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  الحكومة القادمة ستعفى من متابعة الشأن السياسي: هنية .1
أعلن رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية االثنين عن توجه وفد من  :اشرف الهور-غزة 

حركة حماس إلى القاهرة وبحوزته أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة ووزرائها، داعياً إلى إغالق 
  .، ومنظمة التحرير الى سحب اعترافها بإسرائيل'االعتقال السياسي'ملف 

توجه إلى القاهرة لعرض أسماء ' حماس'لمجموعة من الصحافيين في مكتبه في غزة، إن وفد وقال هنية 
مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة ووزرائها، وجدد التأكيد على أن حكومته جاهزة لدفع استحقاقات 

  .المصالحة الفلسطينية، في إشارة إلى استقالة حكومته بعد توقيع المصالحة
 باقي الفصائل اتفاق المصالحة، الفتاً إلى أن مهام الحكومة القادمة هي التحضير وعبر عن أمله أن توقع

  .لالنتخابات وإعادة االعمار ورفع الحصار عن القطاع
ودعا إلى إغالق ملف االعتقال السياسي، ووقف الحمالت اإلعالمية ونشر ثقافة الوئام الوطني لدفع 

  .عجلة التوافق الوطني
 الحكومة بعد انجاز المصالحة هي التحرير، مطالبا منظمة التحرير بسحب ورأى هنية أن أولويات

  .االعتراف بإسرائيل والتأكيد على بقاء المقاومة
ليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة لمرحلة '  الفلسطينية-الفلسطينية'وقال إن التوقيع على الورقة 

  .'قة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطينيفلسطينية تستوجب تكاثف الجهود وتوافر كل النوايا الصاد
كما اكد هنية ان الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفى من متابعة الشأن السياسي 

  .'المقاومة'مشددا على ضرورة التوافق حول ادارة الصراع مع اسرائيل و
لقادمة المتفق عليها من متابعة الشأن تم االتفاق على ان تعفى حكومة التوافق الوطني ا'وقال هنية 

  .'السياسي
رئيسها من غزة على اعتبار ان رئيس المجلس 'واضاف ان الحكومة التي جرى الحديث ان يكون 

ستتولى ثالث مهام اولها التحضير الجراء االنتخابات الرئاسية (...) التشريعي من الضفة الغربية 
  .'يروالتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحر

العمل واالشراف على اعادة بناء االجهزة االمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة 'وتابع ان مهمتها الثانية 
  .'والمهمة الثالثة هي اعادة اعمار ما دمره االحتالل االسرائيلي في قطاع غزة وانهاء الحصار

لمصالحة سيجري التباحث في اسم بدءا من الخميس المقبل اي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق ا'واوضح انه 
  .'رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق االطراف

تتولى 'والتي ' االمناء العامين للفصائل'التي تشكلت من ' للقيادة الوطنية المؤقتة'كما سيجري اول اجتماع 
  .'االسالمياعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد 
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كلما اطلنا فترة تطبيق االتفاق كلما . المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات'واكد هنية ان 
  .'سمحنا للتدخل الخارجي

نؤكد ضرورة التوافق الوطني الدارة . اتفاق المصالحة من اجل حماية خيار المقاومة'وقال هنية ان 
في ) في اشارة الى التهدئة الميدانية في غزة(ر التفاهم الفلسطيني الصراع مع االحتالل وامل ان يستم

  .وعبر عن امله في اتخاذ اجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر.'ظل الحكومة القادمة
المقبل بشأن مسألة اقامة الدولة ) سبتمبر(وحول اجتماع الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول 

واضاف ان .'ال اتوقع ان يحصل شيء اذا بقينا نراهن على المصادقة االمريكية'ة الفلسطينية، قال هني
اقامة الدولة الفلسطينية لن تكون من دون قرار من االمم المتحدة بل بقرار فلسطيني رغم اننا ال نريد ان '

  .'ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية
  3/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   حكومة برئاسته وعروض على شخصيات اممية باالنضمام لها عباس قد يشكل: سماوكالة  .2

  اكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس قد يلجأ الى تشكيل حكومة فلسطينية               : غزة –رام اهللا   
  .برئاسته في حال تعذر تكليف شخصية فلسطينية بالمهمة المذكورة

تح وحماس تسعيان الى تشكيل حكومـة       ان حركتي ف  " سما"وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة       
تكنوقراط من شخصيات مؤيدة للحركتين وليس كما يحاول البعض من زج اسمائهم ضمن قوائم لم يـتم                 

واوضحت المصادر ان الحكومة المذكورة قـد        ".المستوزرين"الحديث عنها مطلقا فيما بات يعرف باسم        
لشخصيات االممية والتي لم تعـط ردا حتـى   تضم بعض الشخصيات الفلسطينية الدولية الكبرى وبعض ا    

االن حول احتمال ضمها الى الحكومة الجديدة فيما اثر اخرون عدم االنضمام وابلغوا مسؤولين بمـوقفهم                
  .الرافض لذلك

  3/5/2011وكالة سما االخبارية، 
  

  "بطوليالالعمل اإلرهابي وليس ب"يستنكر مقتل بن الدن ويصفه  هنية .3
 رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية أن منهج حركة المقاومة أكد:  هشام سكيك-غزة 

العمل "مختلف عن منهج تنظيم القاعدة، واصفًا عملية قتل أمريكا ألسامة بن الدن بـ) حماس(اإلسالمية 
  ".اإلرهابي وليس بطولي

وجهان لعملة واحدة أن حماس وتنظيم القاعدة " إسرائيل"وردا على سؤال لمراسل وكالة صفا حول تعبير 
كالم العدو اإلسرائيلي ال يعنينا، وهو ال يعجبه المصالحة بين حركتي حماس وفتح فما بالكم عندما "قال 

  ".نتحدث عن ذلك
نحن نختلف ربما في االجتهاد والرؤية مع المجاهد أسامة بن الدن، ولكن نستنكر هذا العمل "وأضاف 

ن تالحق أمريكا رجل وتقتله في أرض إسالمية، وهذا تدخل اإلرهابي األمريكي وهو ليس عمل بطولي أ
  ".أخر في أرض إسالمي مثل باكستان

علينا أن نفرق بين المقاومة الفلسطينية التي تعمل داخل الحدود واألرض الفلسطينية، وبين التي ال "وتابع 
روفة للعالم العربي تعمل خارج أرض فلسطين، وعلينا أن نفرق بين رؤيتها ومنهجها المنتمي لمدرسة مع

  ".واإلسالمي وبين منهج القاعدة واجتهاداتها وهناك اختالف وتباين بين المنهجين
وغرس هنية شجرة . وكان هنية يختتم حملة غزة أحلى التطوعية حينما أجاب على سؤال مراسل صفا

وشارك وشارك في طالء شارع رئيس غرب غزة في إطار اختتامه للحملة التي نظمتها حركة حماس 
  . ألف متطوع في قطاع غزة100فيها نحو 

  2/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  أولى مهامه منح الثقة للحكومة الجديدةوالتشريعي سيستمر في أداء عمله : بحر .4
، أن المجلـس سـوف      2011-5-2أحمد بحر، االثنـين     . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د      

بحـر فـي    . ساته بمشاركة كافة الكتل والقوائم البرلمانية خالل المرحلة المقبلة وقال د          يستمر في عقد جل   
سيستمر فـي االضـطالع بمهامـه       " التشريعي"نسخة عنه، إن    " فلسطين أون الين  "بيان صحفي وصل    

 ومسئولياته البرلمانية، تشريعيا ورقابيا، في ضوء اتفاق المصالحة الوطنية الذي أنهى االنقـسام ويـّسر              
  . السبل نحو تحقيق الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

وأوضح أن أولى مهام المجلس التشريعي عقب توقيع اتفاق المصالحة ستكون منح الثقة للحكومة الجديدة               
ـ    " التشريعي"حسب األصول القانونية والدستورية، مشدداً على أن         ان لوحـدة الـشعب     يشكل صـمام أم

الفلسطيني ورافعة إلنهاض دوره في إطار البناء الداخلي ومسيرة التحرر الـوطني، وضـامنا إلعـادة                
  . صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس منهجية جديدة

  2/5/2011، فلسطين أون الين
  

  اق المصالحةعباس سيجدد االلتزام الفلسطيني باالتفاقيات الموقعة خالل توقيع اتف: السلطة .5
اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس االثنـين              : وليد عوض  -رام اهللا   

بان االخير سيجدد االلتزام الفلسطيني باالتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وبالحفاظ علـى            ' القدس العربي 'لـ
مرتقبة خالل توقيع اتفـاق المـصالحة       المواقف الفلسطينية المنسجمة مع الشرعية الدولية خالل كلمته ال        

وسيسعى عباس في خطابه الذي سـيلقيه خـالل احتفـال توقيـع              .الفلسطينية غدا االربعاء في القاهرة    
المصالحة الفلسطينية في القاهرة الى ان يطمئن المجتمع الدولي بأن الجانب الفلسطيني لن يغير مواقفـه                

سنؤكد على ان القيادة الفلسطينية ملتزمة باالتفاقيات       'واضاف حماد    .في ظل المصالحة مع حركة حماس     
الموقعة، وسيستمر الجهد الفلسطيني من اجل ضمان تأييد المجتمع الدولي لفكرة اقامة الدولة الفلـسطينية               

انهاء االنقسام يجب ان يؤدي الى استمرار دعم وتأييـد          '، مضيفا   '1967واالعتراف بها على حدود عام      
  .'وليا واالستمرار في عزلة الموقف االسرائيلي وليس العكسالموقف الفلسطيني د

واشار حماد الى ان هناك ثالثة مواقف من المصالحة الفلسطينية االول المتمثـل بـالرفض االسـرائيلي                 
للمصالحة والثاني االمريكي الذي ينتظر ما سيسفر عنه اتفاق المصالحة وبرنامح الحكومة القادمة وذلـك               

  .الوروبي الذي يطالب بان تكون المصالحة باتجاه تقوية الموقف الفلسطيني الرسميالى جانب الموقف ا
  .وطالب حماد بأن توافق حماس على ان يكون برنامج الحكومة االنتقالية القادمة هو برنامج عباس

 ومن جهته اعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن المنظمة والسلطة الوطنيـة                
ومؤسساتها ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاقات وتنبذ العنف واإلرهاب، ليس باعتباره شـرطا للرباعيـة                
  .وإنما جزء من المبادئ الفلسطينية خاصة وان الشعب الفلسطيني يعاني من العنف واإلرهاب اإلسرائيلي

للعـالم مـن القـاهرة      إن الرئيس محمود عباس سيوضح      ' :وقال عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية       '
األربعاء المقبل ان المواقف الفلسطينية لم تتغير بعد المصالحة وان القيادة ستتعاطى بايجابيـة مـع كـل                 

  .المواقف الدولية المسؤولة
  3/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   أموال الضرائب"إسرائيل"السلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها بعد احتجاز : فياض .6

 دعا رئيس الوزراء سالم فياض، الدول العربية إلى اإلسراع بتقـديم الـدعم المـالي للـسلطة                  :رام اهللا 
  .الوطنية، لمساعدتها على اإليفاء بالتزاماتها
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إننا عاجزون على الوفاء    'وقال فياض في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء في رام اهللا اليوم االثنين،              
واتب الموظفين، وعليه نحن بحاجة إلى عون إضافي، وأتوجه فـي           بالتزاماتنا، والمستحقات ليست فقط ر    

هذا الوقت الصعب إلى أشقائنا العرب لمساعدتنا فورا، ألن مؤسساتنا في وضع حرج جدا اآلن، وعلـى                 
  .'وشك أن تبدأ باالحتضار

ا في  وحول المساعدات التي تقدمها الدول العربية للسلطة الوطنية، أوضح فياض أن هناك انخفاضا كبير             
 مليـون   446 نحو   2008 مليون دوالر بينما بلغت عام       236حجم المساعدات العام الماضي حيث بلغت       

 مليون دوالر، مشيرا إلى أن ما وصل من المساعدات العربية إلـى             461 نحو   2009دوالر، وفي العام    
  . مليون دوالر50السلطة الوطنية بلغ حتى اآلن 

ضغط على إسرائيل من مختلف دول العالم لإلفراج الفوري عن          وأكد فياض ضرورة التحرك الفوري وال     
  .المستحقات المالية للسلطة، شاكرا الدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات في مختلف المجاالت

في حال تأخير إسرائيل تحويل المستحقات الضريبية الشهرية للسلطة الوطنية، ستكون إمكانية دفع             'وقال  
السلطة تواجه عجزا يقدر    '، وأضاف   'ر، ألن علينا التزامات كثيرة غير الرواتب      الرواتب موضع شك كبي   

  .' مليون دوالر شهريا، لذا نحن بحاجة إلى حل حاسم لتحويل هذه األموال30بنحو 
 2/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  استمرار فياض في منصبه متروك للفصائل: األحمدعزام  .7

، في القاهرة إن رئيس الحكومة الفلـسطينية فـي   2011-5-2ادي في فتح عزام األحمد، االثنين    قال القي 
  . رام اهللا سالم فياض سيترك منصبه إذا لم يتم التوافق على بقائه في منصبه بين الفصائل الفلسطينية

الـوطني بعـد    وأكد األحمد في مؤتمر صحافي عقده عشية توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة الوفاق              
المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة تبدأ علـى الفـور بعـد            "توقيع كل من فتح وحماس عليها إن        

  . في االحتفال الذي سيقام األربعاء في قاعة المؤتمرات بالقاهرة" اإلعالن الرسمي عن االتفاق
تـروك التفـاق    األمـر م  "وأضاف، رداً على سؤال حول إمكان استمرار سالم فياض في منـصبه، إن              

الفصائل فهي التي ستقرر بقاء فياض إذا اتفقت على ذلك أما إذا لم تتوافق عليه فـسيتم اختيـار رجـل                     
  ". أعمال فلسطيني أو أستاذ جامعة لرئاسة الحكومة

  2/5/2011فلسطين اون الين، 
 

  ال مصلحة فلسطينية فوق المصالحة: عريقات .8
لتحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقـات،          أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا      :أريحا

  .'ال مصلحة فلسطينية فوق المصالحة، وأن المصالحة فوق أي اعتبار'اليوم اإلثنين، أن 
وقال عريقات، في كلمة له نيابة عن الرئيس محمود عباس في حفل نظمه االتحاد العام لنقابـات عمـال                   

ريحا لمناسبة يوم العمال العالمي، إن طـرح ساسـة إسـرائيل            بأ) بيت الشعب (فلسطين في مقر العمال     
، وإن احتجـاز   'وقاحـة سياسـية   'االختيار بين صناعة السالم مع إسرائيل أو المصالحة مـع حمـاس،             

  .'قرصنة مالية'الضرائب واألموال الفلسطينية 
  .'حماس حركة فلسطينية، ال مجال لمقارنتها باالحتالل': وقال

نقسام كان سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني، وكانت إسرائيل تتـذرع بـه              وبين عريقات أن اال   
  .للتهرب من استحقاقات عملية السالم

 2/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  التخلص من بن الدن مفيد لقضية السالم في شتى أنحاء العالم: السلطة .9
ت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بمقتل زعـيم القاعـدة           رحب: نضال المغربي -الضفة الغربية   

  . سبتمبر ايلول في غارة امريكية في باكستان11والعقل المدبر لهجمات 
التخلص من بن الدن مفيد لقضية السالم في شتى         "وقال غسان الخطيب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية        

اب واالساليب العنيفة التـي طبقهـا وشـجعها بـن الدن            أنحاء العالم ولكن المهم هو التغلب على الخط       
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ان هذا الحدث عالمة فاصلة كبيرة تمثل              ."واخرون في العالم  

