
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "استراتيجي"خيار التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية : شعث
  تشكيلة الحكومة تعلن في جلسة الحوار المقبلة في القاهرة: "الحياة"الرشق لـ 

  "االحتكار الثنائي"احتجاجاً على  ثمانية فصائل تقاطع مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات المنتظرة
  "إسرائيل"ـ االعتراف بب حماس نصحالرئيس التركي عبد اهللا غل 

 ونم من أراضي البحر الميت الف د١٤٠اإلحتالل يخطط لالستيالء على 

رفض نتنيـاهو:مسؤول أميركي 
يعـزز فـرص     أوبامـا مقترحات  

  اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية
  

 ٣ص ...

 ٢١٥٢ ٢٢/٥/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٢١٥٢:         العدد       ٢٢/٥/٢٠١١ االحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  "استراتيجي"خيار التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية : شعث.٢
 ٥   يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية لبحث الموقف بعد خطاب اوباماعباس.٣
 ٥    يشيد بمواقف األردن الداعمة للقضايا العربيةعباس.٤
 ٥  نقاش حول عقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل إقليمي وليس ثنائيا: الشرق األوسط.٥
 ٦  إعالن الحكومة الفلسطينية الجديدة غداً.٦

    
    :مةالمقاو

 ٦  ما تم تبادله من أسماء بين فتح وحماس غير نهائي: عزام األحمد.٧
 ٦  تشكيلة الحكومة تعلن في جلسة الحوار المقبلة في القاهرة: "الحياة"الرشق لـ .٨
 ٧  "االحتكار الثنائي"احتجاجاً على   حكومة الكفاءات المنتظرةثمانية فصائل تقاطع مشاورات تشكيل.٩
 ٧  قيادي من حماس يدعو لتعليق االتصاالت مع فتح لحين توقف االعتقاالت بالضفة.١٠
 ٨  "إسرائيل"ـبركة وأبو العردات يعدان المصالحة إنتصاراً للقضية الفلسطينية وهزيمة ل.١١
 ٨   اعتراف بشرعية االحتالل ولن يكون هنالك المفاوضات عبثية: أبو زهري.١٢
 ٨   المرحلة تنبئ بإعالن دولة وهناك قاسم مشترك مع إتفاق مكة: دحالن.١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  وباماأزمة مع أياهو ينفي وجود نتن.١٤
 ٩  "ليس سيئاً إلى هذا الحد"خطاب أوباما : باراك.١٥
 ٩  فراج عن شاليط لإل"اجراءات شجاعة"سرائيلية في القدس تطالب نتنياهو بـإتظاهرة .١٦
    

    :األرض، الشعب
١٠  استشهاد فلسطيني بنيران االحتالل وسط قطاع غزة.١٧
١٠   أغرقت القدس بالمستوطنات"إسرائيل": تقرير.١٨
١٠   الف دونم من أراضي البحر الميت١٤٠اإلحتالل يخطط لالستيالء على .١٩
١١   في سجون االحتالل"ثةكار"تحذيرات من .٢٠
١١  ون يقتلون فلسطينيا يشتبه بتعاونه مع االحتالل بالضفةحمسل.٢١
١١  محرومون من جوازات السفر يتهمون حكومة فياض بالتمييز: غزة.٢٢
١٢  عجيل في اإلعمار وإنجاز التعويضاتالت :سكان مخيم نهر البارد اعتصموا.٢٣
١٣   لن تقوم بتسليم جثث شهداء من حماس والجهاد إلى ذويهمتؤكد أنها" إسرائيل".٢٤
١٣   تشرع ببناء مدرستين جديدتين بعد موافقة سلطات االحتاللاالونروا: غزة.٢٥
١٣  حزيران/نيو يو٥" النكسة"دعوات لمسيرات مليونية زاحفة لفلسطين في ذكرى .٢٦
١٤  عين الحلوة تعرض للتعذيب والضرب بآالت حادةمخيم قتيل في العثور على .٢٧
   

   : األردن
١٤   إلى البيت األبيض دينيس روس يقدم نصائح خاطئة:عبداهللا الثاني.٢٨
١٤    في مخيم البقعة ينظمون مهرجانا لنصرة القدس"االخوان المسلمين".٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٢١٥٢:         العدد       ٢٢/٥/٢٠١١ االحد :التاريخ

١٥   حزب دعاء يثمن الجهود الملكية لدعم القضية الفلسطينية : عّمان.٣٠
   

   : لبنان
١٥  سرائيلية الى الشرق االوسطإ الواليات المتحدة تنظر بعيون :نبيه بري.٣١
١٥  دعوة أوباما لقيام الدولة الفلسطينية ولدت ميتة: الحصسليم .٣٢
١٥  "إسرائيلي"إقفال معرض في بيروت بسبب صور لـ .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٦  التوافق مع القيادة المصرية إلنشاء لجنة عليا لتفعيل اتفاقية المصالحة: عمرو موسى.٣٤
١٦  "إسرائيل"ـ االعتراف بب حماس نصحالرئيس التركي عبد اهللا غل .٣٥
١٦   الجديدة المتوجهة الى غزة من مغبة التصدي لقافلة السفن"سرائيلإ"وغلو يحذر أ.٣٦
١٧  قضية شاليط ليست في اختصاصي: العربي..  ليست في خطر"إسرائيل "عالقة بالده بـ.٣٧
١٧  سنبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم:  السعودية"الخارجية".٣٨
١٨  فاة النائبة اإلندونيسية يويو أليسرا إحدى أبرز الشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينيةو.٣٩
١٨  شكوك بنوايا وفد المبادرة اإلسرائيلية: مصر.٤٠
١٩    كفالة نقدية على األسر في غزة٢١٨١التركية توزع " ياردم الي".٤١
   

   :دولي
١٩  وباماأ يعيدون النظر في دعم األمريكيينكبار اليهود .٤٢
١٩  خالفات بين لندن وواشنطن حول الدولة الفلسطينية: البيان اإلماراتية.٤٣
٢٠  الخاصة باألسرى الفلسطينيينتطالب بتنفيذ القرارات الدولية " الشبكة األوروبية".٤٤
٢٠  حل شامل وعادل لمبدأ الدولتين أمر حتمي وليس له بديل: ألمانيا.٤٥
٢٠  بين الفلسطينيين وإسرائيل" سالم"غالبية األمريكيين يستبعدون تحقيق : استطالع.٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  نقوال ناصر... االنتفاضة الثالثة آتية.٤٧
٢٣  نهلة الشهال... مناطق ظّل في المسألة الفلسطينية.٤٨
٢٥  عدلي صادق... حول بيان الفصائل: مشاورات التشكيل الحكومي.٤٩
٢٦  عريب الرنتاوي... بين خطابين .. "حق العودة".٥٠
٢٧  جيمس زغبي... أوباما وخطاب الفرص الضائعة.٥١
    

    :كاريكاتير
***  

  
  يعزز فرص اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية رفض نتنياهو مقترحات أوباما :مسؤول أميركي .١

صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية األميركية بأن رد فعل بنيامين نتنياهو : وكاالت –القدس 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي على سياسة الرئيس األميركي باراك اوباما في الشرق األوسط ربما يؤدي الى 

  .ادمتأييد دولي لالعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول الق



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٢١٥٢:         العدد       ٢٢/٥/٢٠١١ االحد :التاريخ

اإلسرائيلية نشرتها أمس " هآرتس"وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، في مقابلة مع صحيفة 
على موقعها االلكتروني بأن اوباما يشعر بخيبة أمل إزاء رد فعل رئيس الوزراء اإلسرائيلي على سياسته 

  .الخاصة بالشرق األوسط
 بدال من النظر على نحو شامل الى ١٩٦٧ية حدود وأضاف ان اوباما انتقد نتنياهو ألنه يركز على قض

سياساته وبصفة خاصة االقتراح الذي تقدم به بديالً إلعالن من جانب واحد عن دولة فلسطينية في األمم 
  .المتحدة

مشيراً الى إعراب اوباما عن " هناك اشياء كثيرة في خطاب الرئيس تدعم إسرائيل "وأضاف المسؤول 
، ودعوته "حماس"وإدانة األعمال المسلحة التي ترتكبها " فتح"و" حماس"الحة بين قلقه إزاء اتفاق المص

  .للفلسطينيين لوقف الخطوات األحادية بشأن االعتراف بدولتهم
وتابع ان اوباما اعترف بإسرائيل كدولة يهودية، مشيراً الى ان التركيز اإلسرائيلي على قضية حدود 

  . جانبه الصواب١٩٦٧عام
اوباما قدم رؤيته كوسيلة ليتجنب في شهر أيلول تكرار الموقف الذي حدث في شهر شباط واستطرد ان 

عندما صوت مجلس األمن الدولي لصالح ادانة المستوطنات ولجأت واشنطن الى استخدام حق النقض 
  ).الفيتو(

لى إقامة دولة ، وقال انه يتعين على الفلسطينيين ان يدركوا ان قرار األمم المتحدة في حد ذاته لن يؤدي ا
إنهم يدركون انه ليس بمقدورهم تحقيق ذلك اعتماداً على أنفسهم فقط، بدون تعاون الواليات "متابعاً 

  ".المتحدة وإسرائيل
 وتبادل األراضي نقطة ١٩٦٧يتعين النظر الى خطاب اوباما في مجمله، مع اعتبار حدود عام " وقال 

  ."انطالق للمفاوضات وليس النتيجة النهائية
إن وزارة الخارجية األميركية ردت بغضب على موقف نتنياهو أثناء لقائه "هآرتس "وقالت الصحيفة 

  .اوباما
لرئيس الحكومة " التحليل االنتقائي"وقالت الصحيفة ان الخارجية األميركية غاضبة على ما أسمته 

تنياهو بأن إسرائيل لن اإلسرائيلية لما جاء في خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، عندما صرح ن
  .١٩٦٧تنسحب إلى حدود الرابع حزيران 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الخارجية األميركية إن نقاطا كثيرة في خطاب أوباما عبرت عن 
، إال "إرهابية"المصالح اإلسرائيلية، مثل االلتزام األميركي بأمن إسرائيل، واعتبار حركة حماس منظمة 

ال يعرف "وأضاف المصدر نفسه أنه  . اإلسرائيلية قد زاد من خطورة الوضع في ردهأن رئيس الحكومة
  ".كيف سينزل نتنياهو عن هذه الشجرة

 ٢٢/٥/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  "استراتيجي "يةفلسطينال ةاعتراف بالدول المتحدة للحصول على لألممخيار التوجه : شعث .٢

نبيل شـعث   ” فتح“أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة       :عبدالرحيم حسين، عالء المشهراوي، وكاالت    
خالل تصريح صحفي أن القيادة الفلسطينية أصبحت أشد تصميماً على طلب اعتراف المجتمـع الـدولي                

وقـال  . بفلسطين كدولة عضو في األمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، بعد فشل لقاء أوباما ونتنيـاهو               
حدة، خاصة بعدما استخدم نتنياهو ذرائع وحججاً حول الحدود التي ال           بالطبع سوف نذهب إلى األمم المت     “

يمكن الدفاع عنها لكي يبقي على سلب وسرقة أراضينا ويبقي الـسيطرة علـى ثلـث مـساحة األرض                   
نحن نخاطب الرئيس أوباما    “وأضاف  . ”الفلسطينية في غور األردن ويفرض حقائق سكانية على األرض        

 ١٩٦٧يا فخامة الرئيس إال أن تؤيد االعتراف بدولة فلـسطينية علـى حـدود               لم يعد أمامك    : ونقول له 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                    ٢١٥٢:         العدد       ٢٢/٥/٢٠١١ االحد :التاريخ

) سبتمبر(نحن ذاهبون إلى األمم المتحدة في شهر أيلول         . والمساعدة في قبول عضويتها في األمم المتحدة      
  .”مستخدمين كل وسائل الالعنف

، بعد أن نسف نتنياهو مبـادرة       خيار الذهاب إلى األمم المتحدة كان قبل مبادرة أوباما واآلن         “وقال شعث   
األكيـد اآلن أن    “وأضاف  . ”أوباما، فإن خيارنا االستراتيجي لم يتغير ألن نتنياهو رفض أي عملية سالم           

للحصول على عضوية كاملة لدولة     ) سبتمبر(خيارنا االستراتيجي هو التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول          
  .”١٩٦٧فلسطين على حدود عام 

  ٢٢/٥/٢٠١١بي، االتحاد، أبوظ
  

   يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية لبحث الموقف بعد خطاب اوباماعباس .٣
قال مسؤول فلسطيني أمس، إن الرئيس محمود عباس طلب عقد جلسة عاجلة للجنة : ، وفا"رام اهللا

كي باراك اوباما يوم المتابعة العربية لمبادرة السالم لبحث الموقف بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمير
  .الخميس وحدد فيه سياسة الواليات المتحدة تجاه عملية السالم في الشرق األوسط

 رويترز أن االجتماع سيعقد على األغلب في األسبوع -الذي طلب عدم نشره اسمه-وأبلغ المسؤول 
  .القادم

مس، إن فلسطين طلبت أمس وفي القاهرة، قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مساء أ
  ).لجنة المتابعة(من الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل للجنة مبادرة السالم العربية 

وأوضح في تصريح له في الجامعة العربية أن االجتماع سيعقد للنظر في تداعيات خطاب الرئيس 
  . األوسطاألميركي باراك أوباما الذي ألقاه الخميس الماضي حول مستقبل منطقة الشرق

  ٢٢/٥/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  

   يشيد بمواقف األردن الداعمة للقضايا العربيةعباس .٤
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان لالردن ملكا وحكومة وشعبا مكانة خاصة في قلب كل               : رام اهللا 

القيادة (مها األردن   فلسطيني، مستذكراً مواقف االردن تجاه القضية الفلسطينية والتضحيات الكبيرة التي قد          
  .في سبيل قضايا االمة) والشعب على حد سواء

وأكد الرئيس الفلسطيني خالل استقباله في مقر السلطة الوطنية الفلسطينية الليلة قبل الماضية وفود الفرق               
االردنية المشاركة في بطولة فلسطين الدولية لكرة القدم والوفد االعالمي المرافق، أهمية الـدور الـذي                

  لعبه اإلعالم في دعم القضية الفلسطينيةي
واعرب عن تقديره للقاءات العربية الرياضية التي تقام على األراضي الفلسطينية، مشيدا بـدور االردن               
في دعم الرياضة الفلسطينية ومتابعتها وحرصها على المشاركة سواء من خـالل زيـارات عـدد مـن                  

  . الدولة تجاه األشقاءالقيادات الرياضة أواإلعالمية من منطلق توجه
 ٢٢/٥/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  نقاش حول عقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل إقليمي وليس ثنائيا: الشرق األوسط .٥

، أن مشاورات تجري فـي أروقـة   "الشرق األوسط"أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ:  كفاح زبون -رام اهللا 
  .حل إقليمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيليالقيادة الفلسطينية ومع دول عربية، من أجل تبني فكرة 

