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  38  :كاريكاتير
***  

   وعدم عودة الالجئين دولة فلسطينية مقابل " يهودية إسرائيل"ساركوزي يقترح : معاريف .1
اإلسرائيلية أمس، إن الـرئيس الفرنـسي نيكـوال         " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

ساركوزي عرض على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل لقائهما في بـاريس األسـبوع               
لتحريك المفاوضات مـع    ) يونيو(في فرنسا في نهاية الشهر المقبل حزيران        " مؤتمر سالم  "الماضي عقد 

  .الجانب الفلسطيني
، بمـا   1967انسحاب إلى حدود    : وحسب الصحيفة، فإن الخطوط األساسية التي يقترحها ساركوزي هي        

مقابـل أن تكـون     في ذلك تبادل لألراضي، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلـسطينية،              
 فـي   1948، وعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مناطق        "الدولة القومية للشعب اليهودي   "إسرائيل هي   

  .وطنهم، بل إلى الدولة الفلسطينية التي ستقوم
مبـدأ االعتـراف    "وتقول مصادر سياسية إسرائيلية، إن هذه المرة األولى التي تطرح فيها ما يسمى بـ               

 ضمن بنود الحل، إال أن الفرنسيين سعوا لالقتراب من مواقف الطرفين من اجل تحريـك                ،"بدولة يهودية 
  .اإلسرائيليةالمفاوضات، حسب قول المصادر 
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، بالتزامن مـع  )يونيو(إن ساركوزي يخطط لعقد مؤتمر السالم في نهاية شهر حزيران         " معاريف"وقالت  
وحسب التخطـيط الفرنـسي، فـان الـدعوة         . اريسانعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في ب       

لالحتفال باستئناف المفاوضات ستأتي من اللجنة الرباعية الرباعية، إال أن أطراف اللجنة الرباعيـة لـم                
  .يقولوا كلمتهم بعد في هذا المجال

  10/5/2011، الغد، عمان
  

   المتحدةاألمم إلىجادون في تنفيذ اتفاق المصالحة والذهاب : عباس .2
 اكد الرئيس محمود عباس اصراره وجديته في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة،                : اهللا رام

وقال الرئيس في خطاب سياسي شامل امام الدورة السادسة للمجلس الثوري لحركة التحريـر الـوطني                
ة منذ بداية االنقسام    التي بدأت اعمالها مساء امس في المقاطعة اننا جادون في المصالح          » فتح«الفلسطيني  

اننا ايضاً بالنسبة لنقل القضية الـى االمـم         : ولم نكن نناور او نعتبر انهاء االنقسام تكتيكاً، وقال الرئيس         
المتحدة جادون ولسنا كما يقول البعض نناور الننا ال نعبث فهذه قضايا مصيرية ال نقدم عليها اال ألننـا                   

 المبـادئ   أسـاس المفاوضات ما زالت خيارنا الوحيد علـى        نريد الوصول الى نتائج، واضاف يقول ان        
 واذا لم ننجح في استئنافها سنتوجه في شهر ايلول الى االمم المتحدة لكي تفتينا فيما يمكن عمله                  األوروبية

  .181بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار قرار قيام اسرائيل بموجب القرار رقم 
   .وية االن لتشكيل حكومة مستقلين ثم تشكيل لجان المصالحة بعد ذلكواشار الرئيس الى ان االول

 10/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   أدخل السلطة في وضع مالي حرج للغاية"العائدات الضريبية" "إسرائيل" تجميد: فياض .3
مرده تأخير   قال رئيس الوزراء سالم فياض، إن عدم صرف الرواتب للموظفين            : محمد العمري  -رام اهللا 

  .إسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة الوطنية، األمر الذي وضع السلطة في وضع مالي حرج للغاية
إن رواتب الموظفين ستصرف فور تحويل إسرائيل عائداتنا الضريبية، أو في حال            'وقال رئيس الوزراء    

ضع المالي صـعب وصـار      أن الو 'وأضاف في تصريحات للصحفيين      .'ورود مساعدات توازيها بالقيمة   
أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيال، وال يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن مـن دفـع فـاتورة الرواتـب                   
واألجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إال إذا حولت إسرائيل إيرادات الضرائب عـن               

  .نا، ونحتاج لهذا الدعم لإليفاء بالرواتبتوجهنا لكافة المانحين والعرب لمساعدت': وتابع .الشهر الماضي
 مليون يورو، مع القنـصل الفرنـسي        10وأوضح فياض خالل توقيع منحة من الحكومة الفرنسية بقيمة          

تـأخير  'العام لدى السلطة الوطنية فريدرك ديزانو، في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا، اليوم اإلثنـين، أن                 
رات السلطة في دفع رواتب الشهر الماضي فـي موعـدها،           وصول عائدات الضريبة عطل وحد من قد      

  .'2000خاصة أن السلطة ملتزمة بدفع الرواتب في موعدها منذ عام 
الوضع المالي للسلطة الوطنية صعب وازداد مع تأخير وصـول العائـدات صـعوبة،              'وأضاف فياض   

اكمات العام الماضـي،     هي من تر   2011 مليون دوالر عام     100وتعاني السلطة من عجز تمويلي بقيمة       
 مليون دوالر تقريبا، وما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هـذا            30كما أن هناك عجزا شهريا بقيمة       

  .' مليون دوالر حتى اآلن209العام بلغ 
 9/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  في المنطقةالمصالحة الفلسطينية تخدم االستقرار والسالم : األحمدعزام  .4

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمـد، إن المـصالحة           :رام اهللا 
واستعرض األحمد خالل لقائـه مـع     .الفلسطينية تصب في صالح األمن واالستقرار والسالم في المنطقة        
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تح برام اهللا، آخر التطورات علـى  ممثل روسيا لدى السلطة الوطنية اليكساندر روداكوف، في مقر كتلة ف    
  .صعيد ملف المصالحة الفلسطينية

 أن القيادة عاقدة العزم على مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي حتى أيلول القادم، بما في ذلـك                 وأكد
إمكانية العودة للمفاوضات على أسس ومرجعيات واضحة تستند لقرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة               

، مع ضرورة وقف شامل لكافة االنشطة االسـتيطانية اإلسـرائيلية فـي جميـع األرض                السالم العربية 
  .الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

 10/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تقترب من برنامج منظمة التحرير" حماس"و" العقيدة األمنية"لن يجري تغيير على : عبد ربه .5
د ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن أي حكومة سيصار إلى أكد ياسر عب: رام اهللا

تشكيلها، بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، ستلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية الحالي، الذي قال 
  .تقترب منه كل يوم أكثر" حماس"إن حركة المقاومة اإلسالمية 

في افتتاح دورة  )8/5(ى به خالل محاضرة ألقاها مساء أمس األحد وقال عبد ربه، في تصريح أدل
إن موقف القيادة الفلسطينية ثابت في المجال السياسي ": "دور اإلعالم السياسي في تحقيق الدولة"بعنوان 

، ومتمسكة بوحدانية السالح الرسمي 1967القاضي بإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 
  .، على حد تعبيره"نها لن تلجأ الى العنف لتحقيق اهدافهاوالقرار، وا
على أي حكومة قادمة أن تلتزم بهذا البرنامج، الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية : "وأضاف

أي تغيير فيه مساس بالمصالح الوطنية "، مشيرا إلى رفض "والتي تقترب منه حركة حماس كل يوم أكثر
 الدولي حول الحقوق المشروعة، وأهمها التمثل السياسي والتأكيد على الهوية لشعبنا، خاصة االجماع

  ".الوطنية
أي تغيير لن يحدث على السياسة األمنية، القائمة على وحدانية السالح والقانون ومركز "وأضاف أن 

ية المشروع القرار األمني والعقيدة األمنية، التي بنيت على أساسها قوى األمن الفلسطينية، وأهمها حما
  .، حسب قوله"الوطني وبناء مؤسسات مجتمع مدني تكون المؤسسسة األمنية حارسا أمينا له

إن اتفاق المصالحة ال يعني العبث بمستقبل القضية، ويحتاج إلى جهد أكثر للتوافق حول : "وقال عبد ربه
ت ومحكمة االنتخابات، وتمنى الملفات العديدة المطروحة بدءا من تشكيل الحكومة وتشكيل لجنة االنتخابا

  ".أن يتم التغلب على الصعاب التي قد تعترضها
  9/5/2011قدس برس، 

  
  اقتراح بتولي هنية رئاسة المجلس التشريعي خلفا لدويك :الشرق األوسط .6

 أن حركة حماس تدرس بجدية ترشيح رئيس حكومة غزة إسماعيل هنيـة             "الشرق األوسط "علمت  : غزة
 .عي الفلسطيني في دورته الجديدة، خلفا للرئيس الحالي الـدكتور عزيـز الـدويك             رئيسا للمجلس التشري  

تـوازن  «وذكرت مصادر مطلعة أن الدعوات لتولي هنية رئاسة المجلس التشريعي تأتي من أجل خلـق                
الرئاسـة ورئاسـة الـوزراء      : في توزيع المواقع القيادية العليا في السلطة الفلسطينية، وهـي         » جغرافي

وأشارت المصادر إلى إن الذي يدفع نحو تعيين هنية في الموقع الجديد هـي              . مجلس التشريعي ورئاسة ال 
المخاوف من أن تفشل حماس في إقناع بقية الفرقاء في الساحة الفلسطينية بتكليف أحد مرشحيها لتـولي                 

وذكرت . ةمنصب رئيس الحكومة االنتقالية التي من المفترض أن تتشكل في أعقاب توقيع اتفاق المصالح             
مصادر فلسطينية أن تولي هنية رئاسة المجلس التشريعي يتيح لحركة حماس هامش مناورة كبيرة، بسبب               
تواجده في قطاع غزة، الذي تملك فيه الحركة هامش حرية كبيرا، بخالف البيئة التي كان يعمـل فيهـا                   
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السلطة الفلسطينية حالـت    الدويك، الذي كان عرضة لالعتقال من قبل سلطات االحتالل، عالوة على أن             
  .دون تمكنه من أداء مهامه

وأوضحت المصادر أن تولي هنية رئاسة التشريعي سيتيح للحركة القدرة لالسـتناد علـى أسـاس مـن      
ويعتقد على نطاق واسع أن حركة حماس       . الشرعية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني الداخلي والخارجي       

هنية رئيسا للمجلس التشريعي، على اعتبار أن الحركـة تملـك   لن تواجه عقبات في حال قررت انتخاب  
  .أكثر من نصف عدد مقاعد المجلس

  10/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   وجود تسهيالت على معبر رفحينفي معبر رفح البري شرطةمدير  .7
 قال مدير شرطة معبر رفح البري المقدم أيوب أبو شعر إن أعداد المرجعين من قبل الجانب: غزة

  .المصري زادت عما قبل الثورة المصرية
وأوضح أبو شعر في تصريح نشره موقع داخلية غزة االثنين أن معدل المرجعين قبل الثورة كان ال 

، وهناك مسافرون كانوا )60(مسافرا، في حين تجاوز عدد المرجعين اليوم الـ ) 20(يتجاوز الـ 
  .ة ممنوعين من السفريغادرون قبل الثورة بشكل عادي أصبحوا بعد الثور

ونفى ما تناقلته وسائل اإلعالم حول وجود تسهيالت على معبر رفح، موضحا أن هناك تصريحات 
  .إعالمية بهذا الخصوص لكن لم يطبق شيء منها على أرض الواقع

هناك تحسن في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين المسافرين، لكن لم تطرأ أية :"واستدرك أبو شعر
ت في أعداد المسافرين والكشوفات وساعات العمل والفئات المسافرة، حيث ال يزيد عدد تسهيال

  )".300(المسافرين يومياً عن الـ 
  9/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   شيخ األزهر ويؤكد بدء خطوات عملية للمصالحةيلتقيمشعل  .8

خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي  أن من القاهرة 9/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
 أن األيام القادمة ستشهد تطبيقًا عمليا للمصالحة على األرض وإنهاء حالة االنقسام  أكدلحركة حماس،

وبناء دولة فلسطين المستقلة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر ستتابع تطبيق 
  .المصالحة

ة األزهر ولقائه بالدكتور أحمد الطيب، في لقاء استمر قرابة النصف جاء ذلك خالل زيارة مشعل لمشيخ
ساعة، تبادل خاللها التهنئة بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، حيث قدم اإلمام األكبر التهنئة للشعب 

  . بحركة فتح وحماسوللمسئولين الفلسطيني
نحن فخورون بمصر، وهي " وقال ووجه مشعل الشكر لمصر، التى احتضنت المصالحة الفلسطينية،

، داعيا الشعب المصري ليبقى موحد الصفوف في ضوء "كانت على الدوام مساندة للقضية الفلسطينية
  .التغيرات األخيرة
موقفا حذرا  من باريس أن خالد مشعل اتخذ 9/5/2011وكالة رويترز لألنباء، ذكرت من جهة أخرى؛ 

وقال انه يريد رؤية المزيد من االستقرار  .المزيد من الديمقراطية إلى في سوريا لكنه دعا األحداثتجاه 
وطالب بمزيد من الحريات والديمقراطية من اجل  . تلبي طموحات الشعبأقوىواالزدهار وحكومة 

 نموذج للعالقة بين النظام والشعب والمساعدة في دعم البالد ضد ما إلىمصلحة الشعب والتوصل 
  .وصفه بالعدوان الخارجي
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 على دعم اتفاق المصالحة رغم القلق الذي يشعر به األوروبيحث مشعل الواليات المتحدة واالتحاد و
 إذا أنها من إسرائيلوحذرت حماس .  ونبذ العنفبإسرائيلكالهما بسبب رفض حماس االعتراف 

  . محتجز لديهاإسرائيليواصلت اعتقال الفلسطينيين فلن تفرج الحركة عن جندي 
ليط الذي اختفى خالل غارة ا جلعاد شاإلسرائيلي عن الجندي لإلفراج اإلسرائيليةلجهود  اإنوقال مشعل 

 اإلسرائيلي باللوم في ذلك على رئيس الوزراء ى قد تعثرت وألق2006 على غزة عام إسرائيلشنتها 
  وأال يجبرهم نتنياهو على خطفأخرى في استئناف المفاوضات مرة أمله عن  وأعرب.بنيامين نتنياهو

 عن السجناء الفلسطينيين هو خطف لإلفراج كان السبيل الوحيد إذاوقال انه  .آخرين إسرائيليينجنود 
 عن اإلفراج ونتنياهو تحمل عواقب عدم اإلسرائيلية فان على السلطات اإلسرائيليينالمزيد من الجنود 
  .السجناء الفلسطينيين

  
   لبدء تشكيل لجان المصالحة تلتقي بالقاهرة األسبوع المقبلالفلسطينيةالفصائل  .9

أكد عبد العزيز الشقاقي رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن الفصائل ستلتقي في : القدس المحتلة
العاصمة المصرية القاهرة، األسبوع المقبل للبدء بتشكيل اللجان الخاصة بتطبيق بنود اتفاق المصالحة، 

لجنة الحكومية للتوافق على اسم رئيس الوزراء مشيراً إلى أن أولى اللجان التي ستبدأ عملها هي ال
  .والوزراء الجدد

إن المهام التي ستقوم بها الحكومة وفق اتفاق القاهرة، تهيئة األجواء لالنتخابات "وقال الشقاقي في بيان 
وتوحيد . الرئاسية والتشريعية، ومعالجة القضايا الداخلية التي خلفها االنقسام، وإعادة إعمار قطاع غزة

  ".ؤسسات السلطةم
وأكد الشقاقي أن الحكومة المقبلة، لن يشارك فيها أي من الشخصيات الحزبية، بينما ستكون حكومة 

، وسيتم التوافق على كافة األسماء من قبل الفصائل، مشيراً إلى أن الوفد "كفاءات وطنية" تكنوقراط 
شكيل اللجان الخاصة لتطبيق بنود األمني المصري، سيتوجه إلى قطاع غزة، عقب اتفاق الفصائل على ت

  .اتفاق المصالحة
الحكومة، منظمة التحرير، "وأوضح الشقاقي أن الفصائل ستتوافق على تشكيل خمس لجان وهي 

، وستعمل اللجان كل على حدة في التشاور وتطبق بنود االتفاق على "االنتخابات، األمن، المصالحة 
  .األرض برعاية مصرية

  10/5/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ال أسماء مرشحة بعد لتولي منصب رئيس الحكومة: وحماسفتح  .10
إن الحركة لم تطرح بعد أي أسماء لرئاسة : قالت اللجنة المركزية لحركة فتح:  كفاح زبون- رام اهللا

 .حكومة المستقلين المتوقع االتفاق عليها هذا الشهر بين حماس وفتح، تتويجا التفاق المصالحة بينهما
، أن فتح لم ترشح أي اسم بعد "الشرق األوسط"ال محيسن، عضو اللجنة المركزية للحركة، لـوأكد جم

  .لرئاسة الوزراء، وقد شكلت لجنة خاصة لبحث تشكيلة الحكومة باالتفاق مع حماس
وحول ما إذا كان سيحتفظ رئيس الحكومة الحالي سالم فياض بمنصبه، إثر الجدل القائم حول ذلك، قال 

كثير من التفاصيل ستتضح في ": ، وأضاف"م يناقش ذلك أبدا، لم يطرح اسمه أو اسم غيرهل": محيسن
  ."لقاء مرتقب بين حماس وفتح في القاهرة

إن غالبية في مؤسسات الحركة ال تريد بقاء فياض رئيسا : "الشرق األوسط"وقالت مصادر في فتح لـ
لكن إذا طرح اسم فياض " و.تحسم أمرها بعدللحكومة، غير أن القرار بيد اللجنة المركزية التي لم 

  ."فالتوجه سيكون برفضه
  10/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   تكشف أسماء لجنة فتح للحكومة فلسطينية مصادر .11

نقلت وكالة آكي اإليطالية عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن اللجنة التي يترأسها عضو : رام اهللا
ضويتها أيضا نبيل شعث واللواء جبريل الرجوب ومحمود العالول اللجنة عزام األحمد تضم في ع
كما قالت مصادر أخرى إن المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ مطلع  .وحسين الشيخ وصخر بسيسو

األسبوع المقبل في القاهرة بعد أن كانت مقررة األربعاء وذلك إثر انشغال حركة فتح باجتماعات المجلس 
  .بدأ اليوم االثنين في رام اهللالثوري للحركة التي ت

