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  ة السوداء من سنوات االنقسام البد أن نطويها السياسي جزء من الصفحاالعتقال: مشعل .1
أعرب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن أمله بزيارة قريبة إلى قطاع غزة : غزة

  .وااللتقاء بأبناء الشعب الفلسطيني فيها
، التي تبث من قطاع غزة، إشادته بدور مصر في "األقصى"وجدد مشعل في حوار مطول مع فضائية 

في " حماس"صالحة، خاصة بعد سقوط نظام حسني مبارك، والذي قال بأنه كان عامل ضغط على الم
، إال أن القيادة المصرية الحالية، أي ما بعد الثورة المصرية، كانت على مسافة واحدة "فتح"صالح حركة 

فا فيها على بين كل األطراف الفلسطينية وتمكنت من تحقيق المصالحة الفلسطينية كرعاية لها وليس طر
  .حساب طرف آخر

نسعى : "وجوابا على سؤال عما سيكون بعد توقيع اتفاق المصالحة وما هي الخطوة التالية، قال مشعل
بحضوري " فتح"و" حماس"جرى لقاء ثنائي بين ... إلى تحويل نصوص المصالحة من الورق إلى الواقع 
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ق جملة من الخطوات وتم التركيز على وبحضور محمود عباس وتم االتفاق على االستعجال في تحقي
أولها إطالق سراح المعتقلين السياسيين، خاصة أن هذا الموضوع هو نص في اتفاق : ثالثة أمور

المصالحة وضرورة لتحقيقها، حيث يعتبر االعتقال السياسي جزء من الصفحة السوداء من سنوات 
سالة إيجابية للشعب الفلسطيني بأن هناك االنقسام البد أن نطويها خلف ظهرنا، وهي في نفس الوقت ر

  . تغيير حقيقي بدا يحصل
  . ثانيا تحديد موعد الجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

والفصائل الفلسطينية األخرى بهدف تشكيل حكومة " فتح"و" حماس"ثالثا أن يكون هناك موعد للتفاهم بين 
على رئيسها ووزرائها، من أجل أن تبدأ في مهامها والتي أبرزها إعادة إعمار الكفاءات الوطنية والتوافق 

قطاع غزة وفتح معبر رفح، ومعالجة آثار االنقسام إلى جانب األمور االقتصادية الخاصة بالشعب 
  ".الفلسطيني

في منظمة التحرير وعلى أي أساس سيتم ذلك، قال " حماس"وحول ما إذا كان قد حان وقت دخول 
هناك مرحلة انتقالية مدتها عام سيتم خاللها إجراءات انتقالية، منها تشكيل حكومة الكفاءات : "لمشع

الوطنية والتوافق الوطني وهذه لها مهام معينة، ومنها اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اء المصالحات االجتماعية كل ، ومنها اللجنة األمنية العليا إلى جانب إجر2005حسب صيغة اتفاق العام 

ما ترتب من آثار بسبب االنقسام، باإلضافة إلى التحضير لالنتخابات القادمة واإلفراج عن المعتقلين 
تجهز نفسها لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس " حماس"السياسيين، وخالل هذه المرحلة؛ 

دة مؤسسة على االنتخابات ترتب البيت الفلسطيني في إطار الوطني، وبعد ذلك نكون قد دخلنا مرحلة جدي
  ".السلطة وترتب البيت الفلسطيني في إطارا منظمة التحرير

مصر كانت : "وفيما يتعلق بالدور المصري والعربي ما بعد التوقيع على اتفاق المصالحة، قال مشعل
ادم هو رعاية تطبيق المصالحة، راعية للحوار ثم راعية لإلعالن عن اتفاق المصالحة ودور مصر الق

فمصر ستشكل فريقا بالتعاون مع دول عربية لإلشراف على تطبيق نصوص المصالحة حتى يكون هناك 
ضمانة لحماية المصالحة من أي خروقات أو إشكاالت أو تعثر، وهناك دور مهم لمصر هو تحصين هذا 

  ."االتفاق من التدخالت الخارجية خاصة الصهيونية واألمريكية
وحول الخالف الذي حدث بسبب عدم ظهوره مع رئيس السلطة محمود عباس خالل حفل التوقيع على 

المشهد الذي افتقده شعبنا والمراقبون كان األصل أن يكون، لكن إذا كان : "اتفاق المصالحة، قال مشعل
لت للمسئولين في ق... طرفا ما لم يكن راغبا فيه ألي سبب؛ فعلى كل حال نحن من أجل شعبنا تجاوزناه 

شعبنا المتلهف ...  وفي الشتات 48مصر من أجل شعبنا الذي ينتظرنا في غزة وفي الضفة وفي الــ 
للمصالحة الذي يريد الخروج من االنقسام سريعا، من أجله نتجاوز عن هذه المسائل رغم أنها ليست 

 كانت ضرورية إضافة إلى شكلية فمن اجل أن تكون هناك صورة تجسد المصالحة وطي صفحة االنقسام
نحن من أجل شعبنا ... الكلمات وما تحمله من روح جديدة نحو المصالحة لكن عفا اهللا عما سلف 

تجاوزنا ذلك ومن أجل مصر خاصة في عهدها الجديد تجاوزنا كل ما سبق حتى تنجح المصالحة ولذلك 
  ".سندفع كل ثمن من اجل نجاح هذه المصالحة"قلت في كلمتي 

يتعلق بكيفية إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي في ظل برنامجين سياسيين مختلفين أحدهما وفيما 
أوال، : المصالحة تعني أشياء كثيرة: "يحمل لواء المقاومة والثاني يحمل لواء المفاوضات، قال مشعل

 هذا االنقسام، ثانيا، إنهاء االنقسام بكل أشكاله السياسية والنفسية والجغرافية ومعالجة كل ما ترتب على
المرور في مرحلة انتقالية لتوحيد المؤسسات السياسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، فاالنقسام أدى 

ثالثا، التأسيس إلى ما بعد االنتخابات وبالتالي . إلى انقسام في هذه المؤسسات وبالتالي انقسام في القرار
ار السلطة ومنظمة التحرير وذلك بعد تجاوز المرحلة االنتقالية، إحكام النظام السياسي الفلسطيني في إط
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بحيث يعيش الشعب الفلسطيني الوضع الطبيعي كأي شعب في العالم لديه قيادة ونظام سياسي واحد 
  ".ومؤسسات ومرجعيات واحدة

سياسي رابعا، يبقى البرامج السياسية واألصل هو أن يتوحد الشعب الفلسطيني في برنامجه ال: "وأضاف
لكن الساحة الفلسطيني ساحة متعددة سياسيا في األصل، وفي ظل المصالحة نأمل أن نقترب من بعضنا 
البعض لنتفق على القواسم المشتركة، فمن العسير إن لم يكن من المستحيل أن يتطابق الناس جميعا، 

سياسيات األمنية في ولكن المطلوب هو أن نلتقي على القواسم المشتركة في البرنامج السياسي في ال
إلى آخره، ولذلك فإن المرحلة االنتقالية مدة عام فيها شيء مهم وضروري ... األداء الميداني والعسكري 

  ".أن نتعاون مع بعضنا البعض ويتحمل بعضنا البعض لكي نتعايش
أنا : " مشعلوردا على سؤال عما إذا كان قد بدأ بتبني سياسية جديدة بعيدة عن العنف تجاه إسرائيل، قال

مبدأ ثابت ليس موضع جدل " ... حماس"المقاومة بكل أشكالها متبناة لدى حركة ... قلت كالما واضحا 
السؤال كيف نمارس المقاومة؟ نحن نتبنى المقاومة بكل أشكالها ومستعدون من اجل المصالحة ومن ... 

مة، كما نطرح ضرورة االتفاق على أجل تعزيز وحدتنا الوطنية أن نتوافق على كيفية إدارة قرار المقاو
  ".كيفية إدارة القرار السياسي واألمني

وحول قول عباس أنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية وملتزم بنبذ العنف وهو أمر ال يتفق مع حركة 
أن تكون حكومة الكفاءات الوطنية في المرحلة االنتقالية " فتح"توافقنا مع حركة : "، قال مشعل"حماس"

برنامج سياسي، لكن المسؤول عن البرنامج السياسي ليس شخصا بعينه بل هو اإلطار القيادي دون 
المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي سيكون فيها كل التمثيل الفلسطيني وهؤالء عندما يلتقون يتفقون 

  ".على معالم السياسية الفلسطينية في المرحلة القادم
نعم أنا قلت إن عشرين سنة منذ مدريد إلى : "جديدة للتسوية، قال مشعلوعما إذا كان قد أعطى فرصة 

اآلن كافية للحكم على النوايا والسلوك اإلسرائيلي بالنسبة لنا ولمعظم شعبنا وأمتنا كافي وأكثر من كافي، 
ة وإسرائيل لم تعد بحاجة إلى مزيد من االختبارات هي عدو ال يحترم الشعب الفلسطيني وال يحترم األم

إسرائيل اختبرت مرارا ممن حاول ... ال تريد أن تسلم بالحقوق الفلسطينية وال الحقوق العربية وتتعنت
اختبارها ووصل إلى طريق مسدود، نحن بالنسبة لنا ال نحتاج إلى مزيد من االختبارات، لكن قلت إذا 

هناك من الفلسطينيين أو كان من أجل المصلحة الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية والتوافق مع العرب 
من العرب من يحتاج إلى اختبار الموقف اإلسرائيلي، نحن مستعدون أن نعطي فرصة إضافية ليصل 

لكن نقول لهؤالء هذا يقتضي منا من اآلن أن نعد للبحث عن ... هؤالء لذات القناعة التي وصلنا إليها
  ".يجيات التي أثبتت فشلهااستراتيجية جديدة في التعامل مع إسرائيل غير تلك االسترات

  11/5/2011قدس برس، 
  

   على مسار القضية الفلسطينية مباشراًالثورات العربية ستحمل تأثيراً: لزيتونةلستراتيجي اإلتقرير ال .2
، الملخص التنفيذي لتقريره 11/5 أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، يوم األربعاء :بيروت

 مايو الجاري، والذي /، المتوقع صدوره كامالً في نهاية شهر أيار2010ة اإلستراتيجي الفلسطيني لسن
  .2011يعالج فيه تطورات القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها، باإلضافة إلى مساراتها المتوقعة لسنة 

ويعد التقرير االستراتيجي الفلسطيني، من أهم الدراسات العلمية التي تصدر بشكل سنوي دوري عن 
زيتونة، وهو غني بالمعلومات والتحليالت والجداول والرسوم البيانية، فضالً عن الرؤى مركز ال

وقد شارك في . االستراتيجية واالستشراف المستقبلي لألحداث، وهو يصدر للسنة السادسة على التوالي
  . باحثاً متخصصاً في الشأن الفلسطيني، وأشرف على مراجعته أربعة مستشارين15كتابته 

، وخصوصاً الثورة 2011التقرير إلى أن الثورات التي يشهدها العالم العربي منذ مطلع سنة يخلص و
المصرية، ستحمل تأثيراً مباشراً على مسار القضية الفلسطينية خالل الفترة المقبلة، مرجحاً أن تكون هذه 
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مكنت من إفراز أنظمة بشكل عام، وخصوصاً إذا ما استكملت هذه الثورات أهدافها وت" إيجابية"التأثيرات 
سياسية جديدة تعبر عن اإلرادة السياسية الحقيقية للشعوب العربية؛ وهو ما ظهر مؤخراً في دور مصر 

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى . ورعايتها لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وموقفها من حصار غزة
  .اسي للدول العربية خالل الفترة المقبلةأن الشأن الداخلي سيكون، على األرجح، هو الشاغل األس

  11/5/2011قدس برس، 
  

   لألموال الفلسطينية قرصنة وابتزاز"إسرائيل"احتجاز : لمنظمة التحرير التنفيذيةاللجنة  .3
 قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن وضع إسرائيل يدها على األموال :رام اهللا

  . قرصنة وابتزازا واضحا ألبسط حقوق شعبنا، وانتهاكا صارخا للقانون الدوليالفلسطينية، يعتبر عملية
وأضافت اللجنة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم األربعاء، على لسان أمين سرها 

ليس فقط إلفشال المصالحة الفلسطينية 'ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي برام اهللا، أن احتجاز األموال 
تستند إلى أسس واضحة، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل التي 

  .'ويطالبها بااللتزام بأسس عملية السالم
  11/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    التحرير تدين تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليجمنظمة .4

للجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إثر اجتماع، أمس، في رام اهللا دانت ا: )ب.ف .أ (
وقالت المنظمة . بالشؤون الداخلية لدول الخليج ” تدخل ايران“برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 وأضاف .” نؤكد وقوفنا مع دول الخليج العربي في حرصها على أمنها وسيادتها واستقاللها“في بيانها 
ونؤكد أننا . وبخاصة تدخل إيران ) للدول الخليجية(ندين ونرفض أي تدخالت في شؤونها الداخلية “

  .”والشعب الفلسطيني نقف مع دول الخليج وشعوبها وسياستها وسيادة دولها
  12/5/2011الخليج، الشارقة، 

   
  فياض يحث المانحين العرب على دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية .5

 155  دعت السلطة الفلسطينية الدول العربية يوم االربعاء الى أن تدفع رواتب              :رام اهللا  -مد السعدي مح
  .ألف موظف حكومي بعدما قررت اسرائيل تعليق تحويل أموال الضرائب الى السلطة

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في مؤتمر صحفي في مدينة رام اهللا فـي الـضفة الغربيـة                   
انهـا لحظـة    . نحن بحاجة الى مساعدتكم أكثر من أي وقـت مـضى          .. أنقذونا.. ل ألشقائنا العرب  نقو"

  ."الحقيقة
اسرائيل ال تؤدي لنا معروفا أو منة       . هذه قرصنة . اسرائيل ليس لها الحق أن تحتجز أموالنا      "وقال فياض   

وقال  .ابل تحصيل هذه االموال   وأشار الى أن اسرائيل تأخذ ثالثة بالمئة مق        ."عندما تقوم بتحويل االموال   
. فياض ان السلطة الفلسطينية اضطرت الى االقتراض من البنوك للوفاء بنفقاتها قبل القرار االسـرائيلي              

  . مليون دوالر890 مليون دوالر وأن اجمالي الديون المصرفية بلغ 30وأضاف أن التكلفة الشهرية 
  11/5/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  يماته لضمان إكمال الطلبة الفلسطينيين في لبنان دراستهم الجامعية يصدر تعلعباس .6

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم األربعاء، تعليماته، ألعضاء مجلس إدارة صندوق الطلبة : رام اهللا
الفلسطينيين في لبنان، بضرورة التحرك مع الجاليات الفلسطينية ومع الصناديق العربية واإلسالمية من 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2143:         العدد       12/5/2011 الخميس :التاريخ

 ضمانه تامة بأن يكمل الطلبة الفلسطينيين في لبنان دراستهم حتى نهاية المرحلة الجامعية، ما أجل وجود
  .يعني أن موازنة الصندوق ستتضاعف كل سنه خالل السنوات األربع المقبلة

، في مقر الرئاسة في رام اهللا، اليوم األربعاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق عباسجاء ذلك لدى استقبال 
وقدم  .، نمر حماد رئيس الصندوقعباسلفلسطينيين في لبنان، بحضور المستشار السياسي للالطلبة ا

أعضاء مجلس إدارة الصندوق لسيادة الرئيس تقريرا عما أنجزه الصندوق للطلبة الذين التحقوا 
  .، وأكدوا أن األقساط التي تم دفعها تجاوزت المليوني دوالر2011 -2010بالجامعات للعام الدراسي 

  11/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  الحكومة المقبلة أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور: فياض .7
 قال رئيس الوزراء سالم فياض إن الحكومة المقبلة أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية                :رام اهللا 

  .سية واإلبداع لتوحيد المؤسساتالدور، وأنها يجب أن تتسم بالحكنة السيا
علينا التقدم تجاه تنفيذ اتفاق     'وأضاف، خالل لقائه مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، اليوم األربعاء، إنه           

، داعيا الكل لتحمل مسؤولياته وتحويل المنـاخ اإليجـابي          'المصالحة وأال تظل العملية في إطار النظري      
التراجع عنه أمرا مكلفا، ونقطة االنطالق فيه تشكيل الحكومة، كما دعـا            القائم إلى إلزام والتزام، وجعل      

  .لتوليد حراك سياسي لضمان تنظيم االنتخابات وعدم االستسالم إلمكان تأجيلها ألسباب سياسية وخالفه
إن مهمات الحكومـة    ': وعن تشكيل الحكومة التي يرى فيها نقطة االنطالق لتنفيذ المصالحة، قال فياض           

ة في غاية التعقيد، فعليها توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحدة، وهو عمل بحاجة للحنكة               المقبل
السياسية واإلبداع، وقد ال يكون هناك حل واحد ينطبق على كل الوزارات، وقد يكون هناك عدة حلـول                  

  .'ووسائل يجب النظر فيها بترو، وأن يكون هناك قدرة سياسية على بلع الموضوع سياسيا
 11/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

    
  "يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة" رزقة يشدد على ضرورة أن يوسف .8

صرح يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية فـي بيـان ان           :  وكاالت – سمير حمتو    -فلسطين المحتلة   
 لحكومة التوافق الوطني واالتفاق علـى       اجتماع القاهرة بين حماس وفتح سيبحث تسمية رئيس الوزراء        "

يكون "وشدد على ضروة ان     ". اسماء وزراء هذه الحكومة بحسب ما تم التوافق عليه في ورقة المصالحة           
تكمـن فـي سـهولة      "، موضحا ان اهمية تعيين رئيس للحكومة من غزة          "رئيس الوزراء من قطاع غزة    

 االسرائيلي او الخضوع لالجـراءات والتفتـيش        تحركه عبر معبر رفح من دون االستئذان من االحتالل        
واكد رزقة ضـرورة ان يملـك رئـيس الـوزراء           ". االسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة      

من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس       "، معتبرا انه    "صالحيات كاملة بحسب القانون االساسي    "
اعتقد ان االطراف متوافقـة علـى       "واضاف  ". الضفة الغربية التشريعي والحكومة في    ) رئيس المجلس (و

  ".توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة
  12/5/2011الدستور، عمان، 

  
   مستمرة في سياسة الطرد والتهجير ومصادرة األراضي"إسرائيل" :عريقات .9

التنفيذية لمنظمـة  أعتبر الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة :  ووكاالت-جمال جمال -فلسطين المحتلة 
أن إسرائيل مستمرة في سياسة الطرد والتهجير ومصادرة األراضي والتوسع          "التحرير وكبير المفاوضين    

وفي هذا السياق أشار    ". االستيطاني لتغير التكوين الجغرافي والديمغرافي في األراضي الفلسطينية المحتلة        
 النكبة الفلسطينية مستمرة وعلى إسرائيل اسـتعادة         يقدم أدلة على أن     االسرائيلي أن التقرير "عريقات إلى   

وأن هذة األعمال تنتهك اإلعالن     . حقوق اإلقامة لشعبنا والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم ولم شمل أسرهم          
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لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة            "العالمي لحقوق اإلنسان التي ينص على أن        
إن هذة السياسة تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي ومخالفة صريحة للبعد            "ت  وشدد عريقا ". إليها

االنساني حيث ان الذين غادروا فلسطين للدراسة أو العمل بشكل مؤقت لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم                 
  ".الستئناف حياتهم الطبيعية

  12/5/2011الدستور، عمان، 
  

  الية في األجهزة األمنية باتفاق المصالحةال عالقة للتغييرات الح:  غزةداخلية .10
نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني، التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة، أن يكون للتعديالت : غزة

الجارية، خالل الفترة الحالية، في األجهزة األمنية والشرطية، أي عالقة باتفاق المصالحة الفلسطينية، 
  ".تدوير إداري وليس سياسي"موضحة أن ما يجري حاليا هو 

التدوير "، إن )10/5(نسخة عنه الثالثاء " قدس برس"وقالت الوزارة، في تصريح صحفي مكتوب وصل 
الجديد في قيادات األجهزة األمنية ومدراء األقسام المختلفة بالوزارة، ليس له أي عالقة باتفاق " اإلداري

في العاصمة المصرية القاهرة، موضحة أن هذه " فتح"و" حماس"المصالحة الموقع مؤخراً بين حركتي 
  ".من باب االستمرار في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني"اإلجراءات تأتي 

  11/5/2011،قدس برس
  

   بالضفة بشكل نهائيمؤسساتالسلطة تحل  .11
، علـى تـسليم عـدد مـن         2011-5-11أقدمت وزارة الداخلية التابعة للحكومة في رام اهللا، األربعاء          

  . ؤسسات والجمعيات في محافظة نابلس قرارات نهائية بحلّها وتصفية كامل مقدراتهاالم
ألجواء المصالحة السائدة، حيث عرف مـن       " تعكيرية" واعتبرت العديد من األطراف هذه الخطوة بأنها        

جمعية التطوير واالزدهار ومنتدى الخريجين الثقافي وجمعية نفحة للدفاع عـن حقـوق             : هذه المؤسسات 
  . األسرى واإلنسان

ويشار إلى أن مصادر قانونية أكّدت أن تسليم هذه القرارات في هذا الوقت يأتي في سياق وضع العراقيل                  
  .أمام جهود اللجان المشتركة التي ستشرف على إعادة فتح هذه الجمعيات والمؤسسات

 11/5/2011فلسطين اون الين، 
  

  ستبحث عن مرشح بديل لعباس وعن رئاستها فتح ستفصل منصب رئيس السلطة : األوسطالشرق  .12
إن الحركة تتجه اآلن » الشرق األوسط«قالت مصادر مسؤولة في حركة فتح لـ: كفاح زبون - رام اهللا

وبحسب المصادر، فإن الحركة . لفصل التنظيم عن السلطة، بما يسمح لدور أكثر تأثيرا لفتح على السلطة
، في ظل إصراره )أبو مازن(يال للرئيس محمود عباس ستبحث عن مرشح مناسب لرئاسة السلطة بد

على عدم الترشح مرة أخرى، وسيصبح رئيس فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية شخصا آخر غير رئيس 
  .السلطة، بخالف ما جرت عليه العادة منذ تأسيس السلطة

الحركة «: »ألوسطالشرق ا«وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن هذا التوجه، وقال لـ
هذا هو التوجه، وهذا ما يريده «: وأضاف. »ستبحث مرشحها لالنتخابات الرئاسية خالل فترة قريبة

وفي ظل هذا اإلصرار لن تعجز فتح عن إيجاد . الرئيس أبو مازن، فهو مصر على عدم الترشح
  .»مرشح

