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  "إسرائيل"االعتراف بيهودية وعلى الفلسطينيين  67 إلى حدود االنسحابستطيع ن ال :نتنياهو .1

في كلمته فجر  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن 24/05/2011، 48 عربموقعنشر 
 إن أي تسوية يجب أن تحافظ على أمن إسرائيل ولذلك فإن إسرائيل :إيباك"اليوم، الثالثاء، أمام أعضاء 

  . ألنه ال يمكن الدفاع عنها67ال تستطيع االنسحاب إلى حدود 
سرائيل مع الواليات المتحدة وجه نتانياهو التحية للرئيس األمريكي  وفي حديثه عن عالقات إ

والكونغرس مشيرا إلى الدعم والمساعدة األمنية التي منحتها اإلدارة األمريكية إلسرائيل، وشدد على 
  ".القبة الحديدية"تمويل منظومة اعتراض الصواريخ المسماة 

، تجاه أمن إسرائيل، وخاصة بكل "العميق"ذي وصفه بـكما شكر نتانياهو باراك أوباما على التزامه، ال
كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل . ما يتصل بدعم فرض العقوبات االقتصادية على إيران

  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط
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وقال . كونغرس، وقال إنه ينوي قول الحقيقةإلى خطابه المرتقب اليوم أمام ال" إيباك"وتطرق نتانياهو أمام 
األحداث في المنطقة تكشف أن مصدر . نحن بحاجة إلى الوضوح اليوم أكثر من أي وقت مضى"

وادعى نتانياهو أن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق ". المشكلة في المنطقة هو ليس إسرائيل
ي إسرائيل يحصلون على المساواة الكاملة في مليون مسلم ف"األوسط الذي يوفر حرية األديان، وأن 

  ".الحقوق
نتنياهو أوضح أن إسرائيل تريد تحقيق السالم مع ، أن 24/5/2011، موقع عكا االخباريوذكر 

الفلسطينيين، إال أنه يتعين على الجانب الفلسطيني االعتراف بيهودية إسرائيل وخوض المفاوضات على 
  .هذا األساس

، مشددا على أن إسرائيل ال يمكنها أن "وع هو لب النزاع المستمر بين الطرفينإن هذا الموض: "وقال
  . التي هي غير قابلة للدفاع67تعود إلى خطوط عام 

وأشار إلى أن المتظاهرين في سوريا وإيران وليبيا وغيرها من دول المنطقة يريدون الحرية والتقدم 
  .لية عن كل مشاكل المنطقةونيل حياة أفضل، ويجب وقف اتهام إسرائيل بالمسؤو

أن هذه المشاكل يمكن حلها من خالل انتهاج الديمقراطية الحقيقية، التي تقوم على حرية " نتنياهو"ورأى 
التعبير وحرية الصحافة ومنح الحقوق المدنية للجميع، زاعما أن إسرائيل يمكن أن تكون نموذجا يحتذى 

  .به في هذا المجال
 جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة في صراعهما ضد األعداء والدفاع عن وأكد على أن إسرائيل تقف

  .المصالح المشتركة، مشددا على أنه سيرسم رؤية سالم مؤكدة بين إسرائيل والفلسطينيين
إلى أنه سيستعرض في سياق الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس األمريكي مساء اليوم، " نتنياهو"ولفت 

ما يتعلق بعملية السالم مع الفلسطينيين، مطالباً حركة حماس باإلفراج عن الجندي رؤيته وسياسته في
  ".جلعاد شاليط"األسير 

  
   وسياستي وهي من المستقلينإستراتيجيتي الحكومة المقبلة تتبع :عباس .2

ية موقف الرئيس األميركي باراك أوباما فيما يتعلق بالدولة الفلسطين' قال الرئيس محمود عباس إن :عمان
، وأن لهذه الدولة حدودا مع األردن ومصر، تبلور بفضل جهود العاهل األردني الملك عبد 1967وحدود 

  .'اهللا الثاني، خالل زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة األميركية
تباحث مع الملك في ' في مؤتمر صحفي، بعد لقائه العاهل األردني اليوم اإلثنين، أنه عباسوأوضح 
 التي ستبحث مع لجنة المتابعة العربية، وكذلك قضية المصالحة الفلسطينية إلى أين، وتشكيل القضايا
  .'يهمنا أن نناقش جميع التفاصيل مع الملك': وقال .'الحكومة

المصالحة موجودة، ونحن نعمل من أجل تشكيل حكومة ': عباسوحول المصالحة الفلسطينية قال 
، ' لطبيعة الحكومة وبأنها محاصصة بين حركتي فتح وحماسهناك فهم خاطئ'وأضاف . 'تكنوقراط'

  .مؤكدا أنها  ستتشكل من مستقلين ولن تضم أي شخص ينتمي إلى تنظيم فلسطيني على اإلطالق
وأشار إلى أن هناك فهما خاطئا من قبل اإلسرائيليين وأحيانا من قبل األميركيين حول الحكومة المقبلة 

هذه ليست حكومة فتح أو حماس، هذه حكومتي وتتبع استراتيجيتي ': تهبأنها حكومة حماس، وقال سياد
  .'وسياستي وهي من المستقلين وليست من التنظيمات

 23/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   اساسا لبدء عملية سياسية67القيادة الفلسطينية ترى في موقف اوباما من حدود عام  .3
القيادة  ان  وليد عوضنقالً عن مراسلهارام اهللا من  24/5/2011ربي، لندن، القدس العذكرت 

 1967الفلسطينية عبرت االثنين عن اعتقادها بأن موقف الرئيس األمريكي باراك أوباما بشأن حدود عام 
  .كمرجعية للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية يشكل اساسا لبدء عملية سياسية

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االثنين بان موقف اوباما بشأن اكد ياسر عبد ربه امينو
إال انه يحتاج 'جادة، وقال لالذاعة الفلسطينية الرسمية '  يشكل أساسا لبدء عملية سياسية1967حدود عام 

  .'إلى موافقة صريحة من جانب إسرائيل
 وإجراءاتها على األرض وآخرها 67ة لحدود واشار عبد ربه الى أن مواقف اسرائيل الرافضة للعود

أن شار الى وأ . وحدة استيطانية في القدس تدلل على عدم جديتها تجاه عملية سالم حقيقية1500طرح 
التوجه لألمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين يبقى خيارا في مواجهة االستيطان وإغالق الطريق أمام 

إنه غير 'فضا موقف الرئيس األمريكي من المصالحة، وقال السالم رغم الموقف األمريكي المعارض، را
مبرر خاصة وانه ليس مطلوبا من الدول التعامل مع األحزاب وإنما مع منظمة التحرير التي لم ولن 

  .'تغير مواقفها والتزاماتها
األربعاء وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن عباس سيناقش مع القيادة الفلسطينية غدا 

في رام اهللا، وبعد ذلك، يوم السبت القادم مع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم العربية في الدوحة، ما 
 بحدود مع 1967جاء في خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما حول دولة فلسطينية على حدود عام 