  9/5/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية  
  

   2005 ال عودة التفاق معبر رفح:  علي بركة في لبنانحماسممثل  .12
أوضح ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أن لجان تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقع األربعاء 

 لجنة عليا قيادية إلعادة تفعيل إلى إضافةمن والمصالحة الداخلية، الماضي ستعنى بتشكيل الحكومة واأل
  .منظمة التحرير

 حول معبر رفح باعتباره منتهياً ألنه 2005عدم العودة إلى اتفاق "من بيروت " الغد"وأكد بركة إلى 
بار يعطي الحق للكيان اإلسرائيلي بالتدخل في المعبر، ونحن نعتبر أن االتفاق فلسطيني مصري باعت

المعبر يقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وبالتالي ال نريد أي تدخل إسرائيلي في هذا 
  ".الموضوع

األمن الفلسطيني سيكون على المعبر فيما ستشرف الحكومة المشكلة على فتح معبر رفح "وشدد على أن 
موقعة على االتفاق، وستعقد اللجان ستكون مشتركة بين كافة الفصائل ال "أنوأضاف بركة  ".وفق االتفاق

الجانب المصري سيحضر اجتماعات بعض "وأوضح أن  ".اجتماعاتها في القاهرة واألراضي المحتلة
اللجان، وبخاصة اللجنة األمنية العليا المشتركة التي ستجتمع بحضور وفد أمني مصري، حيث سيشارك 

وأكد بركة أن  ".ل وبناء األجهزة األمنيةالجانب المصري تلك اللجنة في عملية اإلشراف على إعادة تأهي
الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية ووفاق وطني، حيث سيتم االتفاق بين كافة الفصائل حول "

  ".شخصيات مقبولة للجميع
  10/5/2011الغد، عمان، 

  
   ستوصي بتأجيل االنتخابات البلديةفتح: اشتية .13

كزية لحركة فتح إن الحركة ستوصي بتأجيل االنتخابات محمد اشتية، عضو اللجنة المر . قال د:رام اهللا
البلدية المزمع عقدها في تموز المقبل، وذلك كي يتسنى إجراؤها بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع 

  . أن األجواء الحالية تتجه نحو إجراء االنتخابات بشكل موحد بين الضفة وغزةإلىوأشار اشتية  .غزة
  10/5/2011اهللا، الحياة الجديدة، رام 

  
   أيام سراح المعتقلين السياسيين خالل بإطالق الشروع ترجحفتح  .14

 ختلة مفوض العالقات الوطنية لحركة فتح بقطاع غزة أبورجح الدكتور صالح :  وليد عوض-رام اهللا 
 ةاألمني األجهزة سراح المعتقلين السياسيين لدى إطالق يتم الشروع في أن "القدس العربي"االثنين لـ

 . الشروع بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنيةإطار في أيامالفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة خالل 
   إطالق في اإلسراع ضرورة إطار في اآلن موضوع المعتقلين السياسيين يتم تداوله أن إلى وأشار
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معتقلي حماس كان  من 4 سراح إطالق األحد قرار المحكمة الفلسطينية بأريحا أن إلىسراحهم، مشيرا 
  . ملف االعتقال السياسيإنهاء العمل على إطارفي 

  10/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اإلفراج عن أربعة نشطاء لحماس من سجون السلطة .15
 4ظهر األحد قرارات باإلفراج عن 'أصدرت محكمة فلسطينية في الضفة الغربية : وليد عوض-رام اهللا 

   .سجني الخليل وأريحا، واالكتفاء بمدة سجنهممعتقلين تابعين لحركة حماس في 
معتصم النتشة، وعثمان القواسمي، ومحمد أبو حديد، : وقال بيان لحركة حماس إن المعتقلين األربعة هم

بيان أن األربعة أسرى، الوأوضح  .ومحمد األطرش وجميعهم من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
االت الواسعة التي شنتها األجهزة األمنية ضد نشطاء حماس في وكانوا قد اعتقلوا ضمن حملة االعتق

  .سبتمبر من العام الماضي/ الخليل ورام اهللا في أيلول
  10/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "تسميم أجواء المصالحة" تتهم أمن السلطة بـ"الجهاد" .16

لوقائي، التابع لحكومة سالم  جهاز األمن ا في بيان، أناتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، :غزة
عمال واضحا يهدف "فياض بمواصلة سياسة اعتقال كوادرها في الضفة المحتلة؛ األمر الذي رأت فيه 

وحذر البيان من مغبة مواصلة أمن السلطة االعتقاالت ضد كوادر الحركة التي  ."لتسميم أجواء المصالحة
 من المعتقلين هم أسرى محررون من 3إلى أن  من كوادر حركة الجهاد، مشيرا 5كان آخرها اعتقال 

  . سجون االحتالل
  10/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   يدعو لتشكيل لجان شعبية لحماية اتفاق المصالحةالشعبحزب  .17

 أي اتفاق فيما يخص السلطة الوطنية إن: قال األمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي :الدين حسام عز
لقانون األساسي، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي بما يعطي الحكومة المقبلة يجب أن تكون مرجعيته ا

 .قوة دستورية تشكل سياجا متينا للحفاظ على استمراريتها، حتى تحقيق األهداف التي تم تشكيلها ألجلها
ودعا الصالحي في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، أمس، إلى تشكيل ائتالف واسع من مختلف 

 توقيع أنلمجتمعية، لحماية اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، مشددا على األطياف ا
  .حركتي فتح وحماس على االتفاق جاء بعد أن كانت كافة الفصائل دعمت هذا االتفاق منذ البداية

  10/5/2011األيام، رام اهللا، 
  

  استئناف مفاوضات تبادل األسرى برعاية مصرية": الحياة" .18
 وافقت على استئناف األخيرةكشفت مصادر مسؤولة في حماس أن :  جيهان الحسيني–هرة القا

مفاوضات تبادل األسرى مع إسرائيل بوساطة مصرية على قاعدة البدء من نقاط التوافق التي تم التوصل 
لصفر  خالل جوالت المفاوضات السابقة، والتي كانت تجري بوساطة ألمانية، وعدم البدء من نقطة اإليها

  . لن تخوض في النقاش فيها مجدداًأنها الحركة أكدت النقاط الخالفية التي إلىأو العودة 
نحرص في بداية المفاوضات التي ستجرى مع العدو اإلسرائيلي على ": "لحياةا"وقالت المصادر لـ

كذلك مسألة عدم استبعاد نقاط الخالف المتمثلة في مسألة إبعاد األسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، و
أراضي (اإلفراج عن جميع النساء وأسرى القدس وأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط األخضر 

  .»، وكذلك استبعاد األسرى الرموز الذين كانت تطلق عليهم إسرائيل المهمين)48الـ



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2141:         العدد       10/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 قيادة وكان القيادي البارز في الجناح العسكري لحماس أحمد الجعبري والوفد المرافق له التقوا
االستخبارات العامة المصرية، وأطلعها على آخر التطورات في هذا الملف، علماً أنه ما زال موجوداً في 

كما اطلع الجعبري مشعل وقيادة حماس على آخر . مصر إلدارة هذا الملف مع الجانب المصري
سيط األلماني في تطورات هذا الملف لتنسيق المواقف مع المصريين، خصوصاً في ضوء انتهاء دور الو

  .رعاية هذا الملف واإلشراف عليه
  10/5/2011الحياة، لندن، 

  
   األسرىحماس تنفي علمها بمساعي مصر في ملف .19

أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الحركة ليس لديها معلومات عما أثير بشأن : د ب أ
 بأسرى فلسطينيين في طلعاد شاليجسير األ” اإلسرائيلي“مساعي مصرية إلعادة ملف مبادلة الجندي 

  ."ليس لدينا معلومات حول هذا الموضوع" )أ د ب(ـوقال أبو زهري ل. سجون االحتالل
  10/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  وترحيب بالمصالحة  مركزيةل حادة لانتقادات:  السادسة فتحثوريدورة  .20

 واسعة شنها أعضاء انتقاداتثاء، أن موجة أكدت مصادر في المجلس الثوري الفتحاوي، الثال: رام اهللا
من الثوري على اللجنة المركزية لحركة فتح وذلك بسبب تجاوزات عدد من أعضاء المركزية في 

 مناصبهم لمصالح شخصية ومساعيهم لعرقلة إعادة ترتيب البيت الفتحاوي وفقا لتوصيات مؤتمر استغالل
  ".2009فتح السادس عام 

 للمركزية جاءت االنتقاداتإن موجة " وكالة قدس نت لألنباء" حات خاصة لـوقالت المصادر في تصري
أنه جرى مسائلة " بسبب إنفراد أعضاء من المركزية بقرارات متعلقة بوضع الحركة الداخلي، مضيفة
  ".اللجنة المركزية على تقصيرها في عدد من القضايا الداخلية التي تمس البيت الفتحاوي

 لدى األوساط الفتحاوية االرتياح بنوع من اتسمتا بأن جلسة المجلس الثوري وأوضحت المصادر عينه
أن المطالبات الحالية ألعضاء الثوري "  المصالحة مع حركة حماس، مشيرةاتفاقفي الثوري إلتمام 

 قرار النتزاع األمم المتحدة إلى حكومة فلسطينية مستقلة ودعم موقف القيادة الفلسطينية بالتوجه باختيار
  ".67 بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران االعتراف

أنه سيجري العمل على مراقبة عمل المركزية خالل الفترة المقبلة، والتقيد بكافة " وأكدت المصادر
 واالهتمامالتوصيات التي خرج بها مؤتمر الحركة السادس، في مسعى إلعادة ترتيب البيت الفتحاوي 

  ".بالقاعدة الفتحاوية
  10/5/2011وكالة قدس نت، 

  
  لكننا لن نتخلى عن المقاومةهناك فترات تهدئة : نافذ عزام .21

 اتفاقأكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن الحركة وقعت على :  صالح جمعة-القاهرة 
 صفحة االنقسام المصالحة الفلسطينية وقبلته ودعمته لدفع األمور في الساحة الفلسطينية إلى األمام وطي

والبدء في صفحة جديدة نأمل أن تستقيم فيها أمورنا ونستعيد فيها وحدة الموقف وان نتوافق حول الملفات 
  .التي ناقشناها في كل جوالت الحوار السابقة

 كنا وإذاالمصالحة هدف كبير لنا جميعا كفلسطينيين :  في القاهرة القدسوقال في حوار مع مراسل
جهاد اإلسالمي فمن المؤكد أننا بذلنا جهودا كبيرة من اجل تحقيق المصالحة ألننا نتحدث نحن في ال

  .نعرف أن الصراع الداخلي ال يخدم إال إسرائيل وال يمكن أن يستفيد منه أحد في الساحة الفلسطينية



  

  

 
 

  

            12 ص                                     2141:         العدد       10/5/2011 الثالثاء :التاريخ

االتفاق حصل أخيرا حتى لو كانت هناك تحفظات لبعض الفصائل ونحن من هذه الفصائل التي : وأضاف
ها تحفظات، لكن نحن آثرنا أن ال نضع عقبات في طريق الوصول إلى هذا االتفاق وبعد ذلك في طريق ل

تطبيقه، حتى نرتب وضعنا ونكون كتلة واحدة كفلسطينيين في مواجهة االحتالل العدوان وما يجري في 
 به رغم كل إيماننا  هناك فترات تهدئة لكن بشكل عام خيار المقاومة قائم ويزداد وقال.العالم بشكل عام

  .ما يحدث
  10/5/2011القدس، فلسطين، 

  
  تحتفي بالمصالحة "  التحريرجبهة": لبنان .22

معاً نحمي " جبهة التحرير الفلسطينية مهرجاناً في مخيم عين الحلوة، تحت عنوان أقامت: صيدا
ه ممثل النائب بهية واحتفاالً بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، شارك في" المصالحة الوطنية الفلسطينية

  .الحريري نزار الرواس
وأمل مسؤول حركة حماس في منطقة صيدا أبو احمد فضل أن تتوج المصالحة بتنفيذ بنودها حرفياً 

 الذي مررنا به على مدى سنوات، معتبرا أن السيئبإشراف مصري عربي لكي نخرج من الواقع 
لفلسطيني وتوحيد الجهود في مواجهة االحتالل  مظاهر االنقسام اإنهاءالمطلوب في المرحلة الراهنة 

  .الصهيوني
يتعزز اليوم فينا شعور جميل يتمثل بوحدة الموقف :  سر حركة فتح في لبنان أبو أحمد زيدانيأمينوقال 

 إنهاء الشعب الواثق بعدالة قضيته ولنجعل من هذه األيام المباركة وبعد إرادةووحدة الميدان، لتتعزز 
 أوضاعوأمل أن تسهم هذه المصالحة في تعزيز .  متصالً إلنهاء االحتالل وزوالهاالنقسام، موعداً

  .الفلسطينيين في لبنان ليتمكنوا من اإلسهام في صون السلم األهلي
  10/5/2011المستقبل، بيروت، 

  
  سنضربهم بكل ما أوتينا من قوة: "إسرائيل" أعداء نتنياهو مهدداً .23

لوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من القادة السياسيين جعل رئيس ا:  نظير مجلي- تل أبيب
، مناسبة الستعراض ) ألفا22أكثر من (والعسكريين، من يوم إحياء ذكرى قتلى الحروب االسرائيلية 

بضربهم بكل ما أوتينا من قوة «، بالرد على عملياتهم »ألعداء اسرائيل«العضالت العسكرية والتهديد 
وقال نتنياهو، خالل حفل إلحياء ذكرى القتلى في موقعة . تيطان اليهودي الجارفوباالس» وعظمة

قتلة أطفال ونساء، يقتلون المرء فقط ألنه «اللطرون على مشارف القدس، إن أعداء إسرائيل هم 
وعاد ليؤكد أن عملية السالم لم تعد . »يد الجيش اإلسرائيلي ستطولهم أينما كانوا«، وهدد بأن »يهودي
  .نة مع الفلسطينيين اليوم بسبب انضمام حماس إلى السلطة الفلسطينيةممك

  10/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  المنطقة ويشكل الضمان ألمن الدولة والشعب اليهوديب هو أقوى جيش  جيشلدينا: باراك .24
دع وبالثقة دولة إسرائيل تتمتع بقدرة الر«قال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن :  نظير مجلي- تل أبيب

وأضاف . »الذاتية واالزدهار، وألول مرة منذ ألفي عام يعيش معظم الشعب اليهودي في دولة إسرائيل
ونحن ننصحهم بأال يختبروا . أعداءنا من قريب ومن بعيد يقفون لنا بالمرصاد ويجب أال نستهتر بهم«أن 

الضمان ألمن الدولة والشعب قدرتنا العسكرية، ألن لدينا جيشا هو أقوى جيش في المنطقة ويشكل 
وحتى رئيس الدولة، شيمعون بيريس، الذي استهل كلمته بالحديث عن السالم وقال إنه يؤيد . »اليهودي

اختتم واالعتراف بدولة فلسطينية في حال اعترف الجانب الفلسطيني باالحتياجات األمنية لدولة إسرائيل، 
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 قوة الجيش اإلسرائيلي لما تحققت أي خطوة باتجاه كلمته باستعراض العضالت العسكري فقال إنه لوال
  .السالم

  10/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  شروط الرباعية بالفلسطينية يكون ايجابيا اذا قبلت الحكومةساتفاق المصالحة : باراك .25
اعلن وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك الذاعة الجيش االسرائيلي انه على : ب.ف. ا-القدس 
  .»والسلطة الفلسطينية) الفلسطينية(تفرض شروطا قاسية جدا على حماس وعلى الحكومة «ئيل ان اسرا

التي ستشكل شروط ) الفلسطينية(اتفاق المصالحة هذا يمكن ان يكون ايجابيا اذا قبلت الحكومة «وقال ان 
 السابق وعبر وقوفها اللجنة الرباعية حول الشرق االوسط عبر اعترافها باسرائيل واالتفاقات المبرمة في

  .»ضد العنف
اذا وافقت حماس على هذه المبادئ وتحركت على هذا االساس، فان حماس لن تبقى «وتابع باراك 
  .»ال اعتقد ان هذا سيحصل لكن يجب ان تقدم هذه المطالب للعالم. المنظمة نفسها

  10/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  السالم ممكن فقط من خالل مفاوضات سرية:  بفلسطين من االعتراف األحادييحذربيريز  .26
انضم الرئيس شمعون بيريز إلى سدنة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بتحذير : الناصرة

من دون موافقة (الفلسطينيين من أن نيل اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة في خطوة أحادية الجانب 
  .لصراع وسفك الدماء، سيؤدي إلى استمرار ا)إسرائيل

أمس إنه يعتقد أن التوصل إلى سالم بين إسرائيل » يديعوت أحرونوت«وقال في مقابلة مع صحيفة 
وأضاف أن الفجوات بين الطرفين تقلصت . »فقط من خالل مفاوضات سرية«والفلسطينيين ممكن اليوم 

بين إسرائيل والسلطة » ضتهاالخالف هو على نسب ضئيلة جداً من األرض التي ستتم مقاي«جداً، وأن 
الفلسطينية، أي ضم التكتالت االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس العربية المحتلتين إلى السيادة 

  .اإلسرائيلية في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة
إخالء واعتبر بيريز أن في إطار أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسلطة ستضطر إسرائيل إلى 

سيكون ) في قلب الضفة(مستوطنات، مضيفاً أن أمام المستوطنين في المستوطنات المرشحة لإلخالء 
التي تصر إسرائيل (خيار تلقي تعويضات مالية أو االنتقال إلى واحدة من التكتالت االستيطانية الكبرى 

  ).على إبقائها تحت سيطرتها
هناك «: وأوضح. »لكن ثمة مشكلة مع دعم اإلرهاب«ة وتابع أن إسرائيل ال تعارض الوحدة الفلسطيني

وفي حال وافقت، سنطالبها بوقف إطالق النار ... طرفان للتفاوض، لكن حماس ترفض التحاور معنا
الرئيس (هذا كان الشرط الذي وضعناه لـ . علينا أوالً ألنه من غير الممكن التحاور وإطالق النار في آن

  .»ف عن اإلرهاب ويعترف بإسرائيل، وهو الموقف الذي قبلهياسر عرفات، أن يتوق) الراحل
  10/5/2011، الحياة، لندن

  
   أقوى اليوم من أي وقت مضى ولن تتنازل عن احتماالت التوصل إلى سالم "إسرائيل": زبيري .27

إن إسرائيل أقوى اليوم من أي «قال رئيس الدولة العبرية شيمون بيريس :  احمد عبد الفتاح-القدس 
ى، وإن إسرائيل لن تتنازل عن احتماالت التوصل إلى سالم كامل وحقيقي، وإذا سقطت فرصة وقت مض