أي أن يكـون الحـل      .. يجري تداول عقد مؤتمر دولي من أجل الوصول إلى حل إقليمي          "وقال المصدر   
، باعتبار أن المفاوضات انتهت وال يوجد ما يمكن التفـاوض           " إسرائيليا وليس فلسطينيا إسرائيليا    -عربيا  
م عند القيادة، هناك مشاورات داخلية ومع دول عربية، هنـاك           هذا األمر لم يحس   "وبحسب المصدر   . عليه
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مصر تؤيـد الفكـرة     "وحسب المصدر   . "من يرى عقد المؤتمر فكرة تستحق، وهناك من يراها بال طائل          
  ."وكذلك فرنسا

وال يملك الفلسطينيون خيارات كثيرة، فإما قبول عقد مؤتمر دولي، والوصول إلى حل إقليمي، أو الذهاب                
 قرر الفلسطينيون التمسك بحـق      "مؤتمر دولي "ولحين بلورة موقف من      . س األمن لطلب الدولة   إلى مجل 

  القادم لطلب االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة) أيلول(الذهاب إلى مجلس األمن في سبتمبر 
  ٢٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  إعالن الحكومة الفلسطينية الجديدة غداً .٦

 اإلخبارية إلى مصادر فلسطينية موثوقة قولهـا إنـه          "معا" نسبت وكالة     غربية عبد الجبار أبو     -عمان  
ينتظر أن يتم اإلعالن عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة غدا االثنين، وذلك بعـد موافقـة حركتـي       

إلى ذلك، قالت هذه المصادر إن ما يجري من االتـصاالت           . حماس وفتح على رئيس ووزراء الحكومة     
، وكشفت تلك المـصادر أن      "فياض لم يعد مرشحا لتشكيل الحكومة االنتقالية المقبلة       "حكومة إن   لتشكيل ال 

  . وزيرا ١٩ وزيرا بدال من ٢٤عدد وزراء الحكومة قد يصل إلى 
 توصلتا إلى حل بخصوص مشكلة االعتقـال        "حماس" و "فتح"من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن حركتي      

وتوقعت المصادر أن يتم االتفاق على آلية لإلفراج        . اع غزة بشكل مبدئي   السياسي في الضفة الغربية وقط    
عن المعتقلين تضعها الحكومة المقبلة عبر تشكيل لجنة خاصة تشارك فيها الحكومة والمنظمات الحقوقية              
واألجهزة األمنية، بحيث إن المنظمات الحقوقية ستكون مفوضة للحكم على وجاهة األسباب التي تـساق               

  .إبقاء أي معتقل في السجنلتبرير 
  ٢٢/٥/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  ما تم تبادله من أسماء بين فتح وحماس غير نهائي: عزام األحمد .٧

أكد عزام األحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار الفلسطيني، أن ما تم تبادله من :  صالح جمعة- القاهرة
صية رئيس حكومة الوحدة الوطنية أسماء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة قبل أربعة أيام حول شخ

الفلسطينية المقبلة وأعضائها، غير نهائي، وأنه سيتم حسم هذا الموضوع داخل الوطن بالتشاور مع 
نحن متفائلون كثيرا بنجاح  "وقال األحمد. الرئيس محمود عباس وبقية الفصائل والتنظيمات الفلسطينية

جواء لتطبيق االتفاق وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل االتفاق، وقد أنجزنا الكثير على طريق تهيئة األ
االنقسام في غزة، حيث تم االتفاق على وقف منع السفر واإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وأمور أخرى 

  ."تصب في صالح تعزيز العالقة بين الفصائل
٢٢/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  

  
   في جلسة الحوار المقبلة في القاهرةتشكيلة الحكومة تعلن: "الحياة"الرشق لـ  .٨

 عضو المكتب السياسي لحركة ،قال عزت الرشق:  فتحي صباح- غزة ، جيهان الحسيني-القاهرة 
، في "سيتم إعالن اسم رئيس الحكومة والوزراء في جولة الحوار المقبلة في القاهرة قريباً"حماس انه 

ة في حركة فتح صخر بسيسو سيتوجه إلى غزة وقت أكدت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزي
بعد لقاءات موسكو بهدف استكمال مشاورات تشكيل الحكومة، مضيفة أن توافقاً تم بين حركتي فتح 
وحماس على أن يتم االتفاق على األسماء في األراضي الفلسطينية وليس في الخارج، وأن تؤدي 

س من دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عبا
  .كما يقتضي الدستور
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ورفض الرشق ما يتردد عن أن استبعاد رئيس الحكومة في رام اهللا سالم فياض عن رئاسة الحكومة 
ال يجوز تعليق إنهاء ":  في القاهرة"الحياة"االنتقالية المقبلة سينعكس سلباً على المصالحة، وقال لـ 

  . "الحصار على اسم شخص من هنا أو من هناك مهما بلغت قيمتهاالنقسام وكسر 
يخضع "ورأى الرشق أن الحكومة المقبلة ستكون وطنية مستقلة، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة 

وأوضح أن األيام القليلة المقبلة ستشهد طرح مزيد من األسماء . "لحكم توافقي بين جميع القوى والفصائل
، رافضاً الخوض في "األبواب لم تغلق بعد أمام المرشحين":  حركتا فتح وحماس، وقالالتي قد ترشحها

  ."ألن هناك التزاماً من الجميع بعدم اإلعالن عن األسماء المرشحة"التفاصيل 
 في غزة أنه تم االتفاق على عدم عقد أي اجتماع في "الحياة"في هذه األثناء، قالت مصادر فلسطينية لـ 

لية للجنة المكلفة بحث ملف منظمة التحرير، على أن يعقد أول اجتماع لها بعد أسبوع من المرحلة الحا
تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للبحث في اختيار الشخصيات 

 ال يتعارض مع المستقلة التي ستنضم إلى اإلطار القيادي الموقت المكلف التقرير في الشأن الفلسطيني بما
  .صالحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة

٢٢/٥/٢٠١١، الحياة، لندن  
  
  "االحتكار الثنائي"احتجاجاً على  ثمانية فصائل تقاطع مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات المنتظرة .٩

 قررت ثماني قوى تنضوي في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، االمتناع : نائل موسى–-رام اهللا
المشاركة في المشاورات الجارية لتسمية مرشحين لرئاسة وعضوية حكومة الكفاءات الوطنية عن 

  .المستقلة المزمع تشكيلها وفق اتفاق المصالحة
 وتفرد حركتي فتح "واعتبرت القوى المقاطعة بمثابة احتجاج على ما وصفته بـ نهج االحتكار الثنائي

عزل عن مشاركة القوى والشخصيات التي ساهمت في وحماس ببحث واقرار آليات تنفيذ االتفاق بم
  .الحوار الوطني

وقالت القوى الثماني أنها في حل من المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر باالتفاق الثنائي بين ما وصفته 
داعية الى توافق الجميع على اآلليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح التفاق . بقطبي االنقسام

  .المصالحة على أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة
، جبهة )فدا(وكان قادة الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية عقدوا الليلة قبل 
اعاً على اعلى مستوى في مدينة رام اهللا لبحث التطورات على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الماضية اجتم

  الذي أبرمته القوى في القاهرة مطلع الشهر الجاري،
٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  قيادي من حماس يدعو لتعليق االتصاالت مع فتح لحين توقف االعتقاالت بالضفة .١٠

ادي في حركة حماس األسير رأفت ناصيف، إلى تعليق االتصاالت مع حركة فتح لحين  دعا القي:رام اهللا
  . رغم توقيع اتفاق المصالحة" بمهزلة االعتقاالت واالستدعاءات"توقف ما وصفه 

نسخة " سما "وقال ناصيف األسير في سجون االحتالل في تصريح صحفي سرب من سجنه ووصلت لـ
  ". تح يعني غطاء لهذه الممارسات الهدامةاستمرار التواصل مع ف"عنه، إن 

٢١/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية  
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  "إسرائيل"بركة وأبو العردات يعدان المصالحة إنتصاراً للقضية الفلسطينية وهزيمة لـ .١١
 للنكبة الفلسطينية أمس، تحدث فيها كل ٦٣في قصر القنطاري ندوة في الذكرى الـ" تيار المستقبل"نظم 

 حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، عضو من، أمين سر
  .المكتب السياسي في تيار المستقبل نصير االسعد ومدير مكتب القدس خليل شقير

التحدي االصعب هو النجاح في تطبيق االتفاق بين الفلسطينيين وليس "أشار أبو العردات، الى أن و
التكاتف من اجل مواجهة محاوالت اسرائيل الهادفة الى إفشال المصالحة "إلى ، داعيا "التوقيع فقط
  ".الفلسطينية
المصالحة أنهت االنقسام الوطني الفلسطيني، وأنتجت حالة ايجابية شعبية، وحققت انتصارا "وذكر أن 

نتزاع للديموقراطية الفلسطينية، ما عزز في دفع وتطوير الهجوم السياسي الديبلوماسي، من أجل ا
  ".االعتراف من قبل االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

تعريفا بالقضية الفلسطينية، وبمكوناتها الثالث، وهي األرض المحتلة، والشعب الذي اقتلع "وقدم بركة 
حل هذه "، مذكرا بأن "بالقوة من أرضه بفعل المجازر الصهيونية، والمقدسات االسالمية والمسيحية

  ".ر األرض، وعودة الالجئين الفلسطينيين واستعادة المقدساتالقضية يشمل تحري
أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية، ألن العدو الصهيوني كان يراهن على االنقسام، وقد : "وقال

عندما يعجز العدو االسرائيلي عن التنبؤ بما "، موضحا أنه "جاء الرد من خالل هذه المفاجأة الفلسطينية
حكومة واحدة للشعب الفلسطيني ستتشكل قريبا، من اجل أن "، وأن "انجاز لألمة العربيةسيحصل فأن هذا 

توحد اجهزة السلطة، وترفع الحصار عن غزة، وتعمل على بنائها، وإعادة ترتيب أوضاع األجهزة 
  ".األمنية الفلسطينية

مقاومة " داعيا إلى ،"تشكل المصالحة الفلسطينية نموذجا في لبنان بين األطراف"وأمل األسعد، أن 
  ".فلسطينية جديدة، تزاوج بين الصراع السياسي ـ الديبلوماسي وبين االنتفاضة الشعبية

أننا نحتفل معكم بعرس المصالحة، "، موضحا "تيار المستقبل"المصالحة الفلسطينية باسم "وبارك 
  .دةونتضامن مع وحدتكم، التي تضع نضالكم من اجل االستقالل الوطني في رحاب جدي

٢٢/٥/٢٠١١، المستقبل، بيروت  
 

  اعتراف بشرعية االحتالل ولن يكون هنالك المفاوضات عبثية: أبو زهري .١٢
إعالن " إن "فرانس برس"سامي أبو زهري لوكالة حماس  قال الناطق باسم حركة : رويترز–غزة 

مفاوضات وعلى نتانياهو أنه لن يكون هناك انسحاب من حدود األراضي المحتلة هو دليل على عبثية ال
لى اعتماد استراتيجية إ"ودعا . "خطأ استمرار اللهث خلف سراب التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي

. "فلسطينية عربية تعتمد على أساس المقاومة والتمسك بالحقوق في مواجهة هذه الغطرسة اإلسرائيلية
ي اعتراف بشرعية االحتالل حماس تؤكد مقابل هذه التصريحات أنه لن يكون هناك أ"وأكد مجدداً أن 

  ."على أي شبر من أرض فلسطين
٢٢/٥/٢٠١١، الحياة، لندن  

 
  المرحلة تنبئ بإعالن دولة وهناك قاسم مشترك مع إتفاق مكة: دحالن .١٣

 عضو المجلس ،رأى محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:  وكالة قدس نت لألنباء-رام اهللا 
 هو ،سم المشترك ما بين إتفاق مكة وإتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينيةالقاأن  ،التشريعي الفلسطيني

  . مؤكداً أنه سيعود إلى قطاع غزة،أنهما لم يحسما العديد من الملفات السياسية واألمنية
إن إتفاق المصالحة زواج وطني " ":وكالة قدس نت لألنباء" وقال دحالن في سياق حوار أجرته معه 

 إضافة إلى إجتياح فكرة الدولة ،ة أبرزها الحراك الشعبي الرافض لبقاء اإلنقسامفرضته إستحقاقات عد
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كما أكد أنه ما زال يزاول مهامه كعضو لجنة  .الفلسطينية لمنابر الدول العظمى وأروقة المجتمع الدولي
 ".لك وهو فقط المخول بنزعها عني إذا قرر ذ،المؤتمر السادس منحني الثقة" :مركزية منتخب، قائالً

  : لالطالع على النص الكامل للحوار
188406=Id&news_view=page?php.index/new/arabic/com.qudsnet.www://http  

٢١/٥/٢٠١١، وكالة قدس نت  
  
  وباماأزمة مع أ ينفي وجود نتنياهو .١٤

مريكي زمة مع الرئيس األأسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يواجه نفى رئيس الوزراء اإل: )رويترز(ن واشنط
  .باراك اوباما بعد خالفهما العلني بشأن حدود دولة فلسطينية في المستقبل

التقارير التي تحدثت عن وجود خالف اخرجت عن "ن أونقل عن نتنياهو قوله من خالل متحدث 
  ."سياقها
يناهو قد رفض بشكل صارم في البيت االبيض يوم الجمعة رؤية اوباما لحدود دولة فلسطينية في وكان نت

  .الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة فيما بدا انه بداية خالف عميق بين الواليات المتحدة واسرائيل
 ولكنها خالفات انه امر حقيقي انه توجد بيننا بعض الخالفات في الرأي"نقل المتحدث باسمه عنه قوله و

   .اظهر التزامه بامن اسرائيل قوال وفعال"وقال المتحدث ان نتنياهو يعتقد ان اوباما  ."بين اصدقاء
٢٢/٥/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء  

  
  "ليس سيئاً إلى هذا الحد"خطاب أوباما : باراك .١٥

ي باراك أوباما الذي  اعتبر وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك، أن خطاب الرئيس األميرك:وكاالت
، "سيئا إلى هذا الحد"، ليس ١٩٦٧ والفلسطينيين على أساس حدود "إسرائيل"دعا فيه إلى اتفاق سالم بين 

  . مقلال من أهمية الخالفات مع واشنطن
ال (...) ليس سيئا إلى هذا الحد "وقال باراك في حوار تلفزيوني عبر القناة اإلسرائيلية الثانية إن الخطاب 

  ". ١٩٦٧ بالعودة إلى حدود "إسرائيل"د أن الرئيس طالب اعتق
ويتناقض موقف باراك مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة القتراح أوباما لجهة العودة إلى 

  . ١٩٦٧حدود 
قال إنه ينبغي التفاوض حول ترسيم الحدود المقبلة مع دولة "وأضاف باراك إن الرئيس باراك أوباما 

  ".  على أساس هذه الخطوط، مع تبادل لألراضي يوافق عليه الجانبانفلسطينية
في ) أسالفه(ال يختلف عن المواقف التي اتخذها "واعتبر أنه في ظل هذه الشروط، فان موقف أوباما 

  ". الماضي
كذلك، أشاد باراك برفض أوباما في خطابه تأييد اعتراف لألمم المتحدة بدولة فلسطينية ضمن حدود 