وحسب محيسن، فإن . »ر اآلنالوقت مبك«وأكد محيسن أنه لم تطرح أي أسماء بعد للنقاش، معتبرا أن 
  .أبو مازن سيبقى رئيسا لفتح ومنظمة التحرير، إال إذا غير رأيه الحقا
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وكان أبو مازن قد أعلن مرارا، ومؤخرا في كلمته أمام المجلس الثوري لفتح الذي اختتم جلساته في رام 
  .اهللا أول من أمس، أنه لن يترشح لمنصب رئاسة السلطة

اآلن يجب أن تشكلوا لجنة من القيادة لتبحثوا موضوع االنتخابات، «: قادة فتحوقال أبو مازن مخاطبا 
وأنت ) بنمون عليك(نحن : ألن ما قلته في الماضي أنا جاد فيه، لن أرشح نفسي لالنتخابات، ستقولون لي

ر وال ال، لن أرشح نفسي لالنتخابات، أنا جاد في ذلك، وكل عمل قمت به كنت جادا فيه، لم أناو.. حبيبنا
مرة، منذ طلبنا المصالحة، منذ وقعنا على المبادرة المصرية، منذ أطلقنا مبادرتنا، كل هذه المسيرة كانت 
جدية وأنا أقول لكم اآلن، اختاروا لجنة من المجلس ولجنة مركزية ومجلسا ثوريا لتناقش االنتخابات، 

نتخابات، المجلس التشريعي والمجلس إذا استعدوا لال«: وأضاف. »وأرجو أن تأخذوا هذا بمنتهى الجدية
الوطني والرئاسة، حضروا حالكم من اآلن، فتح اسم كبير، وأرجو أن يكون أيضا فعلها كبيرا، يجب أن 

  .»نأخذ األمور بجدية أكثر وأن نعمل أكثر وكل واحد يشوف شغله ويعمل ما يمليه عليه ضميره
الحة التي جرت في القاهرة، قائال إنها تثبت إلى وتحدث أبو مازن مطوال عن قضايا مختلفة، أهمها المص
  .أي حد كان جادا في ذلك، رغم أنه تفاجأ من توقيع حماس

كنا جادين في الوصول إلى المصالحة ونريد هذه المصالحة، وكان الكثير منا يتشكك في نوايانا، «: وقال
 لكن ثبت بما ال يقبل الشك أننا وكنا نسمع بعض التعبيرات والهمزات واللمزات بأننا لسنا جادين فيها،
وهذا أيضا ينسحب «: وأضاف. »منذ اللحظة األولى إلى أن تم التوقيع، جادون، ونحن جادون بعد التوقيع

ال : على القضية األخرى التي سأتحدث عنها وهي الذهاب إلى األمم المتحدة وأيضا يقول كثيرون
نحن جادون في كل خطوة وفي كل كلمة نقولها : أحب أن أقول. نصدق، هذه مناورات ال أكثر وال أقل

  .»ألننا ال نعبث وال نلعب، هذه قضايا مصيرية نقدم عليها ونحن نريد أن نصل إلى النتائج التي نتوخاها
وتحدث أبو مازن في بعض التفاصيل في ما يتعلق بالمصالحة وكيف جرت، أما بشأن المفاوضات، 

ني والثالث هو المفاوضات، ولكن الخيار دونها، هو الذهاب إلى فأعلن أبو مازن أن خياره األول والثا
  .األمم المتحدة

  12/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   من حماس وفتح إلى القاهرة خالل أيام لبحث تطبيق المصالحةوفدان: البردويل .13
كة فتح أكد الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة حماس أن وفدا من حركته وآخر من حر: غزة

  .سيتوجهان األسبوع القادم إلى القاهرة لوضع آليات تطبيق اتفاق المصالحة
إنه سيجري تشكيل لجنة عليا للتباحث في القضايا التطبيقية " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البردويل لـ

ختصة التفاق المصالحة، موضحا أن كل وفد من حماس وفتح والفصائل، سيختار من يمثله في لجان م
  .بالتشاور واالتفاق على ملفات المصالحة

ستكون هناك لجنة مختصة بالتشاور حول الحكومة ورئيسها وأعضائها المقترحين؛ حيث سيتم : "وأضاف
، نافيا أن يكون تم طرح أية أسماء لرئاسة الحكومة أو الوزراء بشكل "التوافق على الوزراء المقترحين
 ما يتم طرحه من أسماء في وسائل اإلعالم مجرد بالونات اختبار واعتبر.رسمي من أي جهة حتى اآلن

وأشار إلى أنه سيكون هناك لجنة متعلقة بالملف األمني  .من بعض القوى لمعرفة ردات الفعل ال أكثر
سيتم من خاللها تشكيل اللجنة األمنية العليا من ضباط، كما سيكون هناك لجنة قانونية الختيار القضاة 

  .ن محكمة االنتخاباتالذين يشكلو
ولفت إلى أن لجنة ستختص بملف المصالحة وستضع اآلليات المناسبة لتنفيذ المصالحة االجتماعية 

  .ومعالجة آثار االنقسام في هذا اإلطار
  11/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ة وغزةواالنتخابات البلدية ستتأجل لتجري في الضف..  مع حماس االثنيناالجتماع: األحمد .14
 رئيس وفد حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس انه تم األحمدأعلن عزام :  وكاالت–سمير حمتو 

وقال . االتفاق أمس مع حماس على التوجه الى القاهره االثنين القادم لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
اس موسى ابو جرى اتصال هاتفي بينه وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حم« انه األحمد

مرزوق وتم االتفاق ان يتوجه وفدي الحركتين االثنين الى القاهره لبدء مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية 
وكانت مصادر في حماس قالت ان حركتي فتح وحماس . »الجديدة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين

  . ستبحثان في تسمية رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني
لم يناقشا «حمد ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح واكد عزام اال

خالل » اي اسماء لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة او اي اسماء لتولي مناصب وزارية فيها
  . اجتماعاتهما

بات البلدية التي كانت األحمد، خالل لقاء مع ممثلي الصحف المحلية نشر أمس، إن االنتخاإلى ذلك قال 
وأضاف . »سوف تؤجل على األرجح لتجري في الضفة الغربية وقطاع غزة«مقررة في تموز المقبل 

األحمد أنه بعد التوقيع على اتفاق المصالحة سيتم بحث التوافق على االنتخابات المحلية لتجرى بشكل 
التي حدد موعدها سلفا لتجرى يوم ) البلديات(وأصبح مصير انتخابات مجالس الهيئات المحلية . مشترك

التاسع من تموز المقبل، مجهوال عقب التوقيع على اتفاق المصالحة إلنهاء االنقسام الداخلي الذي استمر 
  .ألربعة أعوام

  12/5/2011الدستور، عمان، 
  

   المحلية االنتخاباتطلبت تأجيل إجراء حماس : يوسفواصل أبو  .15
إن التنفيذية ناقشت اإلنتخابات , و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرقال واصل أبو يوسف عض: رام اهللا

مشيراً إلى أن أعضاء التنفيذية توافقوا على عقد , المحلية خالل جلستها برئاسة الرئيس محمود عباس
  .سلسلة مشاورات بهدف تقييم الوضع بالنسبة لمشاركة قطاع غزة

عن طلب تقدمت به , اليوم األربعاء, "نت لألنباء وكالة قدس " وكشف أبو يوسف في حديثه لمراسل 
عقب توقيع إتفاق , في سياق مشاورات جرت بين الحركتين خالل األيام الماضية, حماس إلى حركة فتح
في الوقت الذي توافقت فيه الحركتين على إجراء مشاورات حول , لتأجيل اإلنتخابات, المصالحة بالقاهرة

  .الموضوع بين الفصائل
أبو يوسف أن المشاورات التي ستجري ستكون في سياق دراسة إمكانية ضمان نجاح اإلنتخابات وأوضح 

ال سيما قطاع غزة بعدما كان ممنوع إجرائها , في حال التوافق على إجرائها في األراضي الفلسطينية
  .هناك نظراً لحالة اإلنقسام التي إنتهت بتوقيع إتفاق المصالحة

في الوقت ذاته أكد , "لحين التوافق على موعد جديد إلجرائها,  اإلنتخاباتحماس طلبت تأجيل" :وأضاف
أبو يوسف أن التنفيذية إتخذت قرار بالتوافق على إجراء المزيد من المشاورات لضمان إجراء اإلنتخابات 

  .بالتوافق ومشاركة حركة حماس
  11/5/2011وكالة قدس نت، 

  
   إلصالحها"منظمة التحرير"دخل  ستالحركة:  صالح أبو شرخحماسالقيادي في  .16

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس اللواء صالح أبو شرخ أن حركته :  حازم الحلو-خان يونس
  ستدخل منظمة التحرير من أجل إصالحها بما يخدم القضية الفلسطينية، مجددا رفض حركته االعتراف 
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 سياسي نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي جاء ذلك خالل لقاء. بدولة االحتالل أو قرارات الرباعية
  .بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

  11/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   وجود معتقلين سياسيين في سجونهماتنفيانفتح وحماس  .17
نفت حركتا فتح وحماس أن تكون أي منهما تحتجز في سجونها معتقلين : نادية سعد الدين -عمان 

رف اآلخر، لكنهما قالتا إن وفديهما سيجتمعان األسبوع المقبل لبحث تنفيذ اتفاق سياسيين من الط
المصالحة، ومن ضمنه ملف المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تباين في تسمية صفة 

  .المعتقلين وأعدادهم
 معتقالً سياسياً 240فمن جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي إن هناك 

  .تابعاً لفتح في سجون قطاع غزة، بينما ال يوجد في الضفة الغربية أي معتقل سياسي لحماس
جميع معتقلي فتح في غزة سياسيو رأي، وتم اعتقالهم على "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف لـ

  ".لى خلفية قضايا أمنيةهذا األساس، بينما المعتقلون في الضفة الغربية أمنيون تم اعتقالهم ع
في المقابل، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة يوسف رزقة، إن 

 معتقل سياسي تابع لحماس في الضفة الغربية، بينما ال يوجد أي معتقل سياسي لفتح أو 200هناك قرابة 
  .لحركات أخرى في غزة

  12/5/2011الغد، عمان، 
  

   مطلوبا لالحتالل22 معتقال من حماس في الضفة بينهم 140: فلسطينية  أمنيةمصادر .18
 140 ذكرت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة ان عدد معتقلي حماس في الضفة ال يزيد عن :رام اهللا

.  ادينوا بجرائم قتل ضباط امن في قلقيلية وتهريب اموال واسلحة60 مطلوبا لالحتالل و22معتقال بينهم 
 قطعة سالح من عناصر حماس وحوالي 1562 مصادرة األخيرة األعوامالمصادر انه تمت خالل وقالت 

  . عقارات مختلفةإلىثمانية ماليين دوالر اضافة 
وقد لفقت لهم تهما .  من عناصر حركة فتح في غزة220 من أكثروفي المقابل تعتقل حركة حماس 

  .جنائية البقائهم في السجون
  12/5/2011اهللا، الحياة الجديدة، رام 

  
  "كتائب األقصى" األجنحة العسكرية تحت لتوحيدتسعى  فتح .19

كشف قيادي في كتائب شهداء األقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، عن أن حركته تسعى لتوحيد كل 
وحذر مصطفى . المجموعات المنضوية تحت جناح كتائب شهداء األقصى في إطار واحد ومسمى واحد

 مجموعات الشهيد أيمن جودة من -لقائد العسكري في كتائب شهداء األقصىا) أبو سيف(الكحلوت 
تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيلي من عملياتها العسكرية على األرض الفلسطينية أو أن تقوم بعمليات 

وقال أبو . اغتيال في صفوف القيادات الفلسطينية انتقاماً للتوقيع على الورقة المصرية إلتمام المصالحة
إذا حدث ذلك فان مجموعات الشهيد أيمن جودة ستكون جنباً إلى جنب مع كل المجاهدين في «ف سي

  .»التصدي للعدو بما توفر لها من إمكانيات، والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني
وأوضح أن حركته تدرس بجدية مسألة توحيد مجموعات الكتائب بحيث تكون هناك مرجعية واحدة 

لق بالجناح العسكري للحركة، في محاولة لفتح صفحة جديدة فيما بين المجموعات وكاملة لكل ما يتع
ضرورة النهوض واالرتقاء بواقع حركة فتح «وأكد أبو سيف . وبعضها البعض وفيما بينها وبين الحركة
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، مشيراً إلى »وتالفي األخطاء السابقة التي أساءت إلى نضاالت الحركة وتضحيات شعبنا الفلسطيني
  . عدة مجموعات تعمل تحت اسم كتائب شهداء األقصى في الضفة الغربية وقطاع غزةوجود 

  12/5/2011البيان، دبي، 
  

  تحذّر من شطب حق العودة مقابل االعتراف بدولة فلسطينية" الجهاد" .20
حذّرت حركة الجهاد اإلسالمي من شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي : بيروت

  .ا قبل ثالثة وستين سنة، مقابل االعتراف بدولة فلسطينيةهجروا منه
وأكد أبو عماد الرفاعي، ممثل الحركة في لبنان، في تصريح له عقب زيارته الرئيس سليم الحص على 
ضرورة إعطاء الالجئين الفلسطينين في لبنان حقوقهم المدنية واإلجتماعية، داعيا جميع القوى السياسية 

 إلى اإلهتمام بالالجئ الفلسطيني وإعطائه جميع حقوقه المشروعة ومواجهة المشاريع في الحكومة المقبلة
  .المشبوهة التي تستهدفه

  11/5/2011قدس برس، 
  

   بضبط مسيرات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية السلطةيطالبنتنياهو  .21
زتها األمنية بالعمل طالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية وأجه: الناصرة

على ضبط المسيرات الفلسطينية، التي ستنطلق إحياء للذكرى الثالثة والستين للنكبة، ومنعها من اجتياز 
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن نتنياهو أوعز  .الجدار العازل، المقام على أراضي الفلسطينيين في الضفة

ين في المسيرات من اجتياز الجدار العازل، ومنع إلى أجهزة األمن بمطالبة السلطة بأن تمنع المشارك
  .االحتكاك مع قوات الجيش الصهيوني

  11/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عباس حالف حماس ليبقى سياسًيا والدولة الفلسطينية المقبلة ستدور في فلك ايران: شالومسيلفان  .22
 األربعاء إنه ال يعقل أن يطلب من إسرائيل  قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم:القدس

  .التحاور مع حماس في الوقت الذي تقاطعها أغلب دول العالم
عقد حلفًا مع حماس "وأضاف شالوم في تصريحات صحفية بالكنيست أن رئيس السلطة محمود عباس 

  ". من أجل بقائه سياسيا
ظمة تدعو إلى إبادة إسرائيل في االنتخابات يحظر مشاركة من"وزعم أن إسرائيل تعي اتفاق أوسلو الذي 

  ".الفلسطينية
ستدور في فلك إيران، وأن إسرائيل باتت تدرك أن االعتراف بهذه "وقال إن الدولة الفلسطينية المقبلة 

  .على حد زعمه" الدولة معناه االعتراف بكيان حماستان
  12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   نقل عائدات الضرائب للسلطة بطاقة صفراء ردا على المصالحةعليقت: سرائيليإل االماليةوزير  .23

قال وزير المالية االسرائيلي يوفال شتاينتس يوم امس ان عملية تعليق بالده لنقل : غزة ـ اشرف الهور
عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية يمثل عقابا للسلطة اشبه ببطاقة صفراء، ردا على توقيع اتفاق 

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن الوزير االسرائيلي شتاينتس قوله في اجتماع  . بين فتح وحماسالمصالحة
ان المقصود حاليا هو تأخير موعد تسليم العائدات لفترة تتراوح بين اسبوع الى عشرة ايام وقد يتم 'مغلق 

  .'تمديد هذا التأخير واالمر منوط بااليضاحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية
  12/5/2011، القدس العربي، لندن
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   على الجيش اإلسرائيلي االستعداد ألي سيناريو في يوم النكبةيتوجب: غانتس .24

إنه يتوجب على الجيش االستعداد للتعامل مع "قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس : الناصرة
  .ءه منتصف الشهر الجاريفي يوم ذكرى النكبة، والذي يعتزم الفلسطينيين إحيا" أي سيناريو

وبحسب القناة السابعة اإلسرائيلية؛ أجرى رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس، اليوم األربعاء 
، زيارة للقيادة الوسطى للجيش، بهدف االطالع على االستعدادات التي تجريها قبيل حلول يوم )11/5(

  .ريذكرى النكبة، والتي تصادف الخامس عشر من شهر مايو الجا
إن على الجيش اإلسرائيلي أن يكون : "وقال غانتس، خالل لقائه مع المسؤولين العسكريين في القيادة

  .، يظهر في يوم ذكرى النكبة"مستعداً للتعامل أي سيناريو
  11/5/2011قدس برس، 

  
  هدد مستقبل الكيان وي  الدولية"سرائيلإ"نتنياهو بالمسؤولية عن عزلة  تتهمليفني  .25

على القناة الثانية في " واجه الصحافة"ة المعارضة تسيبي ليفني، خالل مقابلة مع برنامج اتهمت زعيم
التلفزيون اإلسرائيلي، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن عزلة إسرائيل الدولية، 

  ".لقد أصبحت إسرائيل معزولة وضعيفة نتيجة سلبية الحكومة: "حيث قالت ليفني
: ولت ليفني في كالمها موضوع االعتراف أحادي الجانب في العالم بالدولة الفلسطينية، موضحةوتنا

إن . هناك أمرين اثنين يستطيع رئيس الوزراء نتنياهو فعلهما من أجل وقف تصاعد التحيز ضد إسرائيل"
 االعتراف أحادي ومن أجل وقف عملية. ذلك يتطلب منه القيام بأشياء لم يكن يريد القيام بها في الماضي
. إن العالم ال يثق بنتنياهو، ولكنه يثق بي: "الجانب، يجب عليه الشروع في المفاوضات، وأضافت ليفني

إن رئيس الوزراء هذا ال يعرف التصرف في . ولكي يثقوا به عليه أن يدفع أثماناً معينة، كالتجميد مثالً
  ".حاالت تصرفنا فيها نحن أفضل من ذلك

إن حماس لم تولد يوم أمس : "ني موضوع اتفاق المصالحة الفلسطيني، حيث قالتكما تناولت ليف
إن حماس تنظيم ليس هناك فرصة للسالم معه، . واتفاقيات المصالحة لم تولد فقط في األسبوع الماضي

ولذلك ال يجب إعطاءه الشرعية في الوقت الذي قمنا نحن فيه بالمبادرة وأيدتنا الرباعية الدولية، 
  ".ادرة هي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنفوالمب

. إن أبو مازن واضح في موقفه ضد العنف، ولذلك هناك من يقول بوجود بشارة جيدة: "وحسب ليفني
  ".ولكن يجب فهم ما الذي تريده حماس، إنها ال تريد إنهاء الصراع

ير من المجاالت، حيث وأوضحت ليفني خالل المقابلة بأنها وعضو الكنيست شاؤول موفاز يتفقون في كث
وإن الدولة الفلسطينية ستقوم فقط في ظل . إن هدف كل أعضاء كديما هو التوصل إلى اتفاق: "قالت

وعلى ذلك يتفق كل أعضاء حزب كديما بما . ظروف تكون جيدة بالنسبة إلسرائيل، وعندها سنعترف بها
  ".في ذلك شاؤول موفاز

 التأييد العالمي لالعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات، وقد كان قدمت ليفني اقتراحاً مهماً لوقف
لو كانو يعرفون اآلن بأنه ستجري في إسرائيل بعد عدة أشهر انتخابات، فإن العالم كان : "حيث قالت

سيوقف هذا التوجه، ألنه كان سيكون هناك أمل أيضاً بالنسبة لإلسرائيليين والعالم بأنه ستقوم هنا قيادة 
كما صرحت ليفني بأن نتنياهو عبارة عن رئيس وزراء مشغول ببقائه ".  تحريك التوجهاتقادرة على

  .السياسي، وأن شخصاً كهذا يعد كارثة تهدد دولة إسرائيل
  10/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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    الحقيقية بين حركتي فتح وحماس ضئيلة جداًالمصالحة فرص :ديسكين .26
المنتهية واليته، يوفال ديسكين، إن حركة المقاومة ) شاباك(ام اإلسرائيلي قال رئيس جهاز األمن الع

 حماس لم تبدل عقيدتها أو سياساتها ولن تؤيد التوصل إلى اتفاقية سالم مع دولة إسرائيل، -اإلسالمية 
  .وإنما ربما لهدنة طويلة تستغلها لبناء قوتها

، أنه يعتقد أن فرص "هآرتس"حسبما نقل موقع وأضاف ديسكين في مؤتمر في جامعة تل أبيب، اليوم، 
المصالحة الحقيقية بين حركتي فتح وحماس ضئيلة جداً وأن األجواء اإلحتفالية التي شهدتها القاهرة لم 

  ".الدم لن يصبح ماء فقط بيننا وبينهم، بل أيضاً بين فتح وحماس"تعكس الواقع، وقال إن 
ثل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء، سالم فياض، وتابع أن هناك الكثير من الفلسطينيين م
لكن المشكلة أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة … الذين يريدون التوصل لسالم مع إسرائيل

  .عباس وفياض، تمثل نفسها فقط وال تمثل حركة حماس في قطاع غزة
راف أممي بالدولة الفلسطينية في شهر أيلول وتطرق ديسكين إلى المساعي الفلسطينية للحصول على اعت

شهر "المقبل، وقال إن المسعى الفلسطيني أحادي الجانب يقلقه جداً وأن شهر أيلول سيء جداً، ) سبتمبر(
في الشرق األوسط، حسب تعبيره، وقد يشهد بداية عمليات قد تتدهور إذا لم تحصل تطورات " خراب

  . لحصول على إعتراف أمميسياسية لمواجهة الحملة الفلسطينية ل
  11/5/2011، 48موقع عرب

  
  صرفنا عشرات الماليين لمعرفة مكان شاليط دون جدوى: مسؤول أمني إسرائيلي .27

قال مسوؤل إسرائيلي كبير في األجهزة األمنية، يوم أمس األربعاء، إنه ال يوجد استعدادات عمالنية 
  .يطالجندي األسير في قطاع غزة، غلعاد شالح إلطالق سرا

 وقال إن الجيش صرف عشرات ماليين الشواقل على عمليات استخبارية لمعرفة مكانه إال أن ذلك لم 
 قادة؛ إسماعيل هنية وخالد مشعل وأحمد 4من الصعب إجراء مفاوضات مع "وبحسبه . يحقق نجاحات

أن قادة كما ادعى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عدد من قادة الحماس إال ". الجعبري ومحمد ضيف
  .آخرين عرقلوا الصفقة

  12/5/2011، 48موقع عرب
  

   مشعل بحفل توقيع المصالحةمن يدرج حماس على قائمة اإلرهاب عليه أن يقرأ خطاب: بركةمحمد  .28
 قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في خطاب في :الناصرة