  .نهاية شخص تورط بوضوح في أعمال ارهاب ودمار
  2/5/2011وكالة رويترز لألنباء، 

  
  رمان الفلسطيني من العملمنع التوطين ال يكون بح: عبد اهللا عبد اهللا .10

قال سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا ان منع التوطين ال يكون بحرمان الفلسطيني مـن ان                   : صيدا
يعيش بكرامة وحرية، وان الصوت المناهض للتوطين ال يجب أن يكون ذريعة او تغطية على فتح بـاب                  

لفلسطيني بين فتح وحماس بالعرس الفلـسطيني       ووصف االتفاق ا  . التهجير او لحرماننا من العيش كأناس     
هو مقدمة ليكون اتفاقا بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني ليوقعـوا اتفـاق العمـل                : وقال. المتميز

  .الوطني المشترك
كالم عبد اهللا جاء خالل مهرجان أقامه االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال في مخيم                 

  . بحضور قادة الفصائل وقوى التحالف وهيئات نقابية لبنانيةعين الحلوة
 3/5/2011المستقبل، بيروت، 

  
   الفلسطينية إلى القاهرة لتوقيع المصالحة غداًالفصائلقادة  .11

توجه قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق إلى القاهرة، للمشاركة فـي التوقيـع علـى اتفـاق                  
إن األمين العام لحركة الجهاد االسالمي      “وقال قيادي فلسطيني في دمشق      . اءالمصالحة المقرر غداً األربع   

رمضان عبد اهللا شلح ونائبه زياد نخالة اتجها إلى القاهرة، فيما يلتحق بهما وفد من الداخل ويضم محمد                  
واضاف ان رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وصل القـاهرة، أول           . ”الهندي ونافذ عزام وخالد البطش    

س، فيما وصل نائبه موسى أبو مرزوق وعضو المكتب السياسي عزت الرشق أمس، كما وصل إلـى                 أم
ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج، واألمين العام للجبهة الديمقراطيـة نـايف               .القاهرة د 

 ممثلون عـن    وغادر أيضاً .  القيادة العامة برئاسة طالل ناجي     -حواتمه ويتوجه اليوم وفد الجبهة الشعبية     
  .الفصائل من قطاع غزة والضفة الغربية

ويتغيب عن حفل التوقيع رئيس الحكومة في الضفة الغربية سالم فياض، ورئيس الحكومة المقالـة فـي                 
قطاع غزة إسماعيل هنية، وفقاً لرغبة مصر بعدم دعوة أي من وزراء الحكومتين واقتصار الدعوة على                

  .الفصائل لتوقيع االتفاق
رئيس وفـدها للحـوار والمـصالحة عـزام األحمـد أن            ” فتح“عضو اللجنة المركزية لحركة     وأوضح  

المسؤولين المصريين سيلتقون ممثلي كل فصيل على حدة للبحث فيما يعرضه مـن مالحظـات علـى                 
وقال إنه من المتوقع كذلك أن تبدأ المشاورات لتحديد تاريخ لعقد اللجنة القيادية العليا من أجـل                 . االتفاق

محمـود  ” حمـاس “وأكد عضو المكتب السياسي لحركـة        .التحضير لتشكيل المجلس الوطني باالنتخاب    
تشكيل حكومة التوافق سيتم في أسرع وقـت ممكـن عقـب توقيـع              “الزهار، الموجود في القاهرة، أن      

  .”االتفاق
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تـروك  هذا األمـر م   “بشكل مسبق على بعض األسماء المطروحة، قال الزهار         ” حماس“وفي شأن تحفظ    
ليس من الحكمة استباق    و ،للجان المصالحة التي ستعمل في هذا األمر بحيث من نتفق عليه سيتم اعتماده            

  .”وضع عراقيل أو وضع شروط لتشكيل الحكومة
، بالعمـل علـى كـل       ”إسـرائيل “واتهمت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، النائبة خالدة جرار،          

ال يروق لها   ” إسرائيل“، من الواضح أن     ”الخليج “ـوقالت ل . الوطنيةالمستويات إلفشال جهود المصالحة     
اتمام المصالحة، لذلك فهي تسعى إلفشال هذه الجهود عبر إطالق جملة من التهديـدات وتقييـد حريـة                  
قيادات سياسية على مستوى اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مثل عبد الرحيم ملـوح الـذي                 

  .حتالل من المغادرة إلى القاهرةمنعته سلطات اال
ويترأس عضو المكتب السياسي ماهر الطاهر المقيم في دمشق وفد الجبهة في ظل غياب األمـين العـام                 

 عاما في سجون االحتالل ومنع نائبه عبد الرحيم ملـوح الـذي بـات               30للجبهة أحمد سعدات المحكوم     
رك الجبهة في هذه اللقاءات عبر وفد يضم عـددا          وتشا. في رام اهللا  ” اإلقامة الجبرية “وضعه اشبه بحكم    

من اعضاء قيادة الجبهة في دمشق وغزة ابو أحمد فؤاد ورباح مهنا وعضو المجلس التـشريعي جميـل                  
  .مجدالوي 

  3/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  مدير المخابرات المصريمع  الوضع الفلسطيني وتطوراته بحثي لعمش .12
 المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد من الحركة، ظهر اليوم اإلثنين           جتمع خالد مشعل، رئيس   ا: القاهرة

، مع مدير المخابرات العامة المصرية الوزير مراد موافي وعدد من مسؤولين جهاز المخـابرات               )2/5(
  .المصرية

إن ": المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح لـ           
احثا، خالل االجتماع، في الوضع الفلسطيني وتطوراته وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني            الطرفين تب 

، إلـى جانـب القيـادي       "حماس"وأوضح أنه حضر اللقاء من حركة        .إضافة إلى األوضاع في المنطقة    
  .الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نصر، وعزت الرشق: مشعل، كل من

  2/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نظام مبارك ضغط علينا لتقديم تنازالت لفتح:  في حوار الزهارمحمود .13
قال الدكتور محمود الزهار، القيادى بحركة حماس، إن اتفاق المصالحة مـع حركـة              : حوار أسامة خالد  

فتح، المزمع توقيعه صباح الغد فى القاهرة، إحدى أهم ثمار الثورة المصرية، التى قال إنها غيرت تماما                 
ـ   »الزهار«ونفى   .قة إدارة مصر للملف الفلسطينى    طري ، تعرض الحركـة    »المصرى اليوم «، فى حوار ل

ألى ضغوط من جانب السلطات المصرية إلتمام المصالحة، أو إمالء قيادات الحركة أى شـروط علـى                 
  .مصر من أجل المصالحة
ـ    ـ     » حماس«واستنكر اتهام البعض ل ن الـسجون المـصرية أو      وقياداتها بتهريب السجناء الفلسطينيين م

  .»كالم فارغ«وقال إن مثل هذه االتهامات مجرد . التورط فى ارتكاب أى عمليات إرهابية ضد مصر
تـل  «وقـال إن    . وأعرب عن مخاوفه من ارتكاب إسرائيل أى أالعيب حاليا، إلجهاض توقيع المصالحة           

مصرى السابق مـارس ضـغوطا   للوصول إلى هدفها، وإن النظام ال  » أبومازن«قد تحاول اغتيال    » أبيب
  .. »فـــتح«شـــديدة علـــى الحركـــة لتقـــديم تنـــازالت لـــصالح حركـــة       
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  :  الذهاب إلى الرابط التالي نص الحوارولإلطالع على 
-almasry.www://http

2124=IssueID&295550=ArticleID?aspx.2article/com.alyoum  
  3/5/2011المصري اليوم، القاهرة، 

  
  "إسرائيل" التمسك بالتهدئة مع ىتفقان علتفتح وحماس : األهرام .14

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لألهرام عن أن حركتي فتح وحمـاس توصـلتا       : أشرف أبوالهول 
ين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بعد توقيـع           تفاهم شفوي بضرورة أستمرار التهدئة ب      ىإل

   . اتفاق المصالحة والمقرر أن يتم ظهر غدا األربعاء في احتفال كبير بمركز المؤتمرات بالقاهرة
ـ              يـوم األربعـاء     ىوقالت المصادر أن ممثلي فتح وحماس الذين وقعوا اتفاقا للمصالحة باألحرف األول

ين الفلسطينيين مسألة التمسك باتفاق التهدئة الـساري حاليـا بـين إسـرائيل              الماضي ناقشوا مع المسئول   
 أهمية أن تلتزم أي حكومة يتم تـشكيلها بعـد التوقيـع النهـائي               ىوالفصائل الفلسطينية بغزة واتفقوا عل    

 والشامل علي المصالحة بالتهدئة في مقابل أن تلتزم إسرائيل من جانبها بها وتقوم بتسهيل حركة األفـراد   
  . المعابرىوالبضائع عل

  3/5/2011، األهرام، القاهرة
  

    الفلسطينيةفتح جادة بالمصالحة وعلى المجتمع الدولي االعتراف بالدولة: األحمد وبسيسو .15
 شدد عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد وصخر بسيسو، بعد ظهر اليوم اإلثنـين،     : القاهرة

  . وبالعمل الجاد إلنهاء االنقسامعلى أن حركة فتح جادة بالمصالحة
وأكدا في مؤتمر صحفي مشترك استضافته وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية بمقرها في القـاهرة، أن     
القيادة الفلسطينية جادة في تحركها السياسي والدبلوماسي للمطالبة باالعتراف بالدولة الفلـسطينية كاملـة              

  .بلالعضوية باألمم المتحدة في أيلول المق
 في القاهرة، والـذي     2009وقدم األحمد ملخصا ألبرز ما دار في الحوار الشامل الذي انطلق في  شباط               

  .تبعه حوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، موضحا أن مصر لعبت دورا نزيها دائما في هذا الحوار
ائل فـي حـوار   مما ورد فيها نص حرفي مما اتفقت عليه الفص       % 90الورقة المصرية للمصالحة    : وقال

  .القاهرة، ومصر تدخلت في بعض المسائل الخالفية لغرض تقريب وجهات النظر، وإلنجاح االتفاق
وأوضح أن التوقيع على اتفاق المصالحة سيتوج باحتفال كبير يقام صباح األربعـاء المقبـل بالقـاهرة                 

ا للـسلطة الوطنيـة     بمشاركة الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلـسطينية ورئيـس           
الفلسطينية، واألمناء العامين للفصائل، وكذلك أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وحضور أعضاء             

  .السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر وأطراف أخرى عديدة
من جهته، شدد صخر بسيسو على أن القيادة الفلسطينية ستواصل عملها الـدؤوب السـتعادة الحقـوق                 

وأوضح أن السلطة أكملـت      .ية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس        الفلسطين
بناء مؤسسات الدولة لتكون مع حلول شهر سبتمبر جاهزة لقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا               

  .إلى أن القيادة الفلسطينية ستسير بكل السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف
  2/5/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ

  
  يونيو/ مروان البرغوثي يشيد باتفاق المصالحة ويدعو لمسيرات في الخامس من حزيران .16

دعا النائب األسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، حركتي فتح وحمـاس              : رام اهللا 
صالحة، والعمل على تذليل أي عقبات على قاعـدة الحـوار           إلى االلتزام األمين والصادق بتنفيذ اتفاق الم      
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وطالب البرغوثي في بيان من سجن هداريم، بطّي صفحة االنقسام األسود إلى األبد،              .األخوي والتسامح 
والعودة الى احترام القانون األساسي، والعمل وفق أحكامه، وكذلك احترام سيادة القانون وبنـاء قـضاء                

  .جعا لحّل كافة االختالفات في المستقبلفلسطيني مستقل يشكل مر
وشدد البرغوثي على ضرورة تحديد موعد نهائي وملزم لالنتخابات التـشريعية والرئاسـية وللمجلـس               

  .الوطني واالنتخابات المحلية
ال جدوى للحـديث عـن أيـة        'وأكد البرغوثي أهمية الذهاب لألمم المتحدة دون تردد أو مساومة، ألن            

  .' االحتالل واالستيطان العنصرية في إسرائيلمفاوضات مع حكومة
  2/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لدينا تحفظات على اتفاق المصالحة: الجهاد .17

» مالحظات«قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، إن لدى حركته               : غزة
وفي تصريحات  . دئي الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس        ستطرحها على اتفاق المصالحة المب    

الثوابـت  «التابع للحركة، قال البطش إن حركته معنية بالحفـاظ علـى            » فلسطين اليوم «نقلها عنه موقع    
واستدرك البطش قائال إن حركته ستشارك بقوة في توقيـع          . »الوطنية والحق في المقاومة ضد االحتالل     

لن «، مشددا على أن الحركة      » أحد ثوابت الحركة هو وحدة األمة والشعب الفلسطيني        ألن«اتفاق القاهرة   
 بأي حال من األحوال، بل ستدعمه لضمان تنفيذه على أرض الواقع لطي الـسنوات               تفاقتكون معيقة لال  
  .»السوداء الماضية

  3/5/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  يات إحياء ذكرى النكبةفتح وحماس تشاركان معا ألول مرة في تنظيم فعال .18
أعلن في غزة أن حركتي فتح وحماس ستشاركان معا ألول مرة في تنظيم فعاليات إحياء ذكـرى                 : غزة

وقال زكريا األغا، عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة          .  سنوات 5النكبة، منذ تفجر االنقسام الداخلي قبل       
من حركتي فتح وحماس سيشاركون فـي       التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون الالجئين، إن نشطاء         

حملة لجمع توقيعات على وثيقة تؤكد حق الالجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء والشتات إلى الديار                
وشدد األغا في حديث للصحافيين في غزة صباح أمس، االثنين، علـى دور إنجـاز               . التي هّجروا منها  

، على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في العودة           اتفاق المصالحة في التشديد، على مسامع العالم      
  .إلى دياره ولن يفرط في ثوابته

  3/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بالدور المصري الفصائل الفلسطينية تشيد .19
أشاد مندوبو الفصائل الفلسطينية بالدور المصري التمام جهود المصالحة، والمـساعدة فـي             : )أ.ب  .د  (

وعودة الروح الوطنية الفلسطينية، وذلك أثناء عبورهم من غزة إلى القاهرة عن طريق             تصحيح األوضاع   
ذكريـا   .وأكـد د  . وأعربوا عن تقديرهم لجهود مصر    . معبر رفح للمشاركة في توقيع اتفاق المصالحة        

وقال وليد العوضي عضو المكتب  . أن الدور الذي تلعبه مصر حيوي ومهم      ” فتح“اآلغا القيادي في حركة     
السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن التوقيع سيشمل خمسة ملفـات رئيـسية هـي منظمـة التحريـر                  

ووصف حسن الزعالن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة        . واالنتخابات والحكومة واألمن الداخلي   
ـ         ” الفرصة األخيرة ”الشعبية لقاء القاهرة ب    ن ان  للفصائل للقضاء على حالة االنقسام الداخلي حتـى يمك

  .نتفرغ لحل القضية الفلسطينية
 3/5/2011، الخليج، الشارقة
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   بن الدنسامة  أ»القاعدة«زعيم  حماس تندد بمقتل .20

 بن   مسؤول تنظيم القاعدة اسامة    قال القيادي في حماس النائب إسماعيل األشقر إن قتل        : االتحاد، وكاالت 
كان خارج القانون وتتحمل واشنطن وحـدها       قتله   .جريمة وإرهاب دولة تمارسه الواليات المتحدة     “الدن  