  .سبتمبر/  األمر الذي يسعى إليه الفلسطينيون في أيلول،١٩٦٧
٢٢/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين  

 
  فراج عن شاليط لإل"اجراءات شجاعة" بـتطالب نتنياهو في القدس ة إسرائيليةظاهرت .١٦

مس في القدس مطالبين باالفراج عن الجندي غلعاد أ تظاهر مئات االسرائيليين :ب.ف. ا-القدس المحتلة 
  . في قطاع غزة٢٠٠٦يط االسير منذ شال

نطالب " الذي دعا الى التظاهرة لفرانس برس "نساء من أجل غلعاد شاليط"وقالت مسؤولة في منتدى 
 "باتخاذ اجراءات شجاعة عبر االفراج اذا اقتضى االمر عن مئات) بنيامين نتنياهو(رئيس الوزراء 

  .المعتقلين الفلسطينيين
٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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   فلسطيني بنيران االحتالل وسط قطاع غزةاستشهاد .١٧

، مواطن فلسطيني برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق مخيم البريج         ٢٠١١-٥-٢١استشهد، فجر السبت    
 ١٨وقالت مصادر محلية إن الطواقم الطبية تسلمت جثمان الشهيد إبـراهيم فـرج اهللا               . وسط قطاع غزة  

وكان الجيش اإلسرائيلي أفاد بأن قواته قتلت فلسطينيا اقترب مـن           . نصيراتعاما وهو من سكان مخيم ال     
قـوة  " وقال ناطق باسم الجيش، لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، إن         . السياج الفاصل لحدود وسط قطاع غزة     

إسرائيلية رصدت فلسطينيا وهو يزحف باتجاه السياج األمني فقام الجنود بإطالق النار باتجاهه مـا أدى                
  .، كما قال"لى إصابتهإ

  ٢١/٥/٢٠١١، فلسطين أون الينموقع 
  
   أغرقت القدس بالمستوطنات"إسرائيل": تقرير .١٨

قال تقرير االستيطان األسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االسـتيطان فـي منظمـة                
  ". بالمستوطناتإن حكومة االحتالل اإلسرائيلي أغرقت مدينة القدس المحتلة:" التحرير الفلسطينية
 وحدة سكنية في شرقي     ١٥٥٠التابعة لبلدية االحتالل، عن إقامة      " لجنة التنظيم والبناء  "وأعلنت ما تسمى    

  .القدس المحتلة
ـ     نسخة عنه، أنه تم الكشف عن نية المجموعات الـشبابية          " فلسطين أون الن  "وبين التقرير الذي وصلت ل

  .يدة في مناطق حساسة في الضفة الغربيةللمستوطنين بإطالق ثالث بؤر استيطانية جد
العبرية أن وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك، صادق قبل ثالثة أسابيع على            " هآرتس"وكشفت صحيفة   

  ".كرني شومرون"و" بيتار عيليت"و" أفرات:"بناء مئات المساكن في مستوطنات 
لمزيد مـن االنتهاكـات بحـق المـواطنين         هذا وشهد األسبوع الفائت، في الفترة التي يغطيها التقرير، ا         

  .الفلسطينيين وممتلكاتهم
  ٢١/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   الف دونم من أراضي البحر الميت١٤٠ يخطط لالستيالء على اإلحتالل .١٩

قال المحامي غياث ناصر الذي يعالج هذه القـضية ان المـسؤول عـن              :  كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   
 طلبـا لتـسجيل     ١٢في بيت ايل قدم     ) الحكم العسكري ( ي االدارة المدنية االسرائيلية     اراضي الحكومة ف  

االراضي المحاذية للبحر الميت وان جزءا من االراضي تقع تحت مياه البحر كاراضـي دولـة تكـون                  
واشار الى ان مساحة االراضي المطلوب تسجيلها حـسب          .السلطة عليها للمسؤول عن اراضي الحكومة     

  . الف دونم١٤٠تسجيل تبلغ طلبات ال
ويدعي المسؤول عن اراضي الحكومة ان االراضي المذكورة هي اراضي دولة حيث انها تـشكل فـي                 

 وعليه فان هـذه     ١٩٤٦القسم االول منها االراضي المحاذية للبحر الميت والتي جفت من البحر منذ عام              
  .ليين وانما تعود ملكيتها للدولةاالراضي التي جفت ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المح

اما بخصوص القسم االخر من االراضي المطلوب تسجيلها الواقعـة تحـت الميـاه فيـدعي المـسؤول           
االسرائيلي ان هذه االراضي من المتوقع ان تجف في السنوات القادمة من اراضي البحر الميت وعليـه                 

  . بشكل فعليفهو يطالب بتسجيلها كاراضي دولة بشكل مسبق وقبل ان تجف
وقد تقدم المحامي غياث باسم القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت باعتراض على طلبـات التـسجيل                
معتبرا ان المسؤول االسرائيلي عن اراضي الحكومة ال يملك الصالحية اصال حسب القانون الدولي في               

قانون الـدولي المتعلـق بحكـم       المباشرة باجراء تسجيل هذا الحجم الكبير من االراضي اذ انه حسب ال           
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االراضي المحتلة تقتصر سلطة المحتل على الصالحيات في الجانب االمني وعلـى اتخـاذ اجـراءات                
  ).المحميين(لمصلحة السكان المحليين 

  ٢٢/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   في سجون االحتالل"كارثة" من تحذيرات .٢٠

 إن الظـروف التـي يعيـشها        "حسام"حررين  قالت جمعية األسرى والم   :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة
، تنذر بكارثة خصوصاً مع اسـتمرار       "أيشل"األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، السيما في سجن         

  .اإلجراءات التعسفية وعمليات القمع المستمرة بحق األسرى الفلسطينيين
ظروفـاً اعتقاليـة    أسرى سجن أيشل يعيشون     " في بيان صحافي صدر أمس إن        "حسام"وأضافت جمعية   

صعبة، أثرت سلباً على أوضاعهم المعيشية، التي باتت أشد صعوبة جـراء ممارسـات إدارة الـسجن،                 
  ."وخاصة بعد أحداث األسبوع الماضي

 إلى أن األسرى يتعرضون الستفزازات يومية من قبل إدارة المعتقل، خاصـة سياسـة               "حسام"وأشارت  
، ويحتجزون لفترات طويلة داخل زنازين مظلمة       "م ألتفه األسباب  التي باتت تطبق عليه   "العزل االنفرادي   

وتقطع عنهم كافة أشكال التواصل، ويحرمون من كافة حقوقهم األساسية كالخروج للفورة واالسـتحمام،              
إضافة لسياسة العقوبات الجماعية كحرمان قسم بأكمله من دخول السجائر أو متطلبات أخرى يحتـاجون               

  .إليها
ك، بدأ األسرى أمس اليوم السادس من إضرابهم التدريجي عن الطعام، والذي شـمل سـتة                في موازاة ذل  

  .سجون إسرائيلية
وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن إضراب األسرى سيشمل، للمرة األولى منذ بداية الـشهر الجـاري،                

  ."نفحه" و"نعسقال" و"رامون" و"إيشل"، علما بأنه كان يشمل سابقا سجون "جلبوع" و"هداريم"سجني 
وتتعلق مطالب األسرى بوقف سياسة العزل االنفرادي وإلغاء العقوبات التي تفرض علـيهم مـن إدارة                
السجون بعد أيام اإلضرابات، وقضايا أخرى ذات العالقة بمنـع الزيـارات والتفتيـشات واالنتهاكـات                

  .األخرى
  ٢٢/٥/٢٠١١، البيان، دبي

   مع االحتالل بالضفة يقتلون فلسطينيا يشتبه بتعاونهونحمسل .٢١
 قالت مصادر أمنية ان مسلحين ملثمين قتلوا امس بالرصاص فلسطينياً يعتقدون أنه             - رويترز   -رام اهللا   

قتل في قرية بيـت     )  عاماً ٣٢(وأضافت ان عمر حلوان     . متعاون مع اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة      
ه شابان ملثمان لم يغادراه حتى تأكدا من        دجن شرقي مدينة نابلس بأكثر من عشر رصاصات اطلقها علي         

وأضافت ان القتيل كان محتجزاً لدى السلطة الفلسطينية بتهمة التخابر مع االحتالل االسرائيلي، اال              . مقتله
  .انه تم االفراج عنه

وقال بيان صادر عن الشرطة الفلسطينية انها فتحت تحقيقاً في الحادث، وهو الثاني مـن نوعـه خـالل                   
وسبق ان قتل مواطن من مخيم الجلزون القريب من رام اهللا لالشتباه في تعاونه مع               . جاري فقط الشهر ال 

  .االحتالل االسرائيلي
  ٢٢/٥/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  محرومون من جوازات السفر يتهمون حكومة فياض بالتمييز: غزة .٢٢

ان الجندي المجهول    شارك عدد كبير من أهالي غزة في اعتصام نظموه أمس في ميد            :  حامد جاد  -غزة
وسط المدينة احتجاجاً على رفض وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف األعمـال الفلـسطينية التـي                

  .يرأسها سالم فياض في الضفة الغربية إصدار جوازات سفر لهم
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ورفع المشاركون في االعتصام يافطات كتب عليها عبارات أشارت إلى األضرار التي لحقت بهم جراء               
صولهم على جوازات سفر ورددوا هتافات نددت بسياسة حكومة فياض التي اتهموها بالتمييز بين              عدم ح 

  .أبناء الوطن الواحد عبر رفضها منحهم جوازات سفر على خلفية انتماءاتهم السياسية
فيما رفع آخر الفتـة     " جواز السفر يعني عالجا، حجا، تعليما، عمرة      " ورفع رجل مقعد الفتة كتب عليها       

  ".كلنا فلسطينيون يكفي حزبية"ب عليها كت
وكانت حكومة فياض أوقفت إرسال دفاتر جوازات السفر إلى غزة منذ نحو عـامين، وباتـت طلبـات                  
الغزيين للحصول على جواز سفر التي تقدم عبر مكاتب خاصة في الـضفة الغربيـة تخـضع لفحـص              

ات منع متكررة حسب منظمات حقوقيـة       المخابرات الفلسطينية في الضفة قبل إصدارها حيث تقوم بعملي        
  .فلسطينية

واعتبر مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل أبو شمالة أن منع إصدار جوازات السفر يعد تجاوزا                
  .للدستور والقانون األساسي، مشددا على أنه ال يوجد أية حالة ممنوعة ألسباب قضائية

  ٢٢/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  التعجيل في اإلعمار وإنجاز التعويضات : اعتصموا مخيم نهر الباردسكان .٢٣

اعتصم سكان مخيم نهر البارد وعدد من أبناء القرى والبلدات المجاورة فـي الـشارع           ":النهار "-عكار  
العام للمخيم، بدعوة من اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في الشمال، في الـذكرى الثالثـة ألحـداث                 

  ".فلسطين االم"تافات تؤكد العودة الى وردد المعتصمون ه. المخيم
التعجيل في اتمام اعمـار المخـيم       "في لبنان مروان عبد العال الى       " الجبهة الشعبية "ودعا المسؤول عن    

وتسليم الممتلكات النهرية الى اصحابها، وتشريع المخيم الجديد وعقد مؤتمر ثان لجمع االموال من أجـل                
  ".تصاريحاالعمار وتعويض االهالي والغاء ال

، متمنياً علـى    "برفع المعاناة عن ابناء المخيم    "في لبنان علي بركة     " حماس"وطالب المسؤول عن حركة     
لماذا لم ينته اعمار الرزم الثالث االول حتى        : "وسأل". االونروا وقف الفساد المستشري في ملف المخيم      "

  ".اليوم؟
، "ان شعب فلسطين يريد العودة الى فلسطين      "يصل  في لبنان علي ف   " الجبهة الديموقراطية "واكد أمين سر    

  ".لوال اصرار اهل المخيم البارد، لما تحقق االعمار"معتبراً انه 
". ان ال وطـن للفلـسطيني االّ فلـسطين        "في لبنان فتحي ابو العردات على       " فتح"وشدد أمين سر حركة     

ه الى سابق عهده والتعجيـل فـي        برفع الحالة العسكرية عن المخيم وإعادة الوضع في       "وطالب الحكومة   
  ".اعادة االعمار

ان ينظـروا   "وتمنى رئيس بلدية ببنين احمد المير في كلمة باسم اتحاد بلديات القيطع على اهالي المخيم                
وتمنى على الحكومـة الجديـدة      ". الى الجيش والقوى االمنية ليس كاعداء لهم، بل كجاهدين لحفظ امنهم          

  ".ينيينلحظ المطالب المحقة للفلسط"
الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها والوفاء     "وطالب أمين السر الدوري للفصائل الفلسطينية محسن شمس         

بوعودها لجهة اعمار المخيم وتعويض اهاليه، ألن صبرهم بدأ ينفد، والحالة لم تعد تطـاق علـى كـل                   
  ".  المستويات

الـشعب يريـد اسـقاط      : "شعارات اآلتيـة  وشدد الشيخ محمد الحاج في كلمة باسم ائمة المساجد على ال          
  ".  الشعب يريد العودة الى فلسطين"و" الشعب يريد التعجيل في االعمار"، و"التصاريح

  ٢٢/٥/٢٠١١، النهار، بيروت
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   لن تقوم بتسليم جثث شهداء من حماس والجهاد إلى ذويهمتؤكد أنها" إسرائيل" .٢٤
 تمضي بالمساومة على جثامينهم ومحاولة الدس بين        عن قتل الفلسطينيين فحسب، بل    ” إسرائيل“ال تتورع   
  .على مبدأ فرق تسد” حماس”و” فتح“حركتي 

لـن تقـوم    ” إسـرائيل “وأكد نائب وزير الحرب والمسؤول عما يعرف بالجبهة الداخلية متان فيلنائي ان             
امين شهداء  إلى ذويهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما جث        ” الجهاد”و” حماس“بتسليم جثث شهداء من     

  .فستخضع الطلبات الستعادتها للدراسة كل على انفراد” فتح“
إبراهيم صرصور، وقال فيها    ” الكنيست“جاء ذلك في رسالة جوابية على التماس بعثه العضو العربي في            

إنه زود موقفه هذا للنيابة العامة لتعزيزها في مواجهة التماس قدمته منظمات حقوقية بهـذا الخـصوص                 
واتهم صرصور االحـتالل بالمـساومة      . منوها أن سياسة وزارته لم تتغير     ” اإلسرائيلية“العليا  للمحكمة  

الرخيصة والالنسانية على جثامين الشهداء داعيا لتسليمها ألصحابها على الفور كمـا تقـضي القـوانين                
  .والتقاليد الدولية

 مفقـوداً،   ٣٨ثة، باالضـافة إلـى       ج ٢٦٩يبلغ  ” إسرائيل“يشار ان عدد جثامين الشهداء التي تحتفظ بها         
احتجزت بعضها منذ عقود بحسب الحملة الوطنية السترداد جثـامين الـشهداء الفلـسطينيين والعـرب                

 منهـا   ٤٨بجثامين الشهداء في مقابر داخل أراضـي        ” إسرائيل“وتحتفظ  . والكشف عن مصير المفقودين   
ى في وادي الحمام المجـاورة لمدينـة        مقبرة بالقرب من جسر بنات يعقوب شمال فلسطين المحتلة وأخر         