  .األردن ومصر
قاءات عربية ودولية، وهناك تقدير من الجميع أن ن عباس كان أجرى سلسلة لإ: قائال أبو ردينة لفتو

  ، هي خطوة جيدة وفي االتجاه الصحيح،1967موقف اوباما المتكرر من دولة على حدود 
صـالح  ، أن  كفـاح زبـون   نقالً عن مراسلها رام اهللا  من 24/5/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

يمكن العودة للمفاوضات من دون تحديد مرجعيـة        رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال ال         
وهذا هو السبيل الوحيد أيضا إللغـاء       ) كما قال أوباما  (،  1967عملية السالم، أي إقامة الدولة على حدود        

وقـف االسـتيطان لـشهور،      «: وأردف. »المقبـل ) أيلول(فكرة الذهاب إلى مجلس األمن في سبتمبر        
  .»ات، يعني استئناف المفاوضات وإلغاء خطوة مجلس األمن مرجعية المفاوض1967واالعتراف بحدود 

وأكد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الوفد الفلسطيني 
 كحدود للدولتين، يعتبر المدخل 1967لمفاوضات الوضع النهائي، أمس، أن اعتراف إسرائيل بخطوط 

قة، معتبرا أن امتناع إسرائيل عن ذلك، سيعني أن الحديث عن عملية الوحيد لتحقيق السالم في المنط
  .سالم هو مضيعة للوقت والجهد

، )أنروا(وشدد عريقات في بيان بعد لقائه فليبو غراندي، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 مجلس األمن النتزاع ودانيال روبنستين، القنصل العام األميركي، على حق الفلسطينيين في الذهاب إلى

  .اعتراف بالدولة الفلسطينية رغم رفض أوباما لهذه الخطوة
إن المصالحة الفلسطينية تعتبر ركيزة «: كما رد عريقات على رفض أوباما للمصالحة الفلسطينية، بقوله

 وكذلك المدخل الوحيد للوصول إلى صناديق 1967حقيقية ألي حل على أساس مبدأ الدولتين على حدود 
  .»االقتراع، وإن على كل من يسعى لتحقيق السالم والديمقراطية أن يدعم المصالحة الفلسطينية

  
  وباما تسويق لسياسات غير عادلة ستجلب التوتر للمنطقةأخطابات  :حكومة هنية .4
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جددت الحكومة الفلسطينية في غزة، دعوتها للسلطة الفلسطينية، بضرورة مراجعة مواقفها : غزة
م الركون إلى المواقف األمريكية التي لم تزد األمور إال سوءا وتعقيدا وانحيازا إلى السياسية، وعد

  .االحتالل بشكل أعمى
للمرة الثانية يثبت الرئيس األمريكي باراك اوباما انه : "وقالت وزارة الخارجية في غزة في بيان لها

 المألوف في دعم االحتالل وبطريقة خارجة عن, يتبنى المواقف والسياسات اإلسرائيلية بشكل تام
  ". وترسيخه على األراضي الفلسطيني دونما حساب أو اعتبار ألي حقوق أو طموحات فلسطينية

إن مثل هذا التجاهل المتعمد للحقوق الفلسطينية يفضح سياسة البيت األبيض في محاوالته : "وأضافت
  ".م والتفاوض وإقامة الدولةالمستمرة خداع الفلسطينيين واستدراجهم بكلمات معسولة حول السال

وأوضحت أن خطاب اوباما أمام اللوبي اليهودي قد كشف عورة خطابه األول حينما شدد على امن 
وأكد على دعم إسرائيل كدولة قوية وحليفة دونما اعتبار , إسرائيل كأولوية تتقدم على أي مطالب أخرى

راف بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ودونما اعت
إن خطابات الرئيس األمريكي ال يمكن وصفها إال بأنها عملية : "وقالت خارجية غزة .هجروا منها

, ولن تجلب للمنطقة سوى التوتر وعدم االستقرار, تسويق مضللة لسياسات غير عادلة وال منطقية
  .  الحقيقيوستدفع السالم بعيدا مسافات أطول عن مساره

  24/5/2011قدس برس، 
  

  تطبيق اتفاق المصالحة لن يتأثر بخطاب الرئيس األميركي: تيسير خالد .5
الموقف السلبي، الذي «أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن  :غزة

قوى الفلسطينية لوضع اتفاق اتخذه أوباما تجاه المصالحة الفلسطينية الداخلية لن يؤثر على مخططات ال
، قال خالد إن أوباما في خطابه أمام »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ  .»المصالحة موضع التنفيذ

أمس تبنى تماما الموقف اإلسرائيلي من المصالحة، مشددا على أن إنجاز المصالحة يخدم » أيباك«مؤتمر 
  .الجهود الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للصراع

الد على أنه باستثناء األميركيين، فإن جميع القوى اإلقليمية والدولية تشجع الفلسطينيين على وشدد خ
استكمال مشروع المصالحة على اعتبار أنها تخدم بشكل وثيق فرص تحقيق تسوية سياسية للصراع 

  . وليس العكس
  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تتنصل من التزاماتها"اسرائيل"قى قائماً مادامت التوجه لألمم المتحدة في أيلول سيب: األغا .6

زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين على أن .  أكد د:غزة
منظمة التحرير ماضية نحو تجسيد السيادة الوطنية على أراضي الدولة المستقلة وستواصل تحركاتها في 

ة لألمم المتحدة الستصدار قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود مجلس األمن والجمعية العام
 وعاصمتها القدس في أيلول المقبل رغم التهديدات اإلسرائيلية مشدداً على 1967الرابع من حزيران لعام 

  أن القيادة الفلسطينية ستواصل اتصاالتها مع الدول الصديقة واألوروبية لحشد الدعم الالزم لذلك
األغا في كلمته التي ألقاها في المهرجان الذي نظمه اتحاد عام المرأة الفلسطينية احياًء . ح دوأوض

للنكبة مساء أمس األول في قاعة الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين في مدينة غزة أن ) 63(للذكرى 
بموجب القانون التوجه الفلسطيني سيبقى قائماً مادامت حكومة االحتالل تتنصل من كافة التزاماتها 

  .الدولي، وتتنكر لحقوق شعبنا المشروعة
 24/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   على تعزيز المصالحة في موسكوالفصائل الفلسطينية تتفق .7
وزير الخارجية نقال عن مراسلها، من غزة فتحي صباح، أن  24/5/2011الحياة، لندن، نشرت 
ستقباله ممثلين للفصائل الفلسطينية، انه تم تحقيق تقدم جديد  افي أعقاب أعلن  سيرجي الفروفالروسي

 مهم إعالن إلىلقد توصلنا معا "وقال .  الفلسطينية خصوصا بين فتح وحماس"تعزيز المصالحة"نحو 
اتصل بي الرئيس عباس هاتفياً ليشكرنا على " وأضاف.  للمصالحة"سيساعد على تنفيذ اتفاق القاهرة