  . ”مسؤولية هذه الجريمة
 3/5/2011، االتحاد، أبو ظبي

 
           حماس تتهم أمن السلطة باعتقال أربعة من أنصارها في الضفة .21

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة المحتلـة،               : رام اهللا 
  .بعة أسرى محررين من أنصارها، بينهم محاضر جامعي في بيت لحم ومهندس من نابلسباعتقال أر

 2/5/2011قدس برس، 
 

  يستغل مقتل ابن الدن لتشويه حماس " إسرائيل"إعالم  .22
لقيت تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، القيادي في حركـة            :  محمد خيري  -أم الفحم   

نكر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، صباح االثنين، صدا كبيـرا             حماس إسماعيل هنية الذي است    
ذكرى "في وسائل اإلعالم العبرية، وهي التي تصدر بها خبر االغتيال وغطى حتى على أخبار ما يسمى                 

  ".المحرقة
ة وتسعى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى تشويه صورة حركة حماس مستغلة تصريح هنية، إلثبات نظري             

إسرائيلية مسبقة تساوي بين القاعدة والحركة اإلسالمية الفلسطينية، وعدت حركة حماس والتنظيم الـذي              
  ".مجرد وجهان لعملة واحد"أسسه ابن الدن وقاده لعقود 

  2/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  تجزاً في غزةلن تعيد جثث المقاومين الفلسطينيين ما دام شاليط مح" إسرائيل: "فلنائي .23
إن السلطات اإلسرائيلية لن تسلم جثامين المقاومين , قال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي ميتان فيلنائي

  .الفلسطينيين إلى عوائلها ما دام الجندي جلعاد شاليط محتجزا في قطاع غزة
زير الجيش جاء ذلك في سياق رده على استجواب كان قدمه النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع لو

لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب سقطوا في مواجهات ) إسرائيل(إيهود باراك حول استمرار احتجاز 
  .مختلفة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي

  2/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   لتشكيل حلف من سبع دول في المتوسط لمواجهة تركيايسعىليبرمان  .24
جبهة «لتشكيل » مساع ناجحة«سرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن أعلن وزير الخارجية اإل: تل أبيب
ومع . لسبع دول في منطقة البحر المتوسط تتطور إلى حلف مميز للتعاون االقتصادي واألمني» تعاون

حلف في مواجهة الدور التركي في «أن ليبرمان لم يفسر أهداف هذا الحلف، فقد أكد مقربون منه أنه 
  .ع الدول المشاركة فيها تشكو من حساسيات وإشكاليات من السياسة التركية، علما بأن جمي»المنطقة

والدول المشاركة في هذا الحلف، هي إسرائيل واليونان ومالطا وبلغاريا وقبرص، وهناك دولتان أخريان 
  . مرشحتان لالنضمام إليه في القريب
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لمنطقة من دول تجري قياداتها األخطار التي تهدد ا«وتحدث ليبرمان عن أهمية هذا الحلف لمواجهة 
، ثم دعاهم إلى مقاطعة أسطول الحرية الثاني الذي تنوي تركيا »حسابات ضيقة من خالل مصالح مؤقتة

  . تفعيله
وقال ليبرمان إن هذا الحلف يقوم على أساس اقتصادي ولكنه ذو أبعاد استراتيجية في كل القضايا 

وأضاف أن .  مع االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسياألخرى، بدءا بمكافحة اإلرهاب وحتى التعاون
  .»وعندها آمل أن يصبح عددنا سبعة وزراء«الوزراء الخمسة سيلتقون مرة أخرى بعد ثالثة أشهر، 

  3/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   تعد قتل بن الدن نصراً مدوياًاإلسرائيليةالقيادة  .25
أسامة بن » القاعدة«اسرائيل ان تصفية زعيم تنظيم اعتبرت :  يو بي آي- أ ف ب- رويترز–القدس 

، لكنها حذرت من أن »الحرب على االرهاب«نصراً مدوياً للواليات المتحدة وحلفائها في «الدن يشكّل 
تنظيمات إرهابية الى «قد تسعى » هجمات انتقامية«، تحسباً لـ »مصيرية«األيام المقبلة ستكون 

  .»تنفيذها
دولة اسرائيل تشارك الشعب االميركي فرحته في هذا «: سرائيلي بنيامين نتانياهووقال رئيس الوزراء اال

يهنئ الرئيس االميركي باراك اوباما على «وأضاف في بيان انه . »اليوم التاريخي، بعد تصفية بن الدن
ب جنباً الى هذا النصر المدّوي للعدالة والحرية والقيم المشتركة للبلدان الديموقراطية التي تقاتل االرها

  .»جنب
انجازاً مهماً للواليات المتحدة في الحرب على اإلرهاب العالمي، «وزير الدفاع ايهود باراك اعتبر ذلك 

ثبت مرة أخرى أن الحرب على اإلرهاب «: وقال. »والتي أثبتت حزماً وشجاعة عسكرية في العملية
  .»بجهد مشترك ومتعدد األذرع، لم ينته بعدمشتركة لألنظمة الديموقراطية القيادية في العالم، وستُحسم 

. »يمثّل عملية مهمة بالنسبة إلينا أيضاً«اما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان فاعتبر ان مقتل بن الدن 
، وتصفية بن الدن )الضفة الغربية(القاعدة بال كلل اختراق غزة ويهودا والسامرة ) تنظيم(حاول «: وقال

ورأى أن األيام . »طريقة أخرى لمحاربة اإلرهاب، وهذا يشمل ضرب قادتهال «: وقال. »تخفف علينا
  .»المنظمات اإلرهابية ستحاول تنفيذ هجمات انتقامية«، اذ إن »مصيرية«المقبلة ستكون 

وأشار ليبرمان الى أن اسرائيل لم تساهم في الغارة التي شنّها كوماندوس أميركي في باكستان، لقتل بن 
 إبالغها بالعملية قبل نصف ساعة من االعالن عنها، في البيان الذي ألقاه الرئيس الدن، الفتاً الى

  .االميركي باراك أوباما
نجاحاً كبيراً ليس للواليات المتحدة «الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز اعتبر ان قتل بن الدن يشكل 

اب الذي ُأنزل ببن الدن على وحدها بل للعالم الحر أيضاً، والذي اصبح يتنفس في شكل افضل بعد العق
. إنه أحد أبرز القتلة في التاريخ، وكانت نهايته اإلعدام«: وقال في اشارة الى بن الدن. »رغم التأخير

انه . االمر ينتهي بهم بأن يقتلوا أنفسهم. أنظر الى كّل القتلة، كّل الحكام الديكتاتوريين، كّل االرهابيين
  . »سف يأخذ وقتاً كثيراً ويسقط خالله ضحايا كثرالحكم الحقيقي للتاريخ والذي لأل

يشكّل «والمعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني بمقتل بن الدن، معتبرة انه » كديما«ورحبت رئيسة حزب 
تغيراً في معادلة الحرب ضد اإلرهاب التي يخوضها العالم الحر برئاسة الواليات المتحدة، وإثباتاً لنجاح 

  .»ساومة على اإلرهابحرب متواصلة ومن دون م
  3/5/2011الحياة، لندن، 
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  "إسرائيل"أنشطتكم تضر بـ :  منظمة يساريةلمندوبيبيريز  .26
، أمس، أن الرئيس شمعون بيريز قال ”اإلسرائيلي“اإللكتروني ” والال“كشف موقع ): آي.بي .يو (

بهم في القدس، األحد، إن خالل لقائه ” جي ستريت“لمندوبين عن المنظمة اليهودية األمريكية اليسارية 
باإلمكان أن تكون هناك “إنه ” جي ستريت“وقال بيريز لنشطاء ". إسرائيل"أنشطة الحركة تضر بـ 

وأنا كرئيس ال أحبها ” إسرائيل“أيديولوجيات ومفاهيم مختلفة لكن توجد زوايا بأنشطتكم تلحق ضرراً بـ 
  .  ”وال أحب األسلوب الذي تعملون من خالله

  3/5/2011لشارقة، الخليج، ا
  

         عقب اغتيال ابن الدن" عمليات انتقامية" التأهب خشية حالةترفع " إسرائيل" .27
أسامة بن " القاعدة"قررت الشرطة اإلسرائيلية رفع حالة التأهب، عقب اغتيال زعيم تنظيم : الناصرة

  ".يلأعمال انتقامية تستهدف مصالح أمريكية في إسرائ"تحسبا لوقوع "الدن، وذلك 
ونقلت اإلذاعة العبرية عن رئيس وحدة العمليات الميجر جنرال نيسيم مور قوله إنه تم إصدار تعليمات 

  .بتشديد الحراسة في األماكن الحساسة والمواقع التي تعرف بأنها أمريكية
، حذّر "القاعدة"وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي أبدى ارتياحه لقتل زعيم تنظيم 

حيث أن انعكاسات ميدانية كبيرة تترتّب على أرض الواقع على " مصيرية"من أن الفترة المقبلة ستكون 
  .خلفية مقتل بن الدن، وبعض هذه االنعكاسات تطال أهدافاً إسرائيلية، على حد تأكيده

  2/5/2011قدس برس، 
  

  "2أسطول الحرية " من عمان مشاركته في يعلنالشيخ صالح  .28
أعلن الشيخ رائد صالح نيته المشاركة في أسطول الحرية المزمع انطالقه الشهر :  محمد الكيالي-عمان 

وأعرب صالح  . بالدور الذي يبذله األردن لدعم األسطول والمشاركة فيهالمقبل إلى قطاع غزة، مشيداً
ال في وق . في ظل نظام سياسي مصري جديدعن تفاؤله برفع الحصار البري عن قطاع غزة قريباً

متفائل جدا بالثورات العربية "إنه " أم أفحياة  "إذاعةحديث خاص لبرنامج صوت حياة الصباحي على 
ودعا إلى ضرورة تفعيل المبادرات  ".التي بدأت تتسع بدوافع الحرية وتمهيد الطريق نحو تحرير القدس

  .لمنع تهويد القدس والعمل على تحريرها من براثن الصهيونية
  3/5/2011 الغد، عمان،

  
   1967  ألف إقامة من المقدسيين منذ14 أكثر من سحبت "إسرائيل": تقرير .29

 هوية إقامة من 14,526 قالت مؤسسة المقدسي إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سحبت نحو :القدس
 في تقرير أصدرته المقدسي حول انتهاكات االحتالل بالقدس خالل توأشار .1967المقدسيين منذ عام 

إلى أن سلطات االحتالل واصلت سياسات حفر األنفاق أسفل وحول البلدة   الفائت،أبريل/ يسانشهر ن
 أسفل المسجد 2م600القديمة، وبوتيرة متصاعدة، كما قرر االحتالل تأجيل افتتاح نفق  تبلغ مساحته 

ت االحتالل وأشار التقرير إلى أن سلطا .األقصى، خشية اندالع مواجهات جديدة في كامل أرجاء فلسطين
 عائلة بدوية من عائلة الكعابنة إخطارات بإخالء مضاربها شمال شرق القدس المحتلة خالل 12سلمت 

وأضاف التقرير إلى أن سلطات االحتالل أصدرت منذ بداية  .أسبوعين من تاريخ تسليم اإلخطارات
  . قوانين عنصرية بحق األسرى5السنة الحالية 

  فبعد قرار . م لم يسلم من االنتهاكات اإلسرائيلية والتي تزداد يوما بعد يومأوضح التقرير أن قطاع التعليو
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البلدية ووزارة المعارف اإلسرائيلية السيطرة على توزيع وطباعة الكتب الدراسية، قامت مؤخرا بإرسال 
  . وشرحها للطلبة"وثيقة االستقالل اإلسرائيلية"كتب لكافة المدارس والتي تطالبهم فيها بتعليق 

  2/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   األذان في الحرم اإلبراهيمي ويعتزم هدم محال تجارية في الخليليمنعاالحتالل  .30
 سلطات االحتالل بمنع رفع األذان إقدامأعلنت مديرية األوقاف الفلسطينية في مدينة الخليل عن : رام اهللا

  .بريل المنصرمأ / مرة، خالل شهر نيسان68الخليل في الحرم اإلبراهيمي الشريف في 
وسلمت سلطات االحتالل إخطارات لمواطنين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بهدم محالتهم 

وأقدمت قوات االحتالل في مناطق األغوار الشمالية، على منع  .على الشارع الرئيسي بين الخليل والقدس
  .يلهم الزراعيةالمزارعين من جني ثمار محاص

  3/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   مواطناً إخطارات بالهدم والتوقف عن البناء30 يسلم االحتالل: الخليل .31
 مواطناً في بلدتي بيت 30سلمت قوات االحتالل، أمس، إخطارات بالهدم والتوقف عن البناء لـ : الخليل

كرت مصادر لجنة الدفاع عن األراضي أمر والرماضين ومخيم الفوار، شمال الخليل وجنوبها، فيما ذ
بالمحافظة أن اإلخطارات التي استهدفت منازل ومنشآت تجارية وحرفية وزراعية، تندرج في إطار 

، أو بالقرب )C(سلسلة من اإلخطارات التي تستهدف التقليل من التواجد الفلسطيني في المناطق المصنفة 
عبد الهادي حنتش، أمس، إن حملة " فاع عن األراضيالد"وقال الناشط في  .من الشوارع االستيطانية

إخطارات الهدم والتوقف عن البناء التي نفذتها قوات االحتالل في المحافظة، أمس، ترفع عدد 
  .)2011( إخطاراً منذ بداية العام الجاري130اإلخطارات من هذا النوع إلى 

  3/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

  في األغوار الشماليةإسرائيلية  عسكرية  دونماً خالل مناورات30ر يدمت .32
 من المزروعات الحقلية  دونما30ًدمرت سلطات االحتالل أمس :  جمال جمال، وبترا-القدس المحتلة 

  .خالل مناورات عسكرية أجرتها في منطقة األغوار الشمالية في محافظة طوباس
  3/5/2011الدستور، عمان، 

  
  جاجاً على معاملة االحتالل نفحة يضربون عن الطعام احتسجنأسرى  .33

 أعلن أسرى سجن نفحة أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة التفتيشات واالقتحامات :غزة
وقال األسرى في رسالة موجهة لمركز دراسات  .المستمرة للسجن التي تمارسها سلطات االحتالل

  ."إدارة السجون قامت بمجموعة من التفتيشات المتتالية"ن إاألسرى 
وأكد مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية األسير المحرر 

إدارة مصلحة السجون كثفت من االقتحامات الليلية المفاجئة لغرف األسرى، وجعلت "رأفت حمدونة أن 
  ."التفتيش والنقل والعزل االنفرادي سياسة عقاب لألسرى على أي شيء، وألتفه األسباب

  3/5/2011، البيان، دبي
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  "المعزولين"األسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام في أربعة سجون للمطالبة بإخراج  .34

، 3/5 الثالثاء يوم يشرع مئات األسرى الفلسطينيون، في أربعة من سجون االحتالل اإلسرائيلي، :غزة
  ".العزل االنفرادي"من زنازين بإضراب طويل متدرج عن الطعام، للمطالبة بإخراج كافّة األسرى 

  2/5/2011قدس برس، 
  

   2000سنة  طفل فلسطيني منذ 1300االحتالل قتل : فولكريتشارد  .35
 في األراضي الفلسطينية اإلنسانريتشارد فولك، مقرر األمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق قال  :عّمان

ن طفالً فلسطينياً خالل عمليات عسكرية المحتلة، أن قوات االحتالل قتلت ألف وثالثمائة وخمسة وثالثي
 لغاية اآلن، مشيراً إلى أن سبعة عشر 2000مباشرة وعمليات إطالق رصاص بشكل تعسفي منذ عام 