 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتبني جدار الفصل العنصري 1,5الكنيست أمس، إن حكومة تحاصر 
  .وتسلب األرض الفلسطينية وتقمع شعبا بأكمله، هي من يجب أن يتم إدراجها على قائمة اإلرهاب

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، خالل رده على بحث بادر له عدد من 
لنواب بركة وأحمد الطيبي وطلب الصانع في حفل توقيع اتفاق المصالحة أعضاء الكنيست حول مشاركة ا

" يسرائيل بيتينو"الفلسطينية في مصر، وكان من بين المبادرين النائب العنصري دافيد روتم من حزب 
بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي شن هجوما وقحا على النواب العرب، معلنا أنه وغيره من النواب تقدموا 

  .في الكنيست ضد النواب الثالثة" أصول المهنة"لى لجنة بشكوى إ
إن كل المتحدثين هنا اهتموا فقط بالتحريض العنصري على أعضاء الكنيست وعلى : واضاف بركة

الشعب الفلسطيني، ولكنكم تغضون الطرف عن قصد، عما كان في حفل التوقيع، أنتم ال تريدون أي 
فاق للحل، فال أحد منكم توقف عند خطاب رئيس المكتب انفراج وال حل، ال بل تخافون من أي آ

  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في ذلك الحفل
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مشعل أعلن عدة نقاط مهمة كان الجدير بأن تنصتوا لها، فقد تكلم عن دولة فلسطينية في "ولفت إلى أن 
 عاما من 18مل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وقال إنه على الرغم من خيبة األ

المفاوضات، إال أن حركته ستعطي فرصة للمفاوضات، وفي حال استمرار فشلها، فإن التحرك المستقبلي 
سيكون من خالل حوار فلسطيني داخلي ومع الدول العربية واإلسالمية، وشدد على أنه ملزم بنتائج 

ى قائمة اإلرهاب عليه أن يقرأ هذا االنتخابات الفلسطينية المقبلة، ولهذا فإن من يدرج حركة حماس عل
  ".الخطاب

  12/5/2011، الغد، عمان
  

   ألف فلسطيني140من " اإلقامة"ؤكد رسمًيا سحب ت "إسرائيل" .29
العبرية، اليوم األربعاء / هآرتس/أكدت الحكومة الصهيونية في بيان رسمي ما جاء في صحيفة : الناصرة

 وأربعين ألف مواطن فلسطيني من سكان الضفة الغربية ، فيما يتعلق بسحب حق اإلقامة من مائة)11/5(
  .1994 و1967المحتلة بين عامي 

إن الوضع القانوني في ": "بنيامين نتنياهو"وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الصهيونية 
 ليسوا خالل تلك الفترة، فيما يتعلق بحق اإلقامة الدائمة ألشخاص) الضفة الغربية" (يهودا والسامرة"

  ".كان مشابها لما هو متبع في معظم دول العالم" إسرائيليين"مواطنين 
حق اإلقامة يتوقف على "وأضاف البيان، الذي نشرته وسائل اإلعالم العبرية مساء اليوم األربعاء، أن 

 أخرى وعندما يغادر مقيم ليس مواطنًا مكان سكناه ألكثر من بضع سنوات وينتقل إلى دولة. السكن الدائم
  .، بحسب البيان"للعيش فيها؛ فإنه يفقد حق اإلقامة الدائمة

، وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو، أصبح 1994وأشار مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إلى أنه منذ عام 
الفلسطينيون في الضفة الغربية مواطني السلطة الفلسطينية، وبالتالي تغير وضعهم القانوني كليا فيما 

  . اإلقامة الدائمةيتعلق بحق
  11/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   للتظاهر في ذكرى النكبة"فيسبوك"الضفة بعد دعوات على ب يعزز انتشاره االسرائيلي الجيش .30

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش سيعزز ابتداء من اليوم انتشاره في :  أسعد تلحمي–الناصرة 
في الضفة، والتي » االنتفاضة الثالثة«و » أيام الغضب«يد يعقب تظاهرات الضفة الغربية تحسباً لتصع

 15للتواصل االجتماعي األحد الموافق » فايسبوك«دعت إليها مجموعات شبابية فلسطينية على موقع 
  .الجاري في الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية

 المسؤولة عن الضفة بعشر فرق في الجيش» قيادة المركز«وأفادت تقارير صحافية انه تم تعزيز 
عسكرية أخرى من الجيش النظامي من منطقتي الجنوب والشمال تم تدريبها على مواجهة السيناريوات 

على . »بدءاً باستخدام وسائل لتفريق التظاهرات وانتهاء بمواجهات قد يتم فيها إطالق النار«المختلفة 
» احتواء«من التابعة للسلطة الفلسطينية على رغم ذلك، قدرت أوساط عسكرية أن تعمل أجهزة األ

  .األحداث للحيلولة دون امتدادها نحو إسرائيل أو المستوطنات في الضفة ومحيط القدس
الحتمال أن تفقد السلطة سيطرتها على «وأضافت ان الجيش لن يجازف، بل قرر التأهب في صفوفه 

التي لن يسمح » الخطوط الحمر«رة في الضفة وتابعت أن قيادة الجيش حددت للقوات المنتش. »األحداث
الجيش بتجاوزها، مثل االعتداء على الجنود في الحواجز العسكرية، أو تنظيم مسيرات نحو المستوطنات، 

  .أو إغالق شوارع مركزية يستخدمها اإلسرائيليون
  12/5/2011، الحياة، لندن
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   في ذكرى النكبة"سرائيلإ" يحذر من زحف مليوني عربي لمحو إسرائيليحاخام  .31
 بث القائمون على صفحة االنتفاضة الفلسطينية الثالثة مقطع فيديو لحاخام يهودى يحذر فيه من :رام اهللا

واحتالل إسرائيل لألراضى "النكبة" مايو المقبل الذى يوافق ذكرى 15الزحف المليونى العربى يوم الـ 
  .1948العربية عام 

 ثوان، والذى نال نسبة مشاهدة 8يديو، الذى تبلغ مدته دقيقتين ووقال الحاخام اليهودى، فى مقطع الف
أنتم تعلمون أن المنطقة حولنا تهتز وبقوة، وإذا كان بفكركم أن .. أيها اليهود"عالية للغاية منذ بثه 

الثورات بعيدة عنا، وسنبقى نتفرج من بعيد، فأنتم مخطئون وليكن لكم فى العلم أنه إذا تغير الحكم وكان 
  ".مياً فى العديد من الدول العربية فستكون مشكلة كبيرة للغايةإسال

وأضاف الحاخام اليهودى، خالل لقاء مع عدد من طالب المدارس الدينية فى تل أبيب والقدس المحتلة، 
طبعا من .. من منكم يذكر عندما قلت لكم ماذا سنفعل إذا قررت الماليين أن تزحف إلى إسرائيل

صف مليار مسلم يعيشون حولنا فى المنطقة العربية، ورأيتم أن الجيش اإلسرائيلى المعروف أن حوالى ن
  !!".فماذا سنفعل إذا.. يعجز عن كبح أقل من نصف مليون

  12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   تراجع الصادرات اإلسرائيلية إلى أوروبا بمقدار النصف: اإلسرائيلي"غلوبز"موقع  .32
متخصص عن تراجع تعاطي االسواق االوروبية مع المنتجات اإلسرائيلية كشف معهد إسرائيلي  :غزة

خالل العام الماضي، حيث رصد انخفاضاً في حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى الدول األوروبية بمقدار 
  . النصف مقارنة مع العقود الماضية

له إلى تراجع نسبة مؤخراً تقريراً أشار من خال" معهد صادرات إسرائيل والتعاون الدولي"وأصدر 
، وذلك من اإلجمالي الكلي 2010الصادرات اإلسرائيلية إلى الدول األوروبية، بحسب بيانات عام 
  .للصادرات، مقارنة مع الحال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

أن اإلسرائيلي، المتخصص بالشؤون االقتصادية، / غلوبز/ وأوضح تقرير المعهد الذي نشر نتائجه موقع 
 في المائة من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية في خمسينيات 70الصادرات إلى أوروبا كانت تشكل نحو 

  ).2010تقرير عام ( في المائة تقريباً 32وستينيات القرن الماضي، إال أنها تراجعت اآلن إلى 
تم رصد زيادة في من ناحية اخرى لفت التقرير إلى توجه السلطات اإلسرائيلية إلى أسواق جديدة، حيث 

  .في العام الماضي % 24خالل تلك الفترة، إلى  % 1حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى دول آسيا من 
إال أنه أكد أن أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا ال تزال األهم بالنسبة للصادرات اإلسرائيلية، حيث يصدر 

  . في المائة من المجموع الكلي للصادرات33إلى األولى نحو 
  .خالل الفترة الماضية"برتقال يافا"كما أشار التقرير إلى تراجع تصدير ما يسمى بـ

  11/5/2011قدس برس، 
  

  1967 منذ فقدوا هوياتهم وإقامتهم اآلالف من الفلسطينيين عشرات: القدس .33
 جمال جمـال ووكـاالت      ،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في      12/5/2011الدستور، عمان،   نشرت  
 1967 في الفترة مـا بـين األعـوام          "إسرائيل" إتباع محافل عسكرية إسرائيلية كشفت عن       ، أن األنباء

لـم   و . ألف فلسطيني في الضفة الغربية     140 إجراءات سرية أتاحت لها سحب حق اإلقامة من          1994و
. لمحتلةعدد المقدسيين الذين فقدوا هوياتهم وإقامتهم في القدس ا        صحيفة هآرتس   ه  التي كشفت يذكر التقرير   

 في المدينة منذ احـتالل      اإلقامة ألف مقدسي فقدوا حق      90 التقديرات الفلسطينية تتحدث عن نحو       أنبيد  
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 سحب هويات نحـو     أحصىوقال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية انه        . 1967المدينة عام   
  .2010مقدسي حتى العام 14,466
 مصادر ، إلى أن منتصر حمدان،رام اهللان مراسلها في نقالً ع 1/5/2011الخليج، الشارقة، وأشارت 
 ألفاً من المقدسيين بعد إلغاء حقهم في 20 أبعدت حتى اآلن ما يقارب "سرائيلإ" إلى أن  ذكرتإسرائيلية

 .اإلقامة في مدينتهم، القدس، وبالتالي حرموا من العودة إلى ديارهم
  

  ي البستان بالقدس إسرائيلية ترجئ ألسبوعين البت بقرار هدم حمحكمة .34
 88، البت في قرارات هدم أكثر من 11/5 أرجأت محكمة إسرائيلية، يوم األربعاء :القدس المحتلة
، هم مجموع منازل حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، إلى الرابع منزالً فلسطينياً

  ).مايو/ أيار(والعشرين من الشهر الجاري 
  11/5/2011قدس برس، 

  
   االحتالل يخطو خطوات واسعة على طريق مشروع تهويد المدينة أرضاً وشعباً:مؤسسة القدس .35

أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقرير حال القدس خالل الفترة من كانون : خاص بموقع مدينة القدس
ويرصد التقرير، الذي يصدر بشكل ربع سنوي، تطور . 2011مارس / يناير وحتى آذار/ يثانال

اث في مدينة القدس على المستويين الميداني والسياسي، مقدماً قراءةً منهجية لهذه األحداث تضعها األحد
في سياق الصراع بين مشروعٍ تهويدي شامل يطال مختلف جوانب الحياة في المدينة، تُنفذه وترعاه دولة 

قبل المقدسيين المعتمدين االحتالل والجمعيات المرتبطة بها، وبين محاوالت مقاومة هذا المشروع من 
ة وقليٍل من الدعم الخارجيعلى قدراتهم الذاتي.  

كانت القدس تغلي كما كّل العواصم "وقد خلص التقرير إلى أنه خالل الشهور الثالثة األولى من هذا العام 
لقهر العربية، لكن بينما كانت عواصم المنطقة تسير نحو الحرية، كانت القدس تسير نحو مزيد من ا

  ".والقمع، بعد أن خطا االحتالل خطوات واسعةً على طريق مشروع تهويد المدينة أرضا وشعبا
كما لفت التقرير إلى الغياب العربي واإلسالمي عن المشهد المقدسي الذي لم يصدر عنه خالل الفترة 

درت من مصر الماضية أي تحرك جدي لوقف االعتداءات اإلسرائيلية باستثناء إدانات خجولة ص
واألردن لهدم فندق شيبرد في حي الشيخ جراح، داعياً األطراف العربية واإلسالمية إلى استخدام عوامل 
الضغط المتاحة، كاللجوء إلى مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، والضغط على الواليات 

 وذلك لدفعهما للتحرك لوقف المتحدة واالتحاد األوروبي عبر شبكة المصالح التي تربط الطرفين
  .االعتداءات بشكٍل أكثر جدية وفاعلية

  25/4/2011،  القدس الدوليةموقع مؤسسة
  

  من أراضي األغوار موصدة أمام أصحابها الفلسطينيين% 77أكثر من ": بتسليم" .36
كشف تقرير حقوقي إسرائيلي الخميس عن معطيات تظهر كيف أقدم االحتالل :  وديع عواودة- حيفا

على سلب ونهب الموارد الطبيعية لمنطقة األغوار الفلسطينية، بدافع الجشع وفرض الحقائق على األرض 
  .لضمها إلى السيادة اإلسرائيلية

من % 77.5 يؤكد أن 67اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة عام " بتسيلم"تقرير منظمة 
  .موصدة أمام أصحابها الفلسطينيين) يون دونم مل1.6البالغة مساحتها (أراضي منطقة األغوار 
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 إلى أن األغوار تشكّل احتياطي األرض ،في األغوار" السلب والنهب" الذي يحمل عنوان ،ويلفت التقرير
 ألف 65 ،وفق التقرير، من الضفة الغربية ويقطنها% 28.8األوسع بالنسبة للفلسطينيين، فهي تمتد على 

  . ألفا آخرين يسكنون مجمعات بدوية15فة إلى  مجمع سكني، إضا29فلسطيني في 
 مستوطنة، ويسرد كيف سيطر 37 مستوطن في األغوار يتوزعون على 9400ويشير إلى وجود 

  ".محميات طبيعية"أو " مناطق تدريبات عسكرية"أو " أراضي دولة"االحتالل على األرض بإعالنها 
متر ماء مكعب، وهو ما يعادل ثلث الكمية  مليون 45ويشدد التقرير على استحواذ المستوطنات على 

  .المخصصة لمليونين ونصف مليون فلسطيني يقيمون في كل الضفة الغربية
من المياه التي حصلوا عليها قبل اتفاقية أوسلو % 44 نسبة 2008أما فلسطينيو األغوار فحازوا عام 

 تكاد ال تحصل على الحد األدنى ويشير التقرير إلى أن بعض المجمعات السكانية الفلسطينية .1993عام 
  .من كمية المياه التي تعتبرها األمم المتحدة مؤشرا لما يعرف بالمناطق المنكوبة بكوارث

 على معظم المواقع السياحية البارزة بما في ذلك شواطئ البحر الميت الغربية، "إسرائيل"كما سيطرت 
ع تستغل أمالح البحر الميت ومرافقه ووادي قلط، والمغطس على نهر األردن، وسمحت ببناء مصان

  ".كما أقامت إسرائيل في األغوار مرافق لتجميع القمامة وتطهير المياه العادمة"ويتابع  .السياحية
  12/5/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   يتضامن مع الشيخ صالح ويرفض تقسيم العرب إلى معتدلين ومتطرفين48 في  الطالبيالتجمع .37

 الحركة اإلسالمية اليوم فعاليات طالبية سياسية -نظمت كتلة إقرأ  : وافطة علي ص، رويترز،48عرب 
، وذلك على الرغم "التمييز العنصرية والقوانين العنصرية"في الجامعة في ذكرى النكبة وتحت عنوان 

من  قرار المحكمة المركزية في حيفا وإدارة جامعة حيفا، والذي يقضي بعدم السماح للشيخ رائد صالح 
  .دخول إلى جامعة حيفا إللقاء محاضرة فيهابال

 على الطالب العرب، أكد على حق طالب حركة أقرأ وقد عمم التجمع الطالبي الديمقراطي بياناً
وقال ممدوح أغبارية، عضو اللجنة المركزية ومركز الدائرة   .استضافة الشيخ رائد صالح في الجامعة
ننا في التجمع الوطني الديمقراطي، نعلن تضامننا الكامل مع إ: "الطالبية في التجمع الوطني الديمقراطي

شباب حركة أقرأ والشيخ رائد صالح، ونعتبر سلب حقوقهم الديمقراطية األساسية ومحاولة تصوير 
الشيخ رائد صالح ومؤيديه كمتطرفين ليست إال وسيلة اعتمدتها وتعتمدها المؤسسة األمنية والسياسية 

بتقسيم العرب إلى متطرف ومعتدل واالستفراد بالتيارات السياسية مثل التجمع اإلسرائيلية حتى اآلن  
بين العرب واليهود، " الحياة المشتركة"الوطني والحركة اإلسالمية وتصويرها كخطر استراتيجي على 

  ".مما يتطلب منا رد موحد من جميع التيارات السياسية
  11/5/2011، 48موقع عرب 

  
  فلسطينية ثالثة عو النتفاضة في الضفة تدSMS رسائل .38

وصلت آالف الهواتف النقالة لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية رسائل نصية : الضفة الغربية
وقال مواطنون  ".جمعة النفير وأحد التحرير"رابطة الشباب المسلم تدعوهم للمشاركة في "قصيرة باسم 

، التي ستنطلق يوم الجمعة " الفلسطينية الثالثةاالنتفاضة"األربعاء إن الرسائل تدعوهم للمشاركة في 
  .، وأيضا بفعاليات يوم األحد القادم"جمعة النفير" تحت اسم 13/5القادمة بتاريخ 

وكانت الرابطة أعلنت عن برنامج فعاليات االنتفاضة التي تنظمها بالتعاون مع عدد من الفعاليات الوطنية 
  .من كافة ألوان الطيف السياسي

  11/5/2011، )فاص( الفلسطينية صحافةالوكالة 
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   اإلسالمي الفلسطيني يصرف سلفة لموظفي السلطة الفلسطينيةالبنك .39

 ونظراً" محمد زكارنة رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني انه .دعلن أ : نجيب فراج-رام اهللا 
   لموظفي السلطة الوطنية  شعبنا صرف مبلغ ألف شيكل كسلفة على الراتبأبناءللظروف التي يمر بها 

  
الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من خالل فروع البنك اإلسالمي الفلسطيني في كل محافظات الوطن 

من يوم غد الخميسابتداء ."  
  11/5/2011القدس، القدس، 

  
   قمع االحتالل وعنصريتهضد يصعدون احتجاجاتهم األسرى .40

ن األسرى والمحررين الفلسطينية، إن حملة قمع واسعة قالت وزارة شؤو:  يوسف الشايب–رام اهللا 
وسلسلة من العقوبات التعسفية بدأت سلطات سجون االحتالل بتطبيقها على األسرى في أربعة سجون 

 على استمرار اإلضرابات االحتجاجية  رداً،نفحة، وايشل، وهولي كيدار في بئر السبع، وعسقالنهي 
  .نسخة عنه، أمس" الغد"يان صادر عنها، تلقت التصاعدية عن الطعام فيها، وفق ب

من جهته قال وزير األسرى الفلسطيني عيسى قراقع، إن ما يجري في األربعة سجون المضربة عن 
الطعام هو شبه حرب تشنها سلطات السجون على األسرى، وأن رسائل عديدة أرسلت إلى كافة الجهات 

  .ر الحماية لألسرى ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهمالحقوقية والدولية للتدخل والضغط من أجل توفي
  12/5/2011الغد، عمان، 

  
  اتفاق المصالحةبنود مسيرة تطالب بتعجيل تطبيق : غزة .41

هتف عشرات الفلسطينيين يوم أمس للمصالحة الفلسطينية خالل مسيرة جابت :  أشرف الهور-غزة 
وجاءت المسيرة بدعوة من . بين حركتي فتح وحماسالشارع الرئيس بمدينة غزة تأييداً التفاق الصلح 

تحالف القوى المدنية في غزة، دعماً وتأييداً التفاق المصالحة، حيث حثوا على ضرورة تطبيق بنوده في 
  .أقرب وقت ممكن

  11/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  نصب أكبر مفتاح للعودة برفح. . للنكبة63في الذكرى  .42
 النقاب عن أطول ،11/5المهنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يوم األربعاء  كشف تجمع النقابات :غزة

 63 متر، بمناسبة الذكرى الـ 2 وقطره زاد عن  مترا12ًمفتاح عودة في فلسطين، والذي بلغ طوله 
  .جاء ذلك خالل نصب مفتاح العودة أمام ميدان العودة برفح .للنكبة

  11/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   اللبنانيةتخاطب فلسطين من مارون الراس" مسيرة العودة" : ذكرى النكبةيف .43
التي من المقرر أن تنطلق يوم األحد المقبل، "  فلسطينإلىالعودة :  أيار15"تستمر االستعدادات لمسيرة 

عند " مارون الراس"في ذكرى النكبة، من كل المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية كافة، باتجاه بلدة 
 الفلسطينية، بمشاركة هيئات ومنظمات وأحزاب فلسطينية ولبنانية، تزامناً مع مسيرات -الحدود اللبنانية 

ولم .  سلمياً-" إسرائيل" تطويق إلىمشابهة تنظّم من مصر واألردن والضفة الغربية المحتلة، تهدف 
  .يتّضح بعد ما إذا كانت مسيرة مشابهة ستنظم من سوريا
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لسفير أن عدد األشخاص المتوقعة مشاركتهم  لجنة التنفيذ العليا في المسيرة يوسف أحمدوأفاد عضو ل
يتراوح بين الخمسة والعشرين ألفاً وبين الثالثين ألفاً، وفقاً لألسماء التي تم تسجيلها للمشاركة، واستناداً 

نسقوا مع القوى "لة وأشار أحمد إلى أن المشرفين على الحم .إلى أعداد مقاعد الحافالت التي حجزت
، الممنوعين عادة من " حاملي الهوية الزرقاء-األمنية الرسمية اللبنانية، بغية تسهيل مشاركة الفلسطينيين 

  .دخول المنطقة الحدودية من دون تصاريح خاصة
ية ويشمل برنامج المسيرة عروضاً فنية فلكلورية، وأغاني وطنية تحاكي القضية الفلسطينية، وأفالماً وثائق

  .هوائية تحمل رسائل إلى الفلسطينيين وإلى العدو اإلسرائيلي" بالونات"عن النكبة، باإلضافة إلى إطالق 
  ".أهمية المشاركة الفعالة في المسيرة"وشددت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، في بيان أمس، على 

  12/5/2011فير، بيروت، الس
  

  ويتحدى العدو باإلصرار.. نكبةلقاء عالمي يحيي ذكرى ال ":انتماء" .44
لن تمنع األسالك الشائكة التي يحيط بها العدو اإلسرائيلي أرض فلسطين المحتلة، اآلالف : زينة برجاوي