طبريا وثالثة بالقرب من أريحا جنوب شرق فلسطين، وتعرف بمقابر األرقام نتيجة تثبيت الفتات تحمـل                
  .كل منها رقم الشهيد

  ٢٢/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   تشرع ببناء مدرستين جديدتين بعد موافقة سلطات االحتاللاالونروا: غزة .٢٥

في بناء مدرسـتين فـي مدينـة    " أونروا" وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      شرعت :محمد البابا 
غزة، بعدما رفعت سلطات االحتالل اعتراضها على المشروع المقام فوق أنقاض مقر األمـن الوقـائي                

  .سابقاً في حي تل الهوا
ن للتعليم األساسي على    وأوضح عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة أنه تم بدء العمل في بناء مدرستي             

األرض التي كان يقام عليها مقر قيادة األمن الوقائي في قطاع غزة، مشيراً إلى سماح إسرائيل بالبناء في                  
  .هذه المنطقة بعد انتهاء الذرائع التي كانت تمنع البناء

تـستوعب  وتوقع االنتهاء من أعمال البناء والتجهيز خالل ستة أشهر، منوهاً إلى أن مـن المقـرر أن                  
  . تلميذ من الالجئين٢٠٠٠المدرستان نحو 

وتواجد في الموقع المذكور عشرات من عمال البناء والفنيين التابعين لشركة محلية فلـسطينية، إلنجـاز                
  .المشروع الذي تموله الواليات المتحدة بعد توقف دام فترة طويلة

  ".الهالل األحمر"تشفى على بعد عشرات األمتار من مس" تل الهوى"ويقع المشروع في حي 
  ٢٢/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  حزيران/نيو يو٥" النكسة" لمسيرات مليونية زاحفة لفلسطين في ذكرى دعوات .٢٦

الالجئين الفلسطينيين كافـة    ” مسيرات العودة إلى فلسطين   “دعت اللجنة التحضيرية ل     :  رائد الفي  -غزة  
في مسيرة العودة الثانيـة المقـررة فـي الخـامس مـن      وأحرار العالم إلى االستعداد والحشد للمشاركة      

وقالت اللجنة في بيان    ،  ١٩٦٧حزيران المقبل، التي توافق الذكرى الرابعة واألربعين لهزيمة عام          /يونيو
الحشود ستنطلق من جميع أماكن وجود الالجئين صوب خط الهدنة في الضفة الغربية وقطاع              “أمس، إن   
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ة في األردن وسوريا ولبنان في مسيرات ترفع العلم الفلسطيني وأسـماء            غزة والحدود مع فلسطين المحتل    
  .”القرى والبلدات المهجرة، ومفاتيح الديار، واألوراق الثبوتية

وطالبت الالجئين الفلسطينيين في البالد األجنبية بالقدوم في ذلك اليوم أو قبله على متن طائرات عاديـة                 
ودعت إلى الضغط على االحتالل لعدم قمع المسيرة مهمـا          . ٤٨تحط في مطارات فلسطين المحتلة عام       

كانت الظروف، مؤكدة أن مسيرات العودة هي جهد شعبي بامتياز، وعلى الفصائل الفلسطينية كافة إبداء               
  .قدر أكبر من االهتمام بها ودعمها والمشاركة فيها تحت مظلة العلم الفلسطيني

اعتراض طريق المتظاهرين الـسلميين ألن وجهـتهم هـي          وناشدت أنظمة الدول العربية المحيطة عدم       
ولفتـت إلـى أن     . ديارهم، مؤكدة ضرورة تحمل المنظمات الدولية مسؤوليتها في حمايـة المـسيرات             

 مايو في ذكرى النكبة، لم تكن حدثاً عابراً، بل إعالن تأسيس مرحلة نضالية جديـدة فـي                  ١٥مسيرات  
  . الالجئينتاريخ القضية الفلسطينية عنوانها عودة

  ٢٢/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  عين الحلوة تعرض للتعذيب والضرب بآالت حادةمخيم قتيل في  على العثور .٢٧

عثر فجر امس على جثة شاب قرب بناية بيضون في محلة جبل الحليب داخل  مخـيم                 : "النهار "-صيدا  
الكفـاح  "اجرتها القوى األمنية وواثر تحقيقات . عين الحلوة في صيدا ، نقلت الى براد مستشفى الهمشري      

  .الفلسطيني تبين أن الشاب كان مكبالً وتعرض للتعذيب والضرب بآالت حادة" المسلح
، ") عامـا  ٢٧( أن القتيل فلسطيني من المخيم ويـدعى فـارس حمـد          "المسلح  " الكفاح"وذكر مصدر في    

ان قتله لم يؤثر اطالقـاً      "ضحا  مو" ويعاني مشاكل عائلية عديدة، وله سوابق      ومتزوج من أكثر من امرأة،    
  .”أنصار اهللا"وأفاد مصدر امني لبناني أن القتيل قريب من  ".على الوضع في المخيم

  ٢٢/٥/٢٠١١، النهار، بيروت
  
   دينيس روس يقدم نصائح خاطئة إلى البيت األبيض:عبداهللا الثاني .٢٨

األردن، منذ خمسة أيـام، خـالل       قدم الملك عبد اهللا الثاني، ملك        :هيلين كوبر ومارك الندلر    -واشنطن
اجتماع مغلق مع مجموعة خبراء في شؤون الشرق األوسط ومسؤولي اإلدارة األميركيـة وصـحافيين               
تقييمه للصورة التي ينظر بها العرب إلى الجدل المثار داخل إدارة أوباما، حول إلى أي مدى يمكن دفـع                   

  .نيينإسرائيل إلى تقديم تنازالت لتحقيق السالم مع الفلسطي
 "تلقينا ردود فعل جيـدة    ": وأشار ملك األردن، بحسب كثيرين كانوا موجودين في غرفة االجتماع، بقوله          

ولكن ليس من البيت األبيض، ونحن نعلـم        "من وزارة الخارجية األميركية، وأيضا من البنتاغون بالمثل،         
وأعرب . "الشرق األوسط أن السبب في ذلك هو دينيس روس، كبير مستشاري الرئيس أوباما في شؤون              

  ."يعطي نصائح خاطئة إلى البيت األبيض"الملك عبد اهللا عن اعتقاده بأن روس 
  ٢٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  مخيم البقعة ينظمون مهرجانا لنصرة القدس  في"االخوان المسلمين" .٢٩

ل مهرجانـا خطابيـا     نظمت جماعة االخوان المسلمين في مخيم البقعة امـس االو         :  نايف الكايد  -السلط  
 شارك فيه ممثلون عن القوى الشعبية والفصائل الوطنية والشخصيات          "القدس في عيون الجميع     "بعنوان  

المستقلة في المخيم ، شددوا فيه على التمسك بحق بالعودة ورفض كل ما له صلة بـالتوطين والـوطن                   
ثمنوا دور االردن في رعاية شؤون      البديل ، مؤكدين ان االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين ، كما             

  . الالجئين وتقديم العون والمساعدة لهم ونصرة حقوقهم وقضاياهم 
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واستمع الحضور الى كلمة عبر الهاتف القاها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس              
ينية فـي االردن الـذين      خالد مشعل حيا فيها ابناء االردن بكل منابته واصوله وابناء المخيمات الفلـسط            

وطمأن مشعل الحضور علـى ان       . عاما ٣٦يتطلعون الى العودة للوطن واالرض التي شردوا منها قبل          
صفحة المصالحة الفلسطينية جاءت خطوة ايجابية لتصحيح اوضاع خاطئة والسير نحو صفحة الوحـدة              

  .الوطنية وطي صفحة االنقسام 
 ٢٢/٥/٢٠١١الدستور، عمان، 

 
   دعاء يثمن الجهود الملكية لدعم القضية الفلسطينية حزب: انعّم .٣٠

أشاد حزب دعاء بالزيارات الملكية المتواصلة الى العواصم العربية والعالمية التي تشكل محورا : عمان
  .للسياسة االردنية الخارجية الرامية لتعزيز وتطوير العالقات وتقويتها في مختلف المجاالت

الى حرص جاللة الملك عبداهللا الثاني الشديد على حقوق الشعب وأشار الحزب في بيان له امس 
الفلسطيني والتضامن معه باعتبار ذلك جزءا من االمن القومي العربي، الفتا الى ان القضية الفلسطينية 
كانت وما زالت تشكل هما اردنيا وان حلها حال عادال وشامال مطلب اردني من خالل الجهود التي يبذلها 

  .جميع المحافل الدوليةجاللته في 
وأكد الحزب رفضه المطلق للمشروع الصهيوني بالوطن البديل، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل 

  .مسؤولياته لتحقيق السالم العادل والشامل
  ٢٢/٥/٢٠١١الدستور،عمان، 

  
  سرائيلية الى الشرق االوسطإالواليات المتحدة تنظر بعيون : نبيه بري .٣١

بأن الواليات المتحدة تنظـر     "مجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس، عن قناعته         اعرب رئيس ال  : بيروت
الرد اإلسرائيلي على ما تـضمنه خطـاب        "، معتبراً ان    "على الدوام الى الشرق األوسط بعيون إسرائيلية      

إنمـا  الرئيس األميركي باراك اوباما، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ليس صفعة لجهود الرئيس أوباما،           
تعبير حقيقي عن انقياد اإلدارة األميركية بكليتها للمشيئة اإلسرائيلية ورغبتها الجامحة بتقـويض أسـس               

  ."السالم واالستقرار ليس على أرض فلسطين التاريخية فحسب، إنما على مساحة الشرق األوسط
  ٢٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  دت ميتةدعوة أوباما لقيام الدولة الفلسطينية ول: الحصسليم  .٣٢
اعتبر الرئيس األسبق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص في تصريح له  :حسين عبدالكريم-بيروت

باسم منبر الوحدة الوطنية، أن دعوة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 
 األمريكي تخلى في خطابه  ولدت ميتة في ظل الرفض اإلسرائيلي لها، كما أن الرئيس١٩٦٧العام 

األخير عن مواقف أمريكية سابقة بوقف االستيطان، وأحجم عن عرض أي دور أمريكي للوساطة، 
  . وأرجأ البندين األكثر حساسية، أي القدس والالجئين، إلى مرحلة الحقة

لم يكن ، وكأنما ١٩٦٧لقد دعا الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى العودة إلى حدود العام : وأضاف
 ال يشكل حالً لقضية فلسطين ١٩٦٧إن العودة إلى حدود العام . للعرب قضية في فلسطين قبل ذلك العام

  . فالمطلوب إنشاء دولة فلسطينية على امتداد األرض الفلسطينية من البحر إلى النهر. على اإلطالق
  ٢٢/٥/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  "يإسرائيل"إقفال معرض في بيروت بسبب صور لـ  .٣٣

وقف معرضهم في بيروت، بعـد حملـة قادتهـا          ” وورد برس فوتو  “قرر منظمو معرض    : )ب.ف  .أ  (
” وورد بـرس  “وقال مصدر من منظمي     . ” إسرائيلي“وسائل إعالمية، على خلفية وجود صور لمصور        
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نبهتنـا  “، بعدما ”من بين صور المعرض” إسرائيلي“سحب صور لمصور   “إنه تم   ” فرانس برس “فوتو ل   
لكن النظام الذي تتبعـه     “وأضاف   .” لوسائل اإلعالمية إلى أن القانون اللبناني ال يجيز هذا األمر         بعض ا 

  .       ” المنظمة يقضي بإلغاء المعرض كلياً في حال لم يكن ممكناً عرض كل صوره، وهكذا ألغي المعرض
  ٢٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  اء لجنة عليا لتفعيل اتفاقية المصالحةالتوافق مع القيادة المصرية إلنش: عمرو موسى .٣٤

أعلن السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية أن فلسطين طلبت أمـس مـن                : قنا-القاهرة
الجامعة عقد اجتماع وزاري عاجل للجنة مبادرة السالم العربية، للنظر في تـداعيات خطـاب الـرئيس                 

وذكـر أن   .. لماضي حول مستقبل منطقة الـشرق األوسـط       األمريكي باراك أوباما الذي ألقاه الخميس ا      
وأوضح أن اجتماع لجنة مبادرة السالم      . الجامعة العربية تجري مشاورات بشأن عقد هذا االجتماع قريبا        

  .العربية سيبحث ردة الفعل اإلسرائيلية تجاه خطاب أوباما والموقف العربي من هذا الخطاب
يادة المصرية إلنشاء لجنـة عليـا لتفعيـل اتفاقيـة المـصالحة             وكشف موسى عن أنه تم التوافق مع الق       

معربا عن أمله في أن يتم ذلك قبل انتهاء فترة واليته           .. الفلسطينية التي تم التوقيع عليها بالقاهرة مؤخرا      
وقد أدلى السيد عمرو موسى بهذا التصريح خالل حفل تكريمه من قبـل المركـز               . في الجامعة العربية  

 الوعي بالقانون والذي أقيم بالجامعة العربية احتفاء بإسهاماته في الدفع قدما بدور الجامعـة       العربي لتنمية 
  .وتفعيل العمل العربي المشترك

  ٢٢/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  "إسرائيل"ـ االعتراف بب حماس نصحالرئيس التركي عبد اهللا غل  .٣٥

أمس أن الرئيس التركي عبد اهللا غل       " وول ستريت جورنال  "ذكرت صحيفة   : "الشرق األوسط : "إسطنبول
  .حث حركة حماس الفلسطينية على االعتراف بحق إسرائيل في الوجود

وفي مقابلة بعد يوم من إلقاء الرئيس األميركي باراك أوباما كلمة مهمة بشأن الشرق األوسط أشاد غـل                  
  . قائال إنها خطوة مهمة جدا١٩٦٧ية على أساس حدود عام أيضا بإشارة أوباما إلى إنشاء دولة فلسطين

ـ    ، إن أوباما أصاب الحقيقة عندما قال في كلمته إنه ال يمكن توقع أن تتفـاوض         "رويترز"وقال غل وفقا ل
  .إسرائيل مع كيان ال يعترف بحقها في الوجود

وأضـاف أنـه    . م بالفعل وسئل غل عما إذا كان مستعدا لحث حماس بشأن تلك المسألة، فقال لقد نصحته             
 بأن دواعي الحكمة تقتضي أن تعتـرف        ٢٠٠٦أبلغ خالد مشعل زعيم حماس أثناء اجتماع في أنقرة في           

وقال غل إنه يعتقد أن حماس مستعدة لالعتراف بإسرائيل في حدودها           . حماس بحق إسرائيل في الوجود    
  .رائيل بدولة فلسطينية لكنها تريد أن يحدث ذلك بشكل متزامن مع اعتراف إس١٩٦٧قبل حرب 

 ٢٢/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   من مغبة التصدي لقافلة السفن الجديدة المتوجهة الى غزة"سرائيلإ" يحذر وغلوأ .٣٦

 حذر وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، اسرائيل امـس، مـن مغبـة         : الحياة الجديدة  -رام اهللا   
ان تركيا ستقوم في مثل     "الى قطاع غزة، في المياه الدولية، قائال        التصدي لقافلة السفن الجديدة، المتوجهة      