، بينما كانوا يقومون بجمع الحصى في المنطقة )2010(طفالً من هؤالء قتلوا خالل العام الماضي 
وأضاف فولك، في مؤتمر صحفي  .عمار منازلهمالحدودية بقطاع غزة لمساعدة عائالتهم في إعادة إ

، أن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها حوالي 2/5عقده في العاصمة األردنية عمان، يوم اإلثنين 
أن فولك أكد  و.مائتين وستة وعشرين طفلًا فلسطينيا، بشكل تعسفي دون توجيه أي تهم محّددة لهم

 وانتهاكاته، قد أدى إلى تدهور كبير في أوضاع حقوق استمرار حصار غزة وتصعيد سياسات االحتالل
وطالب فولك األمم المتحدة ببذل جهودها  . على الصحة العقلية والجسدية لألطفال في القطاعاإلنسان

التناقض في تطبيق القوانين الدولية "لحمل الجانب اإلسرائيلي على االلتزام بالقوانين الدولية، معتبراً أن 
  .، على حد تقديره"نالفلسطينييالتمييز العنصري الممنهج ضد "سرائيلية يؤشر على لدى الحكومة اإل

  2/5/2011قدس برس، 
  

  "كمقدمة لمصالحة حقيقية"أهالي المعتقلين في الضفة يطالبون باإلفراج عن أبنائهم  .36
عن جميع أن اإلفراج الفوري " لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية" اعتبرت :رام اهللا

أهّم مؤشرات ومقدمات يجب "المعتقلين، وإنهاء ملف االعتقال السياسي وتشييعه إلى مثواه األخير، هو 
 جميع ،نسخة عنه" قدس برس"لجنة في تصريح مكتوب وصل الوطالبت  ".أن تتم لمصالحة حقيقية

وقف االعتقاالت تعجيل اإلفراج الفوري عن جميع المختطفين مع ضمان االلتزام ب"األطراف بضرورة 
  .، على حد تعبيرها"واالستدعاءات السياسية إلى األبد

  2/5/2011قدس برس، 
  

   لمقاطعة المنتجات اإلسرائيليةفلسطينيةحملة  .37
دعت مجموعات شبابية فلسطينية إلى فرض مقاطعة :  كفاح زبون، صالح النعامي-  غزة،رام اهللا

 على قرار رداً  دخولها المنازل الفلسطينية،"حريمت"جماهيرية فلسطينية على البضائع اإلسرائيلية و
  . إجهاض اتفاق المصالحة الفلسطينيةوذلك من أجل تجميد تحويل عوائد الضرائب للسلطة، "إسرائيل"

وقد دشنت هذه المجموعات صفحات على برنامج التواصل االجتماعي فيس بوك لشن حمالت تعبوية 
  .ع اإلسرائيليةلحث الناس على التوقف عن اقتناء البضائ

  3/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تطلق حملة شعبية في ذكرى النكبة بمشاركة واسعة لالجئين في الخارج" انتماء" .38
حملة شعبية في الذكرى الثالثة ) انتماء( أطلقت الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية :بيروت

هر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة لالجئين والستين للنكبة، التي تصادق الخامس عشر من الش
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االنتماء لألرض الفلسطينية، وتعزز "الفلسطينيين في الداخل والخارج، حيث ترفع هذه الحملة شعار 
وقالت في  ".الشعور الوطني الفلسطيني الذي يرفض المساومة على حقوقه التاريخية ويتمسك بحق العودة

 مايو /ن الحملة الشعبية، التي ستستمر طوال شهر أيارإ: نسخة عنه" قدس برس"بيان مكتوب وصل 
الجاري، ستشهد رفع العلم الفلسطيني طوال الشهر، وارتداء اللباس التراثي الفلسطيني وكل ما يرمز 

  .لفلسطين مثل الكوفية والوشاح الفلسطيني
  2/5/2011قدس برس، 

  
  لي لتحقيق السالممن الفلسطينيين يعتقدون بغياب الشريك اإلسرائي% 72 :استطالع .39

 السلطة أنمن المستطلعة آراؤهم يعتقدون % 70ن أ كشف استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني :رام اهللا
 من العام سبتمبر/ أيلول في األمن الدولة الفلسطينية في مجلس إعالنستكون قادرة على تقديم طلب 

وأظهر االستطالع . اإلعالن تقديم طلب  االنقسام الداخلي قبلإنهاءيعتقدون وبضرورة % 89الحالي، و
من الفلسطينيين % 72 غالبية أن "نير ايست كونسلتنج" لالستشارات األدنى مؤسسة الشرق أجرتهالذي 

  . لتحقيق السالم معهماإلسرائيلييعتقدون بغياب الشريك 
 844  الماضي على عينة عشوائية حجمهاأبريل/  من شهر نيسانأسبوع االستطالع في آخر وأجري

وكانت نسبة الخطأ في . مواطنا موزعين في محافظات الضفة وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس
  %.95مقابل معدل ثقة % 3,4-+االستطالع 

  .نهم سيقومون بالمشاركة في هذه االنتخاباتإ% 70وعن سؤال حول االنتخابات المحلية قال 
ف عدم مقدرة حماس على االلتزام لفرض التهدئة نصال أبدى، "إسرائيل"وفيما يتعلق بمصير الهدنة مع 

 . هذه الصواريخ من غزةإطالقفقط يؤيدون % 27 أن الصواريخ، مع العلم إطالقومنع الفصائل من 
. يعارضونها% 28 مقابل "إسرائيل" اتفاق سلمي مع إلىيؤيدون التوصل % 72لى ذلك، فان إ باإلضافة

  . عن الوجود"إسرائيل" بإزالةفها القائل  على حماس تغيير موقأنمنهم % 71 أكدكما 
للحركات % 6لحركة حماس و% 6يؤيدون حركة فتح مقابل % 40 أنوحول الثقة الحزبية، تبرز النتائج 

وعند . من الفلسطينيين بأي فصيل%) 48(، في حين ال يثق حوالي نصف الفلسطينيين األخرىوالفصائل 
تثق بأبو مازن مقابل % 83 الغالبية المرتفعة أن هنية يتبين لإسماعي مازن مقابل أبوالمقارنة بين شعبية 

  . هنيةإلسماعيل ثقتهم أعطوا% 17
 من نصف المستطلعين أكثر من حيث شرعية الحكومات الموجودة على الساحة الفلسطينية، فان أما
% 30لحكومة هنية، بينما % 12 شرعية، مقابل األكثر حكومة فياض هي الحكومة أنيعتقدون %) 57(

 لتحقيق مصالح الشعب األفضل على صعيد االستراتيجية أما. لم يمنحوا هذه الشرعية ألي من الحكومتين
  .الستراتيجية حماس% 16مقابل %) 84(الفلسطيني، فقد حازت استراتيجية فتح على غالبية النسب 

  3/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  العربي بالقاهرةتشارك في مؤتمر العمل " غرفة تجارة غزة" .40
، بصفتها ممثل أصحاب العمل في اللجنة الثالثية المكونة من الحكومة "غرفة تجارة غزة" تشارك :غزة

وأصحاب العمل والعمال، في أعمال الدورة الثامنة والثالثين لمؤتمر العمل العربي، الذي تعقده منظمة 
م شرف، رئيس الوزراء المصري، في  عصا.العمل العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية د

  . مايو الجاري/ أيار22-15الفترة من 
  2/5/2011قدس برس، 
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   يعزف للسالم في غزةبارنبويمدانييل  .41
 الشهير دانييل اإلسرائيلي األرجنتيني قائد االوركسترا أن المتحدة األمم أعلنت .):ب.ف.أ( –القدس 

  .أوروبيينفي قطاع غزة، وسيقود اوركسترا من موسيقيين  اليوم "حفلة سالم موسيقية"بارنبويم سيقدم 
 مع صديقه المثقف الفلسطيني ادوارد 1999يضاً، عام أوأسس بارنبويم الذي يحمل جواز سفر فلسطينياً 

، وهي اوركسترا مشتركة بين شبان عرب وإسرائيليين تتراوح "اوركسترا ديوان الشرق والغرب"سعيد، 
  . العالمأنحاء، تعزف في جميع  عاما25ً و14 بين أعمارهم

  3/5/2011الحياة، لندن، 
  

  جودة يؤكد على دور االتحاد األوروبي في دفع جهود السالم في المنطقة .42
التقى وزير الخارجية ناصر جودة أمس في وزارة الخارجية عضو المفوضية : صالح الخوالدة-بترا 

  .االوروبية للتوسعة وسياسة الجوار األوروبية ستيفان فولي
وأكد جودة اهمية دور االتحاد االوروبي على المستوى الفردي او من خالل الرباعية الدولية في دفع 

 احادية الجانب واستئناف المفاوضات وصوال الى جهود السالم والضغط على اسرائيل لوقف االجراءات
  .الهدف المنشود وهو تحقيق حل الدولتين

 وشدد على اهمية اعادة اطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي التي تعالج 
  .قضايا الحل النهائي

 عبداهللا الثاني العاهل االردنييقودها وقال فولي إن االتحاد االوروبي يدعم ويؤيد الجهود االردنية التي 
لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة ويدعم الجهود الرامية الى احياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي اليجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تؤدي بالنهاية الى اقامة دولتين بما ينعكس 

  .على استقرار المنطقة
  3/5/2011، الغد، عمان

  
  وزير الخارجية البريطاني يتفقان على أهمية المصالحة الفلسطينيةو موسىعمرو  .43

المصالحة الفلسطينية عمل كبير جدا وضخم ومهم ويجب أن نهنئ أنفسنا           “قال عمرو موسى إن     : القاهرة
ل أهمية المصالحة لكنه    وزير خارجية بريطانيا اتفق معه حو     “وأشار إلى أن    . ”وفتح وحماس على إنجازه   

  .”ينتظر تفصيالت عن هذا االتفاق
لهذا االتفاق الفلسطيني، أوضح األمين العام للجامعة العربيـة أن  ” إسرائيل“ورداً على سؤال حول رفض      

كان يرى في االنقسام أعظم فرصة وجاءته على طبق من ذهب، مـشيرا إلـى أن                ” اإلسرائيلي“الموقف  
وأن هذا جزء من    “التغيير في الموقف العربي والعودة إلى وحدة الصف العربي          انجاز االتفاق يرجع إلى     

  .”التطورات في الحدث العربي والرغبة في تغيير الجو الجديد وهذه خطوة مهمة
 عن ترحيب بالده واالتحاد األوروبـي بتوجـه         "وليام هيغ "من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني       

 والتوقيع على اتفاق المصالحة، مضيفا أننا سنطلع علـى تفاصـيل هـذا              الفلسطينيين نحو وحدة الصف   
  .االتفاق الحقا

  3/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الرياض .44
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جدد مجلس الوزراء السعودي خالل جلسته العادية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين             : الرياض
بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، مواقفه الثابتة تجاه مستجدات األحـداث              الملك عبداهللا   

  .»حرصه على كل ما يحقق األمن واالستقرار«في المنطقة والعالم و
أهميـة توحيـد    «ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة، مشدداً على             

ا يتطلع إليه الشعب الفلسطيني من حقوق مشروعة في مقدمها إقامـة دولتـه              الجهود الفلسطينية لتحقيق م   
  .»المستقلة

  3/5/2011، الحياة، لندن
 

   إلى الكيان بعد تسللهم إلى سيناء"إسرائيليين"مصر تعيد خمسة  .45
 بعد تسللهم إلى األراضي المـصرية مـن         "إسرائيليين"أعادت السلطات المصرية، أمس، خمسة      : سيناء

وقـال مـصدر إن الـسلطات المـصرية ضـبطت           . اط الحدودية القريبة من مينـاء إيـالت       إحدى النق 
الخمسة داخل األراضي المصرية، واعترفوا في التحقيقات التي أجريت معهم بدخولهم إلى            ” اإلسرائيليين“

األراضي المصرية بطريق الخطأ، مشيراً إلى أنه تمت إعادتهم عبر معبر طابا فـي محافظـة جنـوب                  
  .سيناء

  3/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  المستخدم من جانب العدو الصهيوني" بن الدن" يرفضون أسلوب اغتيال اإلخوان: مصر .46
قالت جماعة اإلخوان المسلمين إنها ترفض أسلوب االغتياالت، في تعقيبها على إعالن الواليات             : القاهرة

مؤكدة في الوقت ذاته رفضها للعنف، وأنها       المتحدة األمريكية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن،          
  ".مع المقاومة المشروعة ضد االحتالل األجنبي ألي بلد
نسخة عنه، العـالم الغربـي شـعوبا        " قدس برس "وطالبت الجماعة، في بيان رسمى صادر عنها، تلقت         

ق بالتوقف عن ربط اإلسالم باإلرهاب، وتصحيح الصورة المغلوطة عن عمـد والتـي سـب              "وحكومات  
  ".ترويجها سنين عدة

 بلد من البالد هو حـق       يالمقاومة المشروعة ضد االحتالل األجنبى أل     "أكد اإلخوان المسلمون على أن      و
مشروع كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وأن خلط األوراق بين المقاومة المشروعة والعنـف              

ضـد  "، في حين أوضح البيان أن الجماعة        "ذاتضد األبرياء كان مقصودا من جانب العدو الصهيوني بال        
استخدام العنف بصفة عامة وضد أساليب االغتياالت وأنهم مع المحاكمة العادلة ألي متهم بارتكـاب أي                

 ".جريمة مهما كانت
  3/5/2011، قدس برس

  
  طائرات اسرائيلية تتجمع بالعراق لشن غارة على ايران: تلفزيون ايران .47

لتلفزيون االيراني الرسمي تقريرا يوم االثنين جاء فيه أن طائرات عـسكرية             نشر ا  -) رويترز(طهران  
  .اسرائيلية تتجمع في قاعدة جوية أمريكية بالعراق لشن غارة على ايران

وتتهم اسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن الخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية ستهدد              
  . االسرائيليون القيام بعمل عسكري ضد ايرانولم يستبعد الزعماء .اسرائيل

غير أنه لم تظهر مؤشرات في االونة االخيرة على زيادة التوتر ولم تتوفر معلومات أخرى يوم االثنـين                  
   .لتأكيد تقرير التلفزيون االيراني

ثنـين  غير أنه لم تظهر مؤشرات في االونة االخيرة على زيادة التوتر ولم تتوفر معلومات أخرى يوم اال                
  .وقالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي انها ليس لديها علم بهذا التقرير .لتأكيد تقرير التلفزيون االيراني
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 موقع التلفزيون االيراني هنشرالذي تقريرال) البنتاجون(رفضت وزارة الدفاع االمريكية من ناحية اخرى، 
  .وغير صحيح" سخيف" ف البان أن التقرير على االنترنت وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل دي

  3/5/2011وكالة رويترز لألنباء، 
 

   رأس اإلرهاب"إسرائيل":  حسين الحريتي الكويتيالنائب .48
 حسين الحريتي المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الكيـان الـصهيوني،              الكويتي طالب النائب 

  . لم يفرق في ضرره بين المسلمين وغيرهمعلى اعتبار انه نظام ارهابي، مؤكدا ان االرهاب
اليوم ال نقول بان بن الدن ارهابي بقدر ما نقول بان هناك ايضا ارهابيين كثيرين البد ان تتخذ                  «واضاف  

بحقهم اجراءات قانونية قبل ان تصل الى عمليات االغتيال او غيرها، موضحا ان الكـل تـضرر مـن                   
  .يرهمالعمليات االرهابية سواء المسلمون او غ

عـت االرهـاب فـي      وزرت و ولفت الى ان هناك كيانا اسمه اسرائيل يطلق عليها دولة وهي التي صدّ            
المنطقة العربية، من خالل وجودها كعنصر اجنبي ودعمها للعمليات االرهابية التي تتم بحـق الـشعوب                