من فلسطينيي الداخل والشتات، من لقاء فلسطين، عند نقاط التالقي معها، في كل من لبنان، ومصر 
  ".انتماء"رها واألردن وربما سوريا، يوم األحد المقبل، وشعا

وتأتي المشاركة في تنظيم التحرك المرتقب نحو الحدود، ضمن مجموعة من الفاعليات التي تطلقها، 
، التي تضم عدداً كبيراً من " انتماء-الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "إحياء لذكرى النكبة، 

أوروبا والواليات المتحدة، ومختلف أنحاء المؤسسات الفلسطينية المتواجدة في دول الطوق، كما في 
  . الجاريمايو/ وتمتد تلك الفعاليات من األول وحتى الحادي والثالثين من أيار .العالم

كعنوان " انتماء"يشرح منسق الحملة في لبنان ياسر قدورة أن اختيار كلمة : تحدياً للكنسيت اإلسرائيلي
ذي أقر ما سمي بقانون النكبة، الذي ينص على أن أي مؤسسة أتى تحدياً للكنيست اإلسرائيلي ال"للحملة 

أو جمعية تطلق فعاليات إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، يتم سحب تمويلها أو تقليص ميزانيتها، بعد 
من دوافع اعتماد هذا الشعار أيضاً هو اإلشارة إلى دور "يضيف أنه  ".موافقة النائب العام ووزير المالية

ألونروا في طمس الذاكرة الفلسطينية، من خالل وقف تدريس تاريخ فلسطين وجغرافيتها، في وكالة ا
  ".في مدارسها" الهلوكوست"الوقت الذي أقرت فيه تدريس 

شجعت الفلسطينيين على إطالق " أجواء الثورات العربية"يقول قدورة إن : والمصالحة.. أجواء الثورة
دافعاً "كما أتت المصالحة الفلسطينية لتعطي ". دفع باتجاه انتفاضة ثالثةتحرك مميز في ذكرى النكبة، وال"

  ".قوياً للمضي في حملة الحفاظ على الهوية الفلسطينية وإحياء ذكرى النكبة بجهود مميزة ومشتركة
 كما تسلّط الحملة الضوء على خريطة فلسطين ،ويعدد قدورة النشاطات المرتقبة خالل شهر النكبة

أننا ننتمي إلى هذه األرض ونريد العودة إليها من النهر إلى البحر، ومن رأس "للتأكيد على الكاملة، 
سيتم كذلك التركيز على شعار "ويوضح قدورة أنه ". الناقورة حتى أم الرشرش في أقصى الجنوب

 كل مع صور العائدين من كبار السن وجيل الشباب، كي نؤكد بأننا نطالب بعودة" راجعين يا فلسطين"
ويشدد على أن ". الالجئين وليس الجيل الذي شهد النكبة فقط، علماً أن نسبة األحياء من بينهم باتت قليلة

  ".كل مؤسسة ضمن الحملة تنظّم النشاطات والفعاليات التي تناسبها لتحقيق األهداف المذكورة"
لراس الجنوبية يوم األحد وكانت مجموعة من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين قد زارت بلدة مارون ا

  .الماضي، ضمن فعاليات الحملة
تم توجيه الدعوة لعشرات المؤسسات الفلسطينية المعنية بقضية "وعن مسيرة العودة، يقول قدورة إنه 

". الالجئين وحق العودة في مناطق تواجد الالجئين الفلسطينيين، وقد استجاب عدد كبير منها للدعوة
سسات والجمعيات، في مسيرات واعتصامات أمام السفارات اإلسرائيلية في ويتوقع أن تشارك المؤ

  .العواصم األوروبية



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2143:         العدد       12/5/2011 الخميس :التاريخ

كانت مطروحة منذ فترة، ومن ثم اتفق عدد من المؤسسات "أما فكرة التوجه بمسيرات إلى الحدود فقد 
رة،  أيار، فاعتبرت الحملة نفسها جزءاً من المباد15والقوى على إطالق المسيرة المشتركة في 

  ".وأصدرت ما يدعم المسيرة ويدعو الجماهير للمشاركة فيها
  12/5/2011فير، بيروت، الس

  
   اليومممثلية منظمة التحريرالبارد أمام مخيم نهر اعتصام لجامعيي : لبنان .45

يعتصم عند الثانية عشرة من ظهر اليوم طالب جامعيون فلسطينيون من أبناء مخيم نهر البارد أمام 
  .طينية في بيروت من أجل مطالبتها بتسديد األقساط الجامعية كاملة لطالب المخيمالسفارة الفلس

برنامج التربية "من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وكالة األونروا في لبنان هدى سمرا صعيبي للسفير أن 
 القسم -في الوكالة يغطي كافة الطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان حتى صف البكالوريا " والتعليم

ولفتت إلى  ".أما المنح الجامعية فهي رهن توفر التمويل الالزم من الدول المانحة"الثاني كتعليم أكاديمي 
  .2011 -2010 منحة جامعية لجامعات خاصة عن العام الدراسي 89أن الوكالة قدمت 

  12/5/2011فير، بيروت، الس
  

  "ة الكرامةالموسوعة التاريخية المصورة لمعرك"صدور مجلد : األردن .46
، عن ، الصادر، حديثاً"الموسوعة التاريخية المصورة لمعركة الكرامة"يوثق مجلد :  بترا وكالة-عمان 

القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، بالكلمة والصورة، لوقائع معركة الكرامة لحظة بلحظة، ضمن 
تحتوي الموسوعة على اثني عشر  و.خطة توثيق لتاريخ العسكرية األردنية على أسس علمية وموضوعية

 وأحاديث مثلما يوثق المجلد لخطب ، جميعها تعاين تفاصيل المعركة لحظة بلحظة على جبهة القتالفصالً
 المعركة وصوال إبان األردنيالملك الحسين بن طالل والبيانات العسكرية الصادرة عن الناطق العسكري 

  . لمعركة الكرامةاألربعينلذكرى اهللا الثاني بمناسبة ا  خطاب الملك عبدإلى
 استشهادهم أماكن بقراءة تستعرض  بشهداء الجيش العربي مصحوباً خاصاًويتضمن المجلد سجالً
 بالعديد من الصور الحديثة الملونة التي اإلصداريحفل  و. وصورهموأعمارهمووحداتهم العسكرية 

ويعرض اإلصدار معركة الكرامة من  .ارالتقطت لألماكن التي شهدت وقائع المعركة وما تركته من آث
  .وجهة النظر اإلسرائيلية عبر مقاالت وشهادات محللين وإعالميين وعسكريين

  12/5/2011الدستور، عمان، 
  

  رسومات ناجي العلي في غاليري المحطة: اإلمارات .47
راحل ناجي  فنانين تشكيليين فلسطينيين مجموعة من رسوم الكاريكاتير للفنان الفلسطيني ال10اختار 

  . بحجم كبير مع الحفاظ على أدق تفاصيلها"غاليري المحطة"العلي، لرسمها على جدران معرض 
  12/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  للبنانيا األولمبي الفلسطيني للقاء وصول .48

، للعب مباراة ودية مع نظيره اللبناني األربعاء بيروت، أمس إلىوصلت بعثة منتخب فلسطين االولمبي 
  . األنشطة المنظمة إحياء لذكرى نكبة فلسطينإطارت على ملعب صيدا، في السب

  12/5/2011األخبار، بيروت، 
  

   تعقدان مؤتمرا خاصا حول مدينة القدس"المهندسين األردنيين" الثقافي والقدسملتقى  .49
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دينة القدس  أعلن ملتقى القدس الثقافي ونقابة المهندسين األردنيين، عزمهما عقد مؤتمر خاص بم           : السبيل
حيث يستـضيف المـؤتمر عـدة       . في شهر حزيران المقبل   " حق إنسان ومسؤولية أمة   .. القدس"بعنوان  

  .شخصيات من داخل األردن وخارجه من العلماء والمفكرين والشخصيات االعتبارية
حيث أكد الدكتور إسحق الفرحان، رئيس ملتقى القدس الثقافي أن هدف هذا المؤتمر هو إحيـاء القـدس                  
وقضيتها في الوجدان العربي واإلسالمي على جميع المسارات الثقافية والمعرفية والفكرية، وفـي ذلـك               

كما ويهدف المـؤتمر    . مواجهة لما تشهده المدينة من حمالت تهويد شرسة على البشر والشجر والحجر           
وترجمتها عمليـاً   إلى إبراز أوجه المسؤولية المختلفة المترتبة على كل منا كأفراد وجماعات ومؤسسات             

  .لمشاريع فعلية لعل ذلك كله يكون خطوة في طريق النصر والتحرير
والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي سيعقد على مدار يومين يقوم على ثالثة محاور رئيسية أولها سـيتناول                 

. المقدسياإلنسان المقدسي وما يشمله هذا المحور من أقسام تخص التعليم في القدس والتهجير واإلقتصاد               
ويتناول المحور الثاني الثقافة المقدسية من واقع أكاديمي ومعرفي لدراسات بيت المقدس وسبل النهوض              

أما المحور الثالث فيلقي الـضوء علـى        . به، إضافة إلى إنشاء وتطوير مناهج ثقافية لعلوم بيت المقدس         
قدس وسياسات التهويـد فـي      التراث المعماري والمقدسي من حيث الحضور المعماري اإلسالمي في ال         

  .تغيير التراث المعماري المقدسي
  12/5/2011، السبيل، عمان

  
     تطلع على مطالب أهالي مخيم األمير حسن" النيابيةفلسطين" .50

زارت لجنة فلسطين النيابية أمس االربعاء مخيم األمير حسن بمنطقة جبل النصر لالطالع             :  بترا –عمان  
واستعرض رئيس لجنة المخيم علي الجمل وقائع الخـدمات         . ي المخيم على واقع وهموم ومطالب مواطن    

المقدمة، مشيدا بالمكارم الملكية المتمثلة بالمنح الجامعية وطرود الخير والتأمين الصحي وإقامـة مركـز           
وطالب بتحسين خدمات النظافة وتخصيص      .صحي شامل ومجمعين تجاريين للجنة المخيم ومركز ثقافي       

  .دينة ترفيهية متخصصة لألطفال وزيادة ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينيةمركز للمعاقين وم
وأكد النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين ضرورة تعميق معاني الوحدة الوطنية لمـواطني المخـيم                

  . وحقهم بالحصول على الخدمة الفضلى
  12/5/2011، الدستور، عمان

  
   قيمة وطنية وعربية وإسالمية:لوي متحدثا عن الشيخ فيصل مووائل ابو فاعور .51

تعرفت الى الشيخ فيصل في الزمن اللبناني : متحدثا عن الشيخ فيصل مولوي قال النائب وائل ابو فاعور
اغتياالت لرجاالت الوطن ومثقفيه، عدوان إسرائيلي همجي، انقسامات حتى حول البديهيات، : الوعر

ورقة صغيرة تصل إلى  .ظي في جسد الوطن وروحهاتهامات واتهامات مضادة، ببساطة كان زمن التش
  .بيتي من حين إلى آخر لتحديد موعد للقاء

  .»يجب ان نخرج من هذه الحلقة المفرغة والقاتلة«.. »انقل لألستاذ وليد هذه الفكرة«
في الغرفة المتواضعة بجانب مكتبه كان يطلق العنان لعقله الرحب في البحث عـن الحلـول واجتـراح                  

 الخراج الوطن وأهله من االنقسامات ومن الخنادق التي توزعنا عليها، فغدت عميقة ومحكمة              المبادرات
  .الى حد استعصى على جلنا الخروج منها وعليها

كل األفكار تقود دائماً الى فلسطين التي كانت بالنسبة إليه على مرمى القلب والعقل فاالنقسام اللبناني كما                 
  .إلسرائيلي ولكل المتربصين شراً خلف األبوابالفلسطيني خنجر نهديه للعدو ا

  .متقشف في كل شيء إال في البحث عن الحلول ومعاد دون هوادة لثقافة القطيعة واألبواب الموصدة
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رحل الشيخ فيصل بعقله الصافي، الهادئ، الرصين، المنفتح والمتسامح، وكان له كبير عزاء انـه شـهد                 
  .تي طالما دعا إليها وعمل ألجلها، تنطلق قبل رحيلهالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ال

كان الشيخ فيصل قيمة وطنية وعربية وإسالمية وهذا هو اإلرث الذي نحتاج الى استلهامه واستحـضاره                
اليوم في حياتنا الوطنية لكي تتحقق المصالحة اللبنانية الشاملة التي طالما جاهد ألجلهـا بعقلـه وعلمـه                  

  .وعمله
  12/5/2011 ،السفير، بيروت

  
  "الديموقراطية"و" الجهاد"الحص يبحث األوضاع الفلسطينية مع وفَدي  .52

فـي  " الجهـاد اإلسـالمي   "استقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار أمس، وفداً من حركة              
وضعنا الرئيس الحص في صورة التطـورات       : "فلسطين برئاسة ابو عماد الرفاعي، الذي قال بعد اللقاء        

لساحة الفلسطينية واألجواء اإليجابية التي رافقت وفرضتها المصالحة الفلـسطينية علـى مجمـل              على ا 
الوضع الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، باإلضافة الى اإليجابية المتعلقة في إعـادة بنـاء منظمـة                 

  ". التحرير الفلسطينية على أسس جديدة وواضحة لنواجه اإلستحقاقات المقبلة
لمعركة القادمة هي معركة الالجئين والعودة الى وطنهم، وهذا يتطلب جهدا متكامال من             ا"وشدد على ان    

كل األطراف الداعمة للشعب الفلسطيني وخصوصا في لبنان، ولذلك يجب بدء الحوار، وأن يكون هناك               
 خطوات عملية من قبل الحكومة المقبلة، والتي نتمنى والدتها بشكل قريب أو سريع ألن هناك تحـديات                

تواجه لبنان وأبرزها مشروع التوطين، وهذا األمر يجب أن يكون اولوية للحكومة المقبلة ووضعه فـي                
البيان الوزاري وأن ينص بشكل واضح وصريح على حق العودة وإعطاء الفلسطينيين كامـل حقـوقهم                

  ".واإلسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد
ضم عضوي المكتب السياسي علي فيصل ومحمـد        "  فلسطين الجبهة الديموقراطية لتحرير  "وزار وفد من    

خليل وعضو اللجنة المركزية يوسف احمد، اليوم، الرئيس الحص وعـرض معـه آخـر التطـورات                 
يأخذوا في االعتبار أوضاع الفلسطينيين في لبنان من        "ودعا فيصل المسؤولين اللبنانيين الى ان       . السياسية

بشكل موضوعي وتضمين البيان الوزاري المقبـل مـسألة متابعـة           خالل التعاطي مع قضيتهم االنسانية      
  ".اقرار الحقوق االنسانية للفلسطينيين في لبنان

  12/5/2011، المستقبل، بيروت
  

  في لبنان تكرم عميد نقابيي الجنوب" عمال فلسطين" .53
 شـعالن  كرم االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في لبنان عميد النقابيين فـي الجنـوب محمـد        : صور

واقيم للمناسبة احتفال في مخـيم الرشـيدية حـضره          .  عاما أمضاها في خدمة العمل النقابي      50لمناسبة  
رئيس اتحاد نقابات فلسطين يوسف العدوي، أمين سر حركة فتح في لبنان محمد زيـداني وعـدد مـن                   

  .النقابيين وحشد من ابناء المخيمات 
 12/5/2011، المستقبل، بيروت

  
  غزة بالكهرباء والغازقطاع  تستعد إلمداد مصر:  اإلسرائيليةالسابعةالقناة  .54

 ذكرت القناة السابعة اإلسرائيلية في تقرير لها، أمس، أن مصر تستعد إلمـداد              –رام اهللا   : يوسف الشايب 
قطاع غزة باحتياجاته األساسية من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الذي توقف تصديره من مـصر                 

رائيل عقب انفجار األنبوب الموصل للغاز، وعقب مطالب الحكومة المـصرية بـضرورة رفـع               إلى إس 
  .أسعار الغاز المصدر لتل أبيب
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ـ       ، تأكيدها على أن مصر بحثت مـع عـدد مـن            "مطلعة"ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية وصفتها بال
 ربط القطاع بـشبكة الكهربـاء       المسؤولين الفلسطينيين في غزة دعم القطاع بالكهرباء والغاز، من خالل         

  . مليون دوالر أميركي50المصرية، على أن يتم تمويل هذا المشروع من البنك اإلسالمي للتنمية بتكلفة 
وأوضحت المصادر أن دعم مصر الحتياجات قطاع غزة جاء نتيجة لسقوط النظام السابق برئاسة حسني               

عاية مصر التي وعدت بتحسين األوضاع المعيشية       مبارك، ولنجاح المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بر      
المتدهورة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة للحصار الكامل التي تفرضه إسرائيل على               

  .القطاع منذ أكثر من ثالث سنوات
  12/5/2011، الغد، عمان

  
  تدرس آليات جديدة لتشغيل معبر رفح مصر : » الحياة« .55

يعقد المسؤولون المصريون اجتماعات مكثفة لوضع آليات جديـدة لتـشغيل           : الحسيني جيهان   -القاهرة  
في القاهرة إن تغييرات كبيرة ستجري في آليـة         » الحياة«قالت مصادر مصرية مطلعة لـ      و .معبر رفح 

التشغيل لضمان تقديم التسهيالت إلى أهالي قطاع غزة للتخفيف عنهم وضمان انسياب حركة المرور عبر             
  .ر، سواء في الخروج من غزة أو الدخول إليهاالمعب

وكانت السلطات المصرية استقبلت شكاوى وطلبات من شخصيات فلسطينية تناولت السلبيات التـي تـتم               
معنيون تماماً بدرس جميع هـذه الـشكاوى        «: وقالت المصادر . فيها إدارة معبر رفح في الوقت الراهن      
لسطينيين لدرسها ووضعها في االعتبار عند وضع اآللية الجديدة         والتحفظات التي استلمناها من األخوة الف     

نريد إدارة المعبر في شكل يحفظ للفلسطيني كرامتـه ونتجنـب كـل             «: وزادت. »في إدارة معبر رفح   
  .»السلبيات السابقة لترك ذكرى طيبة في نفوس الفلسطينيين

ت ستقدم إلى أهالي القطاع، منها علـى        هناك تسهيال «: اإلجراءات الجديدة التي سيتم تناولها، قالت     ومن  
 سنة وتزيد على سن األربعين بال قيود، وكذلك         18سبيل المثال، السماح بالدخول لمن تقل أعمارهم عن         

، الفتة إلى أنه ستتم إعادة النظر في القوائم األمنية التي ال يزال العمل سارياً بها إلى هذا اليـوم،                    »النساء
نوعة من الدخول إلى األراضي المصرية منـذ الخمـسينات مـن القـرن              والتي أدرجت فيها أسماء مم    

وأوضحت أنه سيجري تقنين الفئات التي لم يسمح لها بالدخول والتي تشكل فعالً مخاطر علـى                . الماضي
  .األمن المصري

هـذا شـأن    «: وعما إذا كان المعبر سيعمل في ظل مراقبين دوليين لإلشراف عليه، أجابـت المـصادر              
، مرجحـة   »نحن نتناول الجانب المصري فقط حيث ال وجود إال ألجهزة أمنية مصرية فقـط             . فلسطيني

تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفق آلية محددة تتناول وجـود حـرس للرئاسـة الفلـسطينية                  
  .»مع ذلك، معنيون فقط بالجانب المصري من المعبر«: وقالت. ومراقبين دوليين

  12/5/2011، الحياة، لندن
  

  من تأهيل مستشفى المقاصد بالقدس % 60ينجز   القطرياألحمرالهالل  .56
التي أطلقها الهالل األحمر القطري في األول من مارس         " األولى"في إطار حملة صندوق القدس       :الدوحة

من مشروع بناء وترميم وحدة العالج اليـومي         % 60أن ينفذ ما نسبته     " الهالل"العام الماضي، استطاع    
  . ارئ بمستشفى المقاصد الخيرية بالمدينة المقدسة بتكلفة مليون وثالثمائة ألف ريالبقسم الطو

 12/5/2011، الشرق، الدوحة
 

  تصاالت غير مشروعةإ مصريين وإسرائيلي وفلسطينيين في حبس: مصريةصحف  .57
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 عاماً علـى    15ذكرت الصحف المصرية أن القضاء العسكري أصدر أمس حكماً بالسجن           : )ب.ف  .ا  (
وفلسطينيين لقيامهم بإنشاء شبكة اتصاالت دوليـة       ” إسرائيلي”يين، كما قضى غيابياً بعقوبة مماثلة ل      مصر

  .غير مشروعة
 منهم بينمـا صـدرت أحكـام    11 متهماً حوكموا في هذه القضية تمت تبرئة   27وأوضحت الصحف أن    

ن قاموا بإنشاء شـبكة  وأضافت ان المتهمي .  آخرين   11بالحبس لمدد تراوح بين سنة وأربعة شهور على         
، ما أدى إلـى     ”إسرائيل“اتصاالت دولية غير شرعية تقوم بتمرير االتصاالت بين مصر والخارج عبر            

  وقالت الصحف ان المصريين اللذين .  مليون جنيه للشركة المصرية لالتصاالت 280خسارة تقدر ب 
  

اورلـي ليفـي    ” اإلسـرائيلي “ عاماً هما زياد أحمد متـولي وأحمـد البـدري، وإن             15قضي بسجنهما   
  . والفلسطينيين محمد ابو اسكندر ونبيل عطا حوكموا غيابياً 

  12/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  غزةقطاع عمار إ استعداد تركيا دعم السلطة في يؤكداوغلو  .58
قـديم  جدد وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو دعم لبالده لقيام الدولة الفلسطينية وتعهد بت             : رام اهللا 

المزيد من المساعدات حال بدء السلطة الوطنية بإعادة اعمار قطاع غزة، وأكد في السياق ذاتـه علـى                  
استمرار الجهود التركية لدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلـسطينية مـن       

ة الدولة الفلسطينية فـي أيلـول       الصمود في وجه التحديات المقبلة وإنجاح مساعيها الرامية إلعالن إقام         
  .المقبل

  12/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   من صرف رواتب موظفيها الفلسطينية بدعم مالي عربي لتمكين السلطةيطالببن حلي  .59
دعا نائب أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي اليوم األربعاء،             : محمود خلوف  - القاهرة

 لإلسراع في تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تتمكن من صرف رواتـب     الدول العربية 
  .الموظفين، بعد منع إسرائيل تحويل عائدات الضرائب

نأمل اآلن ضخ الدعم المادي العربي المخصص لدولـة فلـسطين، وتنفيـذ             ': 'وفا'وقال بن حلي لوكالة     
كون هناك استجابة عربية واسعة لتنفيذ االلتزامات الخاصـة         االلتزامات العربية دون تأخير، ونأمل أن ت      