  .، على حد تعبيره"هذه الحالة، بالرد الالزم
ان اولئك  "ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية تصريحات اوغلو التي جاءت في سياق مقابلة تلفزيونية قال فيها               

ف قافلة السفن الجديدة، يجب علـيهم اوال،        الذين يعتقدون بأنه يجب على تركيا اتخاذ اجراءات معينة لوق         
  ".ان يحذروا اسرائيل من مغبة تكرار المأساة االنسانية التي تسببت فيها قوات االحتالل العام الماضي
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التركية، قد اعلنت امس االول عن نيتها، تنظيم قافلة سفن جديدة، ستتوجه            " اي اتش اتش  "وكانت منظمة   
خير من شهر حزيران المقبل، وعلى ظهرها حوالي ألـف وخمـسمائة            الى قطاع غزة خالل االسبوع اال     

  .ناشط، من مئة دولة
وردا على سؤال، حول ما اذا كانت حكومة انقرة قد حاولت اقناع هذه المنظمة بعدم تسيير هذه القافلـة،                   

ـ              "قال وزير الخارجية التركي      اء ان حكومته لم تشجع تنظيم هذه القافلة قط، ولكن لـيس بامكانهـا اعط
  ".تعليمات، لمنظمات المجتمع المدني

 .واضاف، ان الحصار غير المشروع الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، هو سبب التوتر الرئيـسي               
وحث اوغلو الواليات المتحدة والمجتمع الدولي على دعم اتفاق المصالحة بين حركتي فـتح وحمـاس،                

  .ئيلية لفرض الحصار، على قطاع غزةمعتبرا ان من شأن ذلك، ازالة احد المبررات االسرا
  ٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  قضية شاليط ليست في اختصاصي: العربي..  ليست في خطر"إسرائيل " بالده بـعالقة .٣٧

نبيل العربي، أن قضية الجندي اإلسرائيلي األسير لـدى المقاومـة           . صرح وزير الخارجية المصري د    
  ".يس من اختصاصهل"الفلسطينية جلعاد شاليط 

وذكرت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية، أن موفدها في القاهرة أيهود حامون سأل العربي حول قضية               
أنا أعلم أن هناك اتصاالت     : "، وقال "ليس في اختصاصات وزارة الخارجية    "شاليط، فأجابه بأن هذا األمر      

  ".لكن ليس في اختصاصي
تفز العربي وكرر عليه السؤال، فرد العربي غاضًبا موجها له نظرات مليئة            لكن المراسل اإلسرائيلي، اس   

وأوضحت القناة في مقدمة تقريرها أن العربي أصـبح مـن الرمـوز              ".ليس في اختصاصي  "بالغضب  
  .المصرية الهامة التي سطعت على الساحة بعد رحيل الرئيس المصري السابق حسنى مبارك

  ".ليست في خطر"، أفاد وزير الخارجية المصري أن هذه العالقة )يلإسرائ(وحول العالقات بين مصر و
  ٢١/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  سنبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم: السعودية" الخارجية" .٣٨

أكد مدير عام وزارة الخارجية السعودية السفير أحمد بن محمد طيب، وقوف المملكة العربية              :  وفا –جدة  
عودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقـه وإقامـة دولتـه                 الس

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
ـ           للنكبة الذي نظمته القنصلية الفلـسطينية       ٦٣وهنأ السفير طيب خالل مشاركته في حفل إحياء الذكرى ال

سالمية بإنجاز اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فـتح         بجدة، الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإل     
  .وحماس

بدوره، أكد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي أهمية التمسك بالمـصالحة               
الفلسطينية، كفرصة تاريخية لتعزيز النضال الفلسطيني، وضرورة صون اتفاق المصالحة حتى الوصول            

  .اعإلى صندوق االقتر
وشارك في الحفل لفيفٌ من القناصل العامين للدول العربية والـصديقة، ورجـال أعمـال سـعوديون،                 

  .وممثلون عن الجالية الفلسطينية، وطاقم القنصلية العامة
  ٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  فلسطينية النائبة اإلندونيسية يويو أليسرا إحدى أبرز الشخصيات المناصرة للقضية الوفاة .٣٩
، عضو البرلمان األندونيسي، وإحدى     "يويو أليسرا "النائبة  ) ٥-٢١( السبت   )أمس (توفيت فجر اليوم  : غزة

أبرز الشخصيات األندونيسية المناصرة للقضية الفلسطينية؛ وذلك إثر حادث سير مؤسف لـدى عودتهـا               
  . إلى العاصمة جاكرتا بعد أن شهدت حفل تخريج أحد أبنائها

 بنشاطاتها المكثفة والمتواصلة في مجـال       - النائبة عن حزب العدالة والرفاه اإلسالمي      -را  وعرفت أليس 
الدعوة اإلسالمية، وحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة، كما ساهمت بقوة في نشر معاناة الشعب الفلـسطيني،    

حافل المحليـة   وخاصة ما تعانيه المرأة الفلسطينية من قهر وظلم االحتالل الصهيوني، وذلك بمختلف الم            
  . والدولية التي شاركت بها

 في قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة مرتين، كان آخرها مشاركتها بقافلة             -رحمها اهللا   -وقد شاركت   
، والتي التقت خاللها برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، والنائب األول لـرئيس             "٥شريان الحياة   "

ر، والعديد من الفعاليات الرسمية والشعبية بغزة، واستمعت مـنهم          المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بح    
  . عن قرب لما يحدث بفلسطين المحتلة بسبب االحتالل

في المجلس التشريعي الفلسطيني بخالص العزاء      " التغيير واإلصالح "وفور ورود نبأ وفاتها، تقدمت كتلة       
  ". أليسرا"خاصة بوفاة النائبة "  والرفاةالعدالة"من أهلها وأقاربها وعموم الشعب اإلندونيسي وحزب 

وفي سياق متصل، قدم النائب مشير المصري، رئيس العالقات الخارجيـة بكتلـة التغييـر واإلصـالح                 
 خالل اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئـيس حـزب العدالـة والرفـاة               -بالمجلس التشريعي الفلسطيني    

فاة النائبة أليسرا، مـشيًدا بـدورها الـداعم للقـضية      النائب لطفي إسحاق أحر التعازي بو  -اإلندونيسي  
  . الفلسطينية، وحملها ألمانة القضية وتفاعلها مع الفعاليات الخارجية 

  ٢١/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  شكوك بنوايا وفد المبادرة اإلسرائيلية: مصر .٤٠

رحها وفد المنتـدى اإلسـرائيلي      شكك سياسيون وخبراء بجدية المبادرة التي ط      : محمود جمعة  -القاهرة  
خالل زيارته لمصر مؤخرا، وبينما اعتبر بعضهم أن المبـادرة تهـدف            " إسرائيل تبادر "المعروف باسم   

إلحباط مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية باألمم المتحدة، رأى آخرون أنها بالونة اختبار الستكـشاف              
  .ن الدولة الفلسطينيةالمدى الذي يمكن أن يقبل به الجانب العربي بشأ

وكان أعضاء المنتدى قد التقوا وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي وأكدوا له أن هدف زيـارتهم هـو                  
تقديم مبادرة سالم إسرائيلية ترتكز على ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي وضمان األمن وصوالً إلى حـل               

  . معة العربية دون استثناءالدولتين، وتحقيق سالم شامل مع كافة الدول األعضاء بالجا
وفي رأي الدكتور عبد اهللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري األسبق فإن زيارة الوفد غير منزهة                
عن المصالح اإلسرائيلية، وإن تشكيلة من شخصيات عملت بأجهزة االستخبارات يقدح في حقيقة نوايـاه               

  .وما يحمله من مبادرات مزعومة
وساد السابق داني ياتوم ورئيس جهاز األمن العام سابقا يعقـوب بيـري وسـفير               ويضم الوفد رئيس الم   

  .إسرائيل السابق لدى األمم المتحدة داني جيلرمان
وأكد األشعل للجزيرة نت أن المبادرة تسعى إلى إجهاض المسعى الفلسطيني الرامي لحفز الـدول علـى              

، والتشويش على األوراق العربية الجديـدة التـي         االعتراف بالدولة الفلسطينية عبر أروقة األمم المتحدة      
  .امتلكتها الدول العربية بعد الثورات العربية بدول مختلفة

وبدوره أكد الخبير بالشأن الفلسطيني أشرف أبو الهول أن هذه المبادرة ما هي إال بالون اختبار لتوجهات                 
لخارجيـة المـصري نبيـل العربـي        السياسة المصرية الجديدة بعد الثورة، وخاصة بعدما أطلق وزير ا         
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تصريحات نارية تجاه إسرائيل، واصفا الزيارة بأنها استكشافية لمحاولة قراءة شخصية الدكتور العربـي              
  .ومدى قدرته على اتخاذ مواقف متشددة تجاه إسرائيل

وأوضح للجزيرة نت أن هذه المبادرة تظل مبادرة غير رسمية وطرح غير رسمي من شخصيات خارج                
 بإسرائيل، منوها إلى أن الحقيقة تشير إلى أن إسرائيل ال تملك في الوقت الراهن أيـة مبـادرات                   الحكم

حقيقية نظرا لوجود شخصيات متطرفة بالحكومة اإلسرائيلية مثل أفيغدور ليبرمان، كمـا أن الحكومـة               
  .يديرها متشددون على رأسهم بنيامين نتنياهو

  ٢١/٥/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   كفالة نقدية على األسر في غزة ٢١٨١التركية توزع " اليياردم " .٤١

 ٢١٨١، حـوالي  "عائلة األخـوة  "التركية وضمن مشروع كاردش ايال      " ياردم الي "وزعت جمعية   : غزة
  .كفالة نقدية على األسر في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات القاعدية الفاعلة في القطاع

التركية خاصة ولدولة تركيا عامـة،      " ياردم الي " من المشروع بالشكر الخالص لجمعية       وتقدم المستفيدون 
  .. على ما يقدمونه من مساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر

  ٢١/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  وباماأ النظر في دعم يعيدون األمريكيينكبار اليهود  .٤٢

رزين النظر في دعمهم لحملة الرئيس االمريكي باراك اوباما  يعيد بعض اليهود االمريكيين البا:شيكاجو
 بعد ان دعا بشكل فعلي اسرائيل الى اعادة االراضي التي تحتلها منذ عام ٢٠١٢العادة انتخابه في 

  . للفلسطينيين١٩٦٧
وادى رد الفعل العنيف بعد الكلمة التي القاها اوباما بشأن الشرق االوسط الى جعل اعضاء الحزب 

مقراطي يسارعون الى تهدئة المجتمع اليهودي في الوقت الذي يستعد فيه اوباما للسعي للفوز بفترة الدي
  .ثانية في البيت االبيض

 مما ١٩٦٧ودعا اوباما يوم الخميس الى ان تحترم اي دولة فلسطينية جديدة الحدود مثلما كانت في عام 
الغه بشكل صارم ان رؤيته بشأن كيفية تحقيق دفع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الى اب

  .السالم في الشرق االوسط غير واقعية
انه سعى بشكل فعلي لتقليص قوة اسرائيل "وقال ايد كوتش رئيس بلدية نيويورك السابق لرويترز 

  ."التفاوضية وانني ادينه من اجل ذلك
لجمهوريون مرشحا مؤيدا السرائيل واضاف انه ربما لن يقوم بحملة او يصوت لصالح اوباما اذا طرح ا

  .يعرض بدائل الجراءات التقشف االخيرة في الميزانية والتي ايدها الجمهوريون في الكونجرس
  ٢١/٥/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

  
  خالفات بين لندن وواشنطن حول الدولة الفلسطينية: البيان اإلماراتية .٤٣

الفاً سيطغى على المباحثات التمهيدية التي سـتعقد        كشفت مصادر دبلوماسية ان خ    :  جمال شاهين  -لندن
غدا بين كبار المسؤولين البريطانيين واألميركيين، والتي تهدف الى التوصل لحلـول تمهـد ألرضـية                
مشتركة بين لندن ودول االتحاد االوروبي من جهة وواشنطن من جهة أخـرى حـول اعـالن الدولـة                   

  .الفلسطينية
 من عدم الرضا عن خطاب الرئيس االميركي بارك اوباما حول اعـالن             هناك حالة "وقالت المصادر ان    

الدولة الفلسطينية في سبتمبر القادم، وطريقة التعامل مع الوضع الفلسطيني بسبب رغبة دول مثل المانيـا           
  ."١٩٧٦وفرنسا وبريطانيا في اعالن الدولة الفلسطينية على حدود العام 
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الوروبي وبريطانيا يرون ان اوباما كان بعيدا عن التغيرات التـي           وبحسب المصادر ذاتها، فان االتحاد ا     
تحدث على ارض الواقع، خصوصا في ظل التعنت االسرائيلي وموقف الحكومة المصرية مـن عمليـة                
السالم، وهو عامل اخر جديد سيزيد الضغط على اميركا واالتحاد االوروبي التخاذ مواقف اكثر تـشددا                

لى عكس ما يدعو اليه اوباما من عدم عزل تل أبيب اثناء اجتماعات الجمعيـة               مع الجانب االسرائيلي، ع   
  .العامة لألمم المتحدة في سبتمبر المقبل

المخاوف تتزايد من تدهور عالقات االتحاد االوروبي مع العالم العربـي، التـي   "وبحسب المصادر، فان   
 ١٩٧٦بالدولة الفلسطينية علـى حـدود       ستتخذ موقفا معاديا من أوروبا وأميركا في حال عدم االعتراف           

  ."وعاصمتها القدس
هناك توفقا عربيا واوروبيا لدعم الدولة الفلسطينية والضغط على اوباما          "وأوضحت المصادر الغربية أن     

من اجل االعتراف بها، السيما وأن اصراره على عدم عزل اسرائيل في الجمعية العامة سيكون له اثـر                  
ن انظمة عربية اصبحت في حالة عداء واضح مـع واشـنطن مثـل النظـام                كبير على تغير الموقف م    

  ."السوري واليمني، ما قد يضر بالمصالح األوروبية في الشرق األوسط
  ٢٢/٥/٢٠١١البيان،دبي، 

  
  تطالب بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة باألسرى الفلسطينيين"  األوروبيةالشبكة" .٤٤

التي تتخذ من أوسلو مقًرا لها، "  حقوق األسرى الفلسطينيينالشبكة األوروبية لدعم"طالبت  :أوسلو
المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة باألوضاع الصحية المتدهورة لألسرى الفلسطينيين في 

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي
لسطينيين وعبرت الشبكة في بيان صحفي مكتوب، عن قلقها البالغ لما آلت إليه أوضاع األسرى الف

" لجنة تحقيق دولية محايدة"الصحية في سجون االحتالل، خاصة المرضى منهم، ودعت إلى تشكيل 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى، ومعاينة أوضاع األسرى المرضى منهم "للوقوف على حقيقة 

 وإجراء العمليات ودراسة ملفاتهم الطبية، من أجل إلزام إسرائيل بتقديم العالج الطبي لألسرى المرضى
  ".الجراحية الالزمة