 الـدولي باتخـاذ     العربية والدول المجاورة وفي مقدمة هذه الشعوب الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمـع           
  .»اجراءات حاسمة تجاه اسرائيل

  3/5/2011، الراي، الكويت
  

   دولة ستعترف بالدولة الفلسطينية137:  فولكريتشارد .49
 قال مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة              : نادية سعد الدين   – عّمان

 عند طرحه على  1967ة فلسطينية على حدود العام       دولة ستدعم االعتراف بدول    137"ريتشارد فولك، إن    
  ".إمكانية قيامها على أرض الواقع"، ولكنه شكك في "المقبل) سبتمبر(األمم المتحدة في أيلول 

أثناء زيارته عمان أمس ضمن جولة للمنطقـة، بـأن تقريـر            " الغد"وفي حين أكد فولك في حديث إلى        
 2009/ 2008لي ضد الشعب الفلسطيني خالل عدوان غزة        جولدستون حول انتهاكات االحتالل اإلسرائي    

" سحب من األمم المتحدة باعتباره وثيقة رسمية من وثائقها المهمـة، بـرغم الـضغوط األميركيـة                 لن ي
جولدستون عن موقفه السابق أعطى     ) القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد   (تراجع  "اعتبر أن    و ."واإلسرائيلية

الطبيعة اإلجرامية لسياسات االحتالل، فيما يمثل حصار غزة عقاباً         "، مؤكداً   "هالتقرير حياة جديدة ولم يمت    
  ".جماعياً ينطوي على جرائم ضد االنسانية

بإنهاء االحتالل غير الشرعي، وتطبيق حقوق االنسان غير قابلة للتجزئة، ومنهـا حـق              "وطالب فولك،   
  ".الالجئين في العودة إلى موطنهم األصلي

الموقف اإلسرائيلي من   "، موضحاً أن    "المصالحة بين حركتي فتح وحماس خطوة ايجابية      اتفاق  "ورأى أن   
  ." اإلسرائيلي وتحقيق السالم–المصالحة يعكس عدم رغبته في التوصل إلى حل للصراع العربي 

إذا أرادت كل من سلطات االحتالل والواليات المتحدة وأوروبا السالم فـي المنطقـة              "مستدركا، بالقول   
وأشار إلى أن    ".كما يزعمون " منظمة ارهابية "ا التعامل مع حماس بوصفها طرفاً سياسياً مهماً وليس          عليه

المصالحة تساهم في توفير تمثيل موحد ومناسب على المستوى الدولي للشعب الفلسطيني، وتساعد فـي               "
  ". اإلسرائيلي–استخدام المنهجية الدبلوماسية اليجاد حل سلمي للصراع العربي 

3/5/2011، غد، عمانال  
 

  بريطانيا ترحب باتفاق المصالحة بين حماس وفتح:  البريطانيالخارجيةوزير  .50
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، بعد اجتماع مع نظيره المـصري نبيـل              :  فتحي صّباح  -غزة  

  .فتح وحماسباتفاق المصالحة بين " من حيث المبدأ"العربي اإلثنين في القاهرة، إن بالده ترحب 
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وأشـار   ".طرف حسب أفعاله  كل  ما زال هناك عمل يتعين القيام به وسنحكم على          "ضاف انه مع ذلك     أو
  ".التزام المملكة المتحدة الحازم بحل الدولتين طالما ما زال هناك وقت لمثل هذا الحل"الى 

3/5/2011، الحياة، لندن  
  

  حول ضرائب السلطة الفلسطينية" إسرائيل " منتستوضحأمريكا ": هآرتس" .51
ن مسؤولين أميركيين كبارا طلبـوا مـن        أاإلسرائيلية،  " هآرتس" صحيفة   ذكرت:  صالح النعامي  - زةغ

الحكومة اإلسرائيلية توضيحا بشأن تصريحات وزير المالية يوفال شتاينتز، أول من أمس، إزاء تجميـد               
ساب السلطة الفلسطينية بسبب اتفـاق المـصالحة بـين فـتح      لح"إسرائيل"أموال الضرائب التي تجمعها     

  .وحماس
وقالت الصحيفة، إنه وبناء على طلب من الفلسطينيين فإن كبار المسؤولين في الواليات المتحدة استجابوا               

 والفلسطينيين تنص علـى أن  "إسرائيل"الحتجاجات الجانب الفلسطيني وتم نقل رسالة من األميركيين إلى       
  .ماع بينهما في أقرب وقت ممكن، من أجل إعداد إجراءات لنقل أموال الضرائبيعقد االجت

  .نقال عن مسؤولين إسرائيليين إن تحويل األموال سيتم األسبوع المقبل على أي حال" هآرتس"وقالت 
3/5/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  كي مون ينتظر إيضاحات حول اتفاق المصالحة .52

سم األمم المتحدة مارتن نيسيركي أن األمين العام للمنظمة الدولية بان كي            أعلن المتحدث با  : )ب.ف  .ا  (
في ما  “وأضاف  . اتفاق المصالحة الفلسطينية، ولكنه ينتظر لمعرفة التفاصيل عنه       ” اهتمام “ـمون يتابع ب  

 عنه في   الذي أعلن ” حماس”و” فتح“يتعلق بالوحدة الفلسطينية، أخذ األمين العام علماً بالتفاهم بين حركتي           
أوضح أن األمم المتحدة ستدرس االتفاق بدقة بعـد حـصولها علـى             “وأشار إلى أن كي مون      . ”القاهرة
وأوضح نيسيركي ان األمـين العـام لألمـم         . ”اسرائيل“وأخذت علماً بالقلق الذي عبرت عنه       ” تفاصيله
فلـسطينية بقيـادة    أشار إلى ضرورة حصول تقدم نحو وحدة الفلسطينيين في اطار الـسلطة ال            “المتحدة  

  .”الرئيس محمود عباس والتعهدات التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية
3/5/2011، الخليج، الشارقة  

  
  ة لضرب إيرانسرائيليطائرات إ عن حشد يرانياًإ البنتاجون يرفض تقريراً .53

ر فـي موقـع     يوم االثنين تقريرا نش   ) البنتاجون( رفضت وزارة الدفاع االمريكية      -) رويترز(واشنطن  
التلفزيون االيراني على االنترنت وورد فيه ان طائرات عسكرية اسرائيلية تتجمع فـي قاعـدة جويـة                 

ن أوقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ديـف البـان           .امريكية في العراق لتنفيذ ضربة ضد ايران      
  .وغير صحيح" سخيف" التقرير 

  3/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  سياسة األمريكية في الشرق األوسط خسائر ال .54
سعى الخبير االستراتيجي األمريكي الذائع الصيت ريتشارد هاس إلـى تقـديم            : قسم الدراسات والترجمة  

تحليالته حول مدى الخسارة التي منيت بها السياسة الخارجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط، هـذا                
حداً من أبرز الخبراء االستراتيجيين األمريكيين المعنيـين        وتجدر اإلشارة إلى أن ريتشارد هاس يمثل وا       

بالشؤون الدولية وشؤون السياسة الخارجية األمريكية، إضافة إلى تميز هاس بالقدرة الفائقة لجهة التأثير              
في عملية صنع القرار السياسي الخارجي األمريكي في فترات اإلدارات الديموقراطية، وبدرجة أقل فـي               



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2134:         العدد       3/5/2011 الثالثاء :التاريخ

ات الجمهورية، فما هي حقيقة ما أشار إليه ريتشارد هاس فيما يتعلـق بخـسارة الـسياسة                 فترات اإلدار 
  األمريكية في الشرق األوسط وعلى وجه الخصوص بعد فشل محاولة استهداف سوريا؟

  واشنطن وإشكالية سياسة الشرق األوسط* 
 فادحاً عندما سعت لوضع مبدأ      يقول الخبير ريتشارد هاس، بأن اإلدارة األمريكية الحالية قد ارتكبت خطأً          

عام للتعامل مع ملفات الشرق األوسط، وأضاف قائالً بأنه لو كان المسؤول عن عملية تخطـيط وصـنع                  
قرار السياسة الخارجية األمريكية الشرق أوسطية، فإنه لن يلتزم بأي معيار أو مبدأ عام، وإنمـا سـوف                  

 األوسط وفقاً لقاعدة لكل حادث حـديث، وكـل          يركز على أن تقوم واشنطن بالتعامل مع مشاكل الشرق        
وبالتالي، فإن السبيل األمثل هو أن تقوم واشنطن بااللتزام بتطبيق أسلوب االعتماد علـى              . واحدة لوحدها 

  .العالقات الثنائية مع كل طرف من أطراف الشرق األوسط
  واشنطن وملف الحدث السوري* 

دد حقيقة ما الذي يجري وسوف يحدث في سوريا يعتمـد           تحدث الخبير ريتشارد هاس قائالً بأن الذي يح       
  :على تأثير عاملين، هما

ما هو المدى الذي تستطيع المعارضة الوصول إليه في الشارع السوري، لجهة القيام بعمليات التعبئـة                • 
  .السلبية الفاعلة

هة التعبئة اإليجابية   ما هو المدى الذي تستطيع دمشق الوصول إليه لجهة القيام باحتواء االحتجاجات لج            • 
  .الفاعلة

وأضاف الخبير ريتشارد هاس قائالً، بأنه ال يعتقد بأن واشنطن تمتلك حالياً القدر الكافي مـن ممارسـة                  
النفوذ على دمشق، ولكن، وبشكل هامشي تستطيع واشنطن ممارسة التأثير عن طريق هذا النوع أو ذاك                

 التصريحات، أو عن طريق هذا النـوع أو ذاك مـن            من العقوبات، أو عن طريق هذا النوع أو ذاك من         
الدعم والمساعدات للمعارضة السورية، واختتم ريتشارد هاس مالحظاته قائالً بأنه ال أحد يملك اإلجابـة               

  .على التساؤالت المتعلقة بسوريا، وفقط، فإن ما تقوم به واشنطن سوف يبقى على الهامش حصراً
  واشنطن وملف الحدث الليبي* 

الخبير ريتشارد هاس قائالً، أنه بالنسبة للوضع في ليبيا، فإن واشنطن هي اآلن على نفس ما كانت                 أشار  
  :عليه باألمس، وأضاف قائالً، بأن اإلدارة األمريكية تواجه اآلتي

  .إشكالية تحقيق أهداف السياسة األمريكية إزاء ليبيا والمتمثلة في إسقاط نظام القذافي• 
  .إلدارة األمريكية على تحقيق عملية إسقاط نظام القذافيإشكالية مدى قدرة ا• 

وتأسيساً على ذلك، أشار ريتشارد هاس على وجود فجوة واسعة بين أهداف الـسياسة األمريكيـة إزاء                 
ليبيا، والوسائل التي تستخدمها أمريكا حالياً إزاء ليبيا، وأضاف ريتشارد هاس قائالً، بأن الحل يكمن في                

  :لفجوة عن طريق لجوء اإلدارة األمريكية إلى اآلتيالقضاء على هذه ا
  .بما يتناسب مع أهداف تستخدمها أمريكا حالياً. خيار تعديل أهداف السياسة األمريكية إزاء ليبيا• 
  .خيار تعديل الوسائل التي تستخدمها أمريكا حالياً، بما يتناسب مع أهداف السياسة األمريكية إزاء ليبيا• 

بير ريتشارد هاس قائالً، بأن األفضل هو عدم القيام بالتصعيد أكثر فأكثر، ومن ثم مـن                هذا، واقترح الخ  
األفضل أن تمارس واشنطن المزيد من الضغوط الرامية إلى إرغام الطرفين بالقبول الفوري لعملية وقف               

واشـنطن  إطالق النار، إضافة إلى العمل من أجل حماية األرواح، وشدد ريتشارد هاس قائالً، بأن على                
  :السعي بأي ثمن لتحقيق وقف إطالق النار، حتى لو كان هذا الثمن يتضمن اآلتي

  .اإلبقاء على القذافي لفترة من الزمن في السلطة• 
  .اإلبقاء على ليبيا في حالة تقسيم لفترة من الزمن• 

 طريـق   وأشار ريتشارد هاس إلى أن هدف إسقاط نظام القذافي يمكن أن يتحقق الحقاً، وحـصراً عـن                
استخدام وسائل الضغط السياسي والدبلوماسي واالقتصادي، بما يؤدي إلضعاف نظام القذافي تـدريجياً،             
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وأضاف ريتشارد قائالً بأن واشنطن يمكن لها خالل هذه الفترة أن تواصل تعاونهـا مـع حلفائهـا فـي                    
  .المعارضة الليبية بما يؤدي إلى تعزيز قدراتهم وتأهيلهم أكثر فأكثر

  
  نطن وملف الحدث الفلسطينيواش* 

تحدث ريتشارد هاس عن أداء واشنطن إزاء ملف الحدث الفلسطيني ضمن ثالثة محاور، يمكن اإلشـارة                
  :إليها على النحو اآلتي

وصف هاس اتفاق حماس ـ فتح األخير في القاهرة  : النفوذ األمريكي على الفلسطينيين: المحور األول• 
وأضاف قائالً بأن مشاركة حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية سوف           بأنه اتفاق مبدئي وليس نهائي،      

تتطلب من حماس أن تغير مواقفها إزاء إسرائيل، وأشار إلى أن واشنطن سوف تجد نفسها فـي موقـف              
  .عدم التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة إذا كانت حماس تشكل طرفاً فيها

يرى هاس، بأن إسرائيل تستطيع اللجوء الستخدام       : على الفلسطينيين النفوذ اإلسرائيلي   : المحور الثاني • 
وأضاف قائالً بأن موقف إسـرائيل واضـح        . العديد من الخيارات لجهة القيام بالضغط على الفلسطينيين       

إزاء قيام الفلسطينيين بإعالن الدولة من طرف واحد، وأيضاً إزاء لجوء الفلـسطينيين لألمـم المتحـدة                 
  .ولة الفلسطينيةلالعتراف بالد

أكد هاس بأن ما يجري حالياً على األرض في : نفوذ تفاهمات خط واشنطن ـ تل أبيب : المحور الثالث• 
الساحة الفلسطينية، ما زال من المبكر القول بأنه سوف يفضي إلى كذا أو كذا، وذلك لسببين األول يتمثل                  

وأيضاً، فإن جزءاً كبيـراً مـن الموقـف    في أن اتفاق حماس ـ فتح ما تزال احتماالت نجاحه ضعيفة،  
النهائي سوف يتم حسمه خالل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ألمريكا المحدد لها فـي                

  .م الحالي2011) مايو(مطلع العشرة أيام األخيرة من شهر أيار 
  مستقبل الشرق األوسط* 

اً وضع تخمين استراتيجي يحدد مستقبل األوضاع في        أمد الخبير ريتشارد هاس قائالً بأنه من الصعب جد        
الشرق األوسط، وأضاف قائالً بأنه من غير المعروف بشكل يقيني إذا كانت األحداث الـشرق أوسـطية                 
الجارية حالياً سوف تشكل مجرد فصل في تاريخ الشرق األوسط، أم نقطة انعطـاف باتجـاه تحـوالت                  

  .استراتيجية شرق أوسطية
م الذي خلصت إليه مالحظات وتحليالت الخبير ريتشارد هاس تتمثل في أن واشنطن هـي               االستنتاج العا 

الخاسر األكبر في الشرق األوسط، فقد ضاعت منها القاهرة وتونس، والخسارة األكبر سوف تتمثل فـي                
  .فشل احتجاجات المعارضة السورية، المصحوب بتزايد المعارضات الجارية في اليمن والبحرين