بفلسطين والسلطة الوطنية، سواء التي أقرتها القمم العربية، أو المجالس الوزارية، وخاصة في المجـال               
  .'المالي

  12/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إيران- سوريا - عداء مبارك لمحور حماس ى تبين مد»ويكيليكس «وثيقة: "اللبنانيةاألخبار " .60
 تكاد معظم البرقيات الدبلوماسية الصادرة عن السفارة األميركية فـي القـاهرة، والتـي               :أرنست خوري 
، تتضمن مواقف مصرية تتعلق بطريقة مباشرة أو غير         »ويكيليكس«من موقع   » األخبار«حصلت عليها   

وهنا عينة من هـذه     .  حزب اهللا  - حماس   - سوريا   -ن  مباشرة بالعداء المصري الموصوف لمحور إيرا     
   .المواقف في أيام السلم والحرب

» حمـاس « القيادة المصرية، زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، سجّل هائل من العداء لحركة              وتحتفظ
اء وإيران وسوريا، لم تتعمد إخفاء مقداره في مناسبة ومن دون مناسبة أمام الزوار األميـركيين الـسعد                

وألن اللواء عمر سليمان والرئيس حسني مبارك ووزير الخارجية أحمـد           . بسماع مواقف من هذا النوع    
  .أبو الغيط ومساعديهم كانوا واجهة النظام، فإنّهم تكفّلوا بإصدار مواقف من العيار الثقيل
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والـشعبي إزاء   وتخصص السفارة األميركية عدداً كبيراً من برقياتها لتقويم السلوك المصري الرسـمي             
وتكشف إحدى الوثائق بتاريخ    . 2009 ومطلع   2008على غزة نهاية عام     »الرصاص المصهور «عدوان  

، أن وزارة األوقاف المصرية أمرت جميع أئمة المساجد بعـدم التطـرق إلـى               2009 كانون الثاني    12
م نسمع  ل«وبموجب هذا األمر،    ]. 09CAIRO45[موضوع حرب غزة خالل خطبهم في صالة الجمعة         
انفصام فـي الشخـصية حيـال       «وتحت عنوان   . »أي خطبة جمعة في مساجد القاهرة تتحدث عن غزة        

، بـدليل   »حمـاس «، تدعي الوثيقة نفسها أن الشارع المصري ليس موحداً من حيث تأييده لحركة              »غزة
لحدود الـذي  الشعارات المعادية للحركة اإلسالمية التي أطلقت خالل تشييع الضابط المصري في حرس ا          

لكن السفيرة مارغريت سكوبي تعود     . 2008 كانون األول    28قُتل خالل اختراق الغزيين معبر رفح في        
لتعترف، في نهاية البرقية، بأن هذا الجزء من الشارع المصري يبقى أقلّوياً مقارنة مع الغالبية المتضامنة                

  . مع الشعب الفلسطيني والغاضبة على أميركا والغرب وإسرائيل
  عدوة مصر » حماس«

، ما قد يقـدم شـرحاً منطقيـاً         »حماس«ولم يكن المسؤولون المصريون يخفون عداءهم الرسمي لحركة         
وتقدم برقيـات الـسفارة     . للسياسات المصرية الحكومية التي اتّبعت تجاهها خالل الحرب وقبلها وبعدها         

. ائد إلى الحركة اإلسالمية في غـزة      األميركية عشرات التصريحات واألمثلة عن نظرة أركان النظام الب        
 كـانون   13، بتاريخ   ]08CAIRO52[وفي أحد لقاءات أبو الغيط مع مندوب الكونغرس، دايفيد برايس،           

الحكومة المصرية تنظر إلى حركة حماس على أنهـا تنظـيم           «، يقول الوزير المصري إن      2008الثاني  
    اإلخوان«لغيط عداء نظامه لكل ما يمتّ بصلة إلى         وبرر أبو ا  . »تابع لإلخوان المسلمين، وبالتالي كعدو «

بتأكيده أن جميع المنظمات التابعة لها، كحماس، يعتقدون خطًأ أن تطبيق التعليم الديني الذي يعـود إلـى                  
ويتـابع أبـو الغـيط أن       . القرن الثامن هو الطريق الصحيح، وبالتالي فإنهم يميلون نحو استخدام العنف          

اعهم أنزلوا بمصر خراباً لعقود من الزمن، من خالل اغتيال عدد من الزعمـاء،              اإلخوان المسلمين وأتب  
كالم يورده وزير الخارجية لضيفه األميركي ليخلص إلى تبرير سـعي           . من بينهم الرئيس أنور السادات    

. ووقف التهريب إلى قطاع غزة    » حماس«الحكومة المصرية إلى فعل أقصى ما يمكنها فعله لعزل حركة           
بو الغيط المسؤول األميركي إلى أن حكومته، لتعزيز إمكانياتها على الحدود مع غزة، قد تـسير                وطمأن أ 

 مليون دوالر لمنع التهريـب، وفـق مـا طلبتـه           23بمشروع شراء التجهيزات األميركية البالغة قيمتها       
  . الواليات المتحدة من خالل فريق مهندسيها الذين أجروا دراسة عن هذا الموضوع

  ران وسوريا ضعف إي
ولدى أبو الغيط المعادي لكل ما يتعلق باإلخوان المسلمين وحركة حماس، عداء مشابه إليران وسـوريا                

  ..أيضاً
ـ               . »حماس«بدوره، ال يخفي أقوى صقور نظام مبارك، اللواء عمر سليمان، مشاعره الحقيقية المعادية ل

مصر لتقويض حركة المقاومة اإلسـالمية       عن سليمان قوله إن مساعي       09cairo65وتنقل البرقية الرقم    
وأشـار إلـى أن سـوريا       . تتضمن محاربة شبكات التهريب وتدمير األنفاق بالتنسيق مع الدولة العبرية         

قرروا عدم المشاركة في    » حماس«وإيران تعمالن على إعاقة المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن مسؤولي          
 ألن إيران وسوريا شجعتاهم على ذلك إلى        2008ن الثاني    تشري 11 الفلسطيني في    -الحوار الفلسطيني   

  .. حين تسلُّم اإلدارة الجديدة الحكم في واشنطن
  نسوا شاليط إ

، بـأن القيـادة     ]06CAIRO4382[توحي إحدى البرقيات الصادرة عن السفارة األميركية في القـاهرة           
الق الجندي اإلسرائيلي المعتقـل     إلط» حماس«المصرية، فيما كانت تتولّى وساطة بين إسرائيل وحركة         

ويقترح . ، كانت في العمق تعمل على تأخير نجاح الصفقة        )الصورة(لدى المقاومة في غزة، جلعاد شاليط       
وزير الخارجية أحمد أبو الغيط على مساعد وزيرة الخارجية األميركية دايفيد ولش أن يقنع تـل أبيـب                  
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» حماس«، وتقليص دور رئيس المكتب السياسي لحركة        »لفترة لتهدئة األزمة  ) شاليط(نسيان الجندي   «بـ
واعترف أبو الغيط بأن لدى األتراك صدقية وتأثيراً على الـسوريين، لكـن تالعـب بهـم              . خالد مشعل 

ـ     لحمايتهم، في مقابـل اإلفـراج عـن        » ضمانات دولية «بطلب  » حماس«السوريون من خالل السماح ل
غير أن اللواء عمـر     . »راء مباشر لجهود الوساطة المصرية    ازد«شاليط، وهو ما وصفه أبو الغيط بأنه        
مسؤولية فشل الجهـود    » حماس« ليحمل سوريا و   2006 أيلول   12سليمان يعود في برقية أخرى بتاريخ       

  ]. 06CAIRO5708[السورية حيال صفقة شاليط 
  12/5/2011االخبار، بيروت، 

  
  ياسة بالده في الشرق األوسط يستعد إللقاء خطاب لتحديد سأوباماالرئيس األميركي  .61

بعد أسابيع من الـتكهن حـول إلقـاء الـرئيس           :  مينا العريبي  - سوسن أبو حسين  ،   واشنطن – الدوحة
األميركي باراك أوباما خطابا حول سياسته في الشرق األوسط، أكد الناطق باسم البيت األبـيض جـاي                 

رفض البيت األبيض تحديد موعد إلقـاء       وفي حين ي  . »قريبا«كارني أمس أن أوباما سيلقي هذا الخطاب        
الخطاب، يتم االستعداد لإلعالن عن االستراتيجية األميركية في المنطقة تزامنـا مـع اسـتعداد أوبامـا                 
الستقبال العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في البيت األبيض يوم الثالثـاء المقبـل، وبعـده رئـيس                   

  .الحالي) أيار( مايو 20وم الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ي
الطـابع  «وفي وقت تتفاعل فيه واشنطن مع التطورات في الدول العربية كل على حدا، مـشددة علـى                  

لكل دولة، فإن خطاب أوباما سيهدف إلى مخاطبة األوضاع بشكل عام فـي العـالمين العربـي                 » الفريد
  .الدن وتأثير ذلك على مكافحة التطرفواإلسالمي، مع التطرق إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 

عن مسؤول أميركي على دراية بالمناقشات داخل اإلدارة األميركية، أن نقطـة            » رويترز«ونقلت وكالة   
» القاعـدة «الخالف الرئيسية هي ما إذا كان أوباما، الذي كسب دفعة في مكانته العالمية بمقتـل زعـيم                  

قديم مقترحات جديدة بشأن استئناف عملية السالم الفلسطينية        األسبوع الماضي، سيستخدم خطابه المقبل لت     
وتعكف اإلدارة األميركية، التي تواجه انتقادات بأنها ال تواكب االضطرابات فـي العـالم              .  اإلسرائيلية -

العربي، على صياغة استراتيجية أميركية جديدة للمنطقة بعد اندالع انتفاضات شعبية أطاحـت برئيـسي               
ورغم أن أوباما جعـل مـن إصـالح العالقـات           . ع ليبيا لالقتراب من حرب أهلية     مصر وتونس وتدف  

األميركية مع العالم اإلسالمي ركنا أساسيا في سياسته الخارجية، فإن مسؤوال أميركيا أوضح أن الكلمـة                
  .»بشأن التغيير السياسي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال بشأن اإلسالم«المقبلة ستكون 

الذي اختتم أعماله أمس حـول      » منتدى الدوحة «رى، دارت نقاشات في الدوحة على هامش        من جهة أخ  
إمكانية زيارة أوباما لرام اهللا وتل أبيب خالل األشهر المقبلة وقبل الموعـد المرتقـب إلعـالن الدولـة                   

عد لمثـل   وعلى الرغم من أن البيت األبيض نفى تكرارا تحديد مو         . المقبل) أيلول(الفلسطينية في سبتمبر    
هذه الزيارة، فإن هناك وعيا في اإلدارة األميركية بأهمية تدخل أوباما شخصيا للخـروج مـن المـأزق                  

ودعا المتحدثون عن الرؤية األميركية للتطورات المتغيرة في        . الحالي من تعثر جهود إحياء عملية السالم      
  .ظهر أمس» منتدى الدوحة«الشرق األوسط إلى مثل هذه الزيارة في ختام أعمال 

  12/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ليست معاداة للسامية بل واجب أخالقي" إسرائيل"حملة المقاطعة ضد : يهودية عالميةمنظمات  .62
دعت مجموعة من المنظمات اليهودية المؤيدة للحقوق الفلسطينية الى تأييـدها فـي    :لندن ـ هيام حسان 

يلية تحاول الترويج لحملة المقاطعة ضد اسرائيل علـى         حملة جديدة تخوضها ضد أقطاب أكاديمية اسرائ      
  .أنها ضرب من ضروب معاداة السامية
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وتمثل أصواتاً من مختلف    ' يهود من أجل العدالة لفلسطين    'وقالت المنظمات اليهودية التي تتقدمها منظمة       
ائيل التي تحظـى  أرجاء العالم ان مجموعة أكاديمية يهودية أصدرت بياناً مضلالً حول حملة مقاطعة اسر         

بتأييد كبير منذ انطالقها رسمياً قبل سنوات وزعمت فيه أن تأييد حملة المقاطعة يعني معـاداة للـسامية                  
  .وعرقلة لعملية السالم

وكان مجموعة من الطالب واألكاديميين االسرائيليين قاموا باصدار البيان المشار اليه قبل أسابيع حيـث               
  . كلية وجامعة وتم توزيعه على نطاق واسع500مي يضم أكثر من جرى تبنيه من قبل ائتالف أكادي

ويحذر البيان من أن حملة المقاطعة ضد اسرائيل ذات أثر عكسي على عملية السالم كما أنها حملة غير                  
أخالقية بالنسبة الى حق حرية التعبير الى جانب أنها تقوض حق االسرائيليين في حق تقرير المصير في                 

  .وطنهم اسرائيل
ومن جانبها، دعت المنظمات اليهودية اليهود وغير اليهود ممن يؤيدون الحقوق الفلسطينية الى التوقيـع               
على بيان خاص يفند ما ورد من مزاعم في بيان االكاديميين االسرائيليين، معتبرة مـع ذلـك أن بيـان                    

صعوبات التـي تعتـرض     األكاديميين االسرائليين دليل نجاح تحققه حملة المقاطعة ضد اسرائيل رغم ال          
  .سبيلها

وقال بيان المنظمات اليهودية ان حملة المقاطعة تستمد شرعيتها من الشعب الفلسطيني نفسه حيث جاءت               
 منظمة أهلية فلسطينية أرادت أن تحذو حذو التجربة جنوب االفريقيـة فـي نـزع                250كاستجابة لنداء   

  .الشرعية عن نظام الفصل العنصري
  12/5/2011 ،القدس العربي، لندن

  
   لرفع الحصار عن غزة"إسرائيل"بالضغط على يطالبون ن ون بريطانيوبرلماني .63

) البرلمـان (حث مؤيدون للقضية الفلسطينية أعضاء في مجلس العموم البريطـاني           : لندن - مدين ديرية 
أنشطتها على الضغط على الحكومة البريطانية إللجام إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ولوقف             

  .االستيطانية في األراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة
وطالب النشطاء البرلمانيين البريطانيين بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة المستمر منذ أكثر              
من أربع سنوات، وبالضغط على الحكومة البريطانية لتطلب من االتحاد األوروبي تعليق اتفاق الـشراكة               

  .لمع إسرائي
جاء ذلك في إطار جولة نظمها المئات من مؤيدي فلسطين بمبنى البرلمان وهم يرتدون الكوفية والشاالت                

  .ويرفعون الشعارات الفلسطينية
ونظمت تلك الحملة جمعية أصدقاء األقصى، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملـة التـضامن مـع                

  .دى اإلسالمي في أوروباالشعب الفلسطيني، وتحالف أوقفوا الحرب، والمنت
وقد أكد أعضاء في مجلس النواب من اللوبي المؤيد لفلسطين للجزيرة نـت دعمهـم الكامـل لمطالـب                   

  .النشطاء المتمثلة في دعم القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة
  12/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  لة للحل السلمياتفاق المصالحة الفلسطيني وسي: مجمع الكنائس العالمي .64

قال أمين عام مجلس الكنائس العالمي، أوالف فكيسي تفيت، إن اتفاق المصالحة الفلسطيني يعبـر               : روما
األمل والمستقبل الواعد لعملية تضميد الجراح داخل المجتمع الفلسطيني وهو أيضا وسيلة لخلق جو              'عن  

إن االتفاق الذي   : وأضاف أوالف  .'نييعمل ويساعد للتوصل إلى حل سلمي للصراع اإلسرائيلي الفلسطي        
هدف مهم وواعـد فـي   'تم التوصل إليه مؤخرا بين الحركتين الفلسطينيتين، فتح وحماس في القاهرة هو  

جاءت أقوال أوالف، لوكالة األنبـاء سـير        .'تشكيل إجماع فلسطيني لتحقيق سالم عادل ودائم في المنطقة        
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ائس العالمي تحت عنوان الكنائس واألديان من أجـل الـسالم،           الكاثوليكية، قبيل انعقاد مؤتمر مجلس الكن     
  . من الشهر الجاري25 -17الذي سيعقد في كينغستون، جامايكا، من 

  11/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  
  

  منظمات بريطانية تنظم يوما للضغط على النواب في البرلمان البريطاني .65
نظمت جمعية أصدقاء األقصى في المملكة المتحدة وعدد من المؤسسات األهلية : 'القدس العربي'لندن ـ  

البريطانية المؤيدة للحقوق الفلسطينية امس حملة للضغط على النواب في مجلـس العمـوم البريطـاني                
وتوعيتهم بعدد من القضايا والملفات الخاصة بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وللمطالبة بمواقف سياسية            

  .دلة ومتوازنة تجاه الصراع بين الفلسطينيين ودولة االحتالل اإلسرائيليعا
وقال زاهر بيراوي، الناطق باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إحـدى المؤسـسات المنظمـة لهـذا                 
النشاط، ان هدف الحملة هو الضغط على النواب إلظهار مواقف أكثر انسجاما مع العدالة الدوليـة فيمـا                  

ضية فلسطين وذلك من خالل تزويدهم بالمعلومات والحقائق عـن معانـاة الفلـسطينيين وعـن                يتعلق بق 
ممارسات دولة االحتالل التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق اإلنسان، وللتأكيد لهم بأن قضية فلسطين               

الم والحرب  وعودة الالجئين ستبقى هي القضية المركزية في منطقة الشرق األوسط وأنها هي مفتاح الس             
  .في المنطقة

  12/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  ألمانيا تؤكد ضرورة تجاوز الجمود الحالي في عملية السالم .66
جددت المستشارة األلمانية أنغـيال مركـل دعمهـا الحركـات الديموقراطيـة      : برلين ـ إسكندر الديك 

ا األمين العام لجامعة الدول العربيـة       والتحوالت السياسية الجارية في عدد من الدول العربية خالل لقائه         
  .عمرو موسى الذي اجتمع بدوره مع وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلله قبل عودته أمس إلى القاهرة

واستعدادها لتقديم  » التضامن مع الحركات الديموقراطية الجارية في الشرق األوسط       «وأعربت مركل عن    
 األوروبي والدعم المقدم للذين يعملـون علـى إرسـاء         التفهم«ورحب موسى بـ    . كل مساندة ممكنة لها   

  .»إصالحات ديموقراطية في بلدانهم
وذكرت وزارة الخارجية األلمانية في بيان صدر أمس بعد اجتماع موسـى وفيـسترفيلله أن الجـانبين                 

، وأن وزير الخارجية    »توافقا على ضرورة تجاوز الجمود الحالي في عملية السالم في الشرق األوسط           «
  .األلماني شدد على أن حكومته تدعم حل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل من طريق المفاوضات

  12/5/2011، الحياة، لندن
  

   الستكشاف جذوره سرا"إسرائيل"شقيق أوباما اليهودي زار ": يديعوت" .67
وباما شـقيق   أمس االربعاء أن مارك أ    " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : محمد جمال  - القدس المحتلة 

زار إسرائيل سرا، فـي     ) من نفس األب ولكن من أم يهودية من ليتوانيا        (الرئيس األميركي باراك أوباما     
وأضافت الصحيفة أن زيارة أوباما كانـت سـرية لجملـة مـن              ".زيارة جذور "زيارة أسمتها الصحيفة    

وجاء أن الهدف األساسـي مـن        .األسباب، من بينها الخشية من محاولة االنتقام الغتيال أسامة بن الدن          
حائط (الزيارة هو االجتماع مع الراب الرئيسيي يونا ميتسغار، وزيارة ما يطلق عليه اليهود حائط المبكى                

  ). البراق
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كما أفادت الصحيفة أن ميتسغار قد طلب من أوباما التدخل لدى شقيقه الرئيس األمريكي إلقناعه بإطالق                
  .ن بوالردسراح الجاسوس اإلسرائيلي جوناثا

  12/5/2011الشرق، الدوحة، 
  

   2003  بليون دوالر منذ493 في قطاع النفط العراقخسائر  .68
 2003 بليون دوالر بين األعوام 493بلغت خسائر القطاع النفطي في العراق :  عادل مهدي-بغداد 

ة إلى ضياع ، والناجمة عن تعطل المشاريع وتأجيلها، وسوء اإلدارة والتخطيط في القطاع، إضاف2011و
 دوالر سنوياً إلى 3500 مليون فرصة عمل محتملة، كان يمكن أن ترفع دخل المواطن العراقي من 8.5
وأعلن الخبير في شؤون الطاقة نزار حيدر، الذي يعمل في قسم البحوث في شركة دي تي آي  . ألفا18ً

أ حتى في وضعه الراهن الستقبال االقتصاد العراقي مهي"األميركية لشؤون الطاقة، في دراسة أعدها، أن 
خمس "ولفت إلى أن  ." بليون دوالر من خالل االستثمارات التي تركز الحكومة عليها30 إلى 20ما بين 

سنوات هدرت قبل توصل حكومة نوري المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة اإلنتاج النفطي، 
 مليون برميل عام 3.7ميل نهاية هذا العام، و مليون بر3.1للوصول إلى معدالت إنتاج تصل إلى 

 بليون 227بـ "وقدر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع اإلنتاجية للنفط  ."2012
، في حال احتفاظ 2016 و2012 بليون دوالر بين األعوام 538، و2011 و2006دوالر بين األعوام 

خسائر العراق االقتصادية من تأخر "ولفت إلى أن . "برميل دوالراً لل80أسعار النفط على مستوى 
 2012 بليوناً بين 147، و2011 و2006 بليون دوالر بين األعوام 52.9مشاريع الغاز الطبيعي تبلغ 

 5.3تصل خسائر العراق اإلجمالية نتيجة إهدار الفرص وتأجيل المشاريع إلى "وتوقع أن  ."2016و
من خسائر العراق االقتصادية نتيجة الحروب التي خاضها في عهد صدام تريليون دوالر، مقتربة بذلك 

  ." تريليون دوالر7.8حسين والبالغة نحو 
  12/5/2011الحياة، لندن، 

  
اتفاق المصالحة سيدعم عباس مع اقتراب التصويت علـى اعتـراف دولـي بدولـة               : إسرائيليتقدير   .69

    فلسطينية
 أن من حقها التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية وتحديد اعتبرت إسرائيل:  خاص-المشهد اإلسرائيلي

العالقات بين الحركات الفلسطينية، كما دل رد فعلها على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، 
. الذي تم توقيعه يوم األربعاء، بعد أن تم اإلعالن عن التوقيع عليه باألحرف األولى قبل ذلك بأسبوع

 اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن بإمكانه استغالل المصالحة ليستمر في رفض ورأى رئيس الحكومة
، أول من أمس األحد، إن "معاريف"وقالت صحيفة .  استئناف المفاوضات وعمليات السالم بين الجانبين

نتنياهو سيصرح خالل الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس األميركي، في نهاية الشهر الحالي، أنه ال 
يوجد احتمال للتوصل إلى سالم بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب المصالحة بين حركتي فتح وحماس، 
وطالما أن حماس ال تستجيب لشروط الرباعية الدولية، وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والموافقة 