أنه يتعالى في منطقتنا اآلن صوت عربي يدعو للتحرر «، مضيفا »واحدة، فإننا سنبحث عن فرصة جديدة
ى وكشعب ذاق طعم الحرية، وتبن. والديموقراطية في المنطقة، ونحن نتمنى لهم النجاح في جهودهم

القدرات الكامنة في العلم، فإننا نؤمن بأن أي شعب يحرر نفسه من الظلم، سيتبنى العلم، ويعرف كيف 
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وأضاف  .»إن يوما سيأتي وتزول العداوة، ونعيش كجيران بين جيران«وقال  .»يصنع شيئا من ال شيء
ن نرتاح ولن نهدأ لن نرتاح ولن نهدأ حتى يعود جميع جنودنا المخطوفين والمفقودين إلى الوطن، ول«

  .»جلعاد شاليط هنا بيننا سالما معافى) الجندي األسير في قطاع غزة(حتى نرى 
  10/5/2011، القبس، الكويت

  
   واستقرارها"إسرائيل"الثورات العربية تهدد أمن : غانتسبيني  .28

عوب رح رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، أن ثورات الشص: الناصرة
  .العربية تنطوي على تهديد ألمن واستقرار المنطقة ككل، والدولة العبرية على وجه التحديد

وقال غانتس، خالل مشاركته في احتفاالت إحياء ذكرى قتلى المعارك اإلسرائيلية، مساء أمس األحد 
 طياتها إن تطورات األحداث في الشرق األوسط تبعث بصيصاً من األمل، ولكنها تشتمل في"، )8/5(

التحديات التي يواجهها الجيش اإلسرائيلي ازدادت، "، وأضاف أن "تهديدات على االستقرار في المنطقة
، على حد "ولكننا سنتعامل معها على أفضل ما يرام وسنلحق الهزيمة بكل من يسعى إلى االعتداء علينا

  . قوله
 9/5/2011قدس برس، 

  
  ليتمكن من خوض االنتخابات العامة" تعتسمؤو" رسمياً عن تشكيل حزب يعلن باراك .29

) االستقالل(» عتسمؤوت«يعلن وزير الدفاع إيهود باراك رسمياً بعد غد تشكيل حزبه الجديد : الناصرة
وكان باراك انسلخ قبل أشهر عن حزب . 2013ليتمكن من خوض االنتخابات العامة المقررة نهاية عام 

ن ضده، فيما اتهمه األخيرون بالتشبث بكرسي الوزارة في الذي تزعمه بداعي أن نوابه يتمردو» العمل«
معسكر «حكومة يمينية متطرفة تتعارض أجندتها والبرنامج السياسي للحزب الوسطي المحسوب على 

  .»السالم
  10/5/2011، الحياة، لندن

  
   على نطاقات مائية لحماية الغاز الطبيعياستعد لتوسيع سيطرتهت "إسرائيل" .30

ع غلوبز الصهيوني المتخصص بالشؤون االقتصادية، أن القيادة العليا في البحرية ذكر موق: الناصرة
الصهيونية تُجري استعداداتها لتكون قادرة على االستجابة بشكل فعال ضد التهديدات الجديدة والمتزايدة، 

هيوني، التي قد تواجهها حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الشمالية التي يسيطر عليها الكيان الص
ونقل الموقع عن قائد في وحدة  ".ليفياثان"و" تمار"والواقعة شرق البحر األبيض المتوسط، مثل حقلي 

لقد فكرنا لبعض الوقت بكيفية التعامل مع "الصواريخ في البحرية الصهيونية قوله ) كورفيتس(طرادات 
، " كنا نعمل فيها ونسيطر عليهافتح جبهة بحرية غربا تمتد إلى نطاقات تصل تقريبا إلى ضعف تلك التي

وأوضح المصدر، أن هذه الوحدة  .مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التي سيفرضها الوضع الجديد
، ضد ما أسماه تهديدات "ليفياثان"و" تمار"حقول الغاز الطبيعي، ومنها حقال " حماية"هي المسؤولة عن 

  .حزب اهللا
  9/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  2018 رغم احتمال تأخر التسليم حتى 35- تتشبث بالطائرة اف"سرائيلإ: "هآرتس .31

 ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية يوم االثنين أن اسرائيل قد ال تحصل على أولى طائراتها :القدس
  . بسبب تأخر االنتاج2018 من الواليات المتحدة قبل عام 35-الحربية من طراز اف
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 من غير المرجح أن تشتري اسرائيل طائرات من شركة أمريكية منافسة بسبب لكن الصحيفة قالت ان
  .وقالت هارتس ان مشاكل في جدول االعمال وفي الميزانية ربما تؤخر الموعد عاما اخر .هذا التأخير

  10/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   يصل مصر للمطالبة بتثبيت سعر الغازإسرائيلىوفد  .32
ائل اإلعالم اإلسرائيلية أن وفداً رفيع المستوى برئاسة يتسحاق مولخو المستشار ذكرت وس: حاتم عطية

السياسى لرئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو، وصل إلى القاهرة، وبحث عدة قضايا مع كبار 
  .، وعلى رأسها، عدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيلين المصريينمسئولال

ائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن الوفد اإلسرائيلى بحث أيضاً مع األجهزة األمنية المصرية وأشارت وس
صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ، واتفاق المصالحة الذى نجحت مصر فى إتمامه

ها والذى أعلن أن مصر تضع اللمسات األخيرة لها وتنسق مع عدة دول غريبة التمامها حتى يتم بمقتضا
  .إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين مقابل تحرير الجندى اإلسرائيلى جلعاد شاليط

  9/5/2011، اليوم السابع
  

   "إسرائيل" تقتحم حفل إيقاد الشعلة التقليدية في شاليطعائلة  .33
بأنه أثناء االحتفال المركزي لذكرى إعالن إسرائيل كدولة وفي مراسم " هآرتس"ذكرت صحيفة : القدس

قاد الشعلة التقليدية على جبل هرتزل في القدس تفاجأ الحضور بخروج مجموعة من اإلسرائيليين أثناء إي
  .حفل لالحتجاج على اإلفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط

 وأضافت الصحيفة انه وبعد البدء بالمراسم االحتفالية بفترة وجيزة تدخل جويل شاليط، شقيق جلعاد، 
واقتحموا ساحة مركز .  على عجز الحكومة اإلسرائيلية، في محاولة إلعادة جلعادوصديقته، احتجاجا

بيبي : الشعب قرر"و" أنا ال أريد أن أكون جدا"، "الفجيعة"االحتفال، وهم يحملون الفتات كتب عليها 
 "جلعاد ال يزال على قيد الحياة: "وصاحو جميعهم بحسب الصحيفة". يتحمل المسؤولية عن جلعاد شاليط

  . وتدخلت قوات األمن واقتادتهم بالقوة إلى خارج االحتفال
  10/5/2011، وكالة قدس نت

  
  التغيير في الشرق األوسط سيكون استراتيجياً إذا وصلت الثورة إليران : الجنرال يادلين .34

، يبدو الفتاً جداً أن االحتجاج لم يطاول أهم بلدين في منطقة الشرق األوسط: الناصرة ـ زهير أندراوس
العربية السعودية وإيران، وبقيا في منأى عن رياح التغيير، ومع احترامنا لتونس واليمن والبحرين، إالّ 

  ان هذين البلدين أهم منهم بكثير، وسيكون لحلول ربيع عربي فيهما نتائج أخطر، هذا ما 
ية واليته، في محاضرة ألقاها مؤخراً في واشنطن صرح رئيس شعبة االستخبارات العسكرية المنته

  :، قائالالجنرال عاموس يدلين
هل هذا الربيع العربي ذو داللة؟ أجل، أظن أني ال : ما نراقبه في منطقة الشرق األوسط، يلح علي سؤال

إنه بكل تأكيد أهم حدث منذ سبعينيات القرن العشرين، لقد طبع عقد ! أتردد في القول إنه ذو داللة كبيرة
  . لشرق األوسط مدة أربعين سنةالسبعينيات تاريخ منطقة ا

إن األحداث التي تأخذ منحى . ليست هذه سوى البداية وال يمكن التكهن بما ستفضي إليه هذه التطورات
  .معيناً على المدى القصير قد تسلك اتجاهاً معاكساً في المديين األوسط والبعيد

ففي . ماالت، حتى في تونس ومصروفي الواقع، ال يزال الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام شتى االحت
مصر، على سبيل المثال، قال يدلين، ال أحد يستطيع أن يتكهن بما ستتمخض عنه نتيجة االنتخابات 
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وال تزال مصر محكومةً من المؤسسة العسكرية . التي ستجري بعد أشهر قليلة) البرلمانية والرئاسية(
  . التي تتمتع بالسلطة والشرعية الشعبية

لكن المواجهات . بة إلى الحرب القائمة في ليبيا، فالجميع يأمل أن تؤدي إلى تغيير نظام القذافيأما بالنس
  . ال أحد يعلم من هم الثوار. قد تطول، وقد تفضي إلى حرب أهلية

يبدو أن الرئيس بشار األسد واثق جداً، . وبالنسبة إلى االحتجاجات في سورية، فال أحد يعرف وجهتها
لكن ثمة شك في ذلك، إذ قد يسلك التغيير هناك اتجاهاً . م األمور في قيادته سوريةوقابض على زما

  .معيناً وعكسه
وبحسبه فإن الدرس األول مفاده أن الثورات . الثورات العربية بال قيادة: وبرأيه هناك نقطة أخرى

  . عرضة للخطف والمصادرة خالل الموجة الثانية
الثاني، هو أن . ن تحوالً ديمقراطياً في منطقة الشرق األوسط مفيد إلسرائيلأوالً، إ: وتابع الجنرال قائالً

إسرائيل لم تَعد، بالنسبة إلى المجتمعات العربية، لب المشكلة في منطقة الشرق األوسط في اللحظة 
الثالث في إمكان حدوث شرخ في المحور الراديكالي الممتد من طهران، مروراً بسورية، . الراهنة

إلى حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة، فطالما كانت سورية الحلقة األضعف في هذا المحور، وصوالً 
ألن النظام هناك، على خالف إيران، وحزب اهللا، وحماس، علماني ومستعد لالعتراف بإسرائيل وفق 

، أو عقد في حين لم تبد األطراف الثالثة األخرى أي استعداد لالعتراف بإسرائيل. الشروط اإلسرائيلية
لقد سعى كثيرون إلبعاد سورية عن هذا : لذا، أجزم أن سورية هي الحلقة األضعف، وزاد. صلح معها

  .المحور من دون جدوى
فإذا أدرك السوريون أن مستقبل . لكن من شأن الربيع العربي أن يغير هذا المحور على النحو المنشود

شأ نظام حكم ال يدعم حزب اهللا أو حماس، ستكون تلك بلدهم يكمن في االنفتاح السياسي والسالم، وإذا ن
ولعل أكبر الفرص، رغم ضآلة إمكان حدوثها، برأي يدلين، هي . فرصة كبيرة؛ فرصة عظيمة إلسرائيل
فهذه هي القضية اإلستراتيجية األولى بالنسبة إلى منطقة الشرق . في وصول ثورة الياسمين إلى إيران

وإذا كان التغيير سيصل إلى إيران بطريقة أو . ، وربما إلى العالم أجمعاألوسط، وبالنسبة إلى إسرائيل
  .بأخرى، فإن مهمة من في يدهم اتخاذ القرارات بحق إيران ستغدو أسهل بكثير في األعوام المقبلة

وبحسبه فإن المكان الثاني الذي على تل أبيب مراقبته عن كثب هو األردن، وسيعتبر تغييراً جوهرياً 
اً أن يغدو األردن بلداً معادياً، وعلينا الحذر من الميل إلى تصدير المشكلة إلى إسرائيل، وإذا وخطير

أصبحت سورية بؤرة فوضى، وأصبحت الصواريخ واألسلحة الكيميائية في متناول الفصائل أو 
  .اإلرهابيين، ستكون تلك مسألة خطيرة ال يسعنا تجاهلها

  10/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   تؤيد منع الشيخ رائد صالح من دخول جامعة حيفاإسرائيليةكمة مح .35
" إقرأ"رفضت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا أمس، التماسا تقدمت به كتلة :  برهوم جرايسي-الناصرة 

، وأبقت على قرار الجامعة بمنع 48الطالبية في جامعة حيفا، التابعة للحركة اإلسالمية بين فلسطينيي 
، بزعم أن مشاركته تشكل "اقرأ"صالح من دخول الجامعة للمشاركة في اجتماع خطابي تعقده الشيخ رائد 

  . على سالمة الجمهورخطراً
  10/5/2011الغد، عمان، 

  
   مبعداً عن األقصى والبلدة القديمة122 بـ تفصيليةقائمة  .36

واالقتصادية قائمة  نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية :القدس المحتلة
 مبعداً من رجال الدين وشخصيات سياسية، وأساتذة أكاديميين، وموظفين وحراس 122تفصيلية تضم 
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يعملون في المسجد األقصى ومواطنين من القدس ومن الداخل الفلسطيني، كانت سلطات االحتالل 
اٌألقصى، ومنع من السفر، اإلسرائيلي أصدرت بحقهم أوامر إبعاد ومنع دخول للبلدة القديمة والمسجد 

  .وتحديد إلقامتهم
  9/5/2011لألنباء،  وكالة قدس نت

  
  شعفاطمخيم مواجهات في و...  يعتقل عائلة كاملة في بيت ساحوراالسرائيلي الجيش .37

، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات 9/5وقعت، مساء االثنين : وكاالتوال ،فلسطين أون الين
حيط الحاجز العسكري قرب مدخل مخيم شعفاط وضاحية راس في مدينة االحتالل اإلسرائيلي في م

 إن جنود االحتالل أغلقوا الحاجز بكال االتجاهين أمام ، وقالت مصادر فلسطينية في القدس،القدس المحتلة
  .حركة المواطنين والسيارات واستقدموا تعزيزات عسكرية

لة كاملة من منزلها ببلدة بيت ساحور بمحافظة  عائ اإلثنين اعتقلت قوات االحتالل يوم،من جانب آخر
وقال نادي األسير ببيت لحم إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل كال من عاصي قسيس، . بيت لحم المحتلة

. ، ولم يوضح أسباب االعتقالوزوجته روز قسيس، ووالدته مارتن قسيس، الساعة الواحدة فجراً
  .م اعتقال العائلةبدورهم، استنكر النواب اإلسالميون في بيت لح

حاول مستوطنون االستيالء على أراضٍ زراعية قرب بلدة بورين جنوب نابلس وقاموا في حين 
  . بحراثتها

  9/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   لمهاجمة الفلسطينييناالحتاللكالب  .38
خدمون الكالب كشفت بتسيلم الحقوقية إسرائيلية أن جنود االحتالل يست: غزة، القدس المحتلة، القاهرة

 سعياً وراء 48المتوحشة لالعتداء على العمال الفلسطينيين خالل محاولتهم دخول األراضي المحتلة عام 
  .وتوجهت منظمة بتسيلم بمذكرة لقيادة جيش االحتالل بطلب من أجل وقف هذه الجريمة. أرزاقهم

  10/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  حاد األوروبي بالتدخل إلعادة فتح معابر القطاع القطاع الخاص يطالبون االتممثلو: غزة .39
طالب ممثلو القطاع الخاص في محافظات غزة االتحاد األوروبي خالل لقائهم مع وفد : كتب حامد جاد

منه بتوفير الدعم المادي الالزم لتطوير معبر كرم أبو سالم وتجهيزه باإلمكانات الالزمة لزيادة عدد 
واستعرض علي الحايك رئيس جمعية رجال  .له إلى قطاع غزةشاحنات البضائع الواردة من خال

األعمال في قطاع غزة خالل هذا اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الشؤون المدنية في غزة أمس، 
احتياجات القطاع إلعادة فتح كافة المعابر وفي مقدمتها معبر المنطار التجاري، وأوضح الحايك أن لدى 

 شاحنة يومياً، في حين أن القدرة القصوى 700إدخال حمولة ما يزيد على معبر المنطار القدرة على 
متحدثون على أهمية تفعيل مستوى الدعم األوروبي الوأكد  . شاحنة300لمعبر كرم أبو سالم ال تتجاوز 
  .الموجه لتطوير معابر القطاع

  10/5/2011الغد، عمان، 
  

  لضفةمبعدو كنيسة المهد يطالبون بعودتهم من غزة إلى ا .40
طالب مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة، أمس، حكومة التوافق المرتقبة بوضع قضية :  رائد الفي-غزة 

 .عودتهم إلى مدينة بيت لحم على سلم أولوياتها، وإنهاء معاناة إبعادهم المستمرة منذ نحو عشرة أعوام
 األحمر، بعد مشاركتهم أهالي وانطلق المبعدون في مسيرة محمولة من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب
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وسلم المبعدون اللجنة الدولية  ،)إيرز(األسرى اعتصامهم التضامني األسبوعي، نحو معبر بيت حانون 
  .للصليب األحمر رسالة تطالبها بالعمل الجاد من أجل إنهاء معاناتهم

  10/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   قرارها في تهويد المناهج المدرسيةالحكومة اإلسرائيلية لم تتراجع عن: السمانديمة  .41
أعلنت رئيس وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي ديمة السمان أن الحكومة : رام اهللا

اإلسرائيلية لم تتراجع عن قرارها في تهويد المناهج المدرسية على عكس ما صرحت به بعض وسائل 
ي خطأ التأويل للكتب الصادرة عن إدارة المعارف اإلعالم نقالً عن مؤسسة المقدسي التي وقعت ف

ودعت السمان وسائل اإلعالم إلى التدقيق في صحة ما يصدر عن المؤسسات من بيانات،  .اإلسرائيلية
خاصة وان الكتاب الثاني المذيل بتوقيع مديرة المعارف اإلسرائيلية والذي وقعت مؤسسة المقدسي في 

 الخاصة بالمناهج الفلسطينية ضمن حدود تصرفها عبر قيامها بحذف مصيدته أكد أنها ستزود المدارس
كل ما له عالقة بالهوية الفلسطينية، وكذلك عبر قيامها بطباعة الكتب الدراسية لثمانين ألف طالب مقدسي 

  .2011-2010لعام 
  10/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "م استقاللهم يوم نكبتنايو" يحيون ذكرى النكبة تحت شعار 48 الـ فلسطينيو .42