  ٢١/٥/٢٠١١قدس برس، 
  

  حل شامل وعادل لمبدأ الدولتين أمر حتمي وليس له بديل: ألمانيا .٤٥
فرصة كبيرة “وصف وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله الثورات في العالم العربي بأنها :)أ.ب .د (

حل “األلمانية الصادرة، أمس، ” أنتسايجر-جنرال“فة وقال في تصريحات لصحي. ”للتقدم في عملية السالم
شامل وعادل لمبدأ الدولتين أمر حتمي وليس له بديل، كما أنه له تأثير دفع كبير بالنسبة لالنتفاضة 

وفي المقابل، نصح الوزير الفلسطينيين بالعدول عن فكرة الدعوة في  .”الديمقراطية في المنطقة بأكملها
  .  لالعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بمساعدة األمم المتحدة أيلول المقبل /سبتمبر

  ٢٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "إسرائيل"بين الفلسطينيين و" سالم" األمريكيين يستبعدون تحقيق غالبية: استطالع .٤٦

كشف استطالع للرأي أجري في السابع عشر والثامن عشر من شهر مايو الجاري في : واشنطن
بين الفلسطينيين " سالم"يات المتحدة عن أن غالبية الناخبين األمريكيين يستبعدون تحقيق الوال

واإلسرائيليين، فيما يرى نصفهم أن هنالك حاجة لوقف بناء المستوطنات للتوصل إلى اتفاق تسوية سلمية 
  .بين الطرفين
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 ونشر البيانات وأجرت مؤسسة راسموسن ريبورتس األمريكية، المتخصصة في مجال جمع وتوزيع
حول استطالعات الرأي العام، مسحاً على عينة من الناخبين األمريكيين، بهدف استيضاح آرائهم فيما 

  .يختص بمسألة التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
" سالم"ق  في المائة من الناخبين األمريكيين يعتقدون أنه من المستبعد تحقي٧٨وكشف االستطالع عن أن 

 المائة يعتقدون أن حدوث هذا األمر غير مرجح على ٢٧بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من بينهم 
 في المائة من الناخبين األمريكيين، يعتقدون بأن هنالك حاجة لوقف بناء المستوطنات، ٤٩اإلطالق وأن 

 في ٧١وطبقاً للنتائج؛ تبين أن  .نيينمن قبل الجانب اإلسرائيلي، كجزء من بنود اتفاقية السالم مع الفلسطي
حق "المائة من الناخبين األمريكيين يرون أنه يتوجب الطلب من القيادات الفلسطينية االعتراف ما أسموه 

 في المائة بين ٥٢، كأحد شروط التوصل إلى اتفاق سالم بين الطرفين، مقارنة مع "إسرائيل في الوجود
  .ين يعتقدون بضعف القيادة الفلسطينية بهذا األمر، بحسب استطالع سابقالناخبين السياسيين في البالد الذ

 ٢١/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   الثالثة آتيةاالنتفاضة .٤٧

  نقوال ناصر
وتكمن المفارقة في أن دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي          . كل الدالئل تشير إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة آتية       

ينما ما زالت قيادة منظمة التحرير وسـلطة الحكـم الـذاتي     تستشعرها وتستعد لمنع اندالعها أو قمعها، ب      
اإلداري التابعة لها الملتزمة بخيار التفاوض فقط ملتزمة أيضا بتعهد الرئيس محمود عباس المكرر بأنـه                

ما دام رئيساً، وكأنما هناك أي انتفاضة شعبية في         " أبداً باندالع انتفاضة جديدة مهما كان شكلها      "لن يسمح   
  . تظرت إذنا كي تندلع أو أرهبها التهديد بالقمع كي ال تندلعالعالم ان

وإذا كانت المؤشرات السياسية الملموسة غير كافية إلقناع القيادات الفلسطينية بأن االنتفاضة الثالثة آتيـة               
ال ريب فيها كي ترتفع إلى مستوى الحدث المرتقب لتواجه استعدادات دولة االحتالل لـه باسـتعدادات                 

تنافسا على حقائب وزارية في حكومة جديدة قريباً، أو         " دون كيشوت "وتترفع عن صغائر معارك     مقابلة  
تحضيرا النتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية تحت االحتالل خالل عام قد تؤجلها االنتفاضة اآلتيـة إلـى                

حسب النتـائج    -أجل غير مسمى، فربما يقنعها بذلك االستماع إلى نبض الشارع الفلسطيني الذي يتوقع              
%) ٧٠,٥( بنـسبة    -التي أعلنها من الضفة الغربية المركز الفلسطيني الستطالع الرأي األسبوع الماضي          

  . اندالع انتفاضة ثالثة إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود
ات وألن الشعب الفلسطيني يعتبر المصالحة الوطنية األخيرة في القاهرة استعداداً منطقياً لمواجهة استحقاق            

المواجهة الحتمية اآلتية مع االحتالل ودولته، وليس استعداداً لتأليف حكومة وخوض انتخابات، فإنه أيـد               
  %). ٧٩,٧(هذه المصالحة بنسبة 

فهي سوف تندلع إذا اعترفت األمم المتحدة بدولة فلسطينية ضـمن حـدود             . إن االنتفاضة الثالثة حتمية   "
ن الشعب الفلسطيني سوف يلجأ إلى ما يلـزم للمطالبـة بحقـوق             وأل"  ألن قرارها لن ينفذ تلقائيا     ١٩٦٧

.. وهي سوف تندلع إذا منعت األمم المتحدة من إعالن استقالل فلسطين            "السيادة وطرد قوات االحتالل،     
، وفي هذه الحالة سوف يبدأ الفلسطينيون انتفاضة بسبب إحباطهم نتيجة           )إسرائيل(في محاولة السترضاء    

وقد اتفق معه مبعوث األمم المتحدة الخاص       . ، كما كتب ألوف بن في هآرتس مؤخراً       "ليفقدان الدعم الدو  
ومن اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثـة إذا       " التصعيد"إلى المنطقة روبرت سري الذي أعرب عن قلقه من          

بل كمـا  سبتمبر المق/ فشلت األمم المتحدة في التوصل إلى قرار واضح بشأن الدولة الفلسطينية في أيلول     
  . نسبت يديعوت أحرونوت إليه القول في مؤتمر بتل أبيب األسبوع الماضي

مـن زيـارة    " الهدف"وكان ألوف بن في هآرتس أيضا قد كتب في الثامن عشر من هذا الشهر يقول إن                 
الحفـاظ علـى الـدعم األميركـي        "رئيس وزراء دولة االحتالل، بنيامين نتنياهو، األخيرة لواشنطن هو          
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وكان نتنياهو قد مهد لهذه الزيارة بخطاب في افتتاح الـدورة الـصيفية             ".  قبل االنتفاضة الثالثة   إلسرائيل
قنبلـة موقوتـة    "للكنيست يوم االثنين الماضي وصفه رئيس البرلمان العربي، علي سالم الدقباسي، بأنه             

" اتفـاق المـصالحة  التصميم على إنجاز "، مما يقتضي من الشعب الفلسطيني "لنسف عملية السالم برمتها  
صائب عريقات، بأنـه    . ، ووصفه كبير مفاوضي منظمة التحرير المستقيل، د       "التمسك بوحدتهم الوطنية  "و
  ". ألقى مفتاحها في البحر"و" دمر عملية السالم تدميرا كامال"

ذ قـال   فقد كان خطابه تعبئة حربية، تنذر اإلسرائيليين بأن الخطر الفلسطيني يهددهم في بيوتهم كأفراد، إ              
وهو يشير إلى مفتاح كبير كانت تحمله فتاة فلسطينية في قرية بلعين بالضفة الغربية لنهـر األردن فـي                   

إنه ليس مفتاح بيوتهم فـي      . كل فلسطيني يفهم ما هو هذا المفتاح      : "مسيرة الذكرى الثالثة والستين للنكبة    
اآلن هو وقت التحـصن     ... وحيفا والرملة   بلعين أو نابلس أو رام اهللا، بل هو مفتاح بيوتنا في يافا وعكا              

  " ! للدفاع ومحاربتهم
ورسالة نتنياهو واضحة، وهي رسالة كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني الذي أعاد في الخامس عـشر                
من هذا الشهر فرض حق العودة لالجئين باعتباره األساس الوحيد ألي عملية سالم عادل ودائم، ولم تكن                 

من الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني،     %) ٢٢(حاب مشروع دولة فلسطينية على      رسالة موجهة إلى أص   
كما كتب الرئيس عباس في النيويورك تايمز في السادس عشر من الشهر الجاري، ممن يفـسرون حـق            
العودة بالعودة إلى هذه الدولة بعد قيامها كما أوضح عباس في مؤتمر الملتقى التربوي الثقافي الفلسطيني                

تعدى االعتراف بدولة فلسطينية علـى      ... النزاع  "ع برام اهللا مؤخرا، ألن نتنياهو أدرك أخيرا بأن          الراب
األمر الذي يهدد وجود دولته كما      " ١٩٤٨ ليشمل المطالبة باالعتراف بدولة على حدود        ١٩٦٧حدود عام   

ـ    . قال في ذكرى ميالد صاحب مشروع هذه الدولة ثيودور هيرتزل          ل ال هـو وال     ولهذا السبب لم يحتم
فاستنفروا كل جهودهم وجهـود     " الفيسبوك"على صفحات   " انتفاضة ثالثة "حكومته حتى مجرد الدعوة إلى      

جماعات الضغط الصهيونية واليهودية النافذة في الواليات المتحدة إلقناع مؤسـس الفيـسبوك اليهـودي               
ض يترقبونها اآلن ويستعدون    األميركي مارك زوكربيرغ بإغالقها خشية أن تسرع في انتفاضة على األر          

  . لمواجهتها
، في األقل كما كانت     "عملية السالم "واآلن، يدرك الجميع، ربما باستثناء منظمة التحرير ومفاوضيها، أن          

طوال عقدين من الزمن، قد انتهت إلى غير رجعة، بعد أن تعاقب على رعاية الدعوة إلى تسوية سياسية                  
 خارجية أميركيون، وكان ميتشل آخر من كلفوه بالتوسط فيهـا           بالتفاوض عشرة رؤساء وعشرون وزير    

بعد دنيس روس وجورج تينيت وأنتوني زيني، وكانت النتيجة حتى اآلن هي الفشل الـذريع والوضـع                 
التـي  " االنتظـار "ومع أن هذا اإلخفاق المدوي دفع عباس إلى التخلي عن استراتيجية            . المتفجر الراهن 

نحن ال نـستطيع    "ي االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة ليكتب في النيويورك تايمز،         أعلنها بعد فوز نتنياهو ف    
تظل المفاوضات هي خيارنا األول، وبسبب فـشلها نحـن          : "، فإنه أضاف  "االنتظار إلى أجل غير مسمى    

ذاته هو المسؤول   " المجتمع الدولي "، متجاهال حقيقة أن هذا      "مضطرون اآلن للتحول إلى المجتمع الدولي     
  . ن فشلها في المقام األولع

، لكن  "مناورة"سبتمبر المقبل   / لقد نفى عباس أن يكون توجه منظمة التحرير إلى األمم المتحدة في أيلول              
اقتراحا فلسطينيا بمبادلـة    "في السابع عشر من الشهر بأن       " غولف نيوز "في المنظمة أبلغ    " مسؤوال رفيعا "

التخلي عن الخطط الفلسطينية فـي األمـم المتحـدة يظهـر            تجميد المستعمرات باستئناف المفاوضات و    
، وفي أواخر الشهر الماضي أبلغ األمـين العـام للجنـة            "بوضوح أن الفلسطينيين يسعون أساسا للسالم     

اللندنية بأن المنظمة سوف تؤجـل محاوالتهـا إلعـالن دولـة            " الحياة"التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه      
إن ". حقيقيـة وجـادة   "من جانب واحد إذا بدأت دولة االحـتالل مفاوضـات           فلسطينية في األمم المتحدة     

مجددا بجهود الرئيس األميركي باراك أوباما الستئناف المفاوضات، ومناشدة دولة االحـتالل            " الترحيب"
صائب عريقات بعد خطـاب     . ، كما أعلن عضو تنفيذية المنظمة د      "السالم الفرصة التي يستحقها   "إعطاء  
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يس الماضي هما ترحيب ومناشدة يؤشران إلى أن مبادلة كهذه مدرجة فعال على جدول أعمال               أوباما الخم 
  . مفاوض المنظمة

كما كتب مؤخرا أالسـتير     " يدفع المنطقة أقرب إلى هاوية    "ذاتها، واستهالكها   " عملية السالم "لقد استهلكت   
وكان كروك قد تنبـأ     .  بيروت في" منتدى الصراعات "كروك عميل المخابرات البريطانية السابق ومدير       

الذاتي الحتياجاتها األمنية   ) إسرائيل(تعريف  "في مقال له في أواخر العام الماضي بأن أي حل يعتمد على             
  . أن تفجر المنطقة" قد يثبت بأنه الشرارة التي يمكنها.. 

المفرغة لحـل   وقد حرص أوباما في خطابه أمس األول على أال يأتي بجديد، ليكرر الدوران في الحلقة                
بأمنها " ال يمكن هزه  "، ويكرر التزام بالده الذي      "الذاتي الحتياجاتها األمنية  ) إسرائيل(تعريف  "يعتمد على   

إجراء من جانب واحـد فـي األمـم         "على هذا األساس، ويكرر تهديده بأن لجوء مفاوض المنظمة إلى           
سوف ينتهـي   "رعية عن دولة االحتالل     واعتبر هذا اإلجراء مسعى فلسطينيا لنزع الش      " المتحدة لن ينجح  

وليخلص في النتيجة إلـى حثـه       " القبول بشرعية الدولة اليهودية   "، وليحث هذا المفاوض على      "إلى الفشل 
، "أكثر إلحاحا من أي وقـت مـضى       "على إحراز تقدم في التفاوض مع دولة االحتالل باعتبار ذلك اآلن            

 ٢٠طـوال   ) إسرائيل(أننا كنا نتفاوض مع دولة      "ك تايمز ب  ويبدو أنه لم يقرأ ما كتبه عباس في النيويور        
دون نتيجة، أو ما أعلنه القيادي الفتحاوي األسير في سجون االحتالل مروان البرغوثي في األهرام               " عاما

إن الدولة تنتزع وال يجب انتظارها على طاولة المفاوضات، ومن يعتقد           : "المصرية يوم األربعاء الماضي   
  " ! الدولة على طاولة المفاوضات فهو مخطئأنه سيحصل على 

إنهم يحاصرون الشعب الفلسطيني حصارا محكما ال مخرج منه سـوى المقاومـة، بانتفاضـة ثالثـة أم                  
وبقي أن تصحو القيادات الفلسطينية على هذه الحقيقة فتستعد لها ولو متأخرة، فدولـة االحـتالل     . بغيرها

  .ي الشعب الفلسطيني ومفاوضيه على حد سواءتستعد لها منذ أحكمت الحصار على مقاوم
  ٢٢/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  مناطق ظّل في المسألة الفلسطينية .٤٨

  نهلة الشهال
يبدو أن األرضية التي تتحرك فوقها المسألة الفلسطينية تختزن مفاجآت أو تتحضر لترتيبات جوهريـة،               