  ." المفيد جدااستقبالنا لهذا اللقاء
 ."لقد عبرنا عن التزامنا باتفاق القاهرة" رئيس وفد فتح في تصريح صحافي األحمدمن جهته قال عزام 

  .وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق
 للمصالحة "لى راع آخرإ" موسكو تحولت أنواعتبر مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي 

 "إسرائيل" روسيا ترفض تصنيف أن البرغوثي وأوضح. "لقد كان اللقاء جيدا جدا"ضيفا الفلسطينية، م
 على هذه االنتقادات هو األفضليرى ان الرد " الفروف أن إلى، الفتا إرهابية منظمة أنهالحماس على 

  ."المضي قدما لتطبيق اتفاق القاهرة
، عبر الهاتف من غزة، في ختام "الحياة"ـوأكد األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ل

رسالة "اجتماع عقده ممثلو سبعة فصائل فلسطينية مع وزير الخارجية الروسي في موسكو أمس، أن 
 األمم إلىروسيا واضحة، وتتمثل في دعم المصالحة على المستوى الدولي، ودعم توجه فلسطين 

مستعدة لبذل كل الجهد " الفروف، قوله إن روسيا ونقل الصالحي عن .سبتمبر المقبل/ في أيلول» المتحدة
لدعم المصالحة وتعزيزها ولعب الدور المطلوب منها، بما فيه التوجه للجنة الرباعية الدولية واالتحاد 

  ."األوروبي والمجتمع الدولي إلقناعهم بجدواها
والجبهتان الشعبية وأصدر المجتمعون بياناً في ختام االجتماع الذي شاركت فيه حركتا فتح و حماس 

  . لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والمبادرة الوطنيةوالديمقراطية
التعجيل في تشكيل الحكومة وعقد لقاء لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، "وطالب المجتمعون في بيانهم بـ

حة، وحماية االتفاق من كل محاوالت إفشاله، باعتبارها إطاراً قيادياً موقتاً، وضرورة تعزيز المصال
  ."والتعاون لتوفير المناخ اإليجابي إلنجاحه، وتسريع إنجاز ما يتفق عليه من خطوات

متابعة وضع اآلليات التنفيذية الضامنة لتنفيذ اتفاق المصالحة، بما يعزز وحدة الشعب "كما طالبوا بـ
الل حتى تحقيق أهدافه الوطنية، وإعطاء األولوية في الفلسطيني وقدرته على الصمود في مواجهة االحت

المحطة الراهنة الستكمال خطوات المصالحة وترسيخ الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك يشكل القاعدة 
األساسية لموقف سياسي فلسطيني متماسك، قادر على التعامل مع الواقع بجدية وعلى تحمل أعباء 

  ." بما يحقق األهداف الوطنية الفلسطينيةالمرحلة القادمة وتحدياتها، وعبورها
ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، والمواقف التي تم االتفاق عليها في األطر الوطنية، السيما "وأكدوا 

دعوة المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع "، فضالً عن "2006العام ) الموقعة(وثيقة الوفاق الوطني 
رام إرادة الشعب الفلسطيني، واالستمرار في دعمه لتحرير أرضه وتقرير المصالحة الفلسطينية، واحت

 1967العام ) ونيوي/ مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران
وعاصمتها القدس، واالنسحاب الكامل لقوات االحتالل، وإنهاء االستيطان وتفكيك المستوطنات، وتحقيق 

  ."194ن وفقاً للقرار عودة الالجئي
وعدت بدعم الطلب الفلسطيني للجمعية العامة من موسكو، أن روسيا  23/5/2011نوفوستي،  وذكرت

صرح بذلك لوكالة نوفوستي نائب . لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل
وزير الخارجية الروسي وعد  "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، حيث قال إن

  ".بأن روسيا ستدعم طلبنا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة إذا تقدمنا به في شهر سبتمبر المقبل
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   فرضها االحتالل67 و48وحدود .. لتفاوضمن اتصريحات نتنياهو تؤكد صحة موقفنا  :الزهار .8
محمود الزهار . ، أن د جاب اهللاخليفة نقال عن مراسلها، 24/5/2011المصري اليوم، القاهرة،  نشرت
 فى حماس أكد استمرار موقف الحركة الرافض إلعطاء فرصة جديدة للرئيس محمود عباس القيادي

 التي، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اإلسرائيليللتفاوض مع الجانب 
تؤكد صحة موقف حركته من عدم جدوى  1976أعلن خاللها رفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 

 الذي باراك أوباما األمريكي ذات الوقت خطاب الرئيس في، منتقدا اإلسرائيليالمفاوضات مع الجانب 
  .من أراضى فلسطين% 10تحدث عن حدود الدولة الفلسطينية ألنها تقام على مساحة ال تتعدى 

 أو 67 قال إن حدود الذيمن ": ف من غزة عبر الهات- " اليومالمصري" تصريحات لـفيوقال الزهار 
 مقبولة، فهذه الحدود 67 حدود احتالل، فلماذا يصر أوباما على أن حدود فهي حدود مقدسة هي 48

  ." الفلسطينيةاألراضيفقط من % 22فرضيات فرضت علينا، وهى ال تمثل سوى 
توطنات ستبقى وأن وعندما يقول أوباما إنه يريد أن يجرى مبادلة ألراض وأن المس": وأضاف

 الغور ويأخذون مرتفعات الهضبة ويأخذون المياه، فلن يتبقى لنا بعد في سيكونون موجودين اإلسرائيليين
  ." الفلسطينيةاألراضيمن مساحة % 10ذلك إال 

وحول تصريحات رئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل بخصوص إعطاء فرصة جديدة للرئيس 
 يوم من األيام أي فينحن لم نؤمن بالتفاوض ": وضات السالم قال الزهار، الستكمال مفاالفلسطيني

 وحيد كما فعلت فتح خاصة عندما يتعلق األمر بالثوابت الفلسطينية والمقدسات، وفى استراتيجيكخيار 
  ."مقدمتها األراضى الفلسطينية ومساحتها والجوانب العقيدية

مازن  ى مدى سنوات طويلة منذ أن بدأت، وحذرنا أبوالمفاوضات لم تجلب شيئا حتى اآلن عل": وأضاف
وفرق الزهار بين المفاوضات على أشياء . " برنامج المقاومةإتباعمن المفاوضات وطالبنا بضرورة 

فاوضنا إسرائيل على أشياء كثيرة مثل تبادل ": محددة بعينها وبين المفاوضات على المقدسات، وقال
 لكي تفاوض عليه، أما أن تفاوض الذيالتفاوض يرتبط بالشىء األسرى والتهدئة، ألن الموقف من 

