضع االقتصادي الذي ال يبدي بوادر انتعاش

عمـل  «بل، أعلن االخوان المسلمون بانهم ال يعتزمون المشاركة في المظاهرة وذلك ألن هذا هـو                بالمقا
موقف االخوان المسلمين هذا يثير انتقادا الذعا لدى حركات االحتجاج التي تعتقد بان امتناع              . »ضد االمة 

حزبا، الجيش ال يعارض    يمكنهم أن يشكلوا    . االخوان عن المشاركة ينبع من أنهم حققوا منذ اآلن مطالبهم         
الجيش من جهته أعلن بأنه لـن       . بينهم وبينه » اقيم حلف «نشاطهم السياسي ويبدو، حسب منتقديهم، بأنه       
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يكون متواجدا في المظاهرة ألنه يعتمد على المتظاهرين في أن يحافظوا على النظام وان قواته سـتكتفي                 
  .بالدفاع عن المنشآت الحيوية

 ايضا ال يعرضون موقفا واحدا، وذلك ألن الحرس الفتي لديهم يعتزم مع ذلـك               ولكن، االخوان المسلمون  
. االنضمام الى المتظاهرين ونشطائه يرون أنفسهم جزءا ال يتجزأ من عموم حركات االحتجاج المصرية             

يبدو أن اسقاط النظام وباالساس تقديم عائلة ابناء مبارك الى المحاكمة ال ترضي حركات االحتجاج التي                
أمس األول، بالمناسبة، نشرت شهادة عمـر       . الب ليس فقط باسقاط النظام القديم بل وباقامة نظام جديد         تط

يتبين منها أن الرئيس مبارك     . سليمان، وزير المخابرات السابق، في قضية اطالق النار على المتظاهرين         
قتـل لمتظـاهر ولـم      وقد بلغ عن كل حالة اطالق نار وعن كل          . عرف باحداث اطالق النار بتفاصيلها    

شهادة سليمان ستكون حرجة في الحكم على الرئيس مبارك، الذي ادعـى            . يعرب عن أي معارضة لذلك    
  .بانه لم يأمر باطالق النار على المتظاهرين

الى جانب التطورات في الساحة الداخلية، بدأ المجلس العـسكري برسـم الخطـوط الجديـدة للـسياسة                  
 وزارة الخارجية المصرية امكانية استئناف العالقات الدبلوماسية مع         ضمن امور اخرى تدرس   . الخارجية

وحسب مصادر فلسطينية، فان فتح المعبـر هـو         . ايران وكذا فتح معبر رفح كجزء من السياسة الجديدة        
  .تطبيق لجزء من الوعود التي قطعتها مصر لحماس مقابل التوقيع على اتفاق المصالحة مع فتح

ئناف محادثات المصالحة تحدث مسؤولون في الحكم المصري الجديد، بمن فـيهم       ومع ذلك، حتى قبل است    
وزير الخارجية نبيل العربي وعمرو موسى الذي يعتزم التنافس على منصب الرئاسة في صـالح فـتح                 

، »فتح المعبر هو استجابة لمطالب الجمهـور      «. المعبر كجزء من فك االرتباط عن سياسة مبارك السابقة        
مـصر لـم    . ي ذكر المظاهرات التي اندلعت في مصر عدة مرات مطالبة بفتح المعبر           كتب محلل مصر  

فتح المعبر كفيل   . ، وبالتالي ال ترى في فتح المعبر خرقا لالتفاق        ٢٠٠٥توقع على اتفاق المعابر في العام       
يلية بان يمنع االسطول التركي المرتقب في حزيران، ولكن في نفس الوقت يجعل سياسة االغالق االسرائ              

  .على غزة غير ذات صلة
  ٢٧/٥/٢٠١١، هآرتس
  ٢٨/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  االردن هو فلسطين .٥٤

  شالوم يروشالمي
وهي تقول انها فرحة، ولكن بالتأكيد غير فخورة برئيس الوزراء بنيـامين            . غيئوال كوهين تنتقي الكلمات   

 حتى وان كان هنا وهناك يكبو بفظاظة، مثلمـا          نتنياهو في الطريق الصحيح،   . ليست فخورة بعد  . نتنياهو
حسن أن نتنياهو شدد على مسامع الكونغرس بان القدس لن تقسم،           . "في الخطاب امام مجلسي الكونغرس    

ولكن خطير جدا انه انجرف ووعد بيد سخية بأرض واسعة للدولة الفلـسطينية علـى حـساب اقـتالع                   
رف مثلي بان الدولة الفلسطينية، اذا ما قامـت سـتكون   هو يع. "، تقول كوهين بوجه متجهم   "المستوطنات

  ". تهديدا على المستوطنة التي تسمى دولة اسرائيل
كما أن لـديها    . ، تجمل كوهين التردد حول خطابات نتنياهو في واشنطن        "نتنياهو يمكنه أن يتباهى بنفسه    "

اذا لـم يطـرح   . ة بـال تلعـثم  اذا كان يقول الحقيق  "وتضيف  " ان يتعلم "وهي تقترح عليه    . رسالة تربوية 
اذا كان ال يخضع الريح أمـام الحقيقـة         . عالمات استفهام وثالث نقاط، بل مجرد ثالث عالمات تعجب        