قضية "وله إن ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى ق. على االتفاقيات السابقة
وأضافت أن التقويمات .  الذي سيلقيه نتنياهو" اتفاق المصالحة مع حماس ستكون مركبا هاما في الخطاب

ولن يطرح خطة أو مسارا سياسيا "في وزارة الخارجية اإلسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو غير خطابه 
أدار ظهره لعملية السالم ) مود عباسالرئيس الفلسطيني مح(نتنياهو يعتقد أن أبو مازن "وأن " جديدا

ودعا نتنياهو، يوم الثالثاء الماضي، عباس إلى إلغاء اتفاق المصالحة ". عندما وقّع على اتفاق مع حماس
ونقلت وسائل إعالم . بدعوى أن حماس ال تعترف بإسرائيل وتمجد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن
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أدعو أبو مازن "مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير في القدس إسرائيلية عن نتنياهو قوله خالل لقاء 
االتفاق بين فتح وحماس "واعتبر نتنياهو أن ". إلى إلغاء االتفاق مع حماس واختيار السالم مع إسرائيل

المتوقفة منذ أكثر من عامين بسبب رفض إسرائيل تجميد االستيطان " يلحق ضررا كبيرا بعملية السالم
كيف باإلمكان التوصل إلى سالم مع حكومة "وأضاف نتنياهو . ول قضايا الحل الدائموالتفاوض ح

في " نصفها يدعو إلى القضاء على إسرائيل وحتى أنها تمجد كبير اإلرهابيين أسامة بن الدن؟) فلسطينية(
صفه بـ إشارة إلى استنكار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، قتل بن الدن وو

وقالت مصادر في ديوان رئيس حكومة إسرائيل إن نتنياهو قال أمورا مشابهة لنظيره ". المجاهد"
. البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، خالل لقائه معهما األسبوع الماضي

قد ) الكابينيت(منية وكان وزراء أعضاء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واأل
أكدوا أنهم فوجئوا من اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بعد اإلعالن عن توقيعه 

وقدروا مع شخصيات سياسية أخرى أن االتفاق سيدعم عباس .  نيسان الماضي27باألحرف األولى في 
متحدة على اعتراف دولي بدولة مع اقتراب شهر أيلول الذي ستصوت خالله الجمعية العامة لألمم ال

االلكتروني إن " يديعوت أحرونوت"وقال وزراء أعضاء في الكابينيت لموقع . 1967فلسطينية في حدود 
اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يأتي بشكل مفاجئ ألن الموضوع لم يكن مطروحا أبدا في الهيئات 

وعقب نتنياهو على .  التوصل إلى اتفاق مصالحةالسياسية واألمنية اإلسرائيلية كما لم يتم طرح احتمال
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية باألحرف األولى بوقت قصير جدا بالقول إن على السلطة الفلسطينية 

وأضاف في بيان نُشر على موقع رئيس الحكومة اإلسرائيلية . االختيار بين السالم مع إسرائيل أو حماس
وال يمكن السالم . لفلسطينية االختيار إما السالم مع إسرائيل أو مع حماسعلى السلطة ا"االلكتروني إن 

حماس تطلق "وأضاف أن ". مع كليهما ألن حماس تتطلع إلى القضاء على دولة إسرائيل وتقول ذلك علنا
وأعتقد أن مجرد فكرة المصالحة تظهر . الصواريخ على مدننا وقذائف مضادة للمدرعات على أوالدنا

الضفة (ة الفلسطينية وتثير تساؤالت حول ما إذا كانت حماس ستسيطر على يهودا والسامرة ضعف السلط
آمل أن يكون اختيار السلطة الفلسطينية صحيحا وأن تختار "وتابع ". مثلما سيطرت على غزة) الغربية

سبوع وقال نتنياهو خالل اجتماع لحكومته، يوم األحد من األ". السالم مع إسرائيل والخيار بيدها
االتفاق بين حماس وفتح يجب أن ال يقلق إسرائيل فقط وإنما كل من يتطلع في العالم إلى "الماضي، إن 
فقط مع من يريد العيش إلى جانبنا وليس "واعتبر أنه باإلمكان تحقيق السالم في المستقبل ". رؤية السالم

إلى جميع جيراننا ومن الجهة األخرى مع من يريد القضاء علينا، فإسرائيل تنشد السالم وتمد يد السالم 
: باراك".  فإننا سنقف بصالبة ضد من يريد المس بنا وسوف أمرر هذه الرسالة إلى عواصم العالم

احتماالت دراماتيكية وعقب وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، بالقول إن المصالحة الفلسطينية بين 
المصالحة "وقال لإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن . اتيكيةحركتي فتح وحماس تنطوي على احتماالت درام

الداخلية الفلسطينية تنطوي على احتماالت دراماتيكية، لكن يبقى شك في ما إذا كانت ستثمر إلى حد إقامة 
توقعت وجود احتمال ضئيل للتوصل إلى مصالحة داخلية "واعترف بأن إسرائيل ". حكومة مشتركة

 يمكن معرفة كيف ستؤثر المصالحة الفلسطينية على مفاوضات تبادل األسرى وأضاف أنه ال". فلسطينية
وكرر باراك الموقف اإلسرائيلي الرافض . واستعادة إسرائيل جنديها األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت

وتابع أنه في ". حركة دموية هدفها القضاء على إسرائيل"إجراء محادثات مع حماس التي وصفها بأنها 
سيتعين على إسرائيل التوضيح أنه ستجري مفاوضات معها فقط في "كيل حكومة وحدة فلسطينية حال تش

حال فككت حماس بنيتها اإلرهابية واعترفت بإسرائيل وباالتفاقيات السابقة مع منظمة التحرير 
دور ووزير الخارجية أفيغ" إسرائيل بيتنا"تجاوز الخط األحمر عزا رئيس حزب : ليبرمان". الفلسطينية

واعتبر أن . ليبرمان التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى التحوالت الحاصلة في العالم العربي
وقال ليبرمان .  حماس ستسيطر على الضفة الغربية في نهاية المطاف مثلما سيطرت على قطاع غزة
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به رئيس سورية خالد مشعل يرى ربي"إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن رئيس المكتب السياسي لحماس 
ومن الجهة الثانية يخشى أبو . األسد يرش المساجد بالنيران ويشعر بضائقة جراء االحتجاجات) بشار(

مبارك، من أن يستولي ) حسني(مازن، الذي اعتمد طوال سنوات على الرئيس المصري المخلوع 
مان أن اتفاق المصالحة وقدر ليبر". اإلخوان المسلمون، الحركة األم لحماس، على الحكم ويفقد دعمها

أحد بنود وثيقة المصالحة "سيؤدي إلى تقويض الوضع األمني في الضفة الغربية بشكل كبير وقال إن 
يتحدث عن إطالق سراح أسرى حماس من السجن الفلسطيني األمر الذي سيؤدي إلى إغراق الضفة 

وقال ليبرمان إنه في ".  ءم مع ذلكالغربية بمخربين مسلحين وعلى الجيش اإلسرائيلي االستعداد بما يتال
أعقاب المصالحة الفلسطينية سيتعين على إسرائيل أن تستعد لمواجهة تأثيرها من الناحية السياسية معتبرا 

هذا االتفاق يشكل بالنسبة لنا تجاوزا لخط أحمر، إذ أن الرباعية الدولية عرفت حماس منذ العام "أن 
ر دائما عدم إجراء مفاوضات مع منظمات كهذه التي تضع هدفا  على أنها منظمة إرهابية وتقر2003

وهدد ليبرمان بأن أحد . وقدر أن يتوقف الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية". بالقضاء على إسرائيل
ردود الفعل اإلسرائيلية المحتملة على اتفاق المصالحة الفلسطينية سيكون إلغاء تصاريح عبور للقياديين 

ين وبينهم عباس ورئيس الحكومة، سالم فياض، ووقف تحويل أموال للفلسطينيين من مستحقات الفلسطيني
كذلك توقع عدم مشاركة إسرائيل . الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية

لطة في مؤتمر الدول المانحة في شهر حزيران المقبل والذي يشكل األداة الرئيسة التي تساعد الس
المصالحة خطأ واعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس : بيريس.  الفلسطينية من الناحية االقتصادية

االتفاق بين فتح والمنظمة اإلرهابية حماس هو خطأ جسيم سيمنع إقامة دولة فلسطينية ويخرب "أن 
لسطيني يتوحد، لكن من كنا نريد أن نرى الشعب الف"وأضاف ". احتماالت السالم واالستقرار في المنطقة

وما حدث هو حملة ستقود إلى عدم اتفاق واضح، بمعنى أنه يوجد معسكران فلسطينيان . أجل السالم
وتابع أن حماس لن تتغير في أعقاب ". واحد يدعو إلى السالم والثاني يدعو إلى القضاء على إسرائيل

ووجه ". بية تخدم إيران وتهرب أسلحةولن تتوقف عن كونها منظمة إرها"التوقيع على اتفاق المصالحة 
اتحدوا من أجل السالم وال تقوموا ’أدعو القيادة الفلسطينية أن "بيريس نداء شخصيا إلى عباس وقال 

والخيار ماثل أمامنا جميعا ويحظر إهدار الفرصة . ’بمظهر خداع لوحدة ال تمكنكم من التحرك بأي اتجاه
الذهاب يدا بيد مع منظمة إرهابية سيؤدي إلى " وأضاف أن ".الناشئة للسالم لصالح صدام ال يتوقف

تنظيم "ودعا العالم إلى عدم تأييد دولة يشارك في حكمها " العودة إلى الوراء ويمنع قيام دولة فلسطينية
من جانبه وصف وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي، موشيه يعلون، ".  إرهابي بكل معنى الكلمة

وقال يعلون لإلذاعة ". رض خيالي لمصالحة، يحظر على المجتمع الدولي التعاون معهع"المصالحة بأنها 
حماس أعلنت أنها لن تنصاع لشروط الرباعية الدولية وال يوجد احتمال بأن "العامة اإلسرائيلية إن 

مصر التي توسطت بين الحركتين لم تنسق "ومضى قائال إن ". يسيطر أبو مازن على هذه الحركة
وأضاف أن اتفاق المصالحة ".  مع إسرائيل أو مع الواليات المتحدة وينبغي التدقيق في خطواتهاخطواتها

المحك قبول شروط الرباعية  من جهتها : ليفني. مرتبط باألحداث األخيرة في الشرق األوسط ومتأثر بها
حماس هي " إن عقبت رئيس حزب كاديما والمعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، على المصالحة بالقول

منظمة إرهابية تمثل أيديولوجيا متطرفة ال تعترف بحق إسرائيل بالوجود وال باالتفاقيات السابقة مع 
التي " اختبار الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون بقبول شروط الرباعية الدولية"وأضافت أن ". إسرائيل

موفاز .   االتفاقيات الموقعة بين الجانبينتطالب الفلسطينيين بنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل واحترام
ينتقد التصريحات اإلسرائيلية وانتقد رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست والقيادي في حزب 

تصريحات قادة "كاديما، شاؤول موفاز، تصريحات القيادة اإلسرائيلية وبينهم نتنياهو وليفني قائال إن 
فقد جاء رئيس الحكومة وصرح برد فعل هلع ومتسرع وغير . اآلنالدولة كانت ألسفي سلبية حتى 

) حل(مدروس تجاه التوقيع الذي كان باألحرف األولى وهذا رئيس الحكومة نفسه الذي يريد التوصل إلى 
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إنني أعترف بالدولة ’اعترافا متبادال فورا وأن يقول رئيس حكومة إسرائيل "واقترح موفاز ". الدولتين
والغاية هي اتفاق مرحلي في الطريق إلى اتفاق . ’خالل المفاوضات والترتيبات األمنيةالفلسطينية من 

ثمة شرطا ينبغي علينا أن نحافظ عليه جدا وهو أن أي تشكيلة سياسية للحكومة "وتابع أن ". دائم
ل ونبذ الفلسطينية الجديدة ملزمة بالموافقة على شروط الرباعية الدولية الثالثة وهي االعتراف بإسرائي

وتطرق عضو الكنيست من حزب العمل إسحق هرتسوغ إلى ". اإلرهاب والموافقة على االتفاقيات السابقة
اتفاق المصالحة الفلسطيني وقال إن نتنياهو، الذي خير السلطة الفلسطينية بين السالم مع إسرائيل أو مع 

نع االرتطام بالجبل الجليدي يعمل كمن يبحث عن ذريعة للتهرب من مبادرة سياسية جريئة تم"حماس، 
على نتنياهو اإلعالن أن أي حكومة فلسطينية تعترف "ورأى هيرتسوغ أن ". السياسي في أيلول المقبل

ديسكين يستبعد مصالحة حقيقية استبعد ". بإسرائيل وتحترم االتفاقيات وتوقف اإلرهاب هي حكومة مقبولة
فال ديسكين حدوث مصالحة فلسطينية حقيقية بين يو) الشاباك(رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

ونقلت . حركتي فتح وحماس بينما وصف رد الفعل اإلسرائيلي على اتفاق المصالحة بأنه مبالغ فيه
وسائل إعالم إسرائيلية عن ديسكين قوله، خالل لقاء مع مراسلين عسكريين، إن رد الفعل اإلسرائيلي 

وتوقع ديسكين عدم نجاح المصالحة . اق وليس تناسبياعلى اتفاق المصالحة كان خارج عن السي
اتهامات بين فتح وحماس ) تبادل(تتدحرج منذ وقت طويل وهي باألساس لعبة "الفلسطينية وقال إنها 

وأضاف أن حماس اقتنعت بالموافقة على المصالحة، ". وتهدف إلى اتهام كل طرف لآلخر بفشل االتفاق
بب التطورات في العالم العربي باألساس وأن قادة الحركة يخشون بعد أن رفضتها لسنوات عديدة، بس

انهيار النظام السوري وهم عالقون بين مطلب الرئيس السوري، بشار األسد، بأن يعبروا عن دعم معلن 
له وبين توجهات رجال الدين السنة الذين يدعون إلى إسقاط النظام، وذكر في هذا السياق اسم الشيخ 

خطوة تكتيكية وليست إستراتيجية، وحماس تريد "واعتبر ديسكين أن المصالحة هي . يوسف القرضاوي
مشيرا إلى أن اتفاق المصالحة يتضمن بنودا ال أحد يعرف كيف سيتم " تحسين عالقاتها مع مصر

وأن حماس لن تسمح لعباس بموطئ قدم " إنني ال أرى مصالحة حقيقية على أرض الواقع"وقال . تطبيقها
من أجل تحقيق ذلك ثمة حاجة ألجهزة أمن مشتركة وتمثيل لحماس في الضفة وتمثيل لفتح "ه في غزة وأن

وتحفظ ديسكين من االقتراحات في إسرائيل بشأن تجميد تحويل ". في غزة وأنا ال أرى أن هذا سيحدث
طة من حيث القاعدة فإنه يجب إعطاء المال للسل"أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وقال إنه 

الفلسطينية وإذا لم نعط نحن واألميركيون والدول العربية المال فإنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية وهذا 
اآلن وطالما أن السلطة الفلسطينية لم تتغير فإنه ال "وأضاف أنه ". أصبح أمرا يحتاج إلى قرار إستراتيجي
" فرصة إيجابية"المصالحة :  إلسرائيليةخبراء في الخارجية ا".  يوجد سبب يجعلنا نغير سياستنا تجاهها
السياسية اليمينية في إسرائيل، رأى تقرير سري تم إعداده " الجوقة"من جهة أخرى وبصوت مختلف عن 

إلسرائيل، ووجه " فرصة إيجابية"في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن اتفاق المصالحة الفلسطينية هو 
، يوم األربعاء الماضي، عن "هآرتس"ونقلت صحيفة . التفاقانتقادا مبطنا لردود فعل نتنياهو على ا

الخطوة الفلسطينية ليست خطرا أمنيا، بل هي فرصة إستراتيجية إلجراء تغيير حقيقي في "التقرير أن 
وبدال من رفض ". وهذا التغيير من شأنه أن يخدم المصالح اإلسرائيلية في المدى البعيد. الحلبة الفلسطينية
توجه بناء يؤكد أكثر " للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يوصي التقرير باتخاذ إسرائيلي مطلق

بشأن برنامج الحكومة وعدم استعداد حماس لالعتراف " على المعضلة التي يواجهها الفلسطينيون
وقال التقرير إن توجها إسرائيليا إيجابيا أكثر تجاه الخطوة الفلسطينية سيدعم العالقات . بإسرائيل

على إسرائيل العمل كالعب ضمن فريق وتنسيق رد الفعل تجاه حكومة " األميركية وأن -اإلسرائيلية 
الوحدة الفلسطينية مع اإلدارة األميركية، وهذا األمر سيزيد قوة الواليات المتحدة ويخدم المصلحة 

 المصالحة الفلسطينية ووجه التقرير انتقادا مبطنا لنتنياهو الذي سارع إلى التعقيب على". اإلسرائيلية
على إسرائيل في المرحلة الحالية وقبل توقيع االتفاق أن تتوخى الحذر "ورفضها بالمطلق وجاء فيه إن 
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وأعد التقرير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية وتم ". في سياستها وتصريحاتها
إلى أن دائرة التخطيط " هآرتس"وأشارت . اراكتسليمه إلى ليبرمان والمدير العام للوزارة رفائيل ب

السياسي هي هيئة مؤلفة من دبلوماسيين مهنيين ومسؤولة عن بلورة سياسة إسرائيل في قضايا مختلفة 
حول إخفاقات " لجنة فينوغراد"تتعلق بعالقاتها الخارجية، وتحولت هذه الدائرة في أعقاب استنتاجات 

وأوصى التقرير .  هيئة مركزية في الوزارة بعد أن تم توسيع طاقمهاإسرائيل في حرب لبنان الثانية إلى
السري بأن رد الفعل اإلسرائيلي على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يجب أن يكون موزونا وأن يأخذ 
بالحسبان الحاجة إلى مواجهة نية الفلسطينيين بطلب اعتراف دولي بدولة فلسطينية في الجمعية العامة 

يجب االمتناع عن إطالق تصريحات أو تنفيذ "وجاء في التقرير أنه .  في أيلول المقبللألمم المتحدة
خطوات تقيد أيدي إسرائيل أمام الفلسطينيين في الحلبة الدولية وخصوصا على ضوء التحديات 

وتضمن التقرير عدة توصيات أخرى بينها الحفاظ على ".  اإلستراتيجية المتوقعة خالل العام الحالي
الذي يشكل مصلحة إسرائيلية وأدى إلى "رار التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية استم

كذلك أوصى معدو التقرير أن تطالب إسرائيل بأن يضع ". انخفاض دراماتيكي لألنشطة اإلرهابية
لى القاهرة وأوصوا أيضا بإيفاد وفد إ. المجتمع الدولي معايير مفصلة أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة

إسرائيل توقف تحويل  أموال . إلجراء محادثات من أجل زيادة التنسيق مع الحكم المصري المؤقت
الضرائب وفي غضون ذلك أمر وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتاينيتس، مسؤولين في وزارته بوقف 

إجراء انتقامي على اتفاق تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك ك
بأن شتاينيتس أمر " يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة . المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

موظفين بوزارته إلغاء اجتماع كان مقررا عقده مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني وكان 
مليون شيكل إلى خزينة السلطة  300يفترض أن يصادق الوزير اإلسرائيلي في نهايته على تحويل 

ويشار إلى أن هذه األموال تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب . الفلسطينية
ووفقا للصحيفة فإن شتاينيتس أمر . والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين

ه في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني بتغيير موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر كان مقررا عقد
وقرر شتاينيتس إلغاء االجتماعين في أعقاب . نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء اإلسرائيلية

وقال شتاينيتس خالل هذه . مشاورات مع نتنياهو وكإجراء عقابي للسلطة على توقيعها اتفاق المصالحة
ة الفلسطينيين والتأكد من أن األموال ال تذهب في طريق اإلرهاب يجب التدقيق في وجه"المشاورات إنه 

وعدم االعتراف بإسرائيل، وأنه في هذه الحالة لن تتمكن إسرائيل بأي شكل من األشكال من تحويل 
الهيئة "وكان وزير المالية قد دعي إلى اجتماع ".  أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس

ية اإلسرائيلية الذي عقد يوم الخميس قبل الماضي وتم خالله البحث في رد الفعل الوزار" السباعية
ويذكر أن . اإلسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب اإلعالن عن المصالحة

إسرائيل كانت قد استخدمت إجراءات مشابهة وأوقفت تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية 
استمرار . 2006ي أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها باالنتخابات التشريعية في العام ف

التنسيق األمني واصل الجيش اإلسرائيلي التعاون مع أجهزة األمن الفلسطينية ونفي في هذه األثناء 
كرت صحيفة وذ.  احتمال وقف تعاون كهذا على أثر اتفاق المصالحة وأكد أنه توقع هذه المصالحة

أن الرسائل التي تصدر عن الجيش اإلسرائيلي في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية " هآرتس"
وأنه لم يتم حتى اآلن اتخاذ قرارات بشأن طبيعة التنسيق األمني مع " األمور تسير كالمعتاد"هي أن 

اإلسرائيلية إلى الجيش فإن األخير ال وبغياب تعليمات من الحكومة . األجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية
يعتزم تغيير مستوى التنسيق األمني مع الجانب الفلسطيني لكنه سيراقب ما إذا كان أداء األجهزة 

وينظر الجيش اإلسرائيلي إلى المصالحة على أنها اتفاق يخلو . الفلسطينية سيتغير في أعقاب المصالحة
أمنية، ويقدر أن أحد أسباب اإلعالن عن المصالحة هو من جوهر فعلي أو تفاصيل تتعلق بترتيبات 
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وأضافت تقديرات . االستجابة لمطلب الشارع الفلسطيني الذي يطالب الحركتين بإنهاء االنقسام واالتحاد
الجيش اإلسرائيلي أن الرغبة باالستجابة لطلب الشارع نابعة من أن حكومة حماس والرئيس عباس أيضا 

 لهما وأن التخوف من انتقادات قد تتصاعد وتتفجر كانت بين األسباب التي جعلت تجاوزا الوالية المحددة
" هآرتس"ولفتت . جميع مركبات حماس، في دمشق وغزة وذراعها العسكري، توافق على االتفاق مع فتح

إلى أن أحد المؤشرات التي ستوجه الجيش اإلسرائيلي في قراراته بشأن مواصلة التنسيق األمني سيكون 
سة االعتقاالت التي تتبعها أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأنه في حال توقفت األجهزة عن سيا

إن الجيش اإلسرائيلي رفض " هآرتس"وقالت . اعتقال نشطاء حماس فإن مستوى التنسيق سينخفض
جهزة تصريحات أطلقها سياسيون إسرائيليون، وبينهم وزير الدفاع ايهود باراك، وجاء فيها إن أ