، يفترض أن تتوج في أيلـول       ١٩٦٧ية على حدود    يستدل عليها من إطالق حملة االعتراف بدولة فلسطين       
  .المقبل بتبنٍ واسع النطاق لهذا االعتراف في الجمعية العامة لألمم المتحدة) سبتمبر(

يحرك الموعد ماء التسوية السياسية الراكد، موحياً بأن هناك جديداً حاسماً على هـذا الـصعيد، فتـربط                  
عجلة، ويروح كل موقف أو حدث يسجل بالـضرورة فـي           المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس بتلك ال      

هل سيكون تاريخاً رمزياً    : ذلك السياق، علماً أن النقاش المفيد يتعلق بما يقع خلف تحقيق ذلك االعتراف            
يمكنه أن يسند العملية الصراعية الدائرة حول فلسطين، أم         ) من دون التقليل من شأن وأهمية الرمزية هنا       (

   الفلسطيني المجمد؟-استعادة التفاوض اإلسرائيلي هو شكل من أشكال 
وال . يتوقف على تقدير أرجحية واحد من االحتمالين بناء الخطة الفلسطينية والدولية المساندة لفلـسطين             

أظن أن الغموض في هذا الشأن منتج أو بنَّاء، بل هو عنصر في إثارة المزيد من االرتباك الـذي تكـاد                     
وذلك ليس  (على أن وضع االحتمالين في تناقض أو مواجهة         . ينية، فيحبط قواها  تختنق به القضية الفلسط   

فمـرده الـى قـصور القـوى الـسياسية          ) حتمياً، بل يمكنهما أن يكونا أجزاء متكاملة من وجهة واحدة         
الفلسطينية في تعيين وتعريف ما الذي تريده وال يمكنها التنازل عنه، وما الذي يمكـن تحقيقـه وبأيـة                   

  .وما الذي يمكن تعطيله لدى العدو وبأية وسائلوسائل، 
تلك هي مكونات الصراع السياسي، وتحت سقفه يمكن بأمان اعتماد مروحة واسـعة مـن الممارسـات                 

وطالما لـم يـتم    . السياسية، من دون التحاقها بدائرة الوهم أو بدائرة شبهة الخيانة، وهما يكادان يتطابقان            
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 والريبـة  "المخاوف"ضوابط، فستبقى كل حركة وكل كلمة تتسبب بإثارة     تعيين تلك الحدود والمحددات وال    
والتوجس، وهي مشاعر قد تصاحب كل عمل سياسي، ولكنها في الحالة الفلسطينية تطغى وتهيمن فتفسد               

  .كل شيء، وتشله
خطاب خالد مشعل أثنـاء التوقيـع علـى اتفـاق المـصالحة             : ثمة مثال شديد الوضوح في هذا الصدد      

وهي تمر عملياً مرور الكـرام،      . ية، ثم تصريحاته للصحف التي امتدت خالل هذه الفترة مذاك         الفلسطين
وعدم االكتراث هـذا    . وبدا السجال حولها يخص حماس حصراً، وال يثير اهتماماً عاماً خارج تلك البيئة            

اس تعمل لدولة   فقد قال رئيس المكتب السياسي إن حم      . يحدث بينما تلك المواقف في غاية الجدة واألهمية       
، وتتعاون مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، وهي قررت منح تلـك             ١٩٦٧فلسطينية على حدود خط     

في أي سياق يندرج هذا الكالم؟ في باب المجـامالت          . الفرصة عاماً كامالً ليجرى بعد ذلك تقييم الموقف       
 سلوك معينة؟ أم هو رسالة شـبه        للسلطة وفتح، كحال الناس في المناسبات االجتماعية حيث تطغى آداب         

مفتوحة لواشنطن، تشجعها على تخطي العوائق التي تحول دون تطبيعها العالقة مع حمـاس، أو تعطـل                
الفيتو الذي يمكن أن تضعه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس وتقوم بدورها السياسي؟                

ثل هذه الحكومة قبل توضـيح هـذه النقطـة،          ثم ما هو دورها السياسي ذاك، وهل يمكن أصالً تشكيل م          
فتنفجر عند أول حدث؟ وهذا على رغم أن مشعل قال انها دولة ذات سيادة كاملة، وبـال مـستوطنات،                   

ليست المسألة في هذه، بل في الخيار األساسي، وهل تعتقد حماس بأنه متـاح              . وحق العودة ال جدال فيه    
  تاريخياً؟

ود الزهار على تلك التصريحات أي إضاءة تعني الناس، ال لجهـة أن             بالطبع ال يحتوي رد الدكتور محم     
وال خصوصاً لجهة ما قاله من أن حماس تتبنى         !) ما خصنا في ذلك يا قوم     (ذلك ليس خط حماس المعتمد      

 من دون تعريف ماهيته، وتناول كيفياته، وتوضيح ما إذا كانت المقاومة تتـضمن شـقاً                "خيار المقاومة "
ليوم مكونها األساس، أم إنها، في زعمه، تتلخص في بضعة صواريخ تنطلق بـين الحـين                سياسياً لعله ا  

هـل النـضال    : والسؤال المطروح على التيارين هـو     . واآلخر من قطاع غزة فتنغرس في رمال النقب       
  ؟٦٧السياسي يعني بالضرورة دولة في حدود 

اً ال يطاق، ال سـيما حـين تفـرض          لقد بات القصور عن افتكار وبلورة اإلجابات الضرورية تلك متعب         
الشروط المحيطة المتمثلة بالتغييرات الجارية في المنطقة، وإرهاصات اإلمكانات المتعلقـة بهـا، كمـا               
استمرار اسرائيل في استكمال وجودها كما تريده بذلك القدر من الشراسة والتصميم، تفرض انجاز هـذه                

ة أكثر تماسكاً وكفاءة، بينما هي قـادت الموقـف علـى            وفي هذا الصدد، تبدو السلطة الفلسطيني     . المهمة
  . سنةً منذ أوسلو بطريقة بنتْ وال شك صرح التضعضع الحالي٢٠امتداد ما يقرب من 

وألن ثمة فراغاً من هذا النوع من الجهة الفلسطينية بكل مكوناتها، يصبح مـن المـضجر والمكـرور                   
وتصبح عقيمة  . قي خطاباً استراتيجياً حول المنطقة العربية     مقارعة أوباما وتفنيد كيله بمكيالين، فيما هو يل       

يصبح ذم إسـرائيل    . استعادة كالم نتانياهو أمام الكنيست أخيراً، وتشريح مفاهيمه ومقترحاته على السواء          
مسلكاً سهالً، كما هو سهل الدخول في مقارعة منطقها في شكل ال يكلف شيئاً وال تحـيط بـه محـاذير                     

 واحدنا يشعر بالعقم والعيب من االستمرار في رياضته تلك بينما هو يعرف نواقـصه               بل يكاد . وحسابات
  .الذاتية

إال أن من الالفت أن القصور الفلسطيني في تعيين اإلطار االستراتيجي، وما ينسل ويتدرج منه، ينسحب                
، وال  )مبتـسرة عدا خطابياً وبطريقة شـكلية      (فهناك سؤال أساسي ال يثيره أحد       . على الشأن اإلسرائيلي  

ما هو التصور اإلسرائيلي العام للموقف، بما يتجاوز الصراع         : تتبلور إجابات عنه تسمح بالتقدم في الفهم      
  التكتيكي والمحاجة؟ ما هي خطتهم؟

في وقت من األوقات، قبل سنوات قالئل، صرح افيغدور ليبرمان، الذي أصبح وزيراً للخارجية بعد ذلك،                
ة للتصريح عن تصورها للموقف، وال عن خططهـا بـالمعنى االسـتراتيجي    بأن إسرائيل ليست مضطر  
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، بحيث تحقق ما تريد وال تبحث عن        "إدارة الوضع "للكلمة، وأن عليها الدفع باتجاه ما أسماه اعتماد منطق          
عبر هذا الكالم عن سطوة كانت إسرائيل تمتلك اإلحساس بها في ذلـك             . "الالحل"حلول، بل تتعايش مع     

ل ما زلنا عند تلك الحالة؟ هل تغير شيء وفي أي اتجاه؟ فعلى اإلجابات عن مثل تلك األسـئلة                   ه. الحين
 ٦٧يتوقف كثيراً اتضاح اإلمكانات السياسية الفلسطينية، وما إذا كان االعتراف مثالً بدولة على حـدود                

العناصر التي تمتلكها اليـوم     أمراً إيجابياً أو قابالً للتوظيف إيجابياً داخل العملية الصراعية، وكذلك سائر            
المسألة الفلسطينية، والتي تبدو، والحال تلك، مشتتة أو تقع في باب المبدئية فقط، بال قدرة على إنتاج أي                  

  .شيء
  ٢٢/٥/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  حول بيان الفصائل:  التشكيل الحكوميمشاورات .٤٩

  عدلي صادق
 "فـتح "نشرته أمس، على ما سمته احتكار حركتـي  يحق للفصائل الفلسطينية أن تعترض في البيان الذي      

أقول ذلك على قاعدة اعترافي بأن هناك       .  لمشاورات تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة      "حماس"و
ذلك ألنها باتـت، فـي مـستواها        .  لم تحتكر أمراً وال شيئاً     "فتح"احتكاراً، وعلى الرغم من قناعتي بأن       

ى أن تستحوذ على خصيتيها، حتى وإن كانت متربعة فوق عنفوان فتحاوي            القيادي األعلى، غير قادرة عل    
وربما يكون األمر التبس على الفصائل صاحبة البيان، فلم تختبر فرضـية أخـرى،              . شبابي في القاعدة  

.  متاحة للراغبين منها في احتكار أي شيء نيابة عن أطرها المخولـة وعـن المجمـوع                "فتح"وهي أن   
ـ احتكر حق حركته في اإلعالن عن مواقفها، وانفرد بصياغة موقف فتحاوي مـن  فمحسوبكم ـ مثالً   

الطول، القائـد األعلـى ألشـاوس الـدبابات المناضـلة           ) أو ظريف (القذافي والشاويش عطية وزريف     
فلم يكترث كاتـب    . بالمقلوب، فيما هي توجه النيران الى صدور التالمذة وطالبي الحرية وربات البيوت           

بآراء كل من يرونها من الفتحاويين، مؤامرة إمبريالية على عميد الثوريين وملـك ملـوك               هذه السطور   
 وال  "دسـتوراً جديـد   "األدغال، وال بمن يرى الشاويش عطية، نابغة في الحكم وفي النحو، الذي يعد بـ               

ائيل بدبابتهم  بالمتفجعين على كراهية الممانعين والدعاء هللا بسقوطهم العاجل، فيما هم يحبسون أنفاس إسر            
فقد احتكر أخوكم الصياغة الفتحاوية للموقـف       . الهرمة، التي لم تعد تصلح إال لمطاردة الناس في األزقة         

  !دون أن يراجعني أي معترض
 كانت حقاً، طرفاً في احتكار فسطاطين اثنين، لمشاورات التشكيل الحكومي، التسعت دائـرة              "فتح"لو أن   

 فحركتنا بغالبيتها العظمى، وبأطرها، ال تزال خارج دائرة البحـث فـي             .التشاور داخل األطر أو اللجان    
التشكيل الحكومي، وقد ُأبلغنا عندما كانت الحكومة ستتشكل أو ستتعدل من طرفنا وحسب؛ أن ال عالقـة                 

 شاركوا فيما يسمونه المشاورات الجاريـة       "فتح"ربما يكون هناك واحد أو أثنان أو ثالثة من          . لنا باألمر 
لكن ذلك في غير السياق المنصوص عليه فـي قواعـد اتخـاذ المواقـف               .  بين الفصيلين الكبيرين   اآلن

لذا فإنني أدعو اهللا العلي، الذي هو وحده صانع المعجزات، أن يهيئ سبل الفالح              . المصيرية في الحركة  
ض؛ تتطلـب   للقائمين على إتمام عملية الوفاق، ألن خطوطاً عريضة لتحقيق وفاق بهكذا عشوائية وغمو            

فضالً عن النوايا الظاهرة والمستترة؛ رعاية إلهية خاصة لكي تتحول الى واقع، تدل عليه وحدة الكيانيـة                 
  .الفلسطينية وهيبتها

صحيح إن فتح وحماس مجتمعتين، تشكالن الغالبية العظمى من جسم القوى الفصائلية الفلسطينية، لكـن               
فـال  .  يكون أعضاء هذه الحكومة من طرفي الخصومة       معنى أن تتشكل حكومة كفاءات مستقلة، هو أال       

ويبـدو أن   . كل كادر من التكنوقراط له ميولـه      . استقاللية في الشعب الفلسطيني وبخاصة بين الكفاءات      
 دون أن تنتج التمثيلية الفـصائلية فـي هـذا           "حماس" و "فتح"المسألة هي اقتسام الحقائب بين من يمثلون        

  !ي أي من الحركتينالتشاور، عن نسق ديمقراطي ف
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أوافقهم على أن زمننا هذا، يعطي من ال قاعدة         . فاالحتكار سمة المرحلة  . ليصبر المحرومون من التشاور   
إن ما يجري   . اجتماعية وجماهيرية له، دوراً أكثر وأكبر وأضعاف ما يأخذه المستأنسون بجماهير غفيرة           

 إن قوى جديدة، بدأت كمنظمات غيـر حكوميـة،          .فال تثاؤب في السياسة وال نوم     . هو نتاج نوم النائمين   
تمكنت من الحصول على أصوات في انتخابات رئاسية وتشريعية، تزيد عن مجموع ما تحصلت عليـه                

فمن يهـن ينبغـي أن      . ثالثة أو أربعة أو خمسة عناوين فصائلية، سلخت من العمر نحو األربعين عاماً            
اركة في المشاورات، وهي كالفصائل، هانـت وينبغـي أن   فاألطر الفتحاوية غير مش . يسهل الهوان عليه  
  !يسهل الهوان عليها

  ٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  بين خطابين.. "العودةحق " .٥٠

  عريب الرنتاوي
 التي ألقاها رئيس الوزراء في نادي الملك حسين بـدعوة  "حق العودة"بضعة أسابيع فصلت بين محاضرة   

 الذي ألقاه الرئيس بـاراك أوبامـا فـي قاعـة            "إسقاط حق العودة  "ة، وخطاب   من جمعية الشؤون الدولي   
أحسب أنها توفر فرصة مناسبة لتناول      ... الكائنة في الطابق الثامن لوزارة الخارجية األمريكية       "فرانكلين"
  . من منظور األطراف ذات الصلة"قضية الالجئين"

ما، ورأى فيه جديداً نوعيـاً يـصلح للتأسـيس          لقد رحب األردن على لسان وزير خارجيته بخطاب أوبا        
لخطوات الحقة، أهمها استكمال البحث في قضايا الحل النهائي، وتوقف التعليق عنـد إشـارة الـرئيس                 

رد الفعل الرسمي ،    ..."دولتي الشعبين "األمريكي لخطوط الرابع من حزيران كأساس لترسيم الحدود بين          
م يشر إلى تجاهل اإلدارة األمريكية حق عودة الالجئين، مـع           لم يتطرق إلى نواقص الخطاب الرئاسي، ل      