 لكيمازن من خولك  من أراضى فلسطين، فإننا نقول ألبو% 1أو حتى % 50أو % 70تتنازل عن 
  ."؟تتفاوض على ذلك
 نقال عن مراسلها، من غزة زهير دوله، أن الزهار 23/5/2011اإلمارات اليوم، دبي، إلى ذلك ذكرت 
إن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي " أجرته في منزله بمدينة غزة، "اإلمارات اليوم"ع مقال في حوار 

حماس، لن تكون حكومة، وفي ما وحكومة توافق وطني، ومن دون موافقة الفصائل، خصوصاً فتح 
يتعلق بالتفاصيل والشخصيات فهي متروكة للجنة خاصة بالحكومة، الختيار رئيسها والوزراء، وتحديد 

ما عند حماس من "وأضاف . "ءات، وبعد ذلك تتضح الحقيقة التي ستكون نتيجة إلفرازات المصالحةالكفا
شخصيات للحكومة ستقدمه، وال تعرضه في اإلعالم، ونحن لدينا شخصيات وبدائل وفتح لديها أيضاً، 

خصية وما يتم االتفاق عليه من الشخصيات سيعلن عنه، وحتى هذه اللحظة ليس هناك إعالن عن أي ش
، وبخصوص المراحل المقبلة بعد توقيع اتفاق "من الشخصيات، ألن الشخصيات مطروحة للتفاوض

المطلوب اآلن هو كيفية تطبيق االتفاق، تشكلت لجنة مشتركة من الطرفين، "المصالحة، قال الزهار 
ق، ومنها، تشكيل وأيضاً سيمتد هذا التواصل مع بقية الفصائل، لوضع ترتيبات عملية لكيفية تنفيذ االتفا

الحكومة واالتفاق حولها، وموضوع اللجنة المؤقتة لمنظمة التحرير، ولجنة المصالحة، باإلضافة إلى 
  ."تحديد الترتيبات التي ستوضع لترتيب وتنفيذ االتفاق

وأوضح أن حركة حماس تلقت بعد التوقيع على اتفاق المصالحة اتصاالت من دول أوروبية وعربية، 
تعدادها للمشاركة في المصالحة، من خالل اإلعمار وفتح معبر رفح، وإعادة فك الحصار، تبدي فيها اس

  .ومن بين هذه الدول روسيا وتركيا
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   بشأن خطاب مشعل ال تعبر عن وجهة نظر حماس  الزهارتصريحات : الرشق .9
لزهار انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق تصريحات القيادي محمود ا: وكاالت

التي علق فيها على موقف رئيس المكتب خالد مشعل بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات مع إسرائيل، 
   .واعتبر أن هذه التصريحات خاطئة وال تعبر عن موقف حماس ومؤسساتها

يمثل خرقا للتقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة "وأكد الرشق للجزيرة نت أن ما صدر عن الزهار 
غير مخول "، فضال عن كون الزهار "وز أن يصدر عنه بحق رئيس الحركة وقائدهاحماس وال يج

وأضاف الرشق أن المكتب السياسي هو الجهة  ".بالتعليق على كلمة رئيس الحركة أو االستدراك عليها
الوحيدة المخولة بأية توضيحات أو استدراكات إن وجدت على تصريحات القيادة، كما نفى أن تكون 

ال خالف في الحركة وحماس تتمتع "لزهار انعكاسا لحالة خالف داخل الحركة، وقال تصريحات ا
  ".بمؤسسية عالية، وقرارها واحد وموحد

  23/5/2011نت، الدوحة، . موقع الجزيرة
  

   "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" حضورها اجتماعات استئناف تقرر "الشعبية" .10
للجبهة الشعبية، امس العودة لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية قررت اللجنة المركزية العامة : القدس

وجاء في البيان الذي تاله عضو المكتب ". للتطورات السياسية المفصلية"لمنظمة التحرير، مرجعة السبب 
السياسي للجبهة عمر شحادة، خالل مؤتمر صحفي بمدينة رام اهللا، حضره نائب األمين العام للجبهة عبد 

أمام التطورات السياسية المفصلية، وفي اجتماع "ح، وعضو المكتب السياسي خالدة جرار، الرحيم ملو
طارئ، توقفت اللجنة المركزية العامة باستفاضة وعمق ومسؤولية وطنية عالية، واتخذت قرارا بالعودة 

  ".إلى حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الخطة السياسية والسبب هو لدعم ورص الصفوف"وأضاف 

األميركية اإلسرائيلية الرامية إلى عرقلة تنفيذ االتفاق المصالحة الوطنية وإجهاضه، ومنع تطويره إلى 
اتفاق سياسي يتجاوز مسيرة عقدين من الرهان الواهم، على تفاوض عبثي تحت رعاية أميركية، يطوي 

، ويفتح الباب أمام نضال سياسي ديمقراطي وميداني متعدد األشكال في سبيل صفحة االنقسامات الداخلية
وأشار ملوح إلى أن رفض الجبهة الشعبية ". انتزاع الحقوق الوطنية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس

االحتكار الثنائي، الذي "تسمية أي من كوادرها للمشاركة في الحكومة المقبلة، يعود إلى ما وصفه بـ
  ".ه فتح وحماستمارس

  24/5/2011الدستور، عمان، 
  

   ولن تتخلى عن المصالحة"يلإسرائ"ـ بتعترفحماس لن : البردويل .11
انتقد القيادي في حركة حماس صالح البردويل بشدة موقف الرئيس األمريكي من الدولة : غزة

ئيل بأنه جزء مما الفلسطينية، وأكد أنه منحاز إلسرائيل، ووصف مطالبته لحركة حماس باالعتراف بإسرا
  .الذي قال بأن الرئيس باراك أوباما يمارسة بحق القضية الفلسطينية" التضليل اإلعالمي"أسماه بـ 

: باالعتراف بإسرائيل وفق هذا المنطق هو تضليل إعالمي، وقال" حماس"وأشار البردويل إلى أن مطالبة 
فهو لم يحدد حدود الدولة اإلسرائيلية وال ما يطرحه أوباما عن االعتراف بإسرائيل هو تضليل إعالمي، "

حدود الدولة الفلسطينية ويطلب من المظلوم أن يعترف بالظالم، مع أن أمريكا والعالم جميعا يعرف أن 
حماس ال يمكنها أن تعترف بإسرائيل ال سياسيا وال أيديولوجيا وال ثقافيا، وليس من حق أوباما أن 
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لن تكرر خطأ منظمة التحرير ولن تعترف " حماس"األرض، ولذلك يطالبها بذلك ألن إسرائيل اغتصبت 
  ".بإسرائيل
لن نتخلى عن المصالحة ولن نمل من تشجيع : بالنسبة إلينا في حماس لدينا استراتيجية واضحة: "وأضاف
أن تبعث األمل لدى الشعب " فتح"على التمسك بتنفيذها، وسنصبر على تطبيق بنودها وعلى " فتح"حركة 
  .، على حد تعبيره"يني من خالل االلتزام ببنود المصالحة وتنفيذهاالفلسط