االستخبارات لم تحذر من أن الفلسطينيين على وشك التوقيع على اتفاق مصالحة داخلي ينهي االنقسام 
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن أجهزة االستخبارات لم تحذر بشكل . بين حركتي فتح وحماس

رية اإلسرائيلية كانت عيني من توقيع اتفاق المصالحة قبل يومين لكن تقييمات شعبة االستخبارات العسك
كما أن التقويم االستخباراتي . تتوقع منذ وقت طويل أن توقع الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق مصالحة

إسرائيل تقرر . للمصالحة" احتمال كبير"السنوي األخير الذي تم تقديمه إلى وزير الدفاع أشار إلى وجود 
تصاالت السياسية مع السلطة الفلسطينية على أثر وقف  االتصاالت السياسية وقررت إسرائيل وقف اال
وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن رئيس . إعالن الفلسطينيين عن التوصل إلى اتفاق المصالحة

الحكومة نتنياهو أجرى سلسلة مشاورات في مكتبه في تل أبيب يوم الخميس الماضي وبينها مشاورات 
الوزارية استعرض خالله " الهيئة السباعية" اجتماعا خاصا لـ كذلك عقد نتنياهو. منفردة مع باراك

مسؤولون أمنيون عدة تقارير وتقرر في ختام االجتماع وقف االتصاالت السياسية مع السلطة الفلسطينية 
وقال مسؤولون . وعدم الدخول في مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية يتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة

إذا تغير الوضع وغيرت حماس طريقها واعترفت بإسرائيل فسنبحث ذلك في "ليون إنه سياسيون إسرائي
ويشار ". حينه، وفي هذه األثناء ال توجد أية اتصاالت أو مفاوضات مع الفلسطينيين حتى تتضح الصورة

 2008إلى أن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية متوقفة منذ الحرب على غزة في نهاية العام 
ولم تستأنف سوى لشهر واحد في أيلول الماضي حيث التقى نتنياهو مع غباس ثالث مرات تحت رعاية 
أميركية وعاد بعدها الجمود إلى عملية السالم على أثر رفض نتنياهو مطالب دولية وفلسطينية بتجميد 

المجتمع الدولي لن إسرائيل لن  تقنع أوروبا وتدل تقديرات متطابقة في إسرائيل على أن . االستيطان
وقال مسؤولون سياسيون . يوافق على أية إجراءات عقابية تتخذها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية

يبدو أنه لن يكون سهال إقناع األوروبيين بتبني الخط اإلسرائيلية ": "يديعوت أحرونوت"إسرائيليون لموقع 
و أنه خالل فترة قصيرة ستعاد الكرة إلى والتخوف ه. فيما يتعلق بحماس كشريك بالحكومة الفلسطينية

ولفت المسؤولون ذاتهم إلى ". ملعبنا وستطالب إسرائيل بطرح خطة ونوايا واضحة في المجال السياسي
أنه ال يوجد تأثير على أرض الواقع للموقف األميركي المعارض للتصويت على اعتراف دولي بدولة 

وأضافوا أن .  وعبروا عن خشيتهم من اقتراب ذلكفلسطينية في األمم المتحدة في أيلول المقبل
الفلسطينيين سيدعون أنه توجد وحدة داخل السلطة الفلسطينية اآلن ولذلك فإن اإلعالن عن دولة "

فلسطينية هو أمر صائب أكثر من أي وقت مضى وأن أبو مازن بحاجة إلى مساعدة في االنتخابات 
وقال أحد ".   يحتاج إليها من المجتمع الدولي ومن إسرائيلالفلسطينية في شباط المقبل وهذه المساعدة

من يعتقد أنه ستكون اآلن بضعة شهور من الهدوء فإن أوهامه "المسؤولين السياسيين اإلسرائيليين إن 
ستتبدد وأوروبا تميل إلى إعطاء فرصة للمصالحة والحكومة المشتركة وهذا بالتأكيد لن يخفف عن 

    ".إسرائيل
  10/5/2011، )مدار(سطيني للدراسات اإلسرائيلية المركز الفل
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   في عمانمشعلخالد  .70
  ماهر أبوطير

تتردد معلومات حول احتمال قيام السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بزيارة قريبـاً                
  .والرسميون ينفون وجود اتصاالت حول زيارة لمشعل الى االردن،

 الملك حسين ألمح الى ان االردن ال يقرر عالقاته على اساس عاطفي،           رئيس الوزراء قبل ايام وفي نادي       
في  وهو الكالم الذي تمت ترجمته باعتباره رسالة غزل اردنية باتجاه حماس،           وان كل شيء قابل للتبدل،    

  .هذا التوقيت بالذات
رضـت  والعالقة تع  زارت االردن مراراً خالل الفترة الماضية،      وسطاء من حماس وشخصيات معروفة،    

الى الدرجة التي لبى فيهـا       لكنها عادت وتحسنت في مرحلة معينة،      بعد قصة االسلحة،   الى جفوة كبيرة،  
  .االردن كل طلبات حماس

مروراً برفـع    من تجديد جوازات السفر،    قبل عامين تقريباً،   كانت االستجابة مع حماس تشمل كل شيء،      
 بين مسؤولين وخالد مـشعل،     ي المناسبات كاالعياد،  واالتصاالت الهاتفية ف   قوائم الممنوعين من الدخول،   

  .وصوال الى التنسيق حول قضايا عدة
اذ  وكانت هناك مآخذ حول استعادة عمان للعالقة مع حمـاس،          بعد حرب غزة،   عادت العالقة وانهارت،  

 وان االردن غير قادر على منـاوءة       خرج من خرج ليقول ان االتجاه التصحيحي في العالقة كان خاطئا،          
  .واشنطن وتل ابيب انذاك

وصوال الى قضية    الى سجن قيادات الحركة وتسفيرهم،     من قضية مكتب حماس القديمة الذي تم اغالقه،       
  .خالل السنوات االثني عشر الماضية وشهدت انقالباً جذرياً، االسلحة كانت العالقة عاصفة،

والصحيفة  عما قريب،  س الى االردن،  المقدسية كالم حول زيارة مرتقبة لوفد من حما       "المنار"في صحيفة   
  .وال خلفياتها ايضاً لم تذكر اسماء اعضاء الوفد وال توقيت الزيارة،

واي اعتراضـات سياسـية      ليس من مصلحة االردن معاداة احد سياسياً،اذ ان حركة حماس لها شعبيتها،           
وبكل هـذا    ن مسؤوليها، وحماس ذاتها واصلت احترام االردن،على ألس      كان يمكن انُ تحل،    وفنية عليها، 

  .التقدير لمستشفيات االردن الميدانية في غزة
ان يأتي على رأس الوفد      وتصفية الشوائب فيها،   فال بد لتحسن العالقة،    اذا كان هناك وفد سيأتي لالردن،     

على ماعنده مـن   ويبقى عنيداً عند هذا االسم، اذ ليس معقوال ان يقبل االردن اسماء اخرى،      خالد مشعل، 
  .ومكانة ايضاً في ذات حماس دير وحب لالردن،تق

وهو ايضاً دخل الـى      من محاولة االغتيال في عمان،     مشعل لم ينكر ابداً ان االردن انقذ حياته ذات يوم،         
وتـسبب   تمنح الدفء في الشتاء،    وبقيت العالقة بينه وبين عمان كالمدفأة،      عمان في عزاء والده الراحل،    

  .العرق في الصيف
لطوي صـفحة الخـالف      فال بد ان يأتي خالد مشعل الى عمان،         العالقة ستشهد تصحيحاً فعلياً،    اذا كانت 

 وقد عاد الى الـضفة الغربيـة،       وحتى ال نصحو امام مشعل في المرحلة المقبلة،        بشكل عميق وجذري،  
  .وتبوأ موقعا رفيعاً في الدولة الفلسطينية

  12/5/2011، الدستور، عمان
  

  وسورية... اليمن... ليبيا:  العربية الثورةوحركةالغرب  .71
  بشير نافع . د

فبرايـر الماضـي، كانـت المظـاهرات        /خالل أيام من اندالع الثورة الشعبية الليبية في منتصف شباط         
في بنغـازي، علـى     . الجماهيرية الحاشدة تحرر أكثر من نصف البالد من قوات النظام وأجهزته األمنية           

بية، حيث مقر كتيبة الفضيل، إحدى أهم مراكز الـتحكم والـسيطرة            وجه الخصوص، ثاني أكبر مدينة لي     
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الرئيسة للنظام، نجح الشعب الليبي في اقتحام مقر الكتيبة الهائل، وتحرير كافة المعتقلين من زنازينهـا،                
  .وطرد كافة الموالين للنظام إلى خارج المدينة

 فخالل أيام قليلة من اندالع الثـورة فـي          ولم تقتصر الثورة الشعبية الليبية على مناطق الشرق والوسط،        
مدينة بنغازي، كان الليبيون ينتفضون من أجل حريتهم وكرامتهم في كافة أنحاء ليبيا األخرى، في إجدابيا                

ولكن العنف الذي استخدمه النظـام فـي   . ومصراتة والزاوية والزنتان، بل وفي العاصمة طرابلس أيضاً      
ن أدرك انهيار أجهزته األمنية في أغلب المدن الثائرة، حتى أطلـق            مواجهة شعبه كان بال حساب؛ وما أ      

وألن ليبيـا بلـد فـسيح       . العنان للقوات العسكرية الخاصة لقمع الثورة وإعادة بسط سيطرته على البالد          
األرجاء، بكثافة سكانية ليست كبيرة، وألن الثورة الليبية، كما كل الثورات العربية األخرى لـم تطلقهـا                 

احدة أو حزب سياسي ما، لم يكن من السهل التحكم في رد الفعل الشعبي علـى سياسـة القمـع                    قيادة و 
  . الدموية التي تبناها النظام

وهنـا،  . وبذهاب القوى الليبية الشعبية إلى حمل السالح، تحولت الثورة إلى مواجهة مسلحة مع النظـام              
  . الثورة العربيةوفرت ليبيا فرصة غير متوقعة للتدخل الغربي في مجريات حركة

كتبت من قبل، وأود إعادة التوكيد هنا، أن حركة الثورة العربية ال يجب أن تفهم مـن جهـة شـعاراتها                     
الـشبان التونـسيون    . األبرز المتعلقة بالحريات وحكم القانون والتخلص من طبقـات الحكـم الفاسـدة            

لى وجه اليقين طبيعة هذه األنظمة      والمصريون الذين نجحوا في إطاحة أنظمتهم الحاكمة كانوا يدركون ع         
والخروج الشعبي الهائل والمهيب الذي وضع نهاية لحكمي بن علي ومبارك لـم             . وارتباطاتها الخارجية 

في قلب حركة الثورة العربية، وفي المخزون الجمعي لماليـين العـرب            . تحركه مطالب فئوية محدودة   
يخي على إهانة المئة عام التي وجهت للعـرب،         الذين خرجوا ويخرجون إلى شوارع مدنهم، ثمة رد تار        

وعلى السرقة الفادحة التي قامت بها نخب دولة ما بعد االستعمار المباشر لوعود االستقالل التي قاتل من                 
بكلمة أخرى، ما تحمله حركة الثورة العربية من أهداف ال يقتصر على إقامة دولة              . أجلها اآلباء واألجداد  

ب، ووضع نهاية الحتكار السلطة والثروة؛ بل أيضاً إعادة تأسيس العالقـة مـع              القانون، وحرية األحزا  
القوى الغربية التي استباحت بالد العرب وعبثت بمقدراتهم، باالحتالل المباشر مـرة وبـصورة غيـر                

  . مباشرة مرة أخرى
ح أنهـا لـم     وكما كان حرص الجماهير العربية على أن ال تتحول الثورة إلى دمار أهوج للذات، فالواض              

ال يريد العرب قطيعة مع الغرب، وهـم يـدركون عمـق            . تتبن موقفاً انفعالياً للعالقة مع القوى الغربية      
وضرورة العالقة مع الجار الغربي، ولكنهم يريدون لهذه العالقة أن تؤسس على تقـدير للخـصوصيات                

على أن يوضع حد لالنحياز     والمصالح، على عدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام خيارات الشعوب، و          
وألن هذا التوجه كان وال يزال أحد المحددات الرئيسية لتوجهـات الثـورة             . الغربي البشع للدولة العبرية   

. العربية، فإن أحداً في تونس ومصر لم يكترث كثيراً للموقف الفرنسي أو األمريكي من مطالب الثورتين               
ا تتعلق بفرنسا وأمريكا، بالرغم مـن الـوعي العميـق           لم ترفع الثورتان التونسية والمصرية شعارات م      

تحركت الجماهير العربية في البلدين من      . بعالقة نظامي الحكم السابقين في تونس ومصر بالقوى الغربية        
اعتقاد عميق بأن هذه ثورتها، ثورتها هي، وأنها وحدها من سيقرر مصير بالدها، بغض النظـر عـن                  

قد تعلق موقف واشنطن أو لندن أو باريس برؤيـة العواصـم الغربيـة              ولذا، ف . سياسات القوى الغربية  
  .لمستقبل عالقتها بالشعوب وبالحكم الجديد الذي ستقيمه، وليس بمصير الثورة وحركة الشعب

في مصر وتونس، كما نعلم، لـم يكـن الموقـف           . بيد أن ليبيا أصبحت استثناء، واستثناء كبير بال شك        
عرضت فرنسا ساركوزي إرسال الجندرمة لمـساعدة بـن        . يجابياً في البداية  الغربي من الثورة الشعبية إ    

علي على قمع الحركة الجماهيرية، وظلت وزيرة الخارجية األمريكية أسابيع وهي تؤكد على اسـتقرار               
النظام في مصر؛ بينما لم تنبس عاصمة أوروبية واحدة بكلمة واحدة تجاه الثورة المصرية حتى انقلـب                 

ما حدث، بالطبع، أن القوى الغربية سرعان ما أدركت         . ريكي في صورة لم تعد تقبل التأويل      الموقف األم 
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عمق تيار الثورة والتغيير في العالم العربي، وعملت على اتخاذ مواقف إيجابية من القوى الشعبية كلمـا                 
بعـد التغييـر    أستشعرت قدرتها على تحقيق أهدافها، على أن تنتظر لتعيد ترتيب أوراقها في مرحلة ما               

ففي ليبيا أتيح للقوى الغربية أن تقول للشعوب العربيـة          . وقد كان االستثناء الليبي مكلفاً بالتأكيد     . االنتقالية
أنها لن تستطيع إنجاز هدف التخلص من نظام القمع والسيطرة بدون مساعدة غربية؛ بل أكثر من ذلـك،                  

فـي ليبيـا، باختـصار،      . ام بدون التدخل الغربي   أنها ال تستطيع حتى حماية نفسها من أدوات قمع النظ         
أصبحت القوى الغربية، من حيث لم يرد الليبيون ولم يسعوا، طرفاً في حركة الثورة العربيـة، وعـامالً                  

  .هاماً في تقرير مصير إحدى حلقاتها
 في اليمن، تقوم الدول الغربية، سيما الواليات المتحدة، من حيث جوهر الـسياسة، ولـيس بالـضرورة                

أليس من المدهش، بعد ثالثة شهور من االنتفاضة الشعبية العارمة          . شكلها، بدور أشبه بما يحدث في ليبيا      
في كافة أنحاء اليمن، أن مسؤوالً غربياً واحداً لم يقل بعد أن الوقت قد حان لذهاب علي عبد اهللا صالح،                    

 األسبوع الثاني للثورة المـصرية؟ االعتـذار    أو أن انتقاالً سلمياً منظماً للسلطة البد أن يبدأ، كما قيل منذ           
لواشنطن والعواصم الغربية األخرى بأنها مدينة لعبد اهللا صالح لمساعدته الكبيـرة فـي الحـرب ضـد                  
اإلرهاب، أو أنها تخشى سيطرة القوى اإلرهابية على اليمن بعد سقوطه، أو أنها تقدر وجود دعم شعبي                 

لغربية كانت مدينة لمبارك أكثر بكثير مـن عبـد اهللا صـالح،             فالدول ا . معتبر لنظامه، هو محض هراء    
ولكنها عندما رأت أن من المصلحة الوقوف إلى جانب المطالب بذهابه لم تفكر كثيراً في أيادي الـرئيس                  

وتعي العواصم الغربية جميعها أن الشباب اليمني الذي أطلق الثورة ويقودها ال عالقة             . المصري السابق 
إرهابية، ناهيك عن تجمع األحزاب اليمنية المعارضة؛ هذا إضافة إلى أن حركة الثـورة              له بأية منظمات    

أما . العربية الشعبية أثبتت في صورة قاطعة أنها الطريق الوحيد لمحاصرة جماعات اإلرهاب وتهميشها            
كة اليمنيـة  الدعم الشعبي لعبد اهللا صالح، إن سلمنا بوجود مثل هذا الدعم، فال يمكن أن يقارن بحجم الحر       

  .الشعبية المطالبة بالتغيير ووضع نهاية لحكم الرئيس وأقربائه
ما تعمل القوى الغربية على توكيده في اليمن أن تغييراً لن يتم بدون قرار منها، وأن الشعب اليمني، مهما           

الحال بلغ اتساع حركته الجماهيرية، لن يستطيع إطاحة صالح بدون قرار وموقف غربيين، تماماً كما هو                
ما شهدته تونس ومصر، تقول الرسالة الغربية للشعوب العربية، كان استثناء ال القاعدة، وليس              . في ليبيا 

ثمة ثورة شعبية يمكن أن تنجز هدفها بدون مساعدة غربية؛ ألن مصير هذه المنطقة من العالم يرتبط في                  
المخرج الـذي صـاغته     / نية، أن الحل  والمدهش، مرة أخرى، في الحالة اليم     . النهاية بالدور الغربي فيها   

دول مجلس التعاون الخليجي، التي ال يمكن القول بأنها على خصومة ما مع السياسة الغربية في المجال                 
العربي، لم يجد دعماً ملموساً من واشنطن أو من أية عاصمة أطلسية أخرى، بـالرغم مـن أن الحـل                    

لشعبية، وبني أصالً على هدف االنتقال السلمي، السلس،        الخليجي لم يستجب كلية لمطالب الثورة اليمنية ا       
  . والحذر للسلطة

في النهاية، بالتأكيد، سيستطيع اليمنيون، إن حافظوا على تصميمهم ووحدتهم، واستمروا في اتباع نهـج               
. الثورة السلمية الشعبية، إحداث التغيير وتحقيق أهداف ثورتهم بدون القرار الغربي، وربما بالرغم منـه              

ولكن المسألة األهم اآلن هي سورية، حيث يواجه الشعب بقدر من العنف ال يقل، إن لم يزد، عن العنف                   
والواضح، بعد أكثر من شهرين على اندالع الحركـة الـشعبية           . الذي واجه به النظام الليبي حركة شعبه      

ينما تؤكـد وزيـرة     وب. السورية، أن عاصمة غربية واحدة لم تقل بعد أن على النظام السوري أن يذهب             
مايو أن نظام األسد ال يمكن أن يقارن بنظام القذافي، وأن           / ايار 7الخارجية األمريكية في حديث لها يوم       

واشنطن لم تزل تثق بقدرة الرئيس بشار على اإلصالح، فإن تصريحات سابقة للرئيس أوباما أوحت بأن                
 دمشق من العالقة مع طهـران وقـوى         واشنطن يمكن أن تقايض الموقف من التغيير في سورية بموقف         

من جهة أخرى، سارعت واشنطن أوالً، ثم مجموع الدول األوروبية، إلى           . المقاومة الفلسطينية واللبنانية  
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فرض عقوبات ما على النظام السوري وقادته، ليس هناك من يرى، حتى في اإلدارات الغربية نفـسها،                 
  .م السوري تجاه شعبهأن من الممكن أن تترك أثراً على سياسة النظا

تبني النظام خيار القمع الشامل للشعب، وشعور السوريين المتزايد بأن هذه فرصتهم التاريخيـة إلقامـة                
دولة العقل، والستعادة حريتهم وكرامتهم، يعني أن الحركة السورية قد تأخذ زمناً أطول بكثير مما أخذته                

إليه األمر في اليمن؛ وأن الوضع السوري قد يـصبح          الثورتان التونسية والمصرية، وما يمكن أن ينتهي        
في المقابل، ثمة شكوى متزايدة في بعض أوسـاط المعارضـة           . أكثر دموية من أية حالة عربية أخرى      

الخطـر، أن تتحـول هـذه    . السورية في الخارج من غياب موقف غربي ملموس من الحدث الـسوري           
الدماء، إلى دعوة للتدخل الخارجي على النمط الليبي        الشكوى المشروعة، بتزايد حجم القمع واتساع سفك        

  .أو ما يشبهه
ما ال يجب أن يغيب، أن الرأي العام العربي ليس سعيداً كلية بالدور الغربي في ليبيا؛ وألن سورية هـي                    
سورية، فإن األغلبية العربية، كما هي األغلبية السورية بالتأكيد، لن تقبل بأي حال من األحـوال تـدخالً      

  .بياً في سماء دمشق أو على أرضهاغر
مستقبل بالدنا هو شأننا، وشأننا وحـدنا، ومـصير         : هذا وقت للعودة إلى أولويات حركة الثورة العربية       

  . سورية البد أن يقرره الشعب السوري، والشعب السوري وحده، مهما بلغت التضحيات
  12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  الفلسطينية بعد المصالحة مااحتماالت  .72

  صبحي غندور
فجأة حصل التوافق الفلسطيني على ورقة العمل المصرية، وما في ذلك من مدخل مهم إلعـادة وحـدة                  

االتفاق هو حتماً إنجاز مهم للقيادة العسكرية المصرية التي تولّت          . الجسم الفلسطيني قيادةً وشعباً وأرضاً    
لكن هل سيكون   . يني مصلحة عامة منشودة منذ أعوام     اإلشراف على تفاصيل االتفاق، كما التوافق الفلسط      

االتفاق أيضاً مقدمة الستئناف المساعي األميركية واألوروبية من أجل تحقيق تقدمٍ على مسار المفاوضات              
 اإلسرائيلية؟ أشك بذلك، ألن الحكومة اإلسرائيلية لم تستجب لمطلب وقف االسـتيطان فـي               -الفلسطينية  

الفلسطيني، فلم ستتجاوب اآلن وهي التي اعترضت أصالً على التفاهم الذي حصل            ظّل ظروف االنقسام    
  وحذّرت السلطة الفلسطينية من عواقبه؟» حماس«و» فتح«بين 

فما الممكن حدوثه إذن اآلن بعد توقيع االتفاق الفلسطيني؟ أعتقد أن هذا االتفاق سيفـسح المجـال أمـام                   
 عاماً، بحيـث يمكـن دعـوة وفـد          20ى غرار مؤتمر مدريد منذ      إمكانية الدعوة لمؤتمر دولي جديد عل     