 اليوم ذكرى النكبة المستمرة 1948، يحيي فلسطينيو الـ "يوم استقاللهم يوم نكبتنا"تحت شعار : الناصرة
لجنة الدفاع "وتنظم .  إلقامتها63، وذلك في موازاة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ 1948منذ عام 

مسيرة "، "إسرائيل" داخل "تابعة العليا للجماهير العربيةلجنة الم"، بالتنسيق مع "عن حقوق المهجرين
ودعت  .، التي ستنطلق اليوم إلى قريتي الرويس والدامون المهجرتين والمدمرتين14 الـ "العودة

 المشاركة في المسيرة وإنجاحها، لتأكيد عدم التنازل عن حق العودة، إلىاللجنتان الجماهير العربية 
 قرية فلسطينية، وللتأكيد على 500م النكبة من تشريد وتهجير وهدم أكثر من والتذكير بما حدث في عا

 الذي أقره الكنيست ويمنع تمويل أي نشاطات تتعلق "قانون النكبة"وحدة الجماهير العربية، رداً على 
مين بإحياء النكبة، ورداً أيضاً على سائر القوانين العنصرية التي سنَّها الكنيست اإلسرائيلي في العا

وفي نهاية المسيرة، سيقام في قرية . األخيرين، وتستهدف الوجود العربي والحق العربي في فلسطين
  .الرويس المهجرة البرنامج الختامي

  10/5/2011الحياة، لندن، 
  

  "أحد التحرير" و"سبت الزئير" و"جمعة النفير" إلى ودع ي في سيناءيوزعبيان  .43
وزع مجهولون في شمال سيناء، أمس، بيانا يدعو إلى االنتفاضة :  محمود عبد العزيز-) مصر(العريش 

/ أيار 13 في "جمعة النفير"، متضمنا "خطة الزحف":  مايو الجاري بعنوان15الفلسطينية الثالثة في 
وضح أو .مايو ذكرى النكبة/ أيار 15 في "أحد التحرير"مايو، و/ أيار 14 في "سبت الزئير"مايو، و

جمعة النفير تهدف إلى إطالق مسيرات مليونية في مختلف دول العالم نصرة لفلسطين فعاليات "البيان أن 
ودعما لقضيتها، محددا البرنامج المقترح بتجمع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

، واالنطالق في مسيرات حاشدة في المدن الرئيسة بعد صالة الجمعة، وأيضا 1948وأراضي العام 
وفي األردن ولبنان وسورية وباقي الدول ... لفلسطينيين واألحرار في مصر في ميدان التحريرتجمع ا

العربية واألجنبية، واالنطالق في مسيرات حاشدة بعد صالة الجمعة مع رفع العلم الفلسطيني وإحراق 
  ."العلم اإلسرائيلي
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  10/5/2011الراي، الكويت، 
  

  بنان بجامعة فلسطينية في لللمطالبةاعتصام  .44
اعتصاماً " أشد"، نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "نريد جامعة فلسطينية في لبنان"تحت عنوان 

ورفع المشاركون في االعتصام الفتة . الفلسطينية في بيروتمنظمة التحرير  مبنى سفارة أمامطالبياً 
ة الجامعيين في اتحاد الشباب نبيل  مسؤول قطاع الطلب وألقى".نريد جامعة فلسطينية في لبنان"كتب عليها 

ن االعتصام بداية برنامج تحرك سوف ينفذه اتحاد الشباب خالل الفترة أ "إلى فيها أشارفارس كلمة 
  ".نريد جامعة فلسطينية في لبنان"القادمة تحت عنوان 

  10/5/2011المستقبل، بيروت، 
  

  دارتها السابقتنعى الشيخ فيصل مولوي رئيس مجلس إ"  الدوليةالقدسمؤسسة " .45
الشيخ فيصل مولوي، األمين العام السابق للجماعة اإلسالمية في " مؤسسة القدس الدولية"نعت : بيروت

وقالت المؤسسة،  .8/5 األحد يوملبنان ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس السابق، الذي وافته المنية 
ن التسليم بقضاء اهللا وقدره؛ تنعي بمزيد م: "نسخة عنها" قدس برس"في بيان تعزية صادر عنها، تلقت 

مؤسسة القدس الدولية ممثلة برئاسة مجلس األمناء ومجلس اإلدارة وأعضاء مجلس األمناء والعاملين 
فيها، العالم المجاهد المستشار الشيخ فيصل مولوي األمين العام السابق للجماعة اإلسالمية ورئيس مجلس 

  ".لماء األمة نصرة وعمالً للقدس وفلسطينإدارة مؤسسة القدس السابق، وأحد أبرز ع
  9/5/2011قدس برس، 

  
   من األدوية لم تدخل غزة منذ عامينصنفاً 130 .46

قال عاطف الكحلوت مدير عام الخدمات الطبية في قطاع غزة إن مؤسسته استطاعت أن تعمل : غزة
ي وصل ضاف الكحلوت في تصريح صحف، وأولية رغم الحصار المفروض على قطاع غزةؤبكل مس

نسخة عنه أن الخدمات الطبية وعلى الرغم من النقص الحاد في األدوية والمهمات الطبية ومنع ) صفا(
إدخال األجهزة الطبية إلى أن مؤسسته استطاعت تقديم الخدمة الصحية ألكثر من مليون مراجع منذ 

ات الطبية للقطاع وأوضح أنه وعلى الرغم من الحديث المستمر عن إدخال األدوية والمستلزم .2008
 صنف من هذه األدوية ال زال رصيدها صفر في المستودعات ولم يصل منها شيء للقطاع 130إال أن 

 ضرورة البدء الفوري في إرسال األدوية إلي القطاع من أجل إنهاء ىودعا الكحلوت إل .منذ نحو عامين
  . بشكل كاملاالنقسامحالة 

  10/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   ألف طفل فلسطيني140 الخيرية تقدم لقاح المكورات الرئوية لـ زايدمؤسسة  .47
أكدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية المضي بنجاح في تنفيذ ): وام(

 ألف طفل "140" الذي يستهدف "المكورات الرئوية"المرحلة الثانية من مشروع تقديم لقاح ضد أمراض 
 ضد مرض االلتهاب الرئوي "أطفال فلسطين"ويهدف المشروع إلى تطعيم  .2013لسطيني حتى عام ف

 الخيرية في واشنطن، ووزارة الصحة الفلسطينية ووكالة األونروا ."إف.في.آر "بالتعاون مع مؤسسة
  . للمساهمة في تعزيز الشركات لصالح أطفال فلسطين

  10/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  لعزيزيعزت ا كتاب ل في األردن ذكريات في العمل اإلسالمياماًعستون  .48
 عزت العزيزي مشاهدات وممارسات في تاريخ العمل اإلسالمي في المملكة .يسجل د): بترا (-عمان 

  ).ذكريات في العمل اإلسالمي.. ستون عاماً(في كتابه الذي صدر حديثا بعنوان األردنية 
ات العمل اإلسالمي في عهد اإلمارة لتوثيق المراحل التي مرت فيها وجاء هذا الكتاب الذي يرصد بداي

الحركة اإلسالمية من خالل شخصيات تعايشت معها بحيث تكون الصورة أقرب إلى الواقع بعيدا عن أي 
 صفحة من 176في هذا الكتاب الذي يقع في العزيزي ويتحدث . أقاويل أو آراء ربما لم تكن صحيحة

اتصال الحركة اإلسالمية في األردن بجماعة اإلخوان المسلمين في مصر من خالل القطع المتوسط، عن 
ويطلعنا العزيزي على أبرز . دراسة طلبة أردنيين في األزهر لتنشأ روابط قوية بين أبناء التنظيم الواحد

في المحطات المهمة في الحركة اإلسالمية في مصر وصراعها مع الدولة والتهم التي واجهتها الحركة 
 مهما ويفرد العزيزي جانباً. مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي التي أدت إلى أن تعمل بشكل سري

لتطور عمل الحركة اإلسالمية في األردن حتى والدة جبهة العمل اإلسالمي بعد أن أصبح الجو مهيأ 
  .لحزب بعض التجارب والمحطات المهمة في تاريخ هذا التأسيس األحزاب في األردن مبيناً

  10/5/2011الغد، عمان، 
  

  سرائيليونإ قطعة أثرية سرقها تجار 1000األردنية تسترجع   العامةاآلثاردائرة  .49
 قطعة أثرية كانت موجودة 1000استرجعت دائرة اآلثار العامة األردنية نحو :  هبة العيساوي-عمان

  ".مجموعة متكاملة من اآلثار"لدى االسرائيليين، وصفها مصدر رسمي بـ
القطع األثرية المسترجعة ليست تلك اللفائف "وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن 

  ".والمخطوطات، التي تم الكشف عن سرقتها مؤخرا من قبل أحد تجار المقتنيات األثرية االسرائيليين
ردن تعود إلى عصور تاريخية مختلفة مرت على األ" أن اآلثار " الغد"وأوضح المصدر في حديث لـ

وكانت قد سرقت من مواقع أثرية مهمة، ويأتي استرجاعها ضمن جهود دائرة اآلثار الحثيثة الستعادة 
  ".العديد من اآلثار المسروقة والمعروضة في كبرى المتاحف العالمية

  10/5/2011، الغد، عمان
  

  اللجنة التحضيرية الحياء ذكرى اغتصاب فلسطين تستكمل ترتيباتها: األردن .50
ستكملت اللجنة التحضيرية الحياء الذكرى الثالثة والستين الغتصاب فلسطين التجهيزات ا: عمان

وقال رئيس اللجنة التحضيرية المهندس مراد العضايلة ان . والترتيبات القامة فعاليات جماهيرية بالمناسبة
جهات المشاركة في اللجنة ستعقد اليوم الثالثاء اجتماعاً موسعاً في مجمع النقابات المهنية مع كافة ال

  .التحضير لهذه الفعاليات لمناقشة آخر الترتيبات النعقادها
 جهة مختلفة من نقابات 150وأضاف العضايلة في تصريح صحفي أن اللجنة تواصلت مع أكثر من 

مهنية وعمالية وأحزاب سياسية وهيئات وأندية رياضية وجمعيات وقطاعات شبابية ونسوية ولجان شعبية 
ي التحضير والتجهيز لهذه الفعاليات والتي ستبدأ بمسيرة العودة المقرر انطالقها من مختلف للمشاركة ف

محافظات المملكة باتجاه منطقة األغوار يوم الجمعة المقبل حيث من المقرر اقامة مهرجان جماهيري في 
وطنية وكذلك الفرق المنطقة المحاذية للمخيم الكشفي في بلدة الكرامة يشارك فيه العديد من الشخصيات ال

  .االنشادية
واشار العضايلة الى أنه تم توجيه الدعوة لعدد ممن عاصروا وعايشوا النكبة في اشارة الى تأكيدهم على 

  .حق العودة وتمسكهم بها مهما طال الزمن



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2141:         العدد       10/5/2011 الثالثاء :التاريخ

  10/5/2011، الدستور، عمان
  

51. يرحب بالمصالحة الفلسطينية األردني التيار الوطني حزب: انعم    
رحب حزب التيار الوطني بالمصالحة التي جرت بين األشقاء في حركتي فتح وحماس وطيهم : عمان

واعتبر الحزب في بيان صدر عنه أمس ان . صفحة الخالفات التي اضرت بمسار القضية الفلسطينية
المصالحة خطوة مهمة في سياق وحدة الصف الفلسطيني بين مختلف فصائله ومكوناته وفي سياق تفويت 

ة على الكيان الصهيوني الذي لطالما تذرع بعدم وجود شريك فلسطيني يقيم معه سالما عادال يعيد الفرص
  . األرض والحقوق المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين

ودعا البيان المسؤولين في حركتي فتح وحماس الى ضرورة ضمان تطبيق اتفاق المصالحة والحؤول 
مصالحة لما لذلك من آثار كارثية على مسار القضية دون أي سبب من شأنه أن يؤدي إلى فشل ال

  . الفلسطينية ويمنح الكيان مزيدا من الحجج للتهرب من مسؤولياته تجاه قرارات الشرعية الدولية
وعبر البيان عن قناعة الحزب بأهمية أن تتشاور السلطة الفلسطينية مع الدول العربية وتضعها بصورة 

فاجا أي دولة عربية بتطورات على المسار من شأنها المس باألمن تطورات مسار التسوية وأن ال ت
  . القومي العربي وأمن دول الجوار وحقوقها

  10/5/2011، الدستور، عمان
  

   مولوي في طرابلس الشيخ فيصل في تشييعحاشدةمشاركة  .52
ألمين شيعت طرابلس ودار الفتوى والهيئات والحركات االسالمية في لبنان، عصر أمس، ا: طرابلس

الشيخ المستشار فيصل مولوي في مأتم رسمي وشعبي مهيب في » الجماعة االسالمية«العام السابق لـ
الجامع المنصوري الكبير حيث أم الصالة على روحه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، 

حركة و» حزب اهللا«وفد من وحشد من النواب والمسؤولين، وبمشاركة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، 
   .»أمل«

وشارك في التشييع الدكتور محمد البلتاغي ممثال المرشد العام لألخوان المسلمين محمد بديع، الدكتور 
علي قرة داغي ممثال العالمة الشيخ يوسف القرضاوي، المراقب العام لالخوان المسلمين في األردن 

خالد مشعل، مسؤول » حماس«ركة الشيخ همام سعيد، عزت الرشق ممثالً رئيس المكتب السياسي لح
أسامة حمدان وممثلها في لبنان علي بركة، وسفراء إيران، العراق » حماس«العالقات الخارجية في 

  .والسودان وكاهن رعية الروم األرثوذكس في طرابلس األب إبراهيم سروج
المنفتح الذي يستوعب كما ألقى األمين العام للجماعة إبراهيم المصري كلمة وصف فيها الراحل بالداعية 

  ..إخوانه المسلمين والمسيحيين، عارضا لنشاطه االسالمي في لبنان والعالم، ال سيما في فرنسا وأوروبا
لرحيل هذه «في بيان عن ألمه العميق » حزب اهللا«إلى ذلك، صدرت مواقف نعت الراحل فاعرب 

ن اإلسالم وقضاياه، واجتهدت في مجال الشخصية اإلسالمية الهامة التي لعبت دوراً مميزاً في الدفاع ع
واضاف بيان الحزب ان الراحل كان قائداً كبيراً من قادة المقاومة . »التبليغ ودعم خط الجهاد والمقاومة

في لبنان ونصيراً لها في كل الظروف والمراحل التي عاشتها، كما كان من أركان العمل الوحدوي 
  .ظين عليها والمدافعين عنهاالحاضين على الوحدة اإلسالمية والمحاف

حركة الجهاد «و» تجمع العلماء المسلمين«و» جبهة العمل االسالمي«وصدرت بيانات نعي من 
  .»جبهة العمل المقاوم«وبلدية صيدا ومؤسسة الداعية فتحي يكن و» االسالمي

  10/5/2011، السفير، بيروت
  

  طينيةالنابلسي يشيدان بالمصالحة الفلسالشيخ عفيف  وسعدأسامة  .53
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أن تكون المصالحة الفلسطينية مقدمة «اسامة سعد، » التنظيم الشعبي الناصري«أمل رئيس : صيدا
يكون هناك دعم عربي سياسي ومالي «، مطالباً بأن »لتعزيز النضال الفلسطيني في مواجهة االعداء

نضال هذا الشعب أين تذهب األموال العربية ولماذا ال تستخدم في تعزيز «، سائال »للشعب الفلسطيني
  .»من أجل استعادة حقوقه الوطنية

برئاسة علي فيصل الذي » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«كالم سعد جاء خالل لقائه وفدا من 
اتفاق القاهرة أسدل الستار على أربع سنوات من االنقسام، وفتح الطريق أمام الوحدة «اعتبر أن 

  .»والشراكة الفلسطينية
ال يمكن للفلسطينيين أن يبلغوا «ة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله وفد الجبهة أنه ورأى العالم

. اإلنجاز الكبير إال بوحدتهم واجتماعهم في موقف مبدئي وثابت في ما يتعلق باستعادة حقوقهم الكاملة
فإنهم بالتأكيد وإذا واصل الفلسطينيون العمل على تكريس شروط الوحدة والتعاون والتضامن في ما بينهم 

  .»منصورون
  10/5/2011، السفير، بيروت

  
  ولة فلسطينية ذات حدود مؤقتةلدالعربية تجدد رفضها ألي حلول الدول جامعة  .54

جددت جامعة الدول العربية رفضها ألي حلول للقضية الفلسطينية تقوم على دولـة ذات حـدود          : القاهرة
 1967 مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة على حدود        ،1967مؤقتة أو انتزاع أجزاء من األراضي المحتلة سنة         

  .”الشرقية“وعاصمتها القدس 
 للنكبة الفلسطينية، حملت الجامعة المجتمـع الـدولي         63ـوفي بيان أصدرته، أمس، بمناسبة الذكرى ال      

 المسؤولية عن إعادة الحـق والعدالـة        1947سنة   181وبخاصة الدول التي صوتت على قرار التقسيم        
لفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبة باالعتراف الفوري بالدولة المنشودة            للشعب ا 

.  
الشعب الفلسطيني ال يزال يعاني ويالت التشرد واللجوء، وتحول من شـعب يعـيش              “وقالت الجامعة إن    

” سـرائيلية اإل“على أرضه وترابه الوطني إلى شعب الجئ ومشرد في الشتات بفعل اغتصاب العصابات              
  .” المستمرة لطمس هويته ووجوده" إسرائيل"ألرضه ومحاوالت 

 10/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ودبلوماسية مصر تغضب أمريكا : لوس أنجلوس تايمز .55
التقرب من  "األمريكية األحد إن مصر تحاول اآلن       " لوس أنجلوس تايمز  "قالت صحيفة   :  صفا –واشنطن  

وتضع تحديات جديـدة أمـام العالقـات        " إسرائيل" الذي يثير أجندة جديدة تغضب       إيران وحماس، األمر  
  ".المصرية األمريكية

محفوفـة  "وأوضحت الصحفية في عددها الصادر األحد أن الحكومة المصرية الجديدة تبنت دبلوماسـية              
د إقليمـي   بالمخاطر عندما حاولت استبدال سياسات الرئيس السابق حسني مبارك، من خالل إثبات وجو            

  ".إسرائيل"أقوى في الشرق األوسط، وأقل طاعة ألمريكا و
مناورات إلعادة تشكيل السياسية الخارجية التي تتضمن تحسين العالقات مـع  "وعدت جهود مصر، بأنها  