  23/5/2011قدس برس، 
  

   انقالب على عملية السالمنتنياهومواقف : فتح .12
ن رفض إسرائيل للشرعية الدولية واالنسحاب لخطوط الرابع من حزيران إ" قالت حركة فتح :رام اهللا

 أسامةواعتبر المتحدث باسم الحركة  ."ملية السالم هو انقالب على المبادئ التي قامت عليها ع67
القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة ، إصرار حكومة نتنياهو على االحتالل 

عملية تدمير " حق العودة، وعدم اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وإسقاطواالستيطان 
  ".ار االستقرار في المنطقةمنظمة لكل ما تم انجازه على مس

  23/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 
  

  تكشف مصير األجهزة األمنية بعد المصالحة " الرسالة نت" .13
كشف مصدر فلسطيني رفيع أن تنفيذ الشق األمني من اتفاق المصالحة الفلسطينية سيتم بعد عام : غزة

  .هيكلة األجهزة األمنية في شقي الوطنبالتوازي بين غزة والضفة على أن تعاد 
ستعاد هيكلة األجهزة األمنية في الضفة " ":الرسالة نت"وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ

حيث سيدخل في األجهزة األمنية عناصر بأعداد , والقطاع بالتوازي وبنفس الحجم والقدر وبشكل نسبي
  ".متساوية من الفصائل الوطنية واالسالمية

فيما يتم تغير اسمي جهاز األمن الوقائي , ين أن األجهزة األمنية ستُدمج في ثالث أجهزة أمنية موحدةوب
  .واألمن الداخلي السم جديد يتفق عليه الحقاً

وأشار المصدر المطلع على مباحثات القاهرة بين حماس وفتح إلى أن اعادة بناء األجهزة األمنية ستتم 
التي ستمد هذه األجهزة بالمعدات , لعربية أبرزها مصر واالمارات العربيةبالتعاون مع عدد من الدول ا
  .واألسلحة والدعم اللوجستي

أي فيتو على إعادة ترتيب األجهزة األمنية في مكان دون آخر تعني مشكلة كبيرة ال يوجد لها : "وأضاف
  ".حل سوى ابقاء األجهزة على شكلها الحالي

  العقيدة األمنية
أنها " الرسالة نت"أكد المصدر لـ, العقيدة األمنية التي تحملها وتسير عليها األجهزة األمنيةوفيما يتعلق ب

سيشدد في االتفاق على تزامن " :موضحاً بالقول, )الوطنية والمهنية(ستبنى على شقين متالزمين هما 
ألجهزة األمنية مهنية بمعنى أنه ال يمكن أن تكون ا, وتداخل الوطنية والمهنية في عقيدة األجهزة األمنية

  ".دون الوطنية ألن هذه األمر قد يوقعها في اطار البعد عن المصلحة الفلسطينية
أما فيما يتعلق بالتنسيق مع االحتالل فلفت إلى أن االتفاق على األغلب سينص على قصر التنسيق في 

  . طني ال يمكن أن يلتقياموضحاً أن التنسيق األمني ومشروع التحرر الو, القضايا االنسانية والمدنية
وليس مطلوباً , وشدد على حق األمن الفلسطيني في المحافظة على األمن الشخصي والوطني للفلسطينيين

  .منه في ظل مرحلة التحرر الوطني القيام بدور وظيفي أمني للمحتل
  23/5/2011الرسالة نت، فلسطين، 
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  اسة الحكومة المقبلةتنفي توافق فصائل المنظمة على مرشح لرئ" الشعبية" .14
 إن ،نسخة عنه" قدس برس"، ، في بيان صحفي تلقت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"قالت : رام اهللا

األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم الفلسطينية واألجنبية والتي تفيد بتوافق الفصائل الفلسطينية األعضاء 
  ".أكاذيب وإشاعات مغرضة"قبلة، هي مجرد في المنظمة على شخصية معينة لترؤس الحكومة الم

  23/5/2011قدس برس، 
  

   ألنها دفعت حماس لتوقيع الورقة المصرية"درعا"دحالن يشكر  .15
أكد محمد دحالن، القيادي في حركة فتح، أن فترة االنقسام السابقة كانت وصمة : صالح جمعة - القاهرة

ه يجب تقديم الحلول بعد تقديم االعتذار للشعب عار في جبين كل فلسطيني، وخطأ شارك فيه الجميع، وأن
أنا أول من يقدم االعتذار للشعب الفلسطيني فيما أخطأت، وال أنتظر الشكر على ما ": الفلسطيني، وقال

  ."أصبت
خبر توقيع المصالحة الفلسطينية برعاية المخابرات "وقال دحالن، في تصريحات بالقاهرة أمس، إن 

كانا ) فتح وحماس(ته، بغض النظر عن التفاصيل من كسب ماذا؟ فالطرفان المصرية هو أسعد خبر سمع
  ."خاسرين طوال السنوات الماضية، سواء ما يطلق على تسميته أهل المقاومة أو أهل المفاوضات

وأضاف أن فتح لم تعطل المصالحة يوما، بل من فرط حرصها على المصالحة وافقت على كل شروط 
حيث األهم «: كل االتفاقات التي تم التوقيع عليها كانت بشروط حماس، قائالوأكد أن . حماس دون تردد

بالنسبة لنا أن نصل إلى المصالحة، فكل المتغيرات كانت تخص حماس، فحماس هي التي رفضت 
التوقيع على الورقة المصرية وكل ملحقاتها قبل ذلك، وهي التي قبلت بالتوقيع عليها اآلن بعد أحداث 

أنا لست بصدد تسجيل نقاط على حماس إلحراجها، ما حدث في سوريا : وأضاف. "لدرعادرعا، فشكرا 
  .ربما يكون عنصرا، وما حدث في الوطن العربي ربما كان عنصرا دافعا

  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   تروج أسلحة مفخخة للمقاومة بغزة عبر تجار في شبة جزيرة سيناء"إسرائيل": "سرايا القدس" .16
كشف الناطق اإلعالمي باسم سرايا القدس أبو أحمد النقاب عن تورط أجهزة :  محمد أبو شحمة- غزة

المخابرات اإلسرائيلية في بيع أسلحة مفخخة لتجار في شبة جزيرة سيناء المصرية بهدف تكبيد الفصائل 
مر قبل وقت لقد اكتشفنا هذا األ" ":فلسطين أون الين"وقال لـ . الفلسطينية خسائر فادحة في صفوها

يريدون النيل من " :وقال ". إنها طريقة ذكية هدفها ضرب المقاومة واستهداف خيرة صفوتها.. قريب
  ". مفخخة قبل وقت قصير" أر بي جي"اكتشفنا قذائف هاون و.. عزيمة المقاومة عبر هذه الطريقة القذرة

  23/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  بقلقيلية" الجهاد"ن كوادر  عشرة متستدعياألجهزة األمنية  .17
قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية بمدينة قلقيلية : قلقيلية