  2/5/2011،  حملالجمل بما
   

   كعٌب إخيل اتفاق القاهرةالسياسيغياُب البعد  .55
  هاني المصري

                بدايـة الوطنية خطوةٌ كبيرةٌ إلى األمام، لكنها مجرد الوحدة االنقسامِ واستعادة إلنهاء القاهرة اتفاق توقيع
بـد أن يـستكمل، وأن      وحتى ينجح هذا االتفاق وال يكون مثَل سابقه، ال          . وخطوة أولى في مسار طويل    

  .تبقى العوامل التي أدت إليه فاعلة بقوة
إن هناك العديد من الثغرات الهامة التي يجب سدها لضمان نجاح تطبيق االتفاق، وهذا األمـر ال يـزال                   
متاحا، ألن التوقيع النهائي لالتفاق لم يحدث حتى اآلن، وفرصة نجاح هذا االتفاق أكبر من سابقه؛ ألنـه                  

 الثورات العربية، وانتصار الثورة المصرية، واألحداث الحاصلة في سوريا، وكذلك بعد جمود             :تحقق بعد 
  .العملية السياسية، وظهور الحراك السياسي والشبابي والشعبي
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إن الثغرة القاتلة في االتفاق تتمثل في غياب البعد السياسي عنه، حيث تناول االتفاق اإلجراءات الشكلية،                
 اللجان، واالنتخابات، واإلطار القيادي المؤقت، والحكومة، ولكنه لـم يتطـرق إلـى              تشكيل: وتتمثل في 

  .البرنامج السياسي النضالي المشترك
وانعكست هذه الثغرة من خالل التصريحات، والندوات، والبرامج المنفردة، والمشتركة، التي شارك فيها             

  .ممثلون حركتي فتح وحماس
 الرئيس أبو مازن بأنه سيحتفظ بالـدور الـسياسي، وأن الحكومـة             فعلى سبيل المثال ال الحصر، صرح     

المزمع تشكيلها لن يكون لها أي دور سياسي وتفاوضي، وأنها ستشكل دعما لعملية الـسالم، وتنحـصر                 
  .مهمتها فقط بإعادة اإلعمارِ في قطاعِ غزةَ والتحضيرِ لالنتخابات، وأنها ستلتزم ببرنامجه السياسي

ب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة المنظمةَ بسحب االعتـراف بإسـرائيل، وبـّين              في المقابل، طال  
الزهار أن القيادة الجديدة للمنظمة التي ستشكل يوم الخميس القادم ستحسم في مصير المفاوضات وتختار               

  .بينها وبين المقاومة
ة االنتقالية، ورد عليه مـشير      وصرح حسين الشيخ بأن التنسيق األمني سيستمر مع إسرائيل أثناء المرحل          

  .إن التنسيقَ األمني جريمةٌ: المصري
إن ما سبق مجرد عينات تدق ناقوس الخطر، وتحذرنا من أّن اتفاقَ القاهرة على أهميتـه لـيس عـصا                    

  .سحريةً، ستنهي كل الخالفات وأسباب االنقسام والصراع بضربة واحدة
 بدون برنامج سياسي، فأي حكومة جوهر عملها سياسي،         ال يوجد في الحياة السياسية شيء اسمه حكومة       

وهنا ال فرق بين من     . حتى لو كانت حكومة خبراء أو مستقلين، فال بد وأن تخدم وتحقق برنامجا سياسيا             
  .سيقّر البرنامج السياسي للحكومة، سواء الحكومة نفسها أو المنظمة بوصفها المرجعية العليا للفلسطينيين

لوحدة أن يتصرف كل طرف وكأن شيًئا لم يتغير، فمن كان يعتمد خيار المفاوضات واتفاق               ال يمكن بعد ا   
أوسلو والتنسيق األمني، يمضي في طريقه رغم أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ورغم إعالنه               

ت ومن كان يعتمد خيار المقاومة ورفض المفاوضا      . أن أيلول القادم هو المحطة األخيرة في هذا الطريق        
من حيث المبدأ، عليه أن يتذكر أنه التفت إلى طريق الوحدة؛ ألنه وجد خيار المقاومة قد علّـق عمليـا،                    

  .وأصبح همه األساسي الدفاع عن سلطته االنفرادية في غزة
ال بد وأن يتفق الجميع بعد الوحدة على برنامج سياسي نضالي مشترك، ينطلق من االلتـزام بـالحقوق                  

 ويحظى بثقة الشعب الفلسطيني، ويستند إلى القانون الدولي وميثاق األمـم المتحـدة              واألهداف الوطنية، 
  .وقراراتها، ويفتح الخيارات دون أن يحدث مواجهة فيما بينها

إن المقاومة في ظل االحتالل، واالستيطان والعنصرية، وتقطيع األوصال، والحصار، والجدار، وتعنـت             
كيا، وفي ظل اختالف موازين القوى؛ خيار إجباري ال منـاص مـن             الحكومة اإلسرائيلية المدعومة أمير   

االعتماد عليه، ولكّن المقاومةَ المطلوبةَ هي المقاومةُ المثمرةُ التي تنسجم مع القانونِ الـدوليِ اإلنـساني،                
شكال وتركّز على المقاومة الشعبية بكل أشكالها، رغم الحق الفلسطيني الذي ال جدال فيه باستخدام جميع أ               

المقاومة، على أن تخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي، وللمرجعية العليا للمقاومة المنـصوص             
  .عليها في وثيقة األسرى

والمفاوضات شكل ال مفر عنه في العمل السياسي، خصوصا أن القضية الفلـسطينية نـشأت وال تـزال                  
ية والعربية والدولية، وفي ظل غياب الخيار العسكري        قضيةً دوليةً، وتؤثر عليها العوامل المحلية واإلقليم      

العربي، ألن الخيار العسكري ال يمكن أن يكون فلسطينيا فقط، فالقضيةُ الفلسطينيةُ فلسطينيةٌ أولًا وعربيةٌ               
            استعماريٍ لضمانِ استمرارِ الهيمنـة ا كامتدادفقط، وإنما وجدت أيض ا، فإسرائيُل ال تستهدف فلسطينثاني

  .التخلف والتبعية والتجزئة على العرب؛ لضمان مصالح ونفوذ الدول االستعمارية الكبرى في المنطقةو
إن ما يجب رفضه هو استمرار الوهمِ بأّن طريقَ المفاوضات الثنائية في ظل موازين القـوى القائمـة؛                  

ى األراضـي المحتلـة عـام       يمكن أن يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس عل           
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، الـذي يـضمن حـقَ العـودة         194، أو إلى حِل مشكلة الالجئين حلًا عادلًا على أساسِ القرار            1967
  .والتعويض

إّن أقصى ما يمكن أن يصَل إليه طريقُ المفاوضات هو دويلة مقطعة األوصال بال سيادة، مقابل التنازل                 
 نهايـةً   -أي الدويلـة الفلـسطينية    -لة يهودية، واعتبار قيامها     عن حق العودة واالعتراف بإسرائيل كدو     
  .للصراع، ووقفًا لجميع المطالب الفلسطينية

إّن سد الثغرة المتمثلة في غيابِ البرنامج السياسي ما زال ممكنًا، وخصوصا أّن سنواتَ االنقسام بكل ما                 
 سياسي ملموس فـي البـرامج الـسياسية،         فيها من أضرارٍ، انطوت على مفارقة تمثّلت بحدوث تقاربٍ        

  .وتحديدا ما بين حركتي فتح وحماس
وال يمكن تجاهل مطالب المجتمع الدولي بشكل كامل، ألن هذا سيقود إلى عودة المقاطعة الدولية الشاملة،                

  .وسيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى انهيار الوحدة
 التـي تمثـل طريقًـا مـضمونًا لالستـسالم           وكذلك ال يمكن الخضوع لشروط اللجنة الرباعية الظالمة،       

واإلذعان، فال يمكن أن تعترف الّضحية بالجلّاد، وتلتزم بنبذ العنف واإلرهاب، وبتنفيذ االتفاقـات، فـي                
الوقت الذي ال يعترف بها الجالد، ويمارس كَل أنواع العنف واإلرهـاب ضـدها، وال يلتـزم بتطبيـق                   

  .االتفاقات منذ سنوات طويلة
ا يمكن أن يلتزم به الفلسطينيون في ظل الوحدة، تأكيد التزامهم بهدف إزالة االحـتالل عـن                 إن أقصى م  

، وإقامة دولة مستقلة عليها، واستعدادهم للتفاوض لتحقيق هذا الهدف، وليس           1967األراضي المحتلة عام    
  .التفاوض حوله أو من أجل التفاوض

يون استعدادهم لتهدئة مؤقتة وشـاملة ومتبادلـة، ال         ومن أجل إبداء حسن النية، يمكن أن يبدي الفلسطين        
  .تكون بديلًا عن مسار سياسي قادر على إنهاء االحتالل

االستمرارية، والتبادلية، المنصوص عليهمـا     : كما يمكن أن يؤكد الجانب الفلسطيني على التزامه بمبدأي        
أو (مـات بـالتزام الحكومـات       في القانون الدولي، اللذان يلزمان األطراف المتصارعة والـدول والمنظ         

بما تم إقراره من قبل الحكومات السابقة عملًا بمبدأ االستمرارية، شرط أن يلتـزم الطـرف                ) المنظمات
أما تطبيق االتفاقات وااللتزامات من جانـب واحـد فهـو           . اآلخر باالتفاقات السابقة عملًا بمبدأ التبادلية     

  .للحصول على المزيد من التنازالتإذعان، ال يقود سوى إلى فتح شهية االحتالل 
إن مصر الجديدة دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسالم؛ يهدف إلى إنهاء الصراع وليس إلى إدارته، وسبق                 
أن وافق خالد مشعل وعدد من أعضاء المكتب السياسي، في اللقاء الذي عقد مع وفد الشخصيات الوطنية                 

، على صيغة ال ترفض التفاوض من حيـث المبـدأ،           المستقلة في الحادي والعشرين من نيسان الماضي      
ووافقوا أيضا على عقد مؤتمر دولي كجزء من عملية نضالية، تهدف إلى تغيير موازين القوى حتى يـتم       

  .دحر االحتالل
إن االحتالل يستهدف الجميع، وال يمكن االستمرار في الرهان على مسار سياسي وصل منذ زمن إلـى                 

لرهان بشكل كلي على الثورات العربية أو المـارد اإلسـالمي؛ ألن القـضية           طريق مسدود، وال يمكن ا    
تضيع واألرض والقدس كذلك تضيعان، وعلى الشعب الفلسطيني أن يهب في جميع أماكن تواجده للدفاع               
عن أرضه وحقوقه ومقدساتها، وعندما يصبح العرب والمسلمون واألحرار في العالم مع شعب فلسطين،              

  . المشوارفإنه يكمل معهم
 3/5/2011  )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  المصالحة الفلسطينية واستحقاق إعالن الدولة .56

  ماجد كيالي
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حسناً، فقد توّصل الفلسطينيون أخيراً إلى توافقات معّينة إلنجاز ملف المصالحة الداخلية بين الحـركتين               
السياسة والسلطة في الساحة الفلـسطينية، بـدفع مـن          ، المهيمنتين على    )»حماس»و» فتح«(الرئيسيتين  

  .ضغوط متعّددة، موضوعية وذاتية
ومن دون التقليل من أهمية العوامل الذاتية الضاغطة من اجل المصالحة، والمتمثلة بالحراكات الـشبابية               

وعهما، والضغوط الشعبية، التي لم تهدأ يوماً، كما إدراك قيادات هاتين الحركتين لواقـع انـسداد مـشر                
، فـإن   »حمـاس «، وبالمقاومة والتحرير بالنـسبة إلـى        »فتح«المتعلق بالمفاوضة والتسوية بالنسبة إلى      

  .هي التي حسمت في هذا االتجاه) الخارجية(العوامل، وباألحرى الضغوط، الموضوعية 
فق أمامها، مـا    وفي الواقع فإن القيادات الفلسطينية المعنية، في ظروفها الصعبة، وبالنظر إلى انسداد األ            

كان بإمكانها تجاهل االرتدادات الناجمة عن الثورات الشعبية العربية على ساحتها، وال تجاوز التغيـرات           
على حساب الدور   (النوعية الحاصلة في البيئة السياسية اإلقليمية، وضمنها استعادة مصر لدورها العربي            

ي لمواكبة الثورات العربية، والذي ربما يـدفع        ، أو عدم استثمار التحول األميركي االضطرار      )اإليراني
  .نحو تحّرر السياسة األميركية الشرق أوسطية من ضغوط اللوبي اإلسرائيلي

على كل، وبرغم محدودية ما حصل، يحقّ للفلسطينيين أن يأملوا بأن تمضي هذه المصالحة في طريقها،                
تخاصمون إلى نوع من التوافـق علـى        ال أن تنكسر مجدداً، كما حصل في تجارب سابقة، وأن يصل الم           

حل خالفاتهم عبر وسائل ديموقراطية، وداخل المؤسسات الشرعية، واالحتكام إلى صوت الـشعب فـي               
  .صناديق االقتراع واالستفتاء، بدالً من االقتتال واالنقسام

المهيمنـين  مع ذلك ثمة ضرورة لعدم مداعبة األوهام بالتمييز بين عملية المصالحة بين هذين الفصيلين               
على السياسة الفلسطينية، وبين استنهاض الحالة الشعبية، التي تتطلب في ما تتطلّـب تجديـد المـشروع                 
الوطني، أو تعريف ماهيته، إلنقاذه من حالي الضياع والتمّزق، حيث لم يعد يكفي القـول بإقامـة دولـة         

ة األخرى، ال سـيما تلـك المتعلقـة         مستقلة في الضفة والقطاع، وعدم األخذ باالعتبار األسئلة الفلسطيني        
كما يتطلب ذلك االستمرار في     . 1948بتعريف الشعب الفلسطيني، ومصير الالجئين، وقضية فلسطينيي        

  .تأهيل الذات لمواجهة التحديات الناجمة عن وجود إسرائيل على الفلسطينيين، كما على عموم المنطقة
ال (وا إلعادة الروح إلى مشروعهم للتحرر الـوطني         بمعنى أوضح فإن الفلسطينيين اليوم أحوج ما يكون       

، وإعادة صوغ البنى الوطنية علـى قاعـدة مؤسـسية           )سيما على ضوء وهج الثورات الشعبية العربية      
إعادة االعتبار لـذاتها    » فتح«وال شك في أن كل ذلك يفترض أساساً من          . وديموقراطية وتعددية وتمثيلية  
تمييز ذاتها كحركة تحرر وطني في المجال الفلـسطيني، مثلمـا           » حماس«كحركة وطنية تعددية، ومن     

يفترض منهما معاً تمييز ذاتهما، بتغليب وضعيهما كحركتي تحرر، عن وضعيهما كسلطتي أمر واقع في               
  ).باستحقاقاتها وامتيازاتها(كل من الضفة وغزة 

قة تؤكد أن الوضع الفلـسطيني،      ربما يرى البعض في هذا الكالم نوعاً من الترف، أو المبالغة، لكن الحقي            
الصعب والمعقد والنازف، يحتاج حقاً إلعادة بناء، فقد بات الشعب الفلسطيني في واد، وقواه السياسية في                

ومعلوم أن الحركة الوطنية الفلسطينية لم تجدد ذاتهـا         . واد آخر، تماماً كما الحالة بين األنظمة وشعوبها       
، )في البناء الوطني وفي مواجهة عدوها     (ل بناها، واستنفاد دورها     منذ عقود من الزمن، ما أدى إلى ترهّ       