  ".حماس، وتجاهل االعتراضات اإلسرائيلية لفتح معبر رفح
ي فتح وحماس من أجل إقامـة دولـة         وتابعت أن مصر عملت على رعاية  توقيع المصالحة بين حركت          

  "إسرائيل" تثير، فلسطينية مستقلة
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خطرا دائما على االسـتقرار اإلقليمـي،       "وذكرت أن محاولة مصر استعادة عالقاتها الدبلوماسية بإيران،         
، واختبار لحلفاء مصر القدامى وأعدائها في مسائل حساسة وبالغـة           "إسرائيل"وأجندة جديدة تثير غضب     

  ". وتهدد ميزان القوى في المنطقةاألهمية،
ما كانت لتحدث في وجود مبارك في السلطة، خاصة بعد أن وصف وزيـر              "وقالت إن هذه الدبلوماسية     

الخارجية المصري نبيل العربي قرار إغالق معبر رفح مع غزة بأنه معيب؛ األمر الذي لم يكن ممكناً أن                  
  ".يصدر عن حكومة في عهد الرئيس السابق مبارك

تغير سياسات مصر الدولية تبعـا لمـشاعر الـرأي          "وصفت الصحيفة القيادة السياسية في مصر بأنها        و
، الفتة إلى أنه بعد سقوط نظام مبارك تزايدت الدعوات المنادية بإلغاء اتفاقية السالم بـين مـصر                  "العام
أن مصر تـستقبل    وخاصة  " يعرض المصالح االقتصادية بين مصر وأمريكا للخطر      "، وهو ما    "إسرائيل"و

  .من واشنطن سنويا أكثر من بليون دوالر
تضغط على الواليات المتحدة األمريكية وأوروبـا       " إسرائيل"ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي قول       

  ".لتحذير مصر من تعامالتها مع الفلسطينيين مؤخرا
يرانية، وكذلك فعلت المملكة    عن قلقها البالغ من تحسين الروابط المصرية اإل       " إسرائيل"أعربت  "وأضاف  

  ".السعودية، الحليف األقرب لنظام مبارك
 9/5/2011، وكالة قدس نت

 
  لالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية" إسرائيل"الضغط على بطالب بان كي مون يأوغلو  .56

مـم   ذكر موقع تركي االثنين، إن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، حثّ أمين عام األ               :وكاالت
لالعتـراف  " إسـرائيل " المتحدة، بان كي مون، في اجتماع ثنائي مساء أمس األحد، على الضغط علـى             

  .بحكومة وحدة وطنية، ستتشكل بناء على اتفاق المصالحة الفلسطينية
عبر بان كـي    " إسرائيل"التركي، إن االجتماع كان فرصة لتركيا لتوصل رسالة إلى          " زمان"وقال موقع   

  .مصالحة التاريخية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، بإيجابيةمون، لمقاربة ال
أصـدرت  " إسـرائيل "وذكرت مصادر وصفها الموقع بأنها موثوقة، إن داود أوغلو قال في اللقـاء، إن               

على األمم المتحدة أن تتحمل مـسؤولياتها       .. بيانات سلبية حول اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية       
  ".يت هذه الفرصةوتضمن عدم تفو

، مشددا على   "هذه الفرصة ال يجب أن تفوت     "ورد بان، بحسب المصادر، مجددا الموقف نفسه، وقال إن          
  .أن على الدول األعضاء في اللجنة الرباعية أن تدعم بقوة اتفاق المصالحة

 10/5/2011، 48موقع عرب
 

  "رهابيةإمنظمة " حماس ليست  حركة:عمرو موسى .57
 منظمـة " اكد االمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى ان حركة حمـاس ليـست                : معا -بيت لحم 
  ".ارهابية"في نظر غالبية الدول، وان القليل من الدول تعتبرها منظمة " ارهابية

وقد نشرت هذه المقابلة اليوم الثالثاء والتي تطرق فيها موسى لجملة من المواضيع المختلفة، حيث دعـا                 
 الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا ان سياسة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي              لرفع" إسرائيل"

ان تستجيب للمطلـب    " إسرائيل"في الحصار على قطاع غزة كانت خاطئة، وعلى         " إسرائيل"كانت تدعم   
  .الدولي الواضح برفع الحصار فورا عن قطاع غزة

  10/5/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  "قرب تحرير فلسطين"شعل في القاهرة ويؤكد  يلتقي ماألزهرشيخ  .58
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خالد مـشعل رئـيس     ) 9/5(عبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، خالل لقاءه اليوم االثنين           : القاهرة
  .، عن سعادته البالغة بالمصالحة الفلسطينية"حماس"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

ا وأحالما كثيرة بدأت تتحقق على أرض الواقـع، وبـدأنا نراهـا             إن هناك آمالً  "وقال الطيب خالل اللقاء     
ونشعر بها، وهي قرب استقالل فلسطين، تقف في وجه الشرق والغرب وتطالب بحقها وهي قوية متحدة                

  ". على قلب رجل واحد
يهـا  ودعا شيخ األزهر، كل الفصائل الفلسطينية للتوحد وااللتزام بمبادرة المصالحة، التي تم التوقيـع عل              

  .بالقاهرة وإنجاحها واالنتباه إلى المحاوالت اإلسرائيلية إلفشالها
وخالل اللقاء أشاد مشعل بدور األزهر الشريف، مؤكدا أن الدكتور الطيب لعب دوراً مهماً في إتمام تلك                 

 .المصالحة
 9/5/2011، قدس برس

 
   بالقاهرة يحتج على سوء معاملة مبعوث رسمي"إسرائيل"سفير  .59

ـ          ' الجريدة'علمت  : القاهرة مـع  ' فتـور 'من مصدر أمني رفيع أن سلطات مطار القاهرة الدولي تعاملت ب
شخصية دبلوماسية إسرائيلية كبيرة يوم أمس األول، موضحاً أنها رفضت فتح قاعة كبار الـزوار أمـام                 

ي فضل  وقال المصدر، الذ  . الضيف القادم من تل أبيب رغم طلب السفير اإلسرائيلي إسحاق ليفانون ذلك           
عدم نشر اسمه، إن سلطات المطار بررت رفضها طلب ليفانون بأن القاعة خاضعة ألعمـال الـصيانة،                 

  . مما يجعلها غير مهيئة الستقبال أحد
ـ   أن ليفانون أبلغ سلطات مطار القاهرة الدولي احتجاجه الرسمي على عدم فـتح             ' الجريدة'وأكد مصدر ل

 كتابيا إلى الخارجية المصرية، ويطالب بإصدار تعليمات مباشرة         سيوجه احتجاجا 'الصالة، كما أبلغها أنه     
وصريحة بضرورة تعامل سلطات األمن المصرية مع الدبلوماسيين اإلسرائيليين والشخـصيات المهمـة             

  .'بشكل أفضل من ذلك
 10/5/2011، الجريدة، الكويت

  
  العربالفلسطينيين و على سرقة أعضاء الشهداء" إسرائيل"خطة عربية لمحاكمة  .60

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها فـي مـصر            :  القاهرة -  القدس المحتلة  - غزة
الحتجازهـا جثـامين مئـات      " إسرائيل"بركات الفرا، أمس، أهمية وجود خطة عربية جماعية لمالحقة          

" إسـرائيل "حقـة   ، في تصريح له، إلى ضرورة مال      ”أ.ب  .د  “ونقلت عنه   . الشهداء الفلسطينيين والعرب  
وأكد أنه بناء على    . على سرقة أعضاء الشهداء، موضحاً أن هذه االنتهاكات تندرج ضمن جرائم الحرب           

طلب فلسطين، ستعقد ورشة عمل في القاهرة يوم التاسع عشر من الشهر الحالي للبحث فـي الوسـائل                  
داء والكـشف عـن مـصير       جثامين الـشه  " إسرائيل"الممكنة التي يمكن من خاللها العمل ضد احتجاز         

وأضاف أن هذه الورشة تتسم بأهمية خاصة، وسيشارك فيها ممثلون عن مجلس وزراء العدل              . المفقودين
العرب بالتعاون مع الجامعة العربية، وتهدف إلى مناقشة األبعاد القانونية لجريمة احتجاز جثامين الشهداء              

  .ية بالمحافل الدولية ومجلس حقوق اإلنسانواتخاذ القرارات والتوصيات الكفيلة إلثارة هذه القض
 10/5/2011، الخليج، الشارقة

 
   الفلسطينية نحو الدولة"خطوة مهمة" المصالحة الفلسطينية دالسعودية تع .61

أكدت السعودية مساندتها للحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني، واعتبـر مجلـس الـوزراء              : الرياض
 لتوحيد الجهود فـي سـبيل       "خطوة مهمة "دت مؤخرا في القاهرة     السعودي المصالحة الفلسطينية التي عق    

  . عاصمتها القدس فلسطينيةإقامة دولة



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2141:         العدد       10/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 10/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   سيبقى حجر الزاوية في السياسة الخارجية األمريكية"إسرائيل"أمن : كلينتون .62
" إسرائيل"، على أن أمن     2011-5-9 ]أمس [شددت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، االثنين      

وقالت كلينتون فـي بيـان      . سيبقى دائما حجر الزاوية في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية         
، مؤكدة على الموقف األمريكي     "هذا الموقف نحن ملتزمون به، وسوف يبقى كذلك في المستقبل         : "صحفي

  . وكامل جيرانها" إسرائيل"  السالم بين الساعي للتقدم في عملية التسوية بالمنطقة وتحقيق
نيابة عـن الـرئيس     : "، مضيفة "االستقالل"بمناسبة ما يسمى بيوم     " إسرائيل" وهنأت الوزيرة األميركية    

باراك أوباما وعن شعب الواليات المتحدة يسعدني أن أعبر عن أفضل التمنيات إلسـرائيل فـي العيـد                  
ـ  ، " يافعة لكن لديها تاريخ غني يحمل معان عميقـة للكثيـرين            من مايو، هذه دولة    10 في   63الوطني ال

  . على حد قولها
إن إنجازاتكم هي شهادة على مـواطنيكم المجـدين، واقتـصادكم المبـدع والتـزامكم               : "وتابعت تقول 

  ". كانت منارة األمل والحرية للكثيرين حول العالم" إسرائيل" بالمؤسسات الديمقراطية، و
، وروح القرابة هذه    "إسرائيل"ة كانت الواليات المتحدة أول دولة تعترف باستقالل          سن 63قبل  : "وأضافت

ما زالت مستمرة اليوم، وبلدانا موحدان بصداقة ورابط عميق وال يتزعزع، ومـا يربطنـا هـي قيمنـا                   
  ". المشتركة وتاريخنا في السعي وراء الحرية والمساواة والديمقراطية

 الجانبين القائمة على الديمقراطية وتدعيمها والتعاون االقتصادي وكذلك         وأشارت إلى تطور العالقات بين    
واستقرارها، مؤكدة أنه ومنذ ذلك الوقت تم تحقيق تقدم على كافة الصعد بين             " إسرائيل"الحفاظ على أمن    

  . الجانبين
ل، فـإن الـشرق     بيوم االستقال " إسرائيل"في الوقت الذي تحتفل فيه      : "وجاء في بيان الخارجية األميركية    

األوسط يشهد متغيرات كبيرة وواسعة، وهذه أيضا فرصة إلسرائيل بأن تشكل هذه المتغيرات تقدم نحـو                
  ".تحقيق السالم في المنطقة ومع كافة جيرانها

  9/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   السلطة الفلسطينية  ماليين يورو لدعم موازنةعشرة تقدمفرنسا  .63
”  ماليين يورو إلى السلطة الفلسطينية     10“ة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها ستحول       اعلنت وزار : وكاالت

. تجميد أموال مستحقة للفلـسطنيين      ” إسرائيل“ وانتقدت مجددا قرار     2011ضمن مساعدة لموازنة عام ،    
يندرج في إطـار مـساعدتنا      “وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو،  أن تحويل األموال            

 مليـون   68 بمساعدة قدرها    2010 إلى   2008لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي تترجم بين         
  .” يورو في السنة

  10/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   "2ةأسطول الحري"سفينة فرنسية تشارك في  .64
ام إلـى   حزيران المقبل لالنضم  /نهاية يونيو ) جنوب شرق (تبحر سفينة فرنسية من مرسيليا      : )ب.ف  .أ  (
سـفينة  “وقالت كلود ليوستيك المتحدثة باسم حملة       .الثاني إلى غزة كما أعلن المنظمون       ” أسطول الحرية “

لقد نجحنا في جمع ما يكفي من المال الستئجار سفينة          “في مؤتمر صحافي في باريس      ” فرنسية إلى غزة  
العديـد مـن   “ت ليوسـتيك أن    وقال .حزيران/فرنسية، ستنطلق من مرسيليا في األسبوع الثالث من يونيو        

لكنها لم ترغب فـي     ” النواب الفرنسيين ومن شخصيات عالم الفن والرياضة سيستقلون السفينة الفرنسية         
  .         كشف هوياتهم حالياً
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  10/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   ببيروت"يفتك"تلوث  .65
ماً في المتر المكعب من  ميكروغرا58بلغ المعدل السنوي لنسبة غاز ديوكسيد النيتروجين : بيروت

الهواء في بيروت، في حين أن المعدل األقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية لوجود هذا الملوث 
أما الجزيئيات التي تنجم عن غبار الشوارع، واستعمال المكابح،  . ميكروغراماً في المتر المكعب40هو 

الشتعال غير المكتمل للوقود، فتخطّت المستويات واحتكاك إطارات السيارات باألرض، إضافة إلى ا
، وذلك وفق دراسة أعدتها الجامعة األميركية في بيروت، بالتعاون مع ةالمائئة في االمقبولة بنسبة م

  .المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة القديس يوسف، وبتمويل من منطقة إيل دو فرانس
  10/5/2011الحياة، لندن، 

 
   في عرض البحر وعطشاً يموتون جوعاً أفريقياً مهاجرا61ًذا ترك الناتو هك: الغارديان .66

على صدر صفحتها األولى، تنفرد صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة يوم : ضاحي حسن -لندن 
يقول التقرير  ". وعطشاً ليموتوا جوعاً مهاجرا61ًوحدات الناتو تترك "االثنين بنشر تحقيق جاء بعنوان 

قد تجاهلت صرخات االستغاثة والنجدة الصادرة عن "وحدات تابعة لحلف الناتو ودول أوروبية يبدو أن 
ويضيف أن المركب كان يقل على متنه العديد من النساء واألطفال وطالبي  ."المهاجرين خالل الرحلة

اصمة  مارس الماضي بعيد مغادرته شواطئ الع/اللجوء السياسي عندما واجه مشاكل أواخر شهر آذار
على الرغم من التحذيرات التي توجهوا بها إلى خفر : "ويضيف .الليبية طرابلس وتوجهه إلى المبيدوزا

السواحل اإليطالية وإجرائهم اتصاالت مع مروحية وسفينة حربية تابعتين للناتو، فلم يتلقَّ المسافرون على 
  ."متن المركب أي استجابة، ولم تُبذل أي جهود إلنقاذهم

قد قضى معظم من كانوا على متن القارب بعد أن تُركوا يهيمون على وجوههم في عرض وهكذا، ف
 أخبروا العالم عن تفاصيل  شخصا11ً دون طعام أو شراب، إذ لم ينج منهم سوى  يوما16ًالبحر لمدة 

  .محنتهم وحكاية من ماتوا على الطريق من زمالئهم
  9/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   هي تأييد أوباما لإلخوان المسلمين في الشرق األوسط "إسرائيل"ـ المشكلة الرئيسية ل: موقع ديبكا .67

 األمنية الرئيسية التي تقف أمام إسرائيل       –المشكلة السياسية   : مصادر ديبكا في الشرق األوسط وواشنطن     
 والعـسكريين، ويغـضون      عاما، هي المشكلة التي ال يتحدث عنها زعمائها الـسياسيين          63بعد بلوغها   

الطرف عنها عمدا ويخفونها عن الرأي العام اإلسرائيلي، وهي القرار الـسري الـذي اتخـذه الـرئيس                  
األمريكي باراك أوباما لتأييد اإلخوان المسلمين في الشرق األوسط كقوة إسالمية معتدلة، والتي سـتدفع               

  .  اإلسالمي وفي الشرق األوسط–هي وواشنطن المصالح الحيوية األمريكية في العالم العربي 
مصادرنا في واشنطن، ومصادرنا اإلستخباراتية، ومصادر مكافحة اإلرهاب تقول أن هذا هـو المنطـق               
الذي يقف وراء قرار أوباما الجرئ بإغتيال أسامة بن الدن، وهو القرار الذي لم يتجرأ الرئيسان بـوش                  

  . ا علما أن بن الدن في باكستانوكلينتون من قبله على إتخاذه، على الرغم من أنهم
وفي الوقت الذي نسي فيه الكثيرون في الشرق األوسط، بمن في ذلك إسرائيل، أن قرار أوباما الـصارم                  
بتحسين عالقات الواليات المتحدة األمريكية مع العالم اإلسالمي، وهو األمر الذي تحدث عنه قبل عامين               

ولسببين أساسـيين يتعلقـان     . رة، ولكن أوباما لم ينسى ذلك      في خطابه بالقاه   2009في الرابع من يونيو     
  : بخطاب القاهرة، أعطى أوباما أوامره بإغتيال أسامة بن الدن
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إلظهار إلى أي مدى هو مستعد للذهاب شخصيا بتصفية الخطر اإلرهابي الذي يطل من اإلرهـاب                : أوال
  . اإلسالمي المتطرف

لمنظمة الكبرى في العالم العربي، اإلخوان المسلمون بجميع فروعهم         في المقابل، لمنع إنتقال القوة ا     : ثانيا
نحو اإلرهاب والتطرف، وتحويلهم لقوة مركزية في العالم العربي تعمل بشكل مـشترك مـع الواليـات              

  . المتحدة األمريكية
ل التمرد  وتشير مصادر ديبكا إلى أن هذين السببين يشكالن أيضا السياسات األمريكية لإلدارة الحالية حو             

ولم يكن بالصدفة أن أيد أوباما بـصورة تامـة اإلنتفاضـة            ). ربيع الشعوب (العربي، أو ما يطلق عليه      
المصرية في شهر يناير وفبراير هذا العام، ولم يكن بالصدفة أيضا أن الرئيس نفـسه تـدخل شخـصيا                   

ضد زعماء آخرين مثل    لتحفيز خطوات إسقاط مبارك من السلطة، وهي الخطوات التي لم يتخذها أوباما             
  . معمر القذافي، وفي الوقت ذاته تجاه بشار األسد في سوريا