في تماه واضح وتبادٍل لألدوار مع "في الضفة الغربية المحتلة، وجه عشرة بالغات لكوادر من الحركة، 
  .ها، على حد قول"جيش االحتالل اإلسرائيلي

  23/5/2011قدس برس، 
  

    مسيرة العودةشهداء تحيي ذكرى فلسطينية فصائل: لبنان .18
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 في احتفال بعد مرور  خالد دياب، لفت ممثل حركة الجهاد اإلسالمي:علي الصغير -مارون الراس 
شهداء الشعب الفلسطيني، " إلى أن 15/5اسبوع على استشهاد عدد من المشاركين في مسيرة العودة في 

 أيار، التي اختلطت في مارون الراس مع دماء شهداء حزب اهللا والمقاومة الوطنية اللبنانية، 15ء شهدا
. ;" فلسطين باتت قريبة جداإلىصاغوا يوما مجيدا للشعب الفلسطيني، أكدت فيه الجموع على أن العودة 

 الالجئون سينطلق منه"محمود طه أن مارون الراس هي المكان الذي ; واعتبر ممثل حركة حماس
  ". 1948 في المستقبل القريب إلى ديارهم، وإلى أراضيهم التي أخرجوا منها في العام الفلسطينيون

في مخيم عين الحلوة مهرجانا مشتركا حاشداً، هو ; وحماس  نظمت حركتا فتح:محمد صالح -صيدا 
  . عركة مارون الراساألول لهما بعد المصالحة، وذلك إحياء لذكرى نكبة فلسطين، وتأبينا لشهداء م

حركة فتح في الشمال مسيرة في المخيم لمناسبة مرور أسبوع على   نظمت قيادة:عمر إبراهيم -البداوي 
  ."استشهاد ثلة من أبناء شعبنا في بلدة مارون الراس

  24/5/2011السفير، بيروت، 
  

  غدا" قبر يوسف" تدعو للتصدي لزيارة أعضاء كنيست لـالفلسطينيةالفصائل : نابلس .19
إلى هبة جماهيرية ) شمال الضفة الغربية المحتلة(دعت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس : نابلس

في تحد لمشاعر سكان "زيارة قبر يوسف غًدا الثالثاء، "  الكنيست"بالضفة، رًدا على نية أعضاء في 
نسخة عنه، " قدس برس"ل وحثت اللجنة، في بيان مكتوب وص .، كما قالت"المدينة والشعب الفلسطيني

والتصدي للنواب اليهود وإعاقة "المواطنين الفلسطينيين على المشاركة الفاعلة في مواجهة هذه الزيارة، 
مرورهم إلى مكان القبر، وعدم السماح لهم بتدنيس نابلس تجسيًدا لرفض االحتالل اإلسرائيلي وإفرازاته 

  ".العنصرية والعدوانية
  23/5/2011قدس برس، 

  
  لفلسطينيين ويطالب بمفاوضات غير مشروطةل يبرمان يرفض حق العودةل .20

وزير الخارجية ، أن  برهوم جرايسي-الناصرة  عن مراسلها من، 24/5/2011، الغد، عمان ذكرت
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال أمس، إن إسرائيل لن تقبل بأي مفاوضات حول حق عودة الالجئين 

  .، وطالب الفلسطينيين بالدخول إلى مفاوضات غير مشروطة"الجئ واحدوال لعودة "الفلسطينيين 
في الكنيست، إنه لن تكون أي مفاوضات حول حق " يسرائيل بيتينو"وقال ليبرمان في اجتماع كتلة حزبه 

، وأضاف "وال حتى لعودة الجئ واحد، فإذا قبلنا بالجئ واحد سيتبعه مليون الجئ"الالجئين الفلسطينيين، 
  ". يتحدث عن حق عودة، فإنه يتحدث عن تصفية دولة إسرائيلإن من"

وكال ليبرمان المديح لرئيس حكومته نتنياهو بسبب المواقف المتشددة التي طرحها مع وصوله إلى 
وقال ليبرمان، إن نتنياهو عبر عن موقف الغالبية في إسرائيل، ودعا إلى  .العاصمة األميركية واشنطن
  .دارة األميركيةعدم تضخيم الخالف مع اإل

ليبرمان قال في ، أن  اسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 24/5/2011، الحياة، لندنونشرت 
ال ينبغي أن نجعل من كل خالف «اجتماع لكتلة حزبه، الشريك األبرز في االئتالف الحكومي، إنه 

ينات القرن الماضي، وهي توجد خالفات، كانت كهذه في السابق، منذ سبع. دراما، هذا ليس يوم الدين
وأضاف أن إسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات سالم في كل لحظة، لكن من دون شروط . »موجودة اآلن

كل من يدافع عن «وأضاف أن . »)قالها بالعربية(ونحن نقول لمن يريد التفاوض أهالً وسهالً «مسبقة، 
  . »ريد القضاء على إسرائيل عملياًحق العودة يجب أن يعرف أنه سواء عن وعي أو من دونه إنما ي
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  وجود محمود عباسباإلسرائيلي الفلسطيني  لصراعلحل للتوصل ا يمكنال : يعلون .21
كشف موشيه يعلون نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن  :رام اهللا ـ وليد عوض

من الممكن التوصل لحل للصراع المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية ال يعتقد أنه 
  .اإلسرائيلي الفلسطيني في وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ال يوجد وزير واحد في المجلس الوزاري 'اإلسرائيلية االثنين عن يعلون القول ' هآرتس'ونقلت صحيفة 
، ' القريبللشؤون األمنية يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل للصراع مع أبو مازن في المستقبل

لذا علينا التعود على فكرة أننا في وضع إدارة األزمات وأننا لن نحلها، وهذا الوضع قائم منذ ': مضيفا
  .' عاما وربما يستمر لمئة عام أخرى20

وأرجع يعلون رفض نتنياهو القاطع لمقترح أوباما بأن تكون الحدود النهائية للدولة الفلسطينية المستقلة 
يصب في المقام األول في الصالح الفلسطيني '، إلى أن هذا المقترح 1967) ونيوي(هي حدود حزيران 

  .'دون النظر إلى أمور جوهرية لنا مثل االعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي
وهناك انطباع بأننا نتفاوض مع أنفسنا .. إننا في حالة طوارئ في العالقات مع الفلسطينيين'وقال يعلون 

بحيث يمكن اعتماد رؤية حل الدولتين لشعبين، واستدل على ذلك ' شريك لنا في الطرف اآلخروال يوجد 
ال يزالون يعلمون األجيال الجديدة أنه ال رابط بين الشعب اليهودي وهذه األرض وهذا ما يفعله 'بقوله 