إضـافةً  ) حكومة تكنوقراط (فلسطيني يمثّل الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها اآلن من عناصر مستقلة           
 اإلسـرائيلي،   -إلى سورية ولبنان ودول عديدة أخرى لبحث مشروع التسوية الشاملة للصراع العربـي              

مـن  » الملف الفلسطيني«ساعد كلّها على عقد مؤتمر دولي جديد هذا العام يخرج   فالظروف القائمة اآلن ت   
مأزق الجمود بسبب مواقف حكومة نتنياهو الرافضة لوقف االستيطان، كما سيفسح هذا المؤتمر المجـال               

عربية جديدة مع إسرائيل ترغب واشنطن بتحقيقها نتيجة ضغوط تمارس حاليـاً علـى              » تطبيع«لحاالت  
  .في المنطقة» قوى الممانعة«أطراف 

لقد تحدث الرئيس األميركي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، مـشيراً إلـى                 
 أشهر مـن    6في االجتماع المقبل للجمعية، أي بعد أقل من         » الدولة الفلسطينية «أهمية وجود ممثلين عن     

      درك الرئيس أوباما وإدارته أنذلك غير ممكن في ظّل أسلوب التفاوض الذي كان سائداً في            اآلن، بينما ي 
لذلك يصبح المؤتمر الدولي بديالً مهماً آلليـة مـسار          . األعوام السابقة، والذي وصل إلى طريق مسدود      

 -التفاوض الثنائي في ظّل رغبة أميركية وأوروبية وعربية بالتعامل مع كّل ملفّات الـصراع العربـي                 
  .اإلسرائيلي
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 اإلسـرائيلي، وبـالنّظرة     -بدأت إدارة باراك أوباما عهدها بتأكيد االهتمام بملفّات الصراع العربي           وقد  
اإليجابية للمبادرة العربية، وبأنّها ستعطي لهذا األمر أولوية من خالل اختيارها السناتور جورج ميتـشل               

  .جح بشأن األزمة األيرلنديةليكون موفداً خاصاً لمعالجة ملفّات هذا الصراع، كما سبق له أن فعل ون
أيضاً، بقي الموقف الدولي عموماً متماسكاً خلف األسس التي قد يقوم عليها المؤتمر الدولي المقبل، كمـا                 

  .1860بدا ذلك في قرار مجلس األمن رقم 
حتّى على المستويين العربي والفلسطيني، فقد استمر النهج الذي يراهن على مضمون المبادرة العربيـة               

  .داعية لتسوية شاملة على كل الجبهات والذي يتمسك بشرعية السلطة الفلسطينية وحدهاال
  األجواء المناسبة للمؤتمر الدولي على قاعدة المبادرة العربية قـد حـصل، وسـتكون اآلن               » توفير«إن

ـ               ة غيـر   األولوية حتماً هي إنهاء االنقسام داخل الجسم الفلسطيني وفق ترتيبات تفرز حكومة وحدة وطني
سياسية، وتشرف على إعادة إعمار غزة، وتتولّى أيضاً مسألة تنظيم المعابر إلى القطاع، مع توافق على                

  .استمرار الهدنة األمنية مع إسرائيل وعلى إجراء االنتخابات الفلسطينية في العام المقبل
 غيرها، بحيث يكون قرار     أما المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل، فستكون من مسؤولية قيادة السلطة ال          

المقاومة الفلسطينية إعطاء مهلة زمنية لهذه المفاوضات في ظّل المتغيرات الحاصلة حاليـاً واحتمـاالت               
  .الجدية في تنفيذ مضامين المبادرة العربية

ال إمكانيـة إلنهـاء المقاومـة وال        : فالحرب على غزة وضعت جميع األطراف أمام خالصات جديـدة         
  !ال لتجاوز دور قيادة السلطة أو تجاهل الدعم الدولي والعربي لها: في المقابل. تجاهلهالتجاوزها أو 

                 ن أنهذه الضوابط شكّلت حالةً من الخطوط الحمراء لدى األطراف المختلفة عربياً وفلـسطينياً، إذ تبـي
من يرفـضون   هناك حدوداً ال يمكن تجاوزها من قبل الداعمين للمقاومة، كما ظهرت حدود أخرى أمام               

  .نهج المقاومة
في المحصلة، يبدو أن إدارة باراك أوباما ستعود في سياستها بالمنطقة إلى النهج الذي كانت عليه اإلدارة                 

 -األميركية في فترتي بيل كلينتون من تشجيع على تسويات سياسية، كما حدث في االتفاق الفلـسطيني                 
ن األردن وإسرائيل في اتفاق وادي عربـة، وفـي دعـم            اإلسرائيلي في أوسلو وما بعده، وكما جرى بي       

المفاوضات بين سورية وإسرائيل حتى نهاية عهد كلينتون، وطبعاً مع ضغوط مارستها واشنطن في تلك               
  .الحقبة على أطراف عربية عدة لمباشرة خطوات التطبيع مع إسرائيل دون انتظار لمصير المفاوضات

أوسلو وما بعدها لم تثمـر سـالماً وال انـسحاباً إسـرائيلياً وال دولـة                األمر المختلف اآلن، أن اتفاقات      
 ثـم   2000فلسطينية، وأن نهج المقاومة هو الذي أجبر إسرائيل على االنسحاب من لبنان أوالً في العام                

أيضاً، لم تكن أميركا في حقبة كلينتون بعقد التسعينات متورطةً عسكرياً فـي             . 2005من غزة في العام     
وبٍ بالمنطقة، وال كانت إيران قوة مؤثّرة وفاعلة في أوضاع المنطقة كما هي عليه اآلن، وال كانـت                  حر

هناك مبادرة عربية للسالم مجمع عليها من قبل الحكومات العربية، وال كان هناك هذا االنقسام الحاد في                 
  .الجسم الفلسطيني بل في الرأس الفلسطيني

مة تدفع إدارة أوباما إلى التعامل معها في الشرق األوسط، لكن سياسة اإلدارة             هذه كلّها اآلن متغيرات قائ    
الحالية لن تنفصل عن الرؤية األميركية العامة للشرق األوسط، وهي الرؤية التي وضعت بعهد جـورج                
بوش األب ضوابط المفاوضات العربية اإلسرائيلية في مؤتمر مدريد، ثم رعت خالل عهد بيل كلينتـون                

  .تفاقات والمفاوضاتاال
اإلسرائيلي المشترك، أمام التسوية الشاملة اآلن هو       /األوروبي/لقد كان العائق األكبر، بالمفهوم األميركي     

الحالة الفلسطينية وما فيها من رأسين للجسم الفلسطيني، ومن رفض الرأس الفلسطيني في غزة التخلّـي                
ن المصرية واألردنية هما فـي حالـة معاهـدات مـع            فالجبهتا. عن العمل المسلّح واالعتراف بإسرائيل    

أمـا الجبهـة    . إسرائيل، وهناك مفاوضات غير مباشرة خاصة بالجبهة السورية جرت برعايـة تركيـا            
، 2006 بعـد حـرب صـيف        1701اللبنانية، فقد جرى إخراجها من حلبة الصراع العسكري بـالقرار           
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مـشكلة االنقـسام    «ل تسوية شاملة، لكن بعد حّل       وأصبحت الظروف بالتالي مهيأة لمؤتمر دولي من أج       
لكن الموقف األميركي سيبقى موضع شك لدى العرب طالما استمرت واشنطن في إغفـال              . »الفلسطيني

التعامل مع العدوان اإلسرائيلي على أنَّه حالة احتالل يتوجب وقفها فوراً، وأن إنهاء االحتالل يعني أيضاً                
 بما فيها القـدس الـشرقية،       1967مستقلة على كّل األراضي الفلسطينية المحتلّة عام        بناء دولة فلسطينية    

  .وضرورة تالزم ذلك مع ضمانٍ لحلٍّ عادل لحقوق الالجئين الفلسطينيين
فقد تحدثت واشنطن كثيراً عن دولة فلسطينية، لكن دون تحديد لحدود هذه الدولة وسكانها وعاصـمتها،                

، فحكّـام   »الدولـة الفلـسطينية   «فال يكفي الحديث بالعموميات عن      . ع السلطة فيها  وبال تحديد أيضاً لنو   
إسرائيل أنفسهم قالوا بتلك العمومية، بينما هم يواصلون قتـل الفلـسطينيين علـى األرض الفلـسطينية                 

  فغياب السالم الحقيقي يستحضر الحرب والعنف ويدفع بالخاضعين لالحـتالل إلـى            . ويدمرون ممتلكاتهم 
) الدولي واإلقليمي (وغياب الدور العربي الفاعل هو الذي يستحضر الدور األجنبي          . ارسة حقّ مقاومته  مم

  .وهو الذي يشجع اآلخرين على التدخّل بشؤون العرب وعلى تحويل أرضهم إلى ساحة صراعات
  12/5/2011، الراي، الكويت

  
  الُمحرمالسالم  .73

  خيري منصور
وتطرفاً وقومية في تاريخ الدول العبرية، لكنها األضعف واألكثر جبنـاً           حكومة نتنياهو هي األكثر يمينية      

قبل ثالثة أيام آللون عيدان،     ” هآرتس“في هذا التاريخ، هذه العبارة وردت في خاتمة المقالة المنشورة في            
وثمة مقاالت تصلح ألن تقرأ بدءاً من النهاية، ومن آخر السطر، خصوصاً إذا كانت من هـذا الطـراز                   

ذي يبحث عن النوايا الحقيقية، والمسكوت عنه في تصريحات الساسة، ونتنياهو من هذا المنظور يخفي               ال
موقفه الحقيقي المضاد والمناهض للسالم بافتعال صدمة سياسية كرد فعـل مباشـر علـى المـصالحة                 

المـسكوت  الفلسطينية بين فتح وحماس، وكذلك نائب وزير خارجيته داني ايلون، والمقالة التي تفتـضح               
عنه في تصريحات قادة الدولة الصهيونية تحتكم إلى أمرين، أولهما السيرة السياسية الذاتية لمن يعبرون               
عن الصدمة كرد فعل معلن على المصالحة الفلسطينية، وثانيهما المناخ الصهيوني المسمم ضد الـسالم،               

الدائم بأن ما تحقق سياسـياً هـو نتـاج          ألن الذاكرة اآلثمة، والشعور     ” فوبيا السالم “أو ما يمكن تسميته     
عدوان يتطلبان عدواً دائماً، بحيث إن لم يكن موجوداً يجري اختراعه، وكان أكثر من مفكر ومؤرخ في                 
الغرب قد أشاروا صراحة أو تلميحاً إلى هذه المسألة، فالصهيونية تشترط لبقاء الحد األدنى من االلتئـام                 

 من الخوف كي يتاح للعازفين على وتَرِه تبرير مـا يقترفـون مـن               وجود أعداء دائمين إلفراز ما يكفي     
الجرائم، وحشد التيارات السياسية جميعها من حولهم، إضافة إلى استراتيجية ما يـسمى فـي األدبيـات                 

  .العبرية تأجيل انفجار التناقضات
م، وتحميـل الـوزر     ولم يكن نتنياهو أو نائب وزير خارجيته بحاجة إلى مناسبة كهذه لنعي عملية السال             

للمصالحة الفلسطينية، فثمة من العوامل المضادة للسالم ما يفيض عن حاجة حكومة ليكودية وراديكاليـة               
في عنصريتها كي تواصل اختراع المزيد من أسباب العدوان، خصوصاً ذلك النمط االستباقي منه، والذي               

  .يلوي عنق المنطق والتاريخ والجغرافيا كي تستجيب لنواياه
وقبل أن يتذرع نتنياهو بالمصالحة الفلسطينية لنعي السالم، كان قد أعلن مراراً عن غياب الشريك الفعلي                
في هذه العملية وهو السلطة الوطنية الفلسطينية برمتها، وليس رئيسها أبو مازن فقط، فما الذي طرأ بين                 

 الشروط ليـستكمل دوره فـي       ليلة وضحاها بحيث أصبح الشريك جديراً باالعتراف وبأنه كان قد أنجز          
  الشراكة، لكنه أخطأ عندما قبل بالمصالحة؟

هذا منطق ال يمكن لعاقل أن يتعامل معه، ألنه يضع النتائج قبل المقدمات والدبابات ال العربات فقط أمام                  
الخيول، وحين يقول الفلسطينيون بمختلف فصائلهم إن المصالحة شأن فلسطيني داخلي يرد عليهم نتنياهو              
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أنه ما من شأن فلسطيني يمكن وصفه بأنه داخلي، وبذلك يعبر مباشرة عن فهمه لالحتالل الشامل ومـن        ب
ونخطئ حين نبحـث عـن      . كل الجهات، بحيث يريد الحتالله واستيطانه أن يتمددا أيضاً إلى المستقبل            

اإلجابـات  إجابات دقيقة ألسئلة صيغت على نحو خاطئ وغير منطقي، ألن عدم التوصل إلى مثل هـذه                 
قد ال يكون إضافة أو     ” عيدان“بسبب عيب في السؤال وليس في طاقة البحث عن إجابة، وما قدمته مقالة              

  إضاءة ساطعة لما هو طي الكتمان في الدوائر الصهيونية، لكنه على األقل يفتضح الحفلة التنكرية التـي                 
  

ن، بينما تشكل هذه العوائـق جـوهر        يقودها نتنياهو وآلون بحيث يبحثان عن عوائق للسالم لدى اآلخري         
  .األيديولوجيا االستيطانية لهما

  12/5/2011، الخليج، الشارقة
 

   الفلسطينيين إن سهوا عن الثوراتسامحوا .74
  ماجد كيالي

               لته هو ذاته، صور متعددة، يجرى تنميطه، وباألصحللفلسطيني في المخيلة الشعبية العربية، كما في مخي
  . المناخات، أو االستهالكات، الرائجة في كل مرحلةأسره، على أساسها، وفق

الشعبية العربية، بين اعتباره كائناً ضعيفاً      » الحارات«هكذا تراوحت النظرة السائدة إلى الفلسطينيين، في        
وقـصة  . ، دون أية مستتبعات أخرى، أو بوصفه جباناً هرب من أرضه، أو باعهـا             )فقط(يستحق الشفقة   

ضيهم شائعة، وهي صنو شائعة أخرى مفادها أن جيوش سبع دول عربية دخلـت              بيوع الفلسطينيين ألرا  
فلسطين لتحريرها من اليهود الصهاينة؛ أي أن األنظمة المتسيدة وقتها حاربت، في حين أن الفلـسطينيين                

 لم يجر التحقق منها، أو مراجعتها، إلى      ) الشائعة(وفي حين أن رواية تلك الحرب       . باعوا، وولّوا األدبار  
ـ 5الدرجة الالزمة، فإن التحقيقات بشأن بيوع األراضي أكدت بأن اليهود لم يتملّكوا إال مـا نـسبته               7ـ

؛ أكثرها جاء عن طريق منحها لهم من قبـل اإلدارة البريطانيـة             )قبل النكبة (بالمئة من أراضي فلسطين     
ألراضـيهم  ) ما من لبنان  السي(االستعمارية، كما عن طريق بيوع بعض اإلقطاعيين من البلدان المجاورة           

  .في فلسطين
من قبل النظـام العربـي الـسائد،        ) أيضاً(، وظهور العمل الفدائي، وتظهيره      )1967(بعد النكبة الثانية    

، غاب الفلسطيني الالجئ والـضعيف      )»النكسة«التي اصطلح عليها تخفيفاً اسم      (للتغطية على هذه النكبة     
حتـى  (وفي تلك المرحلة بات كثيرون      . ، والفدائي، والمخلّص  والعادي، لمصلحة صورة الفلسطيني الثائر    
ينظـرون إلـى الفلـسطيني     ) العربية» الثورية»و» الطليعية«من المثقفين ومن المنخرطين في األحزاب       

  .للثورة العربية المفترضة، أو المتخيلة» طليعة«باعتباره » الجديد«
 أدى إلى تعزيز النرجسية، وربما الغطرسة، عنـدهم،         وفي الواقع فإن هذا التنميط اضر بالفلسطينيين، إذ       
والمشكلة هنا أن الفلسطينيين استساغوا هذه الصورة       . بدل حضهم على ترشيد خطاباتهم، وطرق كفاحهم      

المتخيلة فتقمصوها، وحاولوا تمثّلها، في خطاباتهم، وتحركاتهم، إلى درجة أنهم بـاتوا يعتبـرون ذاتهـم            
ي، وإلى حد أنهم توهموا أن بمقدورهم تغيير هذا العالم، أو على األقل الوصاية              بمثابة مركز للعالم العرب   

على التطورات السياسية في األردن، أو على الحركة الوطنية في لبنان، ومناطحة هذا النظام أو ذاك؛ ما                 
  .استنزفهم وصرفهم عن قضيتهم األساسية، وجعلهم جزءاً من اللعبة السياسية العربية

فإن هذا النوع من التنميط أدى إلى نسج األوهام من حول ما يستطيعه الفلسطينيون، من مجرد                بالمحصلة  
عمليات فدائية، وحملهم ما ال يستطيعون حمله، بشأن مساهمتهم في تغيير العالم العربي، في حين إنهـم                 

 عـن   مجرد شعب مشتت، وضعيف اإلمكانيات، ويخضع لوصايات وقيود، من عديد من األنظمة، فضالً            
أن هذا الدور يفترض أن يسند إلى الحواضر العربية الكبرى، أي إلى القـاهرة أو دمـشق أو بغـداد أو                    

  .الجزائر، على سبيل المثال
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أيضاً، فقد نجم عن هذا النوع من التنميط تقديس العمل الفدائي، والمقاومة المسلحة، إلى درجة وضـعها                 
دى إلى انعكاسات سلبية داخلية؛ ضمنها تغذية ميل القيادات         خارج النقد والمساءلة وحسابات الجدوى، ما أ      

المعنية إلهمال عمليات بناء المجالين السياسي والمجتمعي، في مقابل المبالغة بدور التشكيالت الميلشياوية             
  .واألمنية، ما اضر بالحركة الوطنية الفلسطينية، وشوه صدقيتها

، وهـي   »أطفـال الحجـارة   «، التي سميت انتفاضة     )1993ـ1987(بعد ذلك جاءت االنتفاضة الشعبية      
وحينها تمـت إزاحـة     . انتفاضة توخّت مواجهة االحتالل بالحجارة والصدور العارية والعصيان المدني        

، لتحل محلها صور الفلسطينيين العاديين، مـن        »الكالشنيكوف«صورة الفدائي، ببدلته المرقطة وسالحه      
  .بابات وجنود االحتاللأطفال ونساء ورجال وشيوخ، يتصدون لد

وفي هذه المرحلة فقط استعاد الفلسطيني العادي صدارة المشهد، بدل صاحب البندقيـة، أو الفلـسطيني                 
المنتمي للفصائل، لكن ذلك تم، أيضاً، في مقابل حجب صورة الالجئ، الذين كان محجوباً أصالً في حقبة                 

ورة الفلسطيني، فهو الصامد في أرضه، ويقاوم       وفي تلك المرحلة تعدلت ص    ). في الخارج (العمل الفدائي   
االحتالل وجهاً لوجه، لكن ذلك كان على حساب اختزال قضية الفلسطينيين، إلى مجرد قضية اسـتقالل                

وكما هو معلوم فإن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع هذه الصورة، وتمثلتها في خطاباتهـا              . للضفة والقطاع 
  .اسية التي انخرطت فيها، انسجاماً منها مع المشهد العربي والدوليوفي مؤسساتها وفي المسارات السي

تغيرت صورة الفلسطيني إذ بات مجرد مفاوض يبحث عن دولة، وهنا ظهـر             ) 1993(بعد اتفاق أوسلو    
الفلسطيني المهادن والمساوم والمتخاذل والمتسول، وفي مقابل ذلك، ظهرت صورة أخرى، ألول مرة في              

  ).مع العمليات التفجيرية(الفلسطيني كمتطرف، وكإسالمي جديد، وكإرهابي المشهد، وهي صورة 
واضح أن الفلسطينيين، مثلهم مثل غيرهم، ال يمكن اختصارهم، أو تخيلهم، بصورة بعينها، أو تنمـيطهم                
بقوالب جاهزة، ليس في السابق وال في هذا الزمن، ففي كل المراحل كان ثمة فلسطينيون خلف الصورة،                 

 حجبهم أو إسكاتهم، أو الوصاية عليهم، مثلهم مثل غيرهم من المجتمعات العربية التي عانت مـن                 وقد تم 
  .أنظمتها، ومن محاوالت الهيمنة عليها، وتنميطها وفق خطابات وصور معينة

الفلسطينيين إزاء الثورات التي اندلعت في أكثر مـن بلـد   » حيادية«على ذلك ال ينبغي أن يفاجأ احد بـ    
ولعل تفسير ذلك يكمن، بأوجه عدة، فثمة بعـض         . هؤالء لم يكن لهم يد وال صوت مسموع فيها        عربي، ف 

على تضررها مـن    » حماس«؛ فحتى حركة    )بثمن باهظ (الفلسطينيين تعلموا الدرس من التجارب السابقة       
 نظام مبارك، لم تستطع إعالن موقف مؤيد لثورة الشعب المصري، ملتقية في ذلك مع الـسلطة، التـي                 

كما ثمة  . تصرفت، هي األخرى، بوصفها بمثابة نظام من األنظمة، ال بوصفها قيادة حركة تحرر وطني             
بعض الفلسطينيين عرف حده وتوقف عنده، حيث أن المجتمعات العربية أخذت، كل واحدة منها قضيتها               

م لهـم، أو إنهـم      وأيضاً، يمكن تفسير ذلك، بأن بعض الفلسطينيين ملّوا من الدور الذي رس           . على عاتقها 
  .أرادوا أن يخرجوا من الصورة المتخيلة لهم، فآثروا االنزواء والركون

لكن إضافة إلى كل هؤالء ثمة فلسطينيون عاديون، مغلوبون على أمرهم، وبالكـاد يـستطيعون تـدبر                 
  .أحوالهم، يوماً بيوم، ناهيك عن قلقهم المزمن من حرمانهم من الهوية والحقوق والعيش الكريم

هؤالء، على األرجـح،    . الء هم أغلبية الفلسطينيين الصامتة، الذين كان يتم حجبهم، والتحدث باسمهم          هؤ
ينظرون إلى ماحولهم، فال يتخيلون أنفسهم إال في هجرة أخرى، أو لجوء أخر، هائمين علـى وجـوههم                  

بهـم واسـتهالكهم    هؤالء هم الفلسطينيون الحقيقيون، الـذين يـتم التالعـب           . بين حدود البلدان العربية   
وتنميطهم، هؤالء يستحقون بعض الراحة من الثورات، وبعـض لحظـات مـن الـسالم، ويـستحقون                 

  .المسامحة، أو التفهم، إن هم سهوا عن الثورات الجارية
  12/5/2011، الحياة، لندن
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  12/5/2011القدس، فلسطين،   

  