مصر هي مركز اإلخوان المسلمين في العالم العربي، ومجلس شورى الجماعة يوجد في القاهرة أيـضا،                
وهي اليوم صاحبة القدرة األكبر للتدخل والتأثير على الخطوات التي تتخذ في المؤسسات الدينيـة مـن                 

ل الحشود التي تمتلكها، ليس فقط في ليبيا، سوريا، األردن، ولدى الفلسطينيين، ولكن حتى في داخل                خال
  . المملكة العربية السعودية

التحالف الذي ينبغي أن يتم، بناء على رؤية الرئيس أوباما ومستشاريه اإلسـتراتيجيين بـين الواليـات                 
ف الرئيسي اليوم للسياسات األمريكية، لذا، معظم زعماء        المتحدة األمريكية واإلخوان المسلمين، هو الهد     

الشرق األوسط، الذين شاهدوا كيف ساعدت إدارة أوباما في إسقاط مبارك، استخلـصوا الـدروس مـن                 
األحداث في مصر، ومن تدخل واشنطن بها، ويحاول كل منهم بطريقته، أن يضع عوائق أمـام طريـق                  

  .  الذي تؤيده الواليات المتحدة األمريكيةأوباما، قبل أن يسقطهم التمرد العربي
عبد اهللا ملك السعودية أحد المعارضين الكبار للسياسات األمريكية، ليس فقط مثلما يقال على خلفية عالقة                
وأفعال رئيس أمريكا تجاه مبارك، ولكن في األساس من دافع قلق من أن تحالفا بين الواليـات المتحـدة                   

مين، من شأنه أن يستقطب إليه المؤسسة الدينية السعودية، والتي تعتبر المصدر            األمريكية واإلخوان المسل  
إنتقال المؤسسة الدينية السعودية إلى قلـب تـدخل         . الذي يمنح الشرعية لسلطة األسرة المالكة السعودية      

 وراء  وهذا هو السبب  . اإلخوان المسلمين في السلطة في السعودية يعني نهاية سلطة األسرة المالكة هناك           
  . إستمرار القطيعة بين أوباما في واشنطن وبين عبد اهللا في الرياض

معمر القذافي زعيم ليبيا، والذي حاول في بداية اإلنتفاضة ضده في فبراير أن يقنع الغرب بعـدم تأييـد                   
المتمردين ضده، خاصة وأن هناك عناصر إسالمية متطرفة بينهم، تجاهـل هـذه الذريعـة ولـم يعـد                   

بعد أن أدرك أن هذا بالضبط هو السبب الذي يقف وراء تأييد واشنطن لهم، وأنها لم ولن تكن                  يستخدمها،  
شريكه معه في التقدير بأن األمر يتعلق بمصادر متطرفة، حتى ولو كان من بينهم من عمل في الماضي                  

  . في إطار تنظيم القاعدة
 سماحه  –ف على رأس نظام علماني       الذي يق  –وهذا هو السبب وراء سماح الرئيس السوري بشار األسد          

ويرى األسد  . لنفسه إلستخدام الدبابات والمدفعية والذخيرة الحية للقوات الموالية له لكي يقمع التمرد ضده            
في اإلنتفاضة ضده في سوريا، إمتدادا لقتال اإلخوان المسلمين ضد سلطة عائلته العلوية والذي كان قـد                 

مستشاروه على قناعة بأن األمر يتعلق بقتال مصيري أخير في هذه           األسد و . 1982 عاما في    19بدأ قبل   
الحرب، والذي يمكن أن يؤدي إلى وضع اإلخوان المسلمين على رأس السلطة في دمشق بتأييد الواليات                

  . المتحدة األمريكية
إتفـاق  تلك السيناريوهات هي أيضا السبب الرئيسي وراء التوقيع يوم األربعاء الماضي في القاهرة على               
  . المصالحة بين فتح وحماس، بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وزعيم حماس خالد مشعل
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لماذا يسوق لـي اإلسـرائيليون المـزاعم؟،        : "وتقول مصادرنا أنه خالل أحاديث مغلقة يقول أبو مازن        
أنا أسير على   حماس جزء من جماعة اإلخوان المسلمين سواء في مصر أو األردن، و           . ليسوقوها ألوباما 

  ". الخط الذي حدده أوباما، وهو دمج اإلخوان المسلمين في منظومة السلطة في الشرق األوسط
التقديرات في إسرائيل، وأيضا في عدد من عواصم الغرب األخرى، هي أن المجلس العسكري المصري               

ان المـسلمين   يحاول أن يسيطر على الخطوات الفلسطينية تلك، خاصة من أجل تـشتيت إنتبـاه اإلخـو               
وتعتبر تلـك هـي خطـوات    . المصريين إلى الساحة الفلسطينية، إلبعادهم عن الساحة المصرية الداخلية    

سياسية كالسيكية مصرية تعود لسنوات الستينيات والسبعينيات، حتى قبل صعود أنور السادات وحـسني              
نطن أن المجلس العـسكري     ولكن آجال أو عاجال، وحين يتضح لإلخوان المسلمين ولواش        . مبارك للسلطة 

ال يعتزم التنازل عن السلطة، وأنه سيقدم مشرح ينتمي إليه مقابل مرشح اإلخوان المسلمين في إنتخابات                
  . حتى ذلك الحين، ينبغي اإلنتظار ورؤية كيف سيعمل أوباما.. الرئاسة

ال تمتلك الكثير مـن     وطالما كان هذا هو الخط الرئيسي للرئيس أوباما في الشرق األوسط، فإن إسرائيل              
 الذي سيتوجه   –وهذا أيضا هو السبب وراء عدم عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو            . الفرص للعمل 

 عدم  –لواشنطن في األسبوع الثالث من مايو لمقابلة الرئيس أوباما وإلقاء خطاب أمام مجلسي الكونجرس               
  . عرضه خطة سياسية إسرائيلية جديدة

س حكومة إسرائيلي آخر لو كان في مكانه، يعلم أنه ال يستطيع أن يقول ألوبامـا                نتنياهو، وكذلك كل رئي   
أن إسرائيل تعارض سياسات التقارب األمريكية مع اإلخوان المسلمين، ليس فقط بسبب المخاطر التـي                

 - حتى لو كانت هذه السيطرة تدريجيـة         -ستنجم عن سيطرة اإلخوان المسلمين على البالد المحيطة بها          
  . ن ألن أوباما لن يوافق حتى على سماع التصورات اإلسرائيلية حول الموضوعولك

 9/5/2011، الرأي نيوز
  

  الذي ترجل" الحكمة" مولوي فارس فيصل .68
  وائل أبو هالل

؛ هذا أول ما يقفز لذهني عند ذكر اسمه، حكمة تغلب على تصرفاته وأقوالـه، بـل                 "بالحكمة"شيخ معمم   
التي ترفع صاحبها قدراً عنداهللا وعنـد النـاس         " الحكمة" العصر الحديث، وهي     لكأني به أحد أعمدتها في    

  ".ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا... "باذن اهللا، وهكذا كان رحمه اهللا 
 في جلسة إال توجهت االنظار اليـه ليفتتحهـا، أو يرتـب             - رحمه اهللا    -فال يمكن أن يكون أبو عمار       

جها بأدقّ ما تكون البلورة تعبيراً عن المقصود، وأناقة في اللغـة، وشـموالً فـي                أولوياتها أو يبلور نتائ   
  .المضمون

وأشد ما تكون الحاجة إليه اذا اشتد الخالف وحمي وطيس النقاش، وعلـت األصـوات، وبـدت اآلراء                  
ملـك  فاذا به يتقدم بصوته الهاديء الوقور ويطرح صـيغة الي         ... مختلفة بصورة ال يمكن معها االلتقاء       

..  إال الركون إليها وكأنها ماء التوافق الـذي يطفـيء لهيـب الخـالف                - أو األغلبية    –معها الجميع   
كيف استّل هذا الشيخ المعمم صيغة ترضيهم؟ وال يستطيعون التقديم بين           : فينظرالحميع في وجوه بعضهم   

  .من يشاء من عبادهالحكمة التي يتفضل اهللا بها على .. إنها الحكمة .. يديها وال من خلفها 
 على اختالف مشاربهم؛ فقد استطاع      - وخبروها   –تلك الحكمة التي جمعت الشباب اإلسالمي في أوروبا         

أكبـر المؤسـسات    ( خالل فترة قيادته التحاد المنطمات االسالمية فـي أوروبـا            - رحمه اهللا    -الشيخ  
نشائه أن يصهر هذه الثقافات المتعددة فـي         بإ – بعد اهللا    –والذي كان له فضل كبير      ) اإلسالمية في القارة  

بوتقة واحدة  وفق وسطية االسالم من جهة، وبما يتناسب مع البيئة الغربية األوروبية من جهة أخـرى،                  
  .مما ساهم بتكريس هوية إسالمية تستطيع التعايش مع هذه البيئة
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جابـة علـى كثيـرٍ مـن         برفقة ومعية رفيقه الشيخ يوسف القرضاوي فـي اإل         - رحمه اهللا    -وقد ساهم 
االشكاالت الفقهية والفكرية التي تواجة الجالية االسالمية هناك من خـالل ترسـيخ مرجعيـة المجلـس                 

  .األوروبي لإلفتاء
الطائفي الحزبي المقاوم   :  كانت حاديه في قيادته دفّة الجماعة اإلسالمية في لبنان         - ودائما -الحكمة أيضا 

 رحمه اهللا؛ استطاع بالتعاون مع رفيق دربه        –ى يد الدكتور فتحي يكن      المتعدد الثقافات، فبعد تأسيسها عل    
 على الخارطة السياسية اللبنانية المعقـدة،       - بسيطة الموارد    -األستاذ إبراهيم المصري وضع الجماعة      

 . للسنة في لبنـان    - إن لم تكن الرئيس      -وجعلها رقماً صعباً في المعادلة الحزبية اللبنانية، وممثال رئيسا        
ومن خالل هذا الموقع، وبالحكمة التي حباه اهللا إياها أصبح مرجعية معنوية ال يبتّ أمـر فـي الـشأن                    

  .اللبناني الداخلي إال بالرجوع اليه
 رحمه اهللا؛ فال شك أنه كان الرجل القـوي فـي            -الحركة اإلسالمية العالمية كان لها نصيب من حكمته         

ادرة جداً الذي رشح لمنصب المرشد العام لإلخوان المسلمين من          قيادتها، بل لعله كان من الشخصيات الن      
، وما ذلك إال للمكانـة  ) رحمه اهللا- الفلسطيني-سبقه بذلك األستاذ هاني بسيسو (غير االخوان المصريين    

  .التي حظي بها بين أعالم الحركة ورموزها، وللحكمة التي تحلّى بها ويتطلبها هذا الموقع برمزيته
فشأنه معها ولها كان عظيماً، ال يمكن أن تسبقها في االهتمام قضية، لم يتغيب عن محفـل                 أما فلسطين؛   

تُذكر فيه القدس أو فلسطين، لم يتوان عن بذل أي جهد حتى لو كان في أقاصي الشرق أاو الغرب مـن                     
اخل أطر  أجل فلسطين، احتضن المشروع اإلسالمي لفلسطين بكل قوة، كان سندا قويا للقضية بمقاومتها د             
  .الحركة االسالمية وخارجها، بل كان ممثالً معنوياً للقضية في كثير من المحافل دون صفة رسمية

كل هذا وغيره الكثير الكثير، مما يجب تأريخه وتوثيقه من القريبين منه، كان يتم بهدوء بـالغ، ال تكـاد                    
ا اهللا خيراً الشيخ فيصل الذي كان       جز: تسمع أو تحس به، وإنما تشعر بأثره بعد أن يتم، فتقول في نفسك            

  ..سببا في كذا وكذا من الخير 
سالم عليك أبا عمار في الصالحين، سالم عليك في عليين مع النبيين والصديقين والـشهداء بـاذن اهللا،                  
سالم عليك في ورثة األنبياء من العلماء العاملين، سالم عليك في الحكماء الذين اقتبسوا نورا من حكمـة                  

  .ألنبياء، سالم عليك بما صبرت على المرض فنعم عقبى الدارسيد ا
سيدي لم أستطع زيارتك في مرضك ألنّي لم أتحمل رؤيتك عاجزاً، وتغيبت عن وداعك األخيـر؛ لكـن                  

  .أملي باهللا رحمة وتفضال منه أن نلتقي في ظله يوم ال ظل إال ظلّه
 9/5/2011المركز الفلسطيني لالعالم، 

  
   وخطاب متغيرفموقحماس ثبات  .69

  مصطفى الصواف
سالح مقاطعة حماس ثبت بالدليل القاطع فشله سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، فبعد              
سنوات من الحصار والمقاطعة ومحاولة اإلقصاء، عاد الجميع إلى الطريق الصحيح، وأخذ باالنفتاح على              

ها، بعضهم على استحياء وبطرق خفية، وآخـرون        حركة حماس والجلوس معها ومحاورتها واالستماع ل      
  .مباشرة دون أي حسابات

اليوم وبعد المصالحة الفلسطينية قد تكون جرعة الجرأة في االنفتاح على حماس أكبر، وقد ال يكون هـذا                  
االنفتاح حبا في حماس وفكرها ومنهجها، ولكن هذا الحب هو استمرار للمحاوالت السابقة في اسـتقطاب                

( واالعتراف بها على قاعدة حل الدولتين       ) إسرائيل(س واحتوائها، من أجل تغيير موقفها تجاه        حركة حما 
  ). إسرائيل –فلسطين 

حماس أعلنت موقفها بوضوح في هذا الموضوع، وهو موقف قديم يعرفه المجتمع الدولي أنها تقبل بدولة                
نـى الكلمـة ودون أي شـروط أو         فلسطينية على الضفة الغربية وعاصمتها القدس كاملة الـسيادة بمع         
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، ألنـه ال    )بإسرائيل(التزامات، هذا القبول بالنسبة لحماس ال يعني االعتراف بحل الدولتين أو االعتراف             
أحد يمكن أن يجبر أحد على االعتراف بأحد، وهذا القبول لدى حمـاس هـو قبـول تكتيكـي ولـيس                     

عف، وتدرك أكثر من ذلـك، ورغـم حالـة    استراتيجيا، وهي تدرك المرحلة وتدرك موازين القوة والض       
التغيير التي تشهدها المنطقة إال أنها ال تزال تتحدث عن هذه االستراتيجية، وهي دولـة فلـسطينية فـي                   

  ).بإسرائيل(الضفة وغزة دون االعتراف 
أقول هذا الكالم والذي سبق وأن تحدثت عنه للتأكيد على موقف ثابت لحماس وإن تلونـت تـصريحات                  

ها وأخذت أشكاال مختلفة قد يفهما البعض أنها تنازل من حماس عن ثوابتها واستراتيجيتها في               بعض قادت 
محاولة من البعض للتشكيك بمواقف حماس الثابتة، ومن خالل متابعتي للتصريحات التي نـشرت علـى          

هج لسان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فلم أجد في التصريحات أي تغييرات في المن               
أو اإلستراتيجية، وإن كان هناك من المفردات الكثيرة التي تحدث بها مشعل وتحمل محاولة منه لمخاطبة                

  .المجتمع الغربي، أو توصيل رسالة حماس باللغة التي يفهمها الغرب
واضح أن األبواب التي أقفلت أمام حماس أو الساحات التي أغلقت في وجهها بدأت تشهد انفتاحـا علـى       

ربما تشهد األيام القادمة عودة لحركة حماس على الساحة األردنية، وهي ساحة مهمة لحركـة               حماس، و 
حماس، وحماس مهمة للمملكة األردنية، والمؤشرات الواردة تؤكد أن هذه العودة قريبة بعـد أن فـشلت                 

 بهـا   سياسة اإلبعاد والمقاطعة، وهي سياسة أضرت بالحكومة األردنية ربما بنفس الدرجة التي أضـرت             
  .حركة حماس

العالقة الطبيعية التي يجب أن تكون بين حركة حماس والمملكة األردنية هي عالقة تعاون وتنسيق، تماما                
كما يجب أن تكون بين حماس وبقية الدول العربية، وعلى هذا األساس سـتعود العالقـة بـين حمـاس                    

 منها ما هو متعلـق بحمـاس أو         واألردن، وهناك مؤشرات كثيرة ودالالت تشير إلى قرب هذه العودة،         
متعلق بالسياسة األردنية أو متعلق بعالقة األردن ببعض األطراف الفلسطينية التي ثبت أن الرهان عليها               

  .خاسر، األمر الذي استدعى أن تعيد األردن تقييم عالقتها مع كل األطراف الفلسطينية
مل مع حماس قد تترك آثارا في طبيعة العالقة         يبدو في األمر أيضا أن التجربة المصرية الجديدة في التعا         

بين حماس والدول العربية، بما ينعكس بالنفع على الحركة والشعب الفلسطيني، وما يعزز الرؤية التـي                
  .تؤمن بها حماس، والتي تعزز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته مع العدو اإلسرائيلي

  9/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  سم السري لفلسطيندة االوحق الع .70
  الياس سحاب

أيار مـن دون أن     /كان من المفرح حقاً أال تمر الذكرى الثالثة والستون الغتصاب فلسطين في شهر مايو             
تترافق مع حدثين فلسطينيين جاءا مترافقين، لفتح كوة ولو صغيرة في جدار اإلحباط المحيط بالقضية منذ                

ين في األعوام األخيرة بالذات، إال مترافقة مع مزيـد          سنوات، الذي ال تتكرر معه ذكرى اغتصاب فلسط       
في قضم وتهويد المزيد من أرض فلسطين التاريخية في الضفة الغربية والقدس            ” اإلسرائيلي“من النجاح   

  :الشرقية
 الحدث األول هو نجاح مصر الثورة في دفع كل من منظمتي فتح وحماس لتوقيع اتفاقية المصالحة،                 -1

ة الفلسطينيين على مواصلة السير في طريق االستغناء عن وحدتهم الوطنية، وإثباتاً لبدايـة     إثباتاً لعدم قدر  
  . يناير25بعد ثورتها المجيدة في ) وخاصة الفلسطيني(عودة مصر إلى ممارسة دورها العربي 

 الحدث الثاني المهم على رمزيته، هو ظهور فكرة زحف فلسطيني ولو رمزياً من الحـدود العربيـة                  -2
  .لمحيطة بفلسطين، باتجاه اإلشارة الى إصرارهم على الحصول على حق العودة إلى وطنهم التاريخيا
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وفي رأيي  إن الحدث الثاني جاء ليضغط على الحدث األول،وليزيد من قيمته وفعاليته، ويجعلـه قـادراً                  
  .فة والقطاععلى تجاوز كونه تفاهماً بين فتح وحماس لتنظيم سيطرتهما على السلطة في كل من الض