  .'أبو مازن، المعتدل وليس حماس
  24/5/2011، القدس العربي، لندن

  
   وغانا تخوفا من أعمال انتقاميةألثيوبيا يلغي زيارته يزبير .22

إلى إلغاء زيارته التاريخية لكٍل من أثيوبيا وغانا، بسبب " شمعون بيرس"اضطر الرئيس اإلسرائيلي 
والقائد " أسامة بن الدن"اإلنذارات المتوفرة باحتمال وقوع اعتداءات، انتقاما لمقتل زعيم تنظيم القاعدة 

  ".يةعماد مغن"العسكري لحزب اهللا 
هاتين الدولتين اإلفريقيتين في شهر تموز يوليو القادم على رأس وفد " بيرس"وكان من المقرر أن يزور 

  .كبير يضم حوالي مائتين من رجال األعمال اإلسرائيليين
وأفادت صحيفة يديعوت أن القرار بإلغاء هذه الزيارة اتخذ بسبب التكاليف الباهظة المترتبة على 

  .ة المشددة الواجب اتخاذها لحماية الرئيس اإلسرائيلي، بسبب اإلنذارات األمنيةاإلجراءات األمني
اضطر هو اآلخر مؤخرا إلى إلغاء زيارة " موشيه كحلون"وذكرت الصحيفة أن وزير االتصاالت 

  .لجمهورية أذربيجان، بسبب التكاليف المترتبة على إجراءات حمايته
  24/5/2011، موقع عكا االخباري

  
   على تجنيد اإلدارة األمريكية تبعاً لمصالحهاقادرة" إسرائيل": ليفني .23

زعيمة المعارضة ، أن  برهوم جرايسي-الناصرة  عن مراسلها من، 24/5/2011، الغد، عمانذكرت 
حينما تكون إسرائيل ملتزمة "اإلسرائيلي تسيبي ليفني عبرت عن رضاها عن خطاب أوباما، وقالت 

  ".حها، تكون قادرة على تجنيد الواليات المتحدة وكل إدارة في البيت األبيضبالمهمة، وتفهم أولوية مصال
تعبر عن السياسة األميركية ) مساء األحد(وتابعت ليفني تقول، إن الخطوط السياسية التي عرضها أوباما 
  .التي تتبعها اإلدارات المختلفة في البيت األبيض منذ سنين طويلة
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حزب كديما ، أن رام اهللا ـ أحمد رمضانعن مراسلها من ، 24/5/2011، المستقبل، بيروتونشرت 
المعارض برئاسة تسيبي ليفني دعا إلى إعادة دراسة إمكانية التعاون السياسي مع الحكومة وحتى 

   .ثمة مكاناً لتعديل المواقف على ضوء األحداث"االنضمام إليها وتوقع أن 
  

  "أيباك"أمام  أوباماضمنه خطاب  لما ت"إسرائيل" في اإلرتياححالة من : يديعوت .24
أحدث خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما أول من أمس أمام لجنة العالقات  :رام اهللا ـ أحمد رمضان

حالة من اإلرتياح في إسرائيل لما تضمنه من تراجع عن خطابه ) أيباك(العامة األميركية اإلسرائيلية 
  .  الدولة الفلسطينيةالخميس الماضي في وزارة الخارجية بشأن حدود

قال وزير االمن الداخلي االسرائيلي متان فلنائي، الذي يرافق نتنياهو خالل زيارته الى واشنطن، إن 
  ". أوباما يعي جيدا المشاكل التي تعانيها إسرائيل"، منوها بأن "خطوة هامة إلى اإلمام"خطاب أوباما 

ر ان التقدم في العملية السياسية يستوجب التفاهم وأكد وزير شؤون اإلستخبارات اإلسرائيلي دان مريدو
يجب : "واضاف في تصريحات لالذاعة االسرائيلية. مع الفلسطينيين ولكن هذا التفاهم ال يزال بعيد المنال

إعادة النظر مجدًدا في فكرة إقامة وحدة وطنية والتعاون في الحلبة السياسية اإلسرائيلية في ضوء 
  ".ما في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدةالتطورات األخيرة، السي

يدل على حصول تقارب مهم في مواقف اإلسرائيليين واألميركيين "وتابع أن خطاب الرئيس األميركي 
هناك مجاالً للتعاون "، مشيراً الى أن "ووجود شراكة عميقة بينهما وتفاهم إلى جانب المصالح المشتركة

  ".فات بين الطرفينبين القدس وواشنطن رغم الخال
اإلسرائيلية أن وزراء الحكومة اإلسرائيلية منتشون بخطاب الرئيس " يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة 

ليس فقط نتانياهو وحاشيته فى واشنطن الذين كانوا "وقالت على موقعها االلكتروني، إنه . األميركي
 البرلمان كانوا يشعرون بالقلق أيضا ينتظرون بقلق خطاب أوباما وإنما أيضا أعضاء حزب نتانياهو فى
  ".على الرغم من أنهم يشعرون باالرتياح إزاء نهج أوباما بصفة عامة

الماضية بتوضيح أوباما لدور حدود ) قبل(وزير التعليم جيدون ساعر رحب الليلة "وتابعت الصحيفة أن 
ان متوافقا ومناسبا لوجهه  فى محادثات السالم، قائال إن خطاب الرئيس األميركي أمام أيباك ك1967

  ".النظر اإلسرائيلية
إن تصريحات "ولفتت الصحيفة إلى أن وزير البنية التحتية عوزي الندو رحب أيضا بخطاب أوباما قائال 

أوباما كانت جيدة كما تحدث عن مسائل مشتركة منها أهمية إسرائيل والتزام الواليات المتحدة بأمن 
  ".إسرائيل

  24/5/2011، المستقبل، بيروت
  

  بيـن نتنيـاهـو وطنـطـاوي أول اتصال منذ سقوط مبارك: معاريف .25
، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحادث هاتفياً مع رئيس »معاريف«ذكرت صحيفة 

المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي، مشيرة إلى أن هذا االتصال هو األول منذ سقوط 
فإن االتصال الهاتفي جرى » معاريف«وبحسب  .ي حسني مبارك في شباط الماضيالرئيس المصر

  .األسبوع الماضي، من دون أن يصدر أي تعقيب عن مكتب نتنياهو حول مضمونه
وأضافت الصحيفة أن االتصاالت بين الحكومة االسرائيلية والقيادة المصرية الجديدة في تطور مستمر، 

ارة التي قام بها رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع مشيرة في هذا اإلطار إلى الزي
اإلسرائيلية عاموس جلعاد للقاهرة قبل أسبوعين، والتي سبقها لقاء جمع السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة 

  . اسحق ليفانون بوزير خارجية مصر نبيل العربي
  24/5/2011، السفير، بيروت
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   لدمج أبناء الطائفة األثيوبية في صفوفه خطةينجزالجيش اإلسرائيلي  .26

أنجزت القيادة المركزية للجيش اإلسرائيلي خطة جديدة، تهدف إلى دمج أبناء الطائفة اإلثيوبية اليهود، 
اإلسرائيلية إن المتحدث » معاريف«وقالت صحيفة . والحفاظ على نسبة المنتسبين منهم إلى قوات الجيش