وتآكل مكانتها الشعبية والتمثيلية، ما يعني أن المسؤولية الوطنية تفترض منها إدراك كل ذلك، والتعامـل                
على أساسه، ال استمراء العيش على وهم سلطة افتراضية، أو على مجرد التغني بتاريخها النـضالي، أو                 

 االتكاء على حجم المتفرغين، في ميليشياتها وأجهزتها األمنية والخدمية، للتعويض عن انكفـاء              مواصلة
  .الحالة الشعبية من حولها

القادم، والـذي جعلتـه     ) سبتمبر(على أساس هذا المنهج ينبغي، أيضاً، معالجة ما يسمى استحقاق أيلول            
وعـد  « إلى هيئة األمم المتحدة، بالتساوق مـع         السلطة الفلسطينية بمثابة موعد لحمل القضية الفلسطينية      



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2134:         العدد       3/5/2011 الثالثاء :التاريخ

بهذا الشأن، ومع سعي السلطة لتأهيل ذاتها لهذا االستحقاق من النواحي اإلدارية والفنية، والتـي               » أوباما
  ).بعقد المصالحة(اكتملت مع الناحية السياسية 

اريخ وتـاريخ، أو بـين      ومشكلة الفلسطينيين هنا أن قيادتهم جعلت من هذا االستحقاق وكأنه فاصل بين ت            
  .مرحلة ومرحلة، من دون تحديد ماهية ما بعد ذلك، ومن دون تأهيل الذات لهذا االحتمال أو غيره

هكذا بات الوضع الفلسطيني متعلقاً بهذا التاريخ، وأمامنا احتماالت، أو سيناريوات متعددة، فإسرائيل تعلن              
هـي  ) تي تتحكم بها وتحـدد أولوياتهـا ومآالتهـا        ال(أنها غير معنية بهذا االستحقاق، وأن المفاوضات        

أيضاً، فإن إسرائيل ال تقف من دون حراك فهي تسرع فـي توسـيع              . المرجعية الوحيدة لعملية التسوية   
أنشطتها االستيطانية ال سيما في القدس، وربما أنها تتهيأ، أيضاً، إليجاد واقع سياسي جديد في الـضفة،                 

ض المناطق لنقلها إلى السلطة، واعتبار ذلك بمثابة انـسحاب وبيـان            من خالل انسحابات أحادية من بع     
  .حسن نوايا أمام العالم

مـا يفيـد    ) بعد الثورات الحاصـلة   (طبعاً، وبغض النظر عن إسرائيل، ثمة في الوضع الدولي والعربي           
عيـة  من مجلس األمن إلى الجم    (بتشجيع السلطة على المضي بخيار طرح قضيتها على المنظمة األممية           

  .، بغض النظر عّما تريده أو ال تريده إسرائيل)العامة
مع ذلك فإن السؤال المطروح ال يتعلق بإخفاق السلطة الفلسطينية في خطوتها هذه، وإنما يتعلق بإمكـان                 
نجاحها في هذه الخطوة، فماذا بعد، ال سيما في ظل عدم وجود ضغوط دولية بالدرجة المناسـبة علـى                   

   الخطوة على شكل استقالل فلسطيني ناجز في الضفة وغزة؟إسرائيل، لترجمة هذه
وحتى لو افترضنا جدالً أن الوضعين الدولي واإلقليمي شكال ضغطاً على إسرائيل لدفعها لترجمـة هـذا                 

  االستقالل على األرض، بشكل أو آخر، فما الذي سيتمخّض عنه هذا الوضع؟
ة المعنية حقاً؟ هل يعني ذلك أنها ستؤجل مسعاها إلقامة          إزاء هذا الوضع ما الذي ستفعله القيادة الفلسطيني       

الدولة، وهي التي كرست جهود عقود عديدة لها؟ أم أنها ستقبل التخلّي عن حق العودة لالجئـين، بهـذه                   
العبارة أو تلك؟ وفي كال الحالين ما الذي يبقى من تعريف الشعب الفلسطيني؟ وما هو مصير الالجئـين                  

  ن اللجوء والشتات؟ وما هي فعالً ماهية المشروع الوطني الفلسطيني؟الفلسطينيين في بلدا
على ذلك فإن السؤال الملّح اليوم ال يتعلق بما تقوله أو تفعله القيادة الفلسطينية فـي مواجهـة اسـتحقاق                    

  .أيلول، وإنما ماذا ستقول وماذا ستفعل بعد ذلك؟ الشعب يريد أن يعرف
  3/5/2011، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"تبرئة : اتالمفاوض .57

  غيل هوفمان 
تـسريب وثـائق المفاوضـات الفلـسطينية        "بحسب إحدى المنظمات األمريكيـة،      : وكاالت/ واشنطن  
هل تساعد هذه الفرضية إسرائيل على النجاح في طرح قضيتها أمام           . يقّوض رواية إسرائيل  " اإلسرائيلية

  ينظَر إلى قرار السلطة الفلسطينية بشأن الـسعي          )8(سبتمبر؟   التعليقات     /األمم المتحدة في شهر أيلول    
في القدس على أنه رهان يقصد به استقطاب دعـم المجتمـع            " حماس"إلى التوّصل إلى تسوية مع حركة       

الدولي ومساندته لإلعالن عن إقامة دولة فلسطين أمام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي شـهر                    
سلطة الفلسطينية على أن تقديم صورة للوحدة الفلسطينية القائمة في كال           وتراهن ال .   سبتمبر القادم /أيلول

الضفة الغربية وقطاع غزة أمام العالم قبل التصويت على إقامة دولة فلسطين يعتبر أهّم من النْأي بنفسها                 
  ". حماس"عن اإلرهاب الذي تمارسه 

 لشهورٍ قليلـة    -تي تحّد من اإلرهاب     وال) التكنوقراط(فمن خالل تشكيل حكومة من الشخصيات المهنية        
يريد .    يحاول الفلسطينيون تقويض األعذار التي يمكن إثارتها لمنع إقامة الدولة الفلسطينية           -على األقل   

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يخبر القادة األوروبيين في زيارته إلى لنـدن وبـاريس                
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سبتمبر سوف يمـنح الفلـسطينيين عرضـا    /قرار األمم المتحدة في أيلول خالل األسبوع المقبل بأن دعم      
ولكـن  .    إال من خـالل المفاوضـات      - واتفاقية السالم    -فال يمكن أن تولَد الدولة      . زائفًا، وليس دولة  

اإلعالن عن الوحدة الفلسطينية، والذي فاجأ أجهزة المخابرات اإلسرائيلية، قد يصعب األمر على نتنياهو              
 طرح الفرضية التي يسوقها، ألنه ليس هناك من فرصة إلطالق المفاوضات مع حكومـة فلـسطينية                 في

  . التي ترفض نبذ اإلرهاب" حماس"تشارك فيها 
وبخالف ذلك، فقد يكون الفلسطينيون قد تصّرفوا لمصلحة نتنياهو بتسهيل األمر عليه في تحذير المجتمع               

    قد توفر األساس النطالق أعمال اإلرهاب ضد أراضي إسـرائيل          الدولي وتنبيهه لمعارضة إنشاء دولة    .
سوف يجوب نتنياهو ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أقطار العالم منـذ اآلن وحتـى شـهر                 

ويكمن أحد األمور   . سبتمبر في إطار سعيهما للترويج لمواقفهما ووجهات نظرهما في هذه القضية          /أيلول
 فـي   2011سبتمبر  / في إقناع زعماء العالم بقبول روايتيهما قبل حلول شهر أيلول          التي قد تكون محورّيةً   

التأكّد من فهم السبب الذي أفضى إلى توقُّف محادثات السالم التي كانت تتطّرق إلى القضايا الجوهريـة                 
  .  2008سبتمبر من العام /بين إسرائيل والفلسطينيين في أيلول

اآلن ألن الفلسطينيين بّرروا سعيهم لنيل االعتراف بـدولتهم مـن األمـم    ويحتّل هذا األمر أهميةً خاصةً     
بالقول بأن التوّصل إلى تسوية مع إسرائيل لم يكن مـن بـين             " حماس"المتحدة والتوّصل إلى اتفاقية مع      

ومن بين الحجج المركزية التي يقّدمها الرئيس عباس لزعماء العالم أنـه حـاول              . الخيارات المطروحة 
 إلى اتفاقية مع حكومة الحمائم السابقة التي كان إيهود أولمرت يتزّعمها قبل وصول نتنياهو إلى                الوصول

رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من إبرام تلك االتفاقيـة، ولكـن التحقيقـات                  
.   لى السالم أيـضا   الجنائية التي تسّببت في سقوط حكومة أولمرت قضت على الفرص المتاحة للوصول إ            

وكان أولمرت قد اّدعى أن السبب الذي حال دون تحقيق السالم يكمن في أنه عرض تسويةً مجزِيةً على                  
مـن  % 100ويقول أولمرت بأنه عرض مـا نـسبته         . الرئيس عباس، ولكن األخير لم يرّد عليها مطلقًا       

 الجـٍئ   10,000، وعـودة    )ادلهامن األراضي التي سيجري تب    % 6.8باستثناء  (أراضي الضفة الغربية    
فلسطينيٍ إلى إسرائيل بحيث يقيمون ضمن الحدود النهائية إلقليمها، وخضوع الحوض المقدس في البلدة              
القديمة في القدس لإلدارة المشتركة بين الحكومات اإلسـرائيلية والفلـسطينية واألمريكيـة واألردنيـة               

وكانـت المـرة    . بل ثالثة أشهر من اسـتقالته     ، أي ق  2008أغسطس  / آب 31والسعودية، وذلك في يوم     
 أي قبل خمسة    -سبتمبر من ذلك العام     / أيلول 16األخيرة التي التقى فيها أولمرت بالرئيس عباس في يوم          

 ولكن الرئيس عباس لم يـرّد علـى هـذا           -أيام من استقالته وقبل أكثر من ستة أشهر من تركه منصبه            
     . العرض ولم يقّدم عرضا مقابالً له

ـ          وصحيفة " الجزيرة" التي كشفت عنها قناة      1,700وينظر عدد كبير من المعنّيين في العالم إلى الوثائق ال
ـ     /البريطانية في شهر كانون الثاني    " الغارديان" أو " الوثـائق الفلـسطينية   "يناير الماضي، والتي سميت بـ
ها دليالً على أن الفلسطينيين كانوا مستعّدين       ، باعتبار "تسريبات وثائق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية    "

لتقديم تنازالت غير مسبوقة حول القدس والالجئين في المحادثات التي أجراهـا الـرئيس عبـاس مـع                  
وقد غذّى هذا االنطباع التحليل الذي انتهجته المؤسستان اإلعالميتان المـذكورتان فـي نـشر               . أولمرت

    وبصورة ا للغاية وإسرائيل مغاليةً في تعنّتهـا فـي              الوثائق على نحوٍ انتقائيبدا فيها الرئيس عباس سخي 
  . المقابل

ولكن قراءةً جديدةً خرجت بها إحدى المؤسسات المسيحية في الواليات المتحدة األمريكية وجدت أنه على               
وجهة النظـر   خالف الطريقة التي أذيعت بها الوثائق الفلسطينية، فقد أثبتت هذه الوثائق في الواقع صحة               

  .  اإلسرائيلية بشأن كافة القضايا الرئيسية
 Christians for Fair" (مسيحيون من أجل الشهادة العادلة حول الشرق األوسـط "وقد شكّلت مؤسسة 

Witness on the Middle East (  فريقًا من الباحثين لقراءة كافة الوثائق الفلسطينية التي يبلغ عـددها
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حيث ينتمـي معظـم     ( المؤسسة نفسها كمنظمة مسيحية ليبرالية غير إنجيلية         وتصنف هذه .  وثيقة 1,700
وتركّز عملها على تعمـيم الحقـائق بـشأن         ) أعضائها إلى الطائفة البروتستانتية وطائفة الروم الكاثوليك      

وثائق وتحاول هذه المنظمة أن تقنع العالم بدراسة ال       .   النزاع العربي اإلسرائيلي على الكنائس األمريكية     
  .   المذكورة والنظر فيها بصورة معمقة، وعدم االقتصار على قبول إساءة نشرها باعتباره حقيقةً مسلَّما بها

يتمثل التنازل الرئيسي الذي نُقل عن الفلسطينيين أنهم قّدموه في السيطرة على األحيـاء اليهوديـة فـي                  
السماح إلسرائيل باالحتفـاظ بجميـع األحيـاء        "ا  أن الفلسطينيين عرضو  " الجزيرة"فقد نقلت قناة    . القدس

، والمـستوطنات   "هار حوما "، وهو مستوطنة    "اليهودية التي شّيدتها في القدس الشرقية باستثناء حي واحد        
من األراضي التي كان األردّن     % 2المقامة على الخطّ األخضر والتي تبلغ تساوي مساحتها ما يقرب من            

  .   1967 و1948يسيطر عليها بين عامّي 
غير أن المؤسسة المذكورة وجدت أن الوثائق الفلسطينية ال تشير إلى أن الرئيس عبـاس قـّدم عرضـا                   

وكشفت المؤسسة عن الوثـائق التـي       . أغسطس/ آب 31مقابالً للمقترح الذي عرضه أولمرت في تاريخ        
خير الذي عقد بين أولمـرت      تشير إلى أن الفلسطينيين قّرروا عدم تقديم عرضٍ مقابٍل خالل االجتماع األ           

سبتمبر، وأن أعضاء فريق الرئيس عباس نصحوه بالترّيث في الـرّد           / أيلول 16والرئيس عباس في يوم     
  .   إلى حين خروج الرئيس جورج بوش من البيت األبيض

صـائب عريقـات، كبيـر      .  إلـى أن د    2008ديسمبر  / كانون األول  2وأشارت مذكرةٌ صدرت في يوم      
لسطينيين، أخبر ديفيد ويلش، مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى، في            المفاوضين الف 

، %2إننا عرضنا تبادل أراضٍ تبلـغ نـسبته         "سياق الرّد على سؤاله حول العرض الذي قّدمه أولمرت،          
  ."  من المستوطنين بالبقاء% 70وهو ما يسمح لـ
ـ    التي قُدمت في االجتماع األخير     " نقاط الحوار " في مذكرة    غير مذكورة على اإلطالق   % 2بيد أن نسبة ال

نقـاط  "، وال في مـذكرة      2007ديسمبر  / كانون األول  16الذي عقد بين الرئيس عباس وأولمرت بتاريخ        
ولذلك، يبدو  . 2008سبتمبر  / أيلول 22بتاريخ  " الحوار التي قّدمها الفلسطينيون بشأن المقترح اإلسرائيلي      

ـ   م تستحوذ على تفكير الفلسطينيين عند تقديم الردود المحتملة على العرض الذي تقّدم به              ل% 2أن نسبة ال
وعالوةً على ذلك، فليس هناك من إشارة من أّي نوعٍ إلى أن هذه النسبة قُدمت ألولمرت بعـد                  . أولمرت
  .  2008ديسمبر / كانون األول16تاريخ 

ليس هناك من إشارة فـي      "بأنه  " حول الشرق األوسط  مسيحيون من أجل الشهادة العادلة      "وقالت مؤسسة   
العرض المقابل المتعلّق بتبادل األراضي     ‘أّي موضعٍ في الوثائق الفلسطينية تقول بأن أن عباس قّدم هذا            

ويتضّمن التنازل الثاني الـذي نُقـل عـن        ."    ألولمرت - أو أي نسبة أخرى      -’ %2والذي تبلغ نسبته    
الـذي يـشير إليـه      (ل المباحثات مع أولمرت مصير الحرم القدسـي الـشريف           الفلسطينيين تقديمه خال  

  .   والحوض المقدس") جبل الهيكل"اإلسرائيليون بـ
اقترحت إقامة سيطرة دولية على األماكن المقدسـة        ] السلطة الفلسطينية "[وتقول التقارير ذات الصلة بأن      