فقد بدأت تلوح منذ سنوات، في عدد من األوساط الفلسطينية الرسمية، خاصة أوساط السلطة الفلـسطينية                
، مع تنازل متدرج عن أوراق أساسـية        ”إسرائيل“في رام اهللا، إشارات السير في المفاوضات العبثية مع          
  .للقوة الفلسطينية، وذلك من فرط التعب واليأس واإلحباط

: ت في أكثر من مناسبة، احتماالت جادة في تنازل السلطة عن ورقة القوة الفلسطينية األساسـية               وقد برز 
ما يجعل أي مفاوضات، حتى لو نجحت، ال يمكن أن توصلنا إال إلى حل ال يعني سـوى                  . ” حق العودة “

، وال يبقـى    الخضوع للمشروع الصهيوني االستيطاني، فتتبخر فلسطين التاريخية إلى األبد، أرضاً وشعباً          
منها سوى دويلة مسخ تحت السيطرة الصهيونية العنصرية، على عشرة في المئة فقط من أرض فلسطين                

  .التاريخية
: ومن حقنا أن نأمل أنه إذا تكامل الحدثان الفلسطينيان المرافقان لذكرى اغتصاب فلـسطين لهـذا العـام              

ل حدود فلسطين، فإن من شأن الحدث الثاني أن         التوقيع على اتفاقية المصالحة، والمسيرات السلمية إلى ك       
ينفخ روحاً عظيمة في الحدث األول، فيمنعه أن يتحول إلى مجرد مصالحة شكلية قد تتراجع إلى الوراء                 
أمام االختالف على أي من التفاصيل التنفيذية، إلى منعطف في تاريخ النضال الفلسطيني، تجلـس فيـه                 

 والصغرى، جلسة إعادة نظر شاملة في استعادة المحتوى التـاريخي           جميع المنظمات الفلسطينية، الكبرى   
لمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل لجميع قطاعات شعب فلسطين في كل أرجاء الدنيا، وليس في الضفة               
والقطاع فقط، وفي التنبه إلى أن الهوة األعظم التي يمكن أن نقع بها في فخ التـصفية النهائيـة لقـضية                     

  .خ التنازل عن حق العودةفلسطين، هي ف
 ثم استكمال السيطرة على     1948فحق العودة، منذ سيطرة الصهيونية على ثالثة أرباع فلسطين في العام ،           

 قد تحول بين أيدي الفلسطينيين وفي قلوبهم وعقولهم إلى االسم الـسري             1967الربع المتبقي في العام ،    
  .ا طال الزمنالبديل لفلسطين، حق العودة إليها واستعادتها مهم

إن أي حل تفاوضي يتنازل فيه الفلسطينيون عن حق العودة، هو حل ال يعني سوى التنازل النهائي عـن                   
كما أن الحل التفاوضي المؤسس على حق عودة كل فلسطيني إلى فلـسطين، هـو الحـل                 . كل فلسطين   

  .الستعماريةالوحيد القادر على إنجاز الهزيمة التاريخية للعقيدة الصهيونية العنصرية ا
  10/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   والردود اإلسرائيليةالمصالحة .71

  صالح النعامي
وقع الصدمة والذهول، حيث أدرك صناع القرار       " إسرائيل"لقد وقع إعالن االتفاق بين حماس وفتح على         

ـ "في تل أبيب أن تطبيق االتفاق بنجاح بشكل يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام يؤذن بخسارة            كـل  " رائيلإس
المكتسبات اإلستراتيجية التي حققتها خالل األعوام الخمسة التي تلت االنتخابات التـشريعية الفلـسطينية              

  .التي جاءت بحركة حماس إلى الحكم، وما تاله ذلك من صدامات أدت إلى االنقسام الفلسطيني
  خسائر إسرائيلية بالجملة

  : التاليةمن تحقيق المكاسب" إسرائيل"فقد مكن االنقسام 
ـ    -1 من سلب الفلسطينيين اإلنجاز الوحيد الذي ضمنته اتفاقيات أوسلو،         " إسرائيل" سمحت حالة االنقسام ل

وهو الحفاظ على الوحدة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كرس االنقسام الفصل بـين هـاتين                 
بية عبر االستيطان والتهويد المتواصل     من االنفراد بالضفة الغر   " إسرائيل"البقعتين، حيث مكن هذا الواقع      

وقد أسهم انشغال القيادات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع بمواجهـة التحـديات               . والمنهجي
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الناجمة عن االنقسام في مواصلة مشاريع التهويد واالستيطان في ظل أقل مستوى من الممانعة الفلسطينية               
  .الحقيقية، والرقابة الدولية

االنقسام كذريعة لتنكرها للوفاء بمتطلبات عملية التـسوية والمفاوضـات مـع            " إسرائيل"تخدمت   اس -2
السلطة عبر القول إنه ال يمكنها التوقيع على اتفاق تسوية مع أبو مازن، يتضمن االنسحاب من األراضي                 

  .المحتلة على اعتبار أنه ال يمثل الشعب الفلسطيني
الشديد لدى حركة فتح وقادتها في أعقاب الحسم العسكري فـي غـزة             حالة العداء   " إسرائيل" وظفت   -3

إلى مستويات غير مسبوقة،    " إسرائيل" لدفع التعاون األمني بين أجهزة السلطة األمنية و        2007أوساط عام   
وفي المستوطنات، ما أدى بدوره إلى      " إسرائيل"بشكل أسهم إلى حد كبير من تحسين البيئة األمنية داخل           

وحتـى قـادة    . ة اليهود الذين يتجهون لإلقامة في المستوطنات بفضل الشعور المتعاظم باألمن          تعاظم نسب 
المستوطنين فقد أقروا بدور أجهزة األمن التابعة للسلطة في تعاظم المشروع االسـتيطاني فـي الـضفة                 

  .الغربية
ير من األطراف،   من فرض الحصار على قطاع غزة مستفيدة من تواطؤ الكث         " إسرائيل" مكن االنقسام    -4

  .وضمنها السلطة الفلسطينية
أن المصالحة ستزيد من رقعة التأييد الدولي للتحرك الفلسطيني الهادف إلـى حـشد              " إسرائيل" تدرك   -5

أكبر دعم دولي إلعالن الدولة الفلسطينية في سبتمبر القـادم، علـى اعتبـار أن المـصالحة سـتظهر                   
  .الفلسطينيين كموحدين
  اإلسرائيليةماكينزمات التحرك 

المتوقعة لمكاسبها التي جنتها من االنقسام، فإنها لن تقف مكتوفة األيدي، وستعمل            " إسرائيل"إزاء خسارة   
السـتخدام كـل األدوات     " إسـرائيل "وستلجأ  . على احباط تطبيق اتفاق المصالحة بكل ما أوتيت من قوة         

  :الممكنة إلفشال االتفاق عبر الخطوات التالية
  يةالضغوط السياس

يتضح من الحملة الدعائية اإلسرائيلية المركزة والمكثفة التي أعقبت اإلعالن عن اتفاق المصالحة أن تل               
أبيب ستحرص في المرحلة القادمة على محاول نزع الشرعية عن الحكومة االنتقاليـة التـي سيـشكلها                 

لرباعيـة، المتمثلـة فـي    شروط اللجنة ا" إسرائيل"الفلسطينيون، كما ينص اتفاق المصالحة، حيث ستثير    
ـ    والـسلطة، ونبـذ المقاومـة      " إسرائيل"واالتفاقيات الموقعة بين    " إسرائيل"ضرورة اعتراف الحكومة ب

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي للحكم على الحكومة الجديـدة         " إسرائيل"وستدعو  ". إرهاباً"بوصفها  
فعلى سبيل المثال اعتبر ليبرمان إن قيام السلطة        . مةبقدر التزامها بمواصلة التعاون األمني وتعقب المقاو      

، مع  "إسرائيل"على المس بأمن    " تآمر"الفلسطينية بإطالق سراح عناصر حركة حماس من سجونها مجرد          
العلم أن معظم قادة وعناصر حماس في سجون السلطة تم اعتقالهم من قبل األجهزة األمنية بعيد إفـراج                  

أفرجت عنهم إما بعد انتهاء فترة محكومياتهم، أو بعد أن تبين           " إسرائيل" إن   الجيش اإلسرائيلي عنهم، أي   
" إسرائيل"ومن نافلة القول إن     . أن يتفهم العالم موقفها هذا    " إسرائيل"وتتوقع  . لها أنه ال يوجد ما تدينه بهم      

 الحكومة  ستحاول وضع أعضاء الحكومة االنتقالية تحت المجهر، وستحاول استغالل كل ما يربط وزراء            
وسيطالب اإلسـرائيليون العـالم بفـرض       . بحركة حماس من أجل العمل على شيطنة الحكومة بأسرها        

  ".عضو جديد في محور الشر"مقاطعة سياسية على قيادة السلطة ممثلة في رئيسها عباس، وستزعم أنه 
  الضغوط االقتصادية

 أن أوضاعهم لن تزداد إال سوءا في ظل         أن تثبت للفلسطينيين سيما في الضفة الغربية      " إسرائيل"ستسعى  
المصالحة، حيث ستحاول اقناع الدول المانحة بالتوقف عن تقديم الدعم المالي للـسلطة، بحيـث تـصبح          

وقد أعلنت  . السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي إلى تردي األوضاع المعيشية في الضفة             
ي اجتماعات الدول المانحة لتعطيل تحويل األموال لخزانـة         أنها تدرس التوقف عن المشاركة ف     " إسرائيل"
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بالتوقف عن تحويل عوائد الضرائب التي تجنيهـا عـن البـضائع            " إسرائيل"وفي المقابل تهدد    . السلطة
المستوردة للمناطق الفلسطينية لخزانة السلطة، مع العلم أن الحديث يدور عن عـشرات الماليـين مـن                 

على التأثير بشكل غير مباشر على األوضاع االقتصادية        " إسرائيل"وستعمل  . الدوالرات في الشهر الواحد   
عبر فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية لضرب عمل المرافق االقتصادية وتراجع معدالت               
النمو، إلى جانب المس بالعمل في الكثير من المشاريع اإلنشائية ومشاريع البنى التحتية التي شرع فيهـا                 

  .كثير من مناطق الضفة الغربية، وذلك للوصول إلى نفس الهدففي 
  الضغوط األمنية

في استخدام الحلول العسكرية إلحباط المصالحة، سيما عبـر توظيـف أي عمليـات       " إسرائيل"لن تتردد   
، حيث ستطالب العالم بالتعاطي مع هـذه الحـوادث          "إسرائيل"إطالق صواريخ تتم من قطاع غزة تجاه        

ومـن  . للحكومة الفلسطينية االنتقالية وذلك الستدعاء الضغوط الدولية ولنسف شرعيتها مبكراً         كاختبارات  
. عبرها جـر الفلـسطينيين لهـذا المربـع        " إسرائيل"الواضح أن هناك فيض من الوسائل التي ستحاول         

ستراهن على سلوك بعض المجموعات غير المضبوطة في قطاع غزة والتي تحرص على             " إسرائيل"فـ
وفي حال لم يكن هناك من يوفر الـذرائع         . ق الصواريخ في أكثر األوقات حرجاً للساحة الفلسطينية       إطال
، فإنها ستلجأ إلى استفزاز الفصائل الفلسطينية عبر القيام بعمليـات اغتيـال بـزعم تـوفر                 "إسرائيل"لـ

ج الفـصائل لـردود     معلومات استخبارية مفبركة حول نية الفصائل القيام بهذا العمل أو ذاك لكي تستدر            
  .فعل، وبالتالي يتسنى لها حشد دعم دولي لمواقفها ضد الحكومة الجديدة

  10/5/2011، السبيل، عمان
  

  رداً على المصالحة الفلسطينية.. تقسيم البالد .72
  افرايم سنيه

فمنذ وقعت األحداث فـي مـصر       . هو نتاج للثورة في العالم العربي     " حماس"و" فتح"اتفاق المصالحة بين    
مجموعة من الـشباب تعمـل فـي         60فنحو  . لد تيار تحت األرض أخذ يزداد بين الشباب الفلسطينيين        و 

إن الخوف فـي رام  . الشبكة االجتماعية، وتحركها روح التغيير السياسي، وإن يكن ذلك دون اتجاه محدد      
  .كان أحد عوامل االتفاق" الوحدة الوطنية"اهللا وفي غزة من هبة الشباب المطالبين بـ 

ال توجد للمعارضة في الدول     . في مصر بعد حسني مبارك    " اإلخوان المسلمين "هناك عامل آخر هو قوة      
ولكـل  . فالعلمانية الحديثة والليبرالية واإلسالم المتطرف مختلط بعضها بـبعض        . المختلفة صبغة موحدة  

  .معسكر رؤيا مختلفة عن المجتمع المستقبلي في بلده، ويوجد بينها تناقض جوهري
إن المعارضـة اإلسـالمية،     . ال يمكن أن نعلم أي عامل في أي دولة سيكون هو الحاسم في المـستقبل              

كان لذلك في مصر    . ، أكثر تشكالً وإحكاماً وخبرة    "اإلخوان المسلمين "المنظمة في بعض الدول في إطار       
". اإلخوان المسلمين "ثير  بتأ" حماس"فحتى السلطة العسكرية الحالية تلين عالقتها بـ        . تأثير مباشر تقريبا  

فُرض اتفاق المصالحة على الطرفين باعتباره جزءاً من هذه السياسة الجديدة التي تهتم من جملة ما تهتم                 
  .في غزة الشرعية" حماس"به بمنح سلطة 

من أن تضطر إلى البحث عن مسكن آخر إذا تضعضعت سـلطة   " حماس"والعامل الثالث هو خوف قيادة      
  .ن القبول بأطروحات المصريين قد تساعدها في البحث عن المسكن البديلإ. األسد في دمشق

. بالتعزيز من قبل جهة إقليمية أخرى هي تركيا التي تسعى إلى قيادة العالم اإلسـالمي     " حماس"قد تحظى   
في غـزة،   " حماس"وأشباهها مثل   " اإلخوان المسلمين "فحزب رجب طيب أردوغان الحاكم يرى أحزاب        

  .وأختا تستطيع أن تساعدها سياسيا واقتصادياأحزابا شابة 
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ومما يؤسفنا أن الرابط العقائدي بـين       . توشك تركيا أن تنشئ تجمعا عاما إقليمياً ألحزاب إسالمية تقودها         
والتأثير العملي األقرب لهذا اإلجراء سيكون      . هذا التجمع سيكون فيه عنصر قوي من معارضة إسرائيل        

  .هم األوائل الذين سيحظون بمساعدة تركيا" إلخوان المسلمونا"في الوضع في غزة، وسيكون 
فقوة تركيا  . إن سقوط حسني مبارك حول مصر من منافسة لتركيا في الريادة اإلقليمية إلى هدف للرعاية              

اإلخـوان  "وكلما قوي تأثير    . االقتصادية وزخم انتشار أعمالها سيساعدانها على هذه المهمة اإلستراتيجية        
إذا فُـتح   . في غزة إلى األفضل   " حماس"في مصر على السلطة ستتغير عالقة هذه السلطة بـ          " المسلمين

  .معبر رفح حقا فسيصبح باب انتصار التجمع اإلسالمي العام
ما الذي رآه محمود عباس ليصافح اآلن عدوه اللدود؟ وما الداعي إلى توقيع اتفاق في حين أن التناقضات                  

  .حقيقه غير ممكن؟الجوهرية بين الطرفين تجعل ت
فقد نقلت حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية إليه       . يمكن الغضب على أبو مازن، لكن ال يمكن أال نتفهمه         

بقوة كبيرة في األشهر األخيرة رسالة تقول انه ال احتمال لتفاوض ينتهي إلى اتفاق يوجد فيه ولو عنصر                  
بعد ذلك نزل عن الشجرة على سلم وأبعـد         ) ستوطناتتجميد الم (أنا واوباما تسلقنا الشجرة     . "واحد يهمه 

هكذا وصف الرئيس الفلسطيني سلوك الواليات المتحدة       ". وقد فعل ذلك ثالث مرات    . اقفز: السلم وقال لي  
  .بلغة شاعرية

إن اتفاق المصالحة يجلب على حكومة إسرائيل رخاء إعالميا ودعائيا وال سيما في الداخل وفي الواليات                
إن التصفيق المتوقع لنواب مجلس النواب األميركي عند نهاية خطبـة           . نه رخاء قصير العمر   المتحدة، لك 

توجد حقيقتان غير لذيـذتين     . وسيزداد واقع العزلة الدولية شدة    . بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر سينتهي     
ئها، وتهديـدا   يجب علينا االعتراف بهما وهما أن الواليات المتحدة اليوم أصبحت دعامة أضعف ألصدقا            

  .بشرعية دولية أكبر من احتمال أن تحظى المستوطنات بذلك" حماس"أقل ألعدائها؛ وأن احتمال أن تفوز 
يجب على حكومة ذات مسؤولية يهمها قبل كل شيء أمن إسرائيل ووجودهـا أن تتخـذ سلـسلة مـن                    

سـرائيل فـان حليفهـا      إذا كان اإلسالم المتطرف هو عدو إ      . الخطوات تأتلف لتصبح إستراتيجية جديدة    
ال أمل أن تدق إسرائيل إسفينا بين االثنين، وال أمـل           . الطبيعي هو معسكر مؤيدي الحداثة والديمقراطية     

إن العمل األشد إلحاحا هو تقسيم البالد في        . لها أن تحطم العزلة السياسية ما استمر احتالل الضفة الغربية         
  .حة ويحصل الفلسطينيون على خُمسحين تحصل دولة إسرائيل على أربعة أخماس المسا

إن إحراز هـذه الموافقـة     . هذا هو الحل بحسب مخطط كلينتون الذي يوجد عليه اتفاق دولي واسع أيضا            
هـو نـصر الـصهيونية    " أرض إسـرائيل الغربيـة  " في المائة من مساحة   78على تمسك إسرائيل بـ     

وال . ذه المساحة هي نهاية الحلم الـصهيوني       في المائة من ه    100إن دولة ثنائية القومية على      . التاريخي
  .مناص من تحقيق هذا الحل حتى لو استمر أربع سنين أو خمساً