أنه لم تمض سوى أيام فقط، على أحاديث متكررة لرئيس الحكومة، تذهب باتجاه تصعيد المطالبة بحـق                 
  .العودة واالستمساك به في شتى الظروف

ء المقارنـة بـين     فإن المراقب والمحلل السياسي ال يستطيع أن يقاوم إغـرا         ...وألن الشيء بالشيء يذكر   
الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئـيس الـوزراء        ...من خطاب أوباما  ) الرسميين(موقفي لبنان واألردن    

 الرئيس األمريكي لقضية عـودة الالجئـين، بـل        "تجاهل"المكلف نجيب مقياتي، توقفا بشكل خاص أمام        
وشددا على أهمية إثارة المسألة بقوة      ،  "يهودية الدولة العبرية  "وتنكره لهذا الحق من خالل اإلصرار على        

  .وحسم
 أن يكون رد الفعل األردني على خطـاب أوبامـا متـأثراً بـروح               "محاضرة حق العودة  "كنا نتوقع بعد    

األردنية، ) والداخلية(... جديداً في السياسة الخارجية      "نفساً"المحاضرة، التي ظن كثيرون منّا، أنها تحمل        
نطـاق الـداخل األردنـي الـضيق، وحـساباته          "ضرة ظل محـصوراً فـي       لكننا فوجئنا بأن أثر المحا    

توجيهـاً للـسياسة    " بـدل أن تحمـل       - الداخل   - كانت موجهة له     - المحاضرة   -لكأنها  ..."وحساسياته
  . بحكم الوالية العامة للحكومة ورئيسها"الخارجية

 األول بالالجئين وحقوقهم،    منظمة التحرير الفلسطينية، ومن موقعها الرئيس كممثل شرعي وحيد، المعني         
 عن شكر إدارة أوباما علـى جهودهـا، ال          "كبير مفاوضيها "، وحديث   "الصدمة"ما زالت تعيش مناخات     

يخفي اإلحساس بالخيبة الذي يخيم على الطبقة السياسية الفلسطينية في رام اهللا، التي تشعر بحـق، بـأن                  
المصالحة الفلسطينية، والتوجه الدولي الواسع     : خيرة أهم إنجازين تحققا لها في اآلونة األ       "أجهض"أوباما  

ولن نتعرف بالضبط على ما يمكن أن يكون        ....سبتمبر القادم /لالعتراف بدولة فلسطين المستقلة في أيلول     
عليه الموقف الفلسطيني فعلياً قبل التئام شمل االجتماع االستنائي الطارئ للقيادة الفلسطينية، حـين تقـف       

لخيارات، تبدأ بإعادة انتاج البيان األردني، وتمر بإعادة إنتاج الخطـاب اللبنـاني، وال              أمام مروحة من ا   
تنتهي باستقالة الرئيس عباس، التي يقال أنها باتت مرجحة أكثر من أي وقت مضى، سيما وأنـه يـشعر          
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و هـو   شخصياً، بأن ما عمل على إنجازه طوال األشهر الماضية، تحضيراً الستحقاق أيلول، قد انهـار أ               
  .على وشك االنهيار

 في خطاب أوباما، فقد تركز البيان السوري علـى          "الشق الفلسطيني "لم تصدر عن دمشق ردة فعل على        
 "معـذورة "ودمشق بهذا المعنى    ... في الخطاب، والذي احتل مساحة واسعة من الخطاب        "الشق السوري "

ده، وعندما يكون األمر كذلك، تتضاءل      تماماً، فيما يجري بحثه في واشنطن، يتصل بمستقبل النظام ووجو         
  .بقية القضايا وتتواضع أهميتها، وتتراجع أولويتها على جداول األعمال

لقد ..."بيع السمك في البحر   " و "ترويج األوهام "الخالصة، أن أكثر ما يهمنا هنا، هو أن ال نعود ثانية إلى             
 وادي عربـة،    - أوسلو   - عملية مدريد    لم يدخل أحد  ...كرس خطاب أوباما ما كنا نعرفه ونقوله ونكتبه       

وهو متأكد من أنها ستنتهي إلى إقرار حق العودة، بل أكاد أجزم بأن كل من دخل هـذه العمليـة، كـان                   
يأخذ الفلسطينيون دولتهم، وتأخـذ إسـرائيل       ..."الدولة مقابل حق العودة   "يعرف أن معادلتها تتلخص في      

ولقد شهدنا كيف رفض نتنياهو هذا السيناريو بقوة، حـين          ...ؤالً، وفقاً ألكثر السيناريوهات تفا    "يهوديتها"
حمل على خطاب أوباما لمجرد إشارته لخط حزيران، علماً  بأن أوباما لم يحدد حجم األراضـي التـي                   

، )يهودية الدولة (سيجري تبادلها بين الجانبين ونسبتها ونوعيتها، وبالرغم من أن أوباما تنكر لحق العودة              
  !).؟( القدس ولم يشجب أعمال االستيطان أو يدعو لوقفها وتجاهل قضية

 سالكة ومفتوحة على بعـضها      "قنوات التعبير عن مواقف الدولة األردنية     "أكثر ما يهمنا أيضاً، أن تكون       
من دون ذلك نكون قد زدنا الطين بلّة،        ...البعض، ومتناغمة مع بعضها البعض، ومكملة لبعضها البعض       

  .كفكة الطالسم ، حيرةً وارتباكاًوزدنا الحائرين في ف
  ٢٢/٥/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
   الفرص الضائعةوخطابأوباما  .٥١

  جيمس زغبي
مثلت ردود الفعل على خطاب أوباما حول التطورات التي تعرفها منطقة الشرق األوسط تـذكيراً الفتـاً                 

والمدى الذي أصـبحت بـه       العربية،   - اإلسرائيلية -بمدى عمق وإزعاج االنفصام في العالقة األميركية      
وبالنظر إلى السياق التاريخي، أي التغيرات الدراماتيكية التي تحدث         . السياسة في الواليات المتحدة مختلة    

عبر العالم العربي؛ ومقتل بن الدن؛ وفشل عملية السالم العربية اإلسرائيلية في وقت يقترب فيه موعـد                 
ام دولة فلسطينية؛ ودعوة قيـادة جمهـوريي الكـونجرس    سبتمبر الذي كان الرئيس قد حدده ذات يوم لقي 

لنتنياهو إللقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، فقد وجد البيت األبيض أن هذا هو الوقت المناسب                
  .ليلقي الرئيس خطاباً يؤطر رؤية شاملة لسياسة إدارته الشرق األوسطية

سئلة راودتني وأنا جالس بقاعة بنيامين فرانكلين فـي         والواقع أنه كان جهداً كبيراً يستحق التقدير، ولكن أ        
كيـف  "؟ و"من هـو الجمهـور المقـصود      : "مقر وزارة الخارجية األميركية أستمع إلى الرئيس من قبيل        

  ؟"سيستقبل هذا الخطاب من قبل الجماهير العديدة التي ستستمع إليه
ك أن تحليل الرئيس للربيع العربـي كـان         إذا كان موجهاً إلى جمهور أميركي، فقد كان خطاباً مفيداً؛ ذل          

العالقات " إعادة إطالق "مدروساً ورصيناً وطرح عدداً من التحديات، وكذلك الحال بالنسبة لتصميمه على            
ومـن خـالل احتـضانه      . مع الشرق األوسط الكبير في أعقاب التحوالت العميقة التي تشهدها المنطقة          

كما طرح أوباما   . جة إلى التنمية االقتصادية والمشاركة الشعبية     وتركيزه على الحا  " أجندة الديمقراطية "لـ
جانباً الخطاب الفارغ غير الـصادق الـذي كـان يتبنـاه المحـافظون الجـدد والتفاهـات المتعلقـة                    

  .التي كانت تسيطر على معظم اليمين وأصابت أيضاً جزءاً من اليسار"اإلسالموفوبيا"بـ
 إلى التصرف على نحو يدعم مبادرات الرئيس، بما قـد يحكـم             صحيح أن الكونجرس الحالي قد ال يميل      

عليها بالفشل حتى قبل أن تتجسد؛ إال أنه كان من المهم أن يتحدى أوباما الكونجرس حتى يترجم األقوال                  
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إلى أفعال ويقدم الدعم والمساعدة؛ وذلك ألن السياسيين قد يتحدثون طوال الوقت عن مزايا الديمقراطيـة                
ن حين يتعلق األمر بدعم بناء القدرات وخلق الوظائف الضروري لدفع المجتمعـات التـي   وأهميتها؛ ولك 

  .تعيش مرحلة انتقالية، فإنهم سرعان ما يديرون ظهورهم
وقد كان أيضاً خطاباً متواضعاً اعترف فيه الرئيس، أحياناً بشكل ضمني وأحياناً أخرى بشكل صـريح،                

وماسية األميركية في المنطقة، الفتاً إلى أن الواليات المتحدة لـم           بالحدود واإلكراهات التي تواجهها الدبل    
تصنع الربيع العربي، مثلما أنها ال تستطيع أن تدير مساره، وكل ما تستطيع القيـام بـه هـو مـساعدة                     

  .الديمقراطيات الناشئة ودعمها بالموارد
ة الديمقراطية هـذه، إال أنـه       وعلى رغم الطابع الصريح والمباشر الذي كان عليه حديث أوباما عن أجند           

النـزاع  : كان أكثر غموضاً بخصوص طريقة تناوله للموضوع الذي استأثر بأكبر قدر من االهتمام الحقاً     
لقد كان جهداً شجاعاً حاول فيه تحديد عالمات ومحددات لنتنياهو ساعياً في الوقت             . اإلسرائيلي الفلسطيني 

 اللوبي المؤيد إلسرائيل الذي يلتقيه في واشنطن هذا األسبوع          نفسه إلى عدم الدخول في مواجهة كبيرة مع       
  ).والذي من المرتقب أن يلقي أمامه نتنياهو خطاباً(

فعلى سبيل المثال، قبل ما     . والالفت أن أوباما حرص في هذا الخطاب على أن يعطي شيئاً ما لكل جانب             
اضي ينبغي أن تُبحث أوالً، مع االعتراف       يدفع به الفلسطينيون من أن المواضيع المرتبطة بالحدود واألر        

" تبادل متفق عليـه لألراضـي     " باعتبارها نقطة البداية؛ ولكنه أضاف بعد ذلك الحاجة إلى           ١٩٦٧بحدود  
كما رفض جهود الفلسطينيين الساعية وراء اعتراف األمم المتحدة بـدولتهم،           . مراعاة لمخاوف إسرائيل  

بلة ينبغي أن تكون لها حدود مع إسـرائيل واألردن ومـصر وأن             ولكنه أضاف أن الدولة الفلسطينية المق     
ما يمثل صفعة لجهود نتنياهو الرامية لعزل غزة عن الضفة والحفـاظ علـى              -" متواصلة جغرافياً "تكون  

  .السيطرة اإلسرائيلية في وادي األردن
ا كان ينبغي أن يفاجئ     وبالطبع، فقد كان لدى أوباما الكثير ليقوله، ولكن معظمه سبق أن قيل من قبل وم              

ولكن ذلك هو ما وقع بالفعل هنا في أميركا، حيث نددت المنظمـات المتـشددة المؤيـدة              . أو يصدم أحداً  
، وحكم على   "حماس"إلسرائيل في ما يشبه الهيستيريا بالرئيس ألنه نصب كميناً لنتنياهو، واحتضن أجندة             

انضم الطامحون للترشح لالنتخابات الرئاسية باسم      ثم  . ، كما تقول  "أوشفيتز"إسرائيل بالعيش داخل حدود     
يرمي بإسرائيل إلى   "، وبأنه   "عديم المسؤولية "إلى جوقة المنددين، فاتهموا أوباما بأنه       " الجمهوري"الحزب  
  ".حليفنا الوحيد"ما سموه " ازدراء"أو " خيانة"وبـ" التهلكة

ي؛ ذلك أن الخطاب الـذي اسـتمع إليـه          وفي غضون ذلك، لم يحدث الخطاب أي تأثير في العالم العرب          
العرب كان جد باٍل وجد حذر، ال يدفع بالنقاش نحو األمام إلى ما هو أبعد مما وصله خطاب القاهرة في                    

فقد كان العرب يرغبون في أن يقوم الرئيس بشيء ما؛ وما كانوا يتمنونه بعـد عـامين علـى                   . ٢٠٠٩
، وجدول زمني للتطبيق، وخطوات ملموسة تتخذها       خطاب القاهرة هو رؤية محددات أو عالمات صارمة       

  .الواليات المتحدة إلنهاء احتالل األراضي الفلسطينية الذي وصل اليوم عامه الرابع واألربعين
ذلك أن ما كانت اإلدارة ترى أنه خطوة ضرورية، وإن كانت خطرة، في الـداخل               . وهنا تكمن المشكلة  

ـ       انتهى به األمر إلى إغضاب اإلسرائيليين      فـي  " الجمهوريين" المتشددين، والتحول إلى ما يشبه سالحا ل
  ".خطوة صغيرة ومتأخرة"الداخل، واعتباره من قبل العرب 

ثم إن هذا ليس سوى بداية ما سيكون بدون شك أسبوعاً مزعجاً لدبلوماسية الواليـات المتحـدة الـشرق      
كل من أوبامـا ونتنيـاهو بتـصريحات        إذ بعد اجتماعهما بالبيت األبيض يوم الجمعة، أدلى         . األوسطية

للصحافة، حيث اعترف الرئيس بوجود خالفات بين الجانبين، أشار إليها أيضاً نتنياهو بعد ذلك بالتفصيل               
التغيرات السكانية التـي حـدثت      ... ال تأخذ في عين االعتبار    " ألنها   ١٩٦٧لحدود  " ال": "الءاته"مصدراً  
  .الفلسطيني" حق العودة"لـ" ال"مصالحة الفلسطينية؛ ولل" ال"؛ و" عاماً الماضية٤٤خالل الـ
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اللـوبي  " (آيبـاك "واليوم األحد، ستتركز كل األنظار على أوباما أثناء الخطاب الذي سيلقيه أمام اجتماع              
قصد معرفة ما إن كان سيتراجع عن المواقف التي حددها فـي خطابـه          ) اإلسرائيلي الرئيسي في أميركا   

قد حذروا أعضاءهم من    " آيباك"ولئن كان زعماء    . م سيدخل عليها تعديالت طفيفة    بمقر وزارة الخارجية أ   
-مغبة إطالق أصوات أو عبارات استهجان خالل إلقاء الرئيس لكلمته، فإنه لن يكون جمهوراً متجاوبـاً                 

ـ " آيباك"اللهم إال إذا تراجع أوباما عن مواقفه السابقة؛ وفي تلك الحالة، قد يهتف له جمهور                 داً بينمـا   تأيي
  .سيتسبب في إثارة حفيظة جمهور عربي مستاء أصالً

واألكيد أن ثمة انفصاماً ووضعاً مختلًا أيضاً؛ وكل هذا يذكّرني بوصف القس والناشط األميركي األسـود                
يلقى رضا جانب بينما يثير سخط الجانب       "جيسي جاكسون لمشكلة سياسية معقدة بأن أي شيء تقوله فيها           

  ".اآلخر
  ٢٢/٥/٢٠١١، د، أبو ظبياالتحا
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