مسيحيون من أجل الشهادة العادلة حـول       " مؤسسة   ولكن الوثائق التي كشفت عنها    ".   الرئيسية في القدس  
أخطأت في نقل األخبار عن السيطرة الدولية علـى الحـوض           " الجزيرة"وجدت أن قناة    " الشرق األوسط 

. ففي الوثيقة ذات الـصلة، صـّرح د       . المقدس حين صورتها على أنها مقترح قدمته السلطة الفلسطينية        
وبحـسب مـا    .  بأنه كان يتحدث بصفته الشخصية     -ولمرت   وليس أل  -عريقات للمسؤولين األمريكيين    

  ".  لم يكن هذا المقترح عرضا، بل كان مجرد كالم"تقوله المؤسسة المذكورة، 
، فيما يتعلق بقضية الالجئين، عن الفلسطينيين أنهم وافقوا على أن تـستقبل             "الجزيرة"وأخيرا، نقلت قناة    

السنة على مدى عشر سنوات، بحيث يصل مجموعهم إلـى           الجٍئ في    10,000إسرائيل ما ال يزيد عن      
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 الجئ، وهو ما يشكّل تنازالً عن المطالبة بعودة جميع الالجئين وأوالدهم الذين نزحـوا عـن                 100,000
  .   إلى إسرائيل- والذين يصل تعدادهم إلى عدة ماليين - 1948ديارهم وأراضيهم في عام 

تنقل محادثةً  " ون من أجل الشهادة العادلة حول الشرق األوسط       مسيحي"ولكن الوثائق التي أبرزتها مؤسسة      
ففي هذه المحادثة، قال الـرئيس عبـاس        . عريقات سردها . جرت بين الرئيس عباس وأولمرت وأعاد د      

 الجٍئ على مـدى  10,000، تعقيبا على المقترح الذي قدمه هذا األخير بعودة         "هل أنت تمزح؟  "ألولمرت  
 للرّد على عرض أولمرت     2008سبتمبر  / أيلول 22ةٌ داخليةٌ صدرت في يوم      وتقول مذكر . عشر سنوات 

بأننا في الوقت الذي نوافق فيه على التفاوض على عدد العائدين في ضوء قدرة إسرائيل على استيعابهم،                 "
  ".  فال يمكننا أن نأخذ هذا العرض المحّدد على محمل الجّد

استيعاب العائدين تزيد بقليٍل عن مليون الجٍئ على مدى فترة          ويقّدر الفلسطينيون بأن قدرة إسرائيل على       
وهذا هو التنازل الوحيد الذي أبدى الفلسطينيون استعدادهم لتقديمه فـي هـذه             . السنوات العشر المقترحة  

المزيـد مـن    " عودة"بل كان الفلسطينيون يتوقعون     .   وحتى هذا التنازل يعتبر ذا طابعٍ مؤقت      . القضية
بينما ظهرت اّدعاءاتٌ في وسائل اإلعـالم       "وقالت المؤسسة المذكورة بأنه     .  مراحل الحقة الالجئين في   

بأن السلطة الفلسطينية كانت مستعدةً لتقديم تسويات كبيرة في قضية الالجئين، فإن الوثـائق الفلـسطينية                
المأل حول تـسوية    ففي حين كان المفاوضون الفلسطينيون يتحدثون على        ". "تبّين بأن األمر لم يكن كذلك     

باعتباره أمرا يـرتبط باالختيـار      ’ حق العودة ‘بشأن قضية الالجئين، فقد كانوا يتحدثون فيما بينهم عن          
الشخصي، بحيث يتوجب أن يشمل كل الجٍئ من الالجئين الفلسطينيين الذين يربو عددهم علـى سـبعة                 

لالجئين الفلسطينيين إلى دولة إسـرائيل،      الماليين من ا  ’ عودة‘وتوقّع الفلسطينيون احتمال    . ماليين الجئ 
المزيد من هؤالء الالجئين دون     ’ عودة‘مع احتفاظ الفلسطينيين بحقهم المفتوح في محاولة التفاوض حول          
  ."  التقيد بأي عدد يجري التوافق عليه بصورة أولية في معاهدة السالم

عن أملها بأنه مثلما ساد الفهم      " ألوسطمسيحيون من أجل الشهادة العادلة حول الشرق ا       "وعّبرت مؤسسة   
بأن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفض العرض اإلسرائيلّي السخّي في مفاوضات كامب ديفيد              

 قد أسهم في تحسين صورة إسرائيل على الصعيد الدولي بأن يحدث ذات هذا األمـر إذا                 2000في عام   
  . 2008سبتمبر /أيلولأدرك العالم أن عباس كّرر خطأ عرفات في شهر 

وقالت المؤسسة بأنها تصلّي لكي يساعد هذا األمر إسرائيل علـى تجنُّـب أزمـة كبـرى فـي شـهر                     
  .سبتمبر القادم/أيلول

  عن جيروزاليم بوست االنجليزية االسرائيلية 
  30/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الجديدةعباسثياب  .58

  موشيه آرنس
غزة قبل اربع سنين، لم يكن محمود عباس رئيس السلطة الفلـسطينية  منذ تولت حماس السلطة في قطاع    

طوال هذا الوقت كله كان عباس قادرا في أحسن الحاالت          . عاريا في الحقيقة لكنه يلبس نصف لباس فقط       
 مليون  1.5وأصبحت قيادة حماس فم الـ      . على التحدث باسم الفلسطينيين الذين يسكنون يهودا والسامرة       

  .ن قطاع غزةفلسطيني يسكنو
 برغم ذلك، فانهم في عواصم العالم وفي االمم المتحدة يـستقبلون عبـاس باعتبـاره ممثـل الـشعب                   

وكان في نظر حكومتي اهود اولمرت وبنيامين نتنياهو شريكا في التفاوض في اتفـاق بـين                . الفلسطيني
عرضت اسرائيل لضغوط للقيام    اسرائيل والفلسطينيين، ومنذ انتُخب براك اوباما رئيسا للواليات المتحدة ت         

  .بتنازالت من اجله
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 جرى تبني نهج عمل الواليات المتحدة هذا من أكثر دول غرب اوروبـا، وانقـضت المعارضـة فـي                   
كلـه  " معسكر السالم "وأيد  . الكنيست ايضا بقيادة تسيبي لفني على نتنياهو النه لم يستجب لمطالب عباس           

  .هذا الموقف
ا ظلت حماس تسيطر على غزة فان عباس يستطيع ان يوجـه مطالـب الـى                 مع ذلك علم الجميع انه م     

اسرائيل لكنه ال يستطيع ان يقوم بتنازالت باسم الفلسطينيين، وان يلتزم اتفاقا باسمهم أو يطبق أي اتفـاق              
إن من تجرأ على التذكير بهذا بين الفينة واالخرى اعتُبر باحثا عن ذرائع لعدم االسـتجابة          . قد يوقع عليه  

، تشتمل على تنازالت اسرائيل     "شجاعة"لمطالب عباس، أو تم اتهامه بأنه ال يصدر مع مبادرة اسرائيلية            
  .لعباس

وهذا يبين لماذا أصر على االمتناع عن تفاوض مباشر مع نتنيـاهو بـرغم              .  لكن عباس يعرف الحقيقة   
ائيل والتوجه مباشرة الى االمم     ويفسر لماذا قرر االلتفاف على التفاوض مع اسر       . ضغط الواليات المتحدة  

يعلم عباس جيـدا ان     ". 1967حدود  "المتحدة بطلب ان تعترف المنظمة بدولة فلسطينية غير موجودة في           
ليست سوى الخطوط التي اتفقت عليها اسرائيل واالردن في اتفاق وقف اطالق النـار فـي             " الحدود"هذه  

  .1967 والذي نقضته االردن في 1949نيسان 
لفلسطينيون في رام اهللا وغزة ايضا ان عباس يلبس نصف لباس فقط؛ وتظاهر عدد منهم فـي                  وعرف ا 

يعلم من يطلبون انشاء دولة فلسطينية انهم محتـاجون         . المدة االخيرة ودعوا الى الوحدة بين فتح وحماس       
  !.رٍهذا الملك شبه عا: ولذلك صاحوا قائلين. الى قيادة تمثلهم جميعا ال نصف الفلسطينيين فقط

 إن نظام الحكم الضعيف لبشار االسد في سوريا والعالقة الودية بحماس التي يظهرها النظام العـسكري                
وقع عباس على اتفاق مع حماس واآلن، وقد أصبح كامل اللبـاس، ملتفـا              . الجديد في مصر أتما الباقي    

 أن نتنبه انه قد كُتب علـى        لكن ينبغي . بعباءة الوحدة، يشعر بأنه يستطيع الحديث باسم الشعب الفلسطيني        
  .إرهاب: ثوب حماس الجديد الذي لبسه طوال وعرضا

فقد أقنعـت   : المخربين في يهودا والسامرة لكنها فعلت أكثر من ذلك ايضا         " السور الواقي " هزمت عملية   
 وهنا أسهم الجيش االسرائيلي مرة    . عباس وشركاءه بأن الفلسطينيين لن يربحوا شيئا من استعمال العنف         

اآلن يعرف الجميع حقيقة انه ال يمكن التقدم نحو السالم ما ظـل             . اخرى اسهاما كبيرا في مسيرة السالم     
  .المخربون الفلسطينيون يصيبون المدنيين االسرائيليين

 إن عباس الذي أيد في الماضي عمليات ارهابية، قبِل ذلك واستجاب للشرط الضروري لتحريك مـسيرة                
فحماس لم تعترف باسرائيل واستمرت فـي       .  ولكن حماس لم توافق قط على ذلك       السالم مع الفلسطينيين،  

إن وجود الجيش االسـرائيلي     . اطالق قذائف الرجم والصواريخ من قطاع غزة على مواطنين اسرائيليين         
  .فقط في يهودا والسامرة منع هجمات حماس االرهابية من هذه المنطقة

 عباس ايضا في واقـع االمـر عـن معارضـته الـسابقة               اآلن، مع المصالحة بين فتح وحماس، رجع      
" معـسكر الـسالم   "سـيعلم   . هذا ثمن باهظ لثوبه الجديد ومعناه ضربة شديدة لمسيرة الـسالم          . لالرهاب

  .االسرائيلي المبتهج للمصالحة بين فتح وحماس، قريبا جدا ان السالم الذي نريده جميعا قد أخذ يبتعد
  هآرتس

 3/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  الربيع الفلسطيني .59
  عوديد عيران

وخالد مشعل شيئا ما على باراك اوبامـا وبنيـامين          ) أبو مازن (سّهل زعيما الفلسطينيين محمود عباس      
فيستطيع الرئيس االمريكي ورئيس الحكومة ان يخصصا جزءا من خطبتي القاهرة وبار ايـالن              . نتنياهو

لكنهما من جهة اخرى سيخطئان اذا      . 'الربيع الفلسطيني 'للتنديد بـ   الثانية، المرتقبتين في االسابيع القريبة      
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ظنا ان المصالحة بين حماس وفتح ستحررهما من التسونامي السياسي الذي يتوقعه وزير الدفاع ايهـود                
  .باراك في الجمعية العامة لالمم المتحدة

ة تفسيرا ايجابيا باعتبارها    سيكون في اوروبا، التي ضاقت ذرعا بتسويف نتنياهو، من يفسرون المصالح          
سينضم هؤالء الى زعماء عرب فقدوا ثقـتهم        . تنبع من ارادة حماس االنفصال عن محور طهران دمشق        

كان اوباما يـستطيع ارضـاء      . باوباما، الذي تخلى عن مبارك ويترك العراق ويستسلم المالءات القدس         
. شأن الصراع االسـرائيلي ـ الفلـسطيني   هؤالء لو خط حال امريكيا ال لبس فيه يقترب من موقفهم في 

اوباما في منافسة في والية ثانية لكنه يستطيع برغم ذلك ان يخـاطر مخـاطرات محـسوبة ال تـضر                    
  .باحتماالت ان ينتخب وأن يزيد عناصر على تلك التي أعلنها سلفاه كلينتون وبوش

ف بدولة فلسطينية تكـون مـساحتها       يستطيع اوباما على سبيل المثال ان يقول ان الواليات المتحدة تعتر          
وبهذا يظل مخلصا للموقف االمريكي الذي ال يعتـرف         . كمساحة يهودا والسامرة قبل حرب االيام الستة      

ويستطيع اوبامـا ان يـضيف مـع المخـاطرة          .  باعتبارها الحدود النهائية، لكن يحّدثها     1967بخطوط  
تعترف بجزء من شرقي القدس بأنـه عاصـمة         المحسوبة ان الواليات المتحدة بحسب نتائج التفاوض س       

واذا أراد اوباما ان يخاطر مخاطرة أكبر فانه يستطيع ان يعلن بأن بالده وشريكاته في               . الدولة الفلسطينية 
الرباعية ستمنح الطرفين مهلة محدودة الحراز تسوية دائمة، وانها ستعلن مع عدم وجود حل متفق عليه                

  .بمخطط لتسوية دائمة
الت ال تبالغ كما يريد قادة اوروبا، لكن اوباما يستطيع ان يرتب اموره مع نيكـوال سـاركوزي           هذه المقا 

وانجيال ميركل المنشغلين بمشاكل داخلية وبأزمة اليورو، ومع الملكين الغاضـبين للعربيـة الـسعودية               
  .واالردن

والهوامش التي بقيت ال    . فسهاستنفد نتنياهو في خطبة بار ايالن االولى أكثر مجال المناورة الذي منحه لن            
إن مجال المناورة المادي هو في      . تتصل بالحدود الدائمة أو المستوطنات أو تغييرات جوهرية في القدس         

  .، وبقي مجال مناورة كالمية ذو أهمية سياسية كبيرة)ج(المنطقة 
ئيل ستطلب ان تُحدد    سيخاطر نتنياهو مخاطرة محسوبة اذا شمل في خطبة بار ايالن الثانية مقالة ان اسرا             

 في اماكن   1967الحدود بين الدولتين حسب اعتبارات األمن والسكانية، أي بحسب المستوطنات وخطوط            
  .مثل طولكرم أو قلقيلية حيث ال يوجد خيار آخر

. إن اعتراف اسرائيل بأن القدس مهمة لالسالم وللعالم العربي والفلسطينيين ال يفترض ان يسقط االئتالف            
نياهو سياسيا اذا قال ان اعتبارات انسانية ستوجه حكومة اسرائيل فـي تفـاوض فـي مـسألة                  سيبقى نت 

  .الالجئين الفلسطينيين
، ستساعد اوباما ونتنياهو على تجنيد كتلة       )ج(إن هذه المقاالت مع اقتراح خطوات محسوسة في المنطقة          

خالقي السياسي لقرار في الجمعية     إن كتلة كهذه ستضائل الفعل اال     . اوروبية تشمل نحوا من خمسين دولة     
إن المزاوجة بين أبو مازن ومشعل تمنح اسـرائيل         . العامة لالمم المتحدة وتسد الطريق الى مجلس االمن       

التخلـي عـن    (فرصة تحسين وضعها السياسي وال سيما اذا لم تتناول وثيقة المصالحة شروط الرباعية              
يجب على نتنياهو من اجل احراز التحـسين ان         ). ئيلاالرهاب وقبول اتفاقات الماضي واالعتراف باسرا     

  .يستنفد كامل مجال المناورة وأال يكتفي بالتنديد بالمصالحة الفلسطينية
  2/5/2011هآرتس 
  3/5/2011، القدس العربي، لندن
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  3/5/2011 رام اهللا،الحياة الجديدة،

    