  .يجب ان تحسم إسرائيل بين هذا الفعل وبين االستسالم لشبان التالل ورعاتهم من الساسة
  "هآرتس"

  10/5/2011، األيام، رام اهللا
  

  خطة الصد .73
  افتتاحية معاريف

امين نتنياهو يعتقد بأن الفلسطينيين كفيلون بالتراجع عن خطـوة االعتـراف أحاديـة              رئيس الوزراء بني  
 إذا ما نجح في إقناع      –الجانب بدولة فلسطينية مع حلول شهر أيلول في الجمعية العمومية لألمم المتحدة             

ية لنتنيـاهو   الورقة القو . عدد من الدول الرائدة، والسيما في أوروبا، لسحب تأييدها الجارف لهذه الخطوة           
  .  االتفاق الذي يعارضه نتنياهو بشكل حاد–هي اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي احتفل به أمس 
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يعتقد نتنياهو أنه دون دعم دول مثل بريطانيا وفرنسا للفلسطينيين فان رئيس السلطة الفلسطينية محمـود                
وذلك الن عباس لن يرغب فـي       . تحدةعباس كفيل بهجر الخطوة لالعتراف بدولة فلسطينية في األمم الم         

االكتفاء بأغلبية مجردة تلقائية بالتصويت في األمم المتحدة، بل يسعى إلى الحصول على شرعية من دول                
  . أوروبية رائدة

وهو يكشف النية الحقيقية للفلسطينيين الذين      . اتفاق المصالحة مع حماس يؤثر على تفكير زعماء آخرين        "
، قال نتنيـاهو فـي      "ء وليس من خالل المفاوضات الوصول إلى دولة فلسطينية        يحاولون من خالل اإلمال   

  . أحاديث مغلقة مع مستشاريه
أن تقدم تنازالت لحكومة فلسطينية     ) إسرائيل(كيف يمكن ألحد ما أن يتوقع من        : "وأضاف نتنياهو متسائال  

  ". ؟)ائيلإسر(نصفها يتشكل من منظمة تعتبر هيئة إرهابية لم تهجر تطلعها إلبادة 
ويعرف نتنياهو بأنه ستكون حاجة إلى وقت إلى أن تستوعب أوروبا هذه الرسالة، ولكـن فـي نهايـة                    

مهم لي  . "المطاف ستستوعب وتحدث تغييرا في الدول األوروبية وفي نهاية المطاف توقف مسيرة أيلول            
ضد اإلعالن عن دولـة     ضد اتفاق المصالحة و   " الهامة"أن أحشد مجموعة كبيرة قدر اإلمكان من الدول         

أنا ال يمكنني أن أوقف القرارات في األمـم المتحـدة، إذ            "، عاد رئيس الوزراء وقال لمحيطه،       "فلسطينية
أريد أن اخلق شكا في العالم      . يمكنهم أن يقرروا بان الكرة األرضية مسطحة      . ألغلبها توجد أغلبية تلقائية   

ظ الناس ويتحرروا من العقليات القديمة، ولكن هـذا         يستغرق وقتا كي يستيق   . الغربي بشأن ما يحصل هنا    
  ". والدليل هو أن هذه الرسائل استوعبت منذ اآلن في اإلدارة األمريكية. سيحصل

  " ألمانيا أقنعت"
 كما يعتقد نتنياهو، أقنعت منذ اآلن بأن االتفاق مع حماس والخطـوة             – ألمانيا   –إحدى الدول الهامة هذه     
 واآلن تبقى إقناع بريطانيا وفرنسا، الدولتين الرائدتين األخريين اللتين تعتبران           .أحادية الجانب مرفوضين  

في نظر نتنياهو الدولتين األوروبيتين المركزيتين اللتين تقودان االعتراف بدولة فلـسطينية فـي األمـم                
  . المتحدة

ألول مرة مـع رئـيس      لهذا الغرض بدأ نتنياهو أمس حملته اإلعالمية في أرجاء القارة والتقى في لندن              
وسعى نتنياهو إلى الوصـول     . والتقى بالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي    . وزراء بريطانيا دافيد كمرون   

مع كمرون إلى تفاهم يتعلق باإلشكالية الكبرى التفاق المصالحة بين حماس وفتح، والسعي إلى االعتراف               
  . بدولة فلسطينية في األمم المتحدة

مسيرة انتخابات ديمقراطية وتلقي المـسؤولية      . إن حماس ال تعتزم تغيير جلدتها      ":وقال نتنياهو لكمرون  
عن حكومة فلسطينية لن تلطف مواقف حماس، مثلما لم يحصل هذا مع حزب اهللا في لبنان ومع أنظمـة                   

  . ، قال نتنياهو"متطرفة أخرى لم تتغير عندما استولت على السلطة بطريق ديمقراطي
ما حصل اليوم هـو ضـربة قاضـية         : "ه بعد االحتفال في القاهرة قال نتنياهو      وفي تصريح علني أصدر   

عندما يتبنى الفلسطينيون حماس التي تطلق الصواريخ على باص أطفال          . للسالم وجائزة كبرى لإلرهاب   
وتشجب تصفية بن الدن، فان السالم يتبوأ هزيمة واإلرهـاب          ) إسرائيل(، وتدعو إلى إبادة     )إسرائيل(في  

تريد السالم، ولكن السالم يمكن تحقيقه فقط مع من يريد السالم وليس مع من              ) إسرائيل. (النصريحظى ب 
  . على حد تعبيره" يتمسك باإلرهاب

  معاريف
  8/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  دوافع ومعان:  حماس– فتح المصالحةاتفاق  .74

  شلومو بروم
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ركة حماس توصلتا الى اتفاق على المصالحة        في أن حركة فتح وح     2011 نيسان   27البيان المصري في    
وبين المتفاجئين كان أيضا زعيم فتح، محمود عباس، الذي حتى هو لم يصدق بان حماس               . فاجأ الكثيرين 

ستقبل اقتراح المصالحة المصري الى اليوم الذي تحقق فيه االتفاق، وكذا اسرائيل والواليـات المتحـدة                
وبالتالي تثور عدة أسـئلة مركزيـة بالنـسبة         .  في مركز سياستيهما   اللتان كان االنقسام بين فتح وحماس     

ما الذي يحرك الطرفين لتغيير مواقفهما والوصول الى اتفاق؟ وهل نجحا حقـا فـي               : التفاق المصالحة 
جسر الفجوات الهائلة في مواقفهما أم أنهما أجال فقط فيها وفي الخالفات الى مرحلة الحقة؟ ماذا ستكون                 

هذا المقال يحـاول    . طوة على سياسة الالعبين االخرين ال سيما اسرائيل والواليات المتحدة         آثار هذه الخ  
  .االجابة على هذه االسئلة مع العلم في أن تفاصيل االتفاق لم تنشر بعد

يبدو ان ما أحدث التغيير كان خليطا من التطورات في العالم العربي والمأزق في مسيرة المفاوضات مع                 
 في هذه المرحلة أن الجانب الذي تحمل اساس عبء التنازالت التي أتاحت االتفاق كانت               واضح. اسرائيل
 2010وذلك الن االقتراح المصري الذي اتفق عليه الطرفان سبق أن عرض في تـشرين االول                . حماس

اما حماس فرفضته رفضا باتـا؛      .  تشرين االول وافقت فتح على قبوله      14على اساس أفكار عباس وفي      
يبدو أن التغييرات في موقف حماس تعكس حقيقة أن حماس ليست واثقة على             . االن غيرت موقفها  ولكن  

صحيح أنها أدت الى سقوط نظام مبـارك        . االطالق من ان التطورات في العالم العربي تحسن اوضاعها        
لمين في مصر، الذي كان معاديا لحماس وكفيلة في المستقبل بان تؤدي الى تعزيز حركة االخوان المـس                

الشقيقة في مصر، ولكن الثورة التي أدت الى سقوط النظام ومظاهر االحتجاج في دول اخـرى قادتهـا                  
وقد أبرزت أساسا مشكلة انعـدام      . محافل علمانية ليبرالية ولم تعكس تأييدا اليديولوجية االسالم السياسي        

  .الشرعية الجماهيرية لالنظمة العربية وآثارها
 ولكن  2006صحيح أنها فازت في االنتخابات في       . اس نفسها في موقع ضعف    من هذه الناحية وجدت حم    

حكومة حماس في قطاع غزة     . فترة والية المجلس التشريعي الفلسطيني انقضت ولم تجر انتخابات جديدة         
تسيطر بقوة الذراع استنادا الى أجهزة أمن حماس على نحو يشبه االنظمة العربية االخرى ذات الحكـم                 

لتوازي تشير استطالعات الرأي العام، التي تجرى بين الحين واالخر الى هبوط في التأييـد               وبا. المطلق
لحماس ال سيما في قطاع غزة، حيث تسيطر وتخشى حماس من أن تؤدي االنتفاضات في العالم العربي                 

 .الى انتفاضة مشابهة ضدها وذلك النها تؤشر الى تغلب الجمهور على حاجز الخوف من أجهزة االمـن                
هذا الخوف وجد تعبيره في القمع الوحشي للتظاهرات التي جرت في قطاع غـزة حـول فكـرة تأييـد                    

هذا، ليس مثل حكومة السلطة الفلسطينية التي عرفت كيف تعـالج           . المصالحة الوطنية بين فتح وحماس    
حـداث  اضافة الى ذلك، فان اال    . تظاهرات مشابهة في الضفة الغربية وان كان بحجم اصغر، بشكل ذكي          

في سوريا جسدت لحماس امكانية أن تفقد اساس التأييد لها هناك ولهذا السبب نـشأت الحاجـة لتعزيـز                   
  .العالقات مع النظام الجديد في مصر من خالل االستجابة القتراحهم في الوساطة

ك الطريق المسدود في المسيرة السلمية أزاح من ناحية حماس عائقا وقف في وجه اتفاق المصالحة، وذل               
الن عباس أصر على أنه حتى بعد اتفاق المصالحة يمكنه أن يواصل المفاوضات مـع اسـرائيل علـى                   

واذا كانت المفاوضات على أي حال توجد في حالة موت سريري فال حاجة لحمـاس أن                . االتفاق الدائم 
  .تخشى معاني التنازل في هذه المسألة

الخيارات سوى قبول االتفاق الذي يقوم على اسـاس         وبالنسبة لفتح، اوال، لم يكن لدى عباس الكثير من          
يحتمل، مع ذلك، انه عول على أن حماس لن تقبل هـذه االقتراحـات،              . اقتراحاته هو قبل بضعة اشهر    

في هـذه   . ولكن االن ال يمكنه أن يتراجع دون أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا في الساحة الفلسطينية الداخلية               
مظاهر االحتجاج والتظاهرات، وان كانت بحجم      . لم العربي انعطافة مشوقة   الساحة تلقت العاصفة في العا    

كـل ذلـك بـسبب الوضـع الخـاص          . غير كبير، لم تدع الى اسقاط النظام بل الى المصالحة الوطنية          
  .للفلسطينيين، الذين يعيشون، حسب رؤيتهم، في وضع احتالل وهم أنفسهم منشقون سياسيا واقليميا
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معالجة مظاهر االحتجاج، ضمن امور اخرى من خالل االنـضمام الـى تأييـد              رغم نجاح السلطة في     
المصالحة الوطنية ومبادرات تتعلق بذلك كمبادرة عباس زيارة غزة، كان هناك تخوف مـن أن تنتـشر                 

  .االحتجاجات اذا ما رفضت فتح االتفاق
 بـالنفس التـي يبـديها       رغـم الثقـة   . هنا ايضا كان للطريق المسدود في المسيرة السياسية تأثير كبير         

القيادة الفلـسطينية   . الفلسطينيون في نجاح خطوتهم في الساحة الدولية لتحقيق اعتراف بالدولة الفلسطينية          
ومع ان الجمعية ستؤيد باغلبية كبرى دولة فلـسطينية  . تخشى جدا من وضع يأتي فيه بعد الذروة السقوط    

 امل الجمهور الفلسطيني قد تمس مسا شـديدا         خيبة.  اال انه على االرض لن يحصل شيء       67في حدود   
اتفاق المصالحة سيمنع هذا عندما ال يكون من ناحية عباس على أي حـال              . بحكومة السلطة وبتأييد فتح   

  .أي احتمال للتقدم حيال حكومة نتنياهو
. فهمـا مشكوك فيه ان يكون االتفاق الذي توصل اليه الطرفان في القاهرة يجسر الفجوات الهائلة في مواق               

فالطرفان اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حكومة تكنوقراطيين، دون مـشاركة شخـصيات               
واتفقا على اجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي للسلطة والمجلس الـوطني الفلـسطيني             . سياسية

ة من قضاة يخولهم    وتدير االنتخابات لجنة انتخابات مركزي    . لمنظمة التحرير الفلسطينية في غضون سنة     
السلطة تواصل في هذه االثناء الـسيطرة       . حماس ستنضم الى منظمة التحرير الفلسطينية     . الطرفان بذلك 

. وتتشكل لجنة أمنية مشتركة تنسق بـين الطـرفين    .  في قطاع غزة   –االمنية في الضفة الغربية وحماس      
ن الشيطان كما هو معروف يوجد في       المشكلة هي ا  . يجري االفراج عن السجناء السياسيين لدى الطرفين      

  .التفاصيل الصغيرة
عباس يرغب في أن يواصل سـالم فيـاض مهـام           . ومنذ االن تطرح مسألة من سيكون رئيس الوزراء       

اما حماس التي ترى في فيـاض خـصما         . منصبه كرئيس للوزراء، بما في ذلك الرضاء االسرة الدولية        
 الى تحقيق مزايا تفوق قبيل االنتخابات وستتصارعان على         الطرفان سيتطلعان . مريرا فكفيلة بان تعارض   

ماذا ستكون عليه طريقة االنتخابات للمجلس التشريعي؟ فتح سعت الى          . تشكيل لجنة االنتخابات المركزية   
ماذا ستكون شروط االنضمام الى منظمة التحريـر        . تغيير الطريقة التي في نظرها أعطت حماس التفوق       

) عال(حماس طلبت الحصول على تمثيل بمعدل معين        . ن صخرة الخالف االساسية   هذه ستكو . الفلسطينية
كيف ستجرى االنتخابات للمجلس الوطني؟     . في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حتى قبل االنتخابات       

رغم االتفاق على السيطرة االمنية     . هذه مسألة معقدة بسبب الحاجة الجرائها ايضا في الشتات الفلسطيني         
منفصلة في كل منطقة فان كل طرف سيستغل االتفاق لتحقيق تواجد في المنطقة التي بسيطرة الطـرف                 ال

  . سيعارض–االخر، فيما ان االول 
سياسة الدولتين قامت على اسـاس االنقـسام بـين          . اسرائيل والواليات المتحدة علقتا في معضلة صعبة      

 الوضع في الضفة الغربية ليكون افضل بكثيـر         هذه السياسة تطلعت الى حمل    . الطرفين وبين المنطقتين  
بـل ان   . منه في قطاع غزة، االمر الذي يؤدي بدوره بالمس بالتأييد لحماس وصعود في التأييـد لفـتح                

االدارة االميركية اعتقدت بان المفاوضات الفاعلة التي تؤدي الى التوقيع على اتفاق دائـم بتأييـد مـن                  
في هذا الفهم، وستخلق ضغوطات شديدة على حماس لتؤدي الى          الجمهور الفلسطيني، هي عنصر حيوي      

هذه السياسة كانت اشكالية حتـى  . اعادة توحيد المنطقتين تحت حكم السلطة الفلسطينية، طواعية ام بالقوة   
اسرائيل ال يمكنها ان تشرح كيف سيؤدي االنخفاض في التأييد لحماس ال سـيما فـي                . قبل اتفاق الوحدة  

اضافة .  حماس، والواليات المتحدة فشلت في تحريك مفاوضات فاعلة بين الطرفين          غزة الى سقوط حكم   
الى ذلك ففي اعقاب مهزلة االسطول ال يمكن السرائيل أن تواصل سياسة الحصار على غـزة، وهكـذا                  

هذه االشـكالية القـت االن      . حصل ان الوضع االقتصادي في غزة تحسن مؤخرا وجودة الحياة تحسنت          
في المرحلة االولى يبدو أن الطرفين يـردان        . يكيا مع التوقيع على االتفاق بين فتح وحماس       تعبيرا درامات 

الحكومة االسرائيلية تهدد عباس تهديدا عابثا في اال تجري معه مفاوضـات            . انطالقا من رد فعل شرطي    
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امـا فـي    . ولكن ايضا تهديدا حقيقيا سيمس بتدفق اموال الضرائب اليه        . في وضع تغيب فيه المفاوضات    
الواليات المتحدة فانطلقت تهديدات ال سيما في الكونغرس بشأن المس المحتمـل بالمـساعدات الماليـة                

كما انطلقت ايضا اصوات اخرى في الساحة الدولية من جانب االتحاد االوروبي وممثل االمـم               . للسلطة
  .المتحدة الى المنطقة ممن ايدوا االتفاق

ين عليهما أن تقررا هل في هذا االتفاق تكمن مخاطر فقط، ال سيما خطر              اسرائيل والواليات المتحدة سيتع   
اذا كـان   . سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية ام أن فيـه أيـضا فـرص                 

صحيحا االفتراض بان االتفاق هو وليد ضعف حماس وليس مؤشرا على قوتها فثمة معنى للفحص هـل                 
ه رئيس السلطة الفلسطينية وحكومة التكنوقراطيين منظومة العالقات الحاليـة  يمكن خلق وضع يواصل في 

عبـاس  . مع اسرائيل وتضطر حماس الى ابتالع ذلك والتعاون مع مسيرة في نهايتها كفيلة بان تهـددها               
نفسه ألمح بهذه االمكانية عندما قال ان المفاوضات مع اسـرائيل ليـست بمـسؤولية حكومـة الـسلطة                

بل منظمة التحرير الفلسطينية وهو كرئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعتزم التمسك بها حتى             الفلسطينية  
الشراكة في الحكومة الفلسطينية والتوجه نحو االنتخابـات سـيخلقان ايـضا            . بعد تشكيل حكومة الوحدة   

التقدم في  الهدوء االمني يمكنه أن يساهم في       . ضغوطا اكبر على حماس للعمل نحو الهدوء في قطاع غزة         
يبدو أنه في االدارة االميركية توجد محافل يمكنها أن تؤيد هذا الفهم، مشكوك أن فـي                . المسيرة السياسية 

  .حكومة اسرائيل الحالية توجد محافل كهذه
  9/5/2011، نظرة عليا
  10/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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