احيانا يقترحون عليه أن يقول نعم ولكن واحيانا        . أسمع وأقرأ كل المحللين   . فانهم يقدرونه أكثر بأضعاف   
  ". كناما انا فأقترح عليه أن يقول ال وبدون ل. ال ولكن

وهي تتوجه الـى الـرئيس بلغـة        . من ناحية كوهين فان الرئيس براك اوباما هو رجل ال يدرك الواقع           
ما هذا االنقطاع عن الواقع؟ عـن كـل مـا      . كل السياسة ضدك  . كل التاريخ ضدك  : "المخاطبة فتقول له  
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 حماس ال يمكن    ولكن بالمقابل انت تعترف بانه مع     . يحصل هنا؟ انت تقول بسرعة بسرعة ال يوجد وقت        
  ".إذن اين هنا السرعة؟ وماذا ستنفع السرعة؟. صنع شيء

أنا ادعو اوباما الى زيارة مقابر      . اذا لم يكن يقوم على اساسات     . االنسان يتشوش اذا لم يكن لديه أ أو ب        "
فليتنزه قليال بين شواهد مشروع روجرز، صـيغة كلينتـون ومـشروع            . مشاريع السالم للشرق االوسط   

وبدال من اعطاء درس لنتنياهو فليحاول أن يفهـم         . ريبا مشروعه سيجد نفسه عميقا في التراب      وق. بوش
هو شاب كفؤ، خريج هارفرد وهو سيفهم بان هناك شيء واحد يفشل كل من يحاول               . لماذا دفن كل شيء   

  . حل المشكلة
  وهو؟

هـذه  . ل الى الـصخرة   انت تص . هذه سالمة تاريخية  . هذه ليست سالمة سياسية   . جذر القضية تاريخي  "
ال يا اوباما انـت ال    . يمكن الضحك من التعبير، ولكن على هذه الصغرة تفجر كل شيء          . صخرة وجودنا 

كل حل يأخذ منا القدس لن يكـون        . كل حل ال يكون تاريخيا لن يكون سياسيا ولن يكون واقعيا          . تستطيع
إذن أنا أعـرف    . يجر حربا وليس سالما   كل حل يجلب الى هنا دولة ال تعترف بنا كدولة يهودية س           . قائما

  ".مصر ال تطالب بارضنا. مصر لم تعترف باسرائيل كدولة يهودية كما يقولون لي، ولكن هذا يختلف
  ما هو في واقع االمر حلك السياسي؟

 فـي   ٨٥. االردن هو فلسطين  . هذا هو حلي وكذا حل بنيامين نتنياهو      . توجد دولة فلسطينية في االردن    "
رئيس الوزراء فلسطيني، قادة الجيش، الساللة الهاشمية لحسين لم         . السكان هناك هم فلسطينيون   المائة من   
ما هذا؟ يقيم حدودا لدولـة فلـسطينية مـع دولـة            . انا أسمع اوباما يقيم لنا حدودا مع االردن       . تعد قائمة 

  ".فلسطينية اخرى؟ فليأخذوا االردن، وربما أيضا أريحا وهذا هو
  لذات عن دولة فلسطينية في يهودا والسامرة؟نتنياهو يتحدث با

أنا اعرف قوة منطقه السياسي، والءه للتاريخ، اليوم يتحدث عن دولتين النه ال مفـر               . هو ال يؤمن بذلك   "
لدينا اناس يعانون من مـرض      . فنحن لم نعد بعد الفي سنة الى دولة فلسطين بل الى بالد اسرائيل            . أمامه

  ". هذا، ولكنه يريد أن يبقىنتنياهو يعرف . روح التاريخ
  إذن ماذا سيحصل؟

هو لن يقول كل الحقيقة، ولكنـه سيتـصرف         . وهو لن يقبل أي حل مناهض للتاريخ      . نتنياهو لن يبيعنا  "
. كانت لي لحظات يئست منه، الى أن جاء هذا الخطاب امام اوباما في البيـت االبـيض                . حسب حقيقته 

وهـو  . وهناك لنتنياهو صعود وهبوط   . عدني على اال ايأس منه    اشكره على انه سا   . فاعادني الى االيمان  
  ".يعرف أنه ال يوجد هنا سنتيمتر واحد احتليناه
  ولكن يوجد هنا مليونا فلسطيني في االحتالل؟

واضح انه ال يمكننـا     .  في المائة منهم ليصوتوا للكنيست     ٣٠نقبل  . من يعترف بدولة اسرائيل يعيش هنا     "
لـو كنـت رئـيس الواليـات     . ل االخرين يمكن أن يصوتوا للبرلمان في االردن   ك. أن نقبل اعدادا أكبر   

من دمر العراق والقى بالرئيس مبارك الى سلة المهمالت، أفال يمكنه أن يقرر             . المتحدة لتبنيت هذا الحل   
  ".خطوطا لدولة فلسطينية في االردن؟

   وماذا اذا اقام نتنياهو دولة فلسطينية؟
وهو ال يتـسخ اال     . ففي داخله نتنياهو نظيف   .  يسقطوه حتى لو ارتكب اخطاء     آمل اال . هذا لن يحصل   "

  ". من الخارج
  معاريف

 ٢٧/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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