اإلعداد العسكري « نقاط أساسية، تشمل 4هذه الخطة تتكون من باسم الجيش اإلسرائيلي أكد أن 
والترقيات واإلعدادات المهنية والحركة الفاعلة نحو القيادة وعدم االعتقال، وخفض نسبة المتهربين من 

من جنود الجيش اإلسرائيلي هم من اآلتين من إثيوبيا، وهو ما عجل % 13ولفت إلى أن نحو . »الجيش
  . المذكورة والعمل بسرعة لتجسيدها على أرض الواقعفي إنجاز الخطة

  24/5/2011، االخبار، بيروت
  

  لسلطة الفلسطينيةل المساعدات المالية يدجمبتلكونغرس ا  تطالبعائلة شاليط: معاريف .27
أرسلت رسالة إلى رئاسة " جلعاد شاليط"أن عائلة الجندي اإلسرائيلي " معاريف"ذكرت صحيفة 

يوم اإلثنين، مطالبين إياها بوقف المساعدات األمريكية عن السلطة الفلسطينية الكونجرس األمريكي ال
  ".جلعاد شاليط"حتى اإلفراج عن الجندي 

والذي طالب فيه حركة " باراك أوباما"وجاء قرار عائلة شاليط بعد يوم من خطاب الرئيس األميركي 
  ".جلعاد شاليط"حماس باإلفراج الفوري عن الجندي 

  23/5/2011، خباريموقع عكا اال
  

  "أيباك" طرح مبادىء خطيرة في خطابه امام أوباما: سرائيليإنائب  .28
 قال عضو البرلمان اإلسرائيلي عن حزب الليكود داني دانون في تعليق له على خطاب الرئيس :الناصرة

 ثمن عدم فهمه ، بأنه يتوجب على أوباما أن يعلم أن اإلسرائيليين لن يدفعوا" إيباك"األمريكي أمام مؤتمر 
  .لروح الصراع بين الفلسطييين واإلسرائيليين

واتهم النائب اإلسرائيلي اوباما باتخاذ مواقف متذبذبة وفقاً لمصالحه في الحصول على أصوات الناخبين، 
وبما يبرر تلقيه جائزة نوبل للسالم، مشدداً على ضرورة وقوف اإلسرائيليين بحزم حتى ال يتحقق ذلك 

  .على حسابهم
وأضاف دانون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس ما يعرف بلجنة بالهجرة واالستيعاب في البرلمان 

مع كل االحترام لمحاوالته تنقية خطاب الخميس، فإن المبادىء التي خطها ال تزال خطيرة :" اإلسرائيلي
لتي سيطرحها في ودعا دانون رئيس الحكومة اإلسرائيلية إلى التمسك بالمبادىء ا ."بالنسبة إلسرائيل

  .خطابه أمام الكونغرس الثالثاء القادم
  23/5/2011قدس برس، 

  
   السبيل الوحيد ألمن اإلسرائيليين   هوعلى مرتفعات الضفة الغربية السيطرة:  يهودمستوطنون .29

" إيباك"رفض مستوطنون يهود ما جاء في خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما أمام مؤتمر : الناصرة
، مشدداً على إن إبقاء السيطرة اإلسرائيلية على وادي األردن ومرتفعات الضفة )22/5(د أمس األح

  .الغربية هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن اإلسرائيليين
االستيطاني داني ديان، عن رفضه " يشع"وبحسب مصادر إسراسيلية، فقد عبر رئيس ما يعرف بمجلس 

حد، أمام مؤتمر اللجنة األمريكية العالقات العامة إلسرائيل التام لما ورد في خطاب أوباما أمس األ
، والذي أشار فيه إلى أن أي مفاوضات ال بد وأن تفضي إلى قيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام "إيباك"

  .، مع إجراء تبدال األراضي بموافقة الطرفين، وبما يضمن أمن اإلسرائيليين1967
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، حتى مع إجراء التصحيحات وبقاء المستوطنات، ال يمكن 1967عام واعتبر ديان أن العودة إلى حدود 
  .أن يحقق األمن لإلسرائيليين

، مع أو دون إجراء التصحيحات، ومع بقاء الكتل 1967إن الحدود على أساس خطوط عام " وقال ديان
  ."االستيطانية أو غيابها، ليست دفاعية

د للمحافظة على أمن اإلسرائيلين، هو إبقاء سيطرة واعتبر رئيس المجلس االستيطاني أن السبيل الوحي
  .القوات اإلسرائيلية على وادي االردن، على طول نهر األردن، ومرتفعات الضفة الغربية

إذا ما نشأت دولة فلسطينية، فإن االراضي المسلمة : " كما عبر ديان عن رفضه لقيام دولة فلسطينية قائالً
  .بحسب ما يرى)" أقصى غرب فلسطين المحتل(ا ستمتد من أفغانستان وحتى كفر ساب

  23/5/2011قدس برس، 
  

   الدولة الفلسطينية مجرد وهمإقامة: أكاديمي إسرائيلي .30
قال أكاديمي إسرائيلي إن اللجوء إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، يعتمد إقامة دولة : الناصرة

  .راضي بالنسبة لإلسرائيليينفلسطينية هو مجرد وهم، محذراً من خطورة فكرة تبادل األ
، وهي منظمة "بروفيسورات من أجل إسرائيل قوية"وعبر الدكتور رون برايمان، الرئيس السابق لمنظمة 

تجمع أكاديميين أسرائيليين من التيار اليميني، عن معارضته لفكرة قيام دولة فلسطينية غرب نهر 
  .األردن

راك أوباما تمكن في خطابه األخير من اإليقاع برئيس و أشار برايمان إلى أن الرئيس األمريكي با
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث دفعه إلى وضع مستحيل؛ أال وهو تأسيس دولة فلسطينية غرب 

  .نهر األردن
 أنه حتى من يميل إلى حل )اسرائيل ناشونال نيوز(وأوضح برايمان في حديث للقسم العبري بشبكة 

ينية، ال يمكنه تحمل عواقب تأجيل بحث مسألة الالجئين الفلسطينيين إلى مراحل إنشاء دولة فلسط
  .متأخرة، حتى يقوم الماليين بعبور الحدود للمطالبة بالعودة إلى الرملة وحيفا واللد

كما اعتبر المتحدث باسم فصيل هاتيكفا في حزب االتحاد الوطني اإلسرائيلي، أن مسألة تبادل األراضي 
ن ال معنى له، باعتبار أن الحديث هنا يتناول مساحات مفتوحة مأهولة بالسكان، محذراً من أن بين الطرفي

  ".نشوء دولة فلسطينية داخل إسرائيل"ذلك قد يفضي مستقبالً إلى 
في ضوء ذلك كله فإن حل إنشاء دولة فلسطينية هو وهم، وغير ممكن، وحتماً لن يقود "وتابع برايمان 

  . تعبيره، على حد"إلى السالم
  23/5/2011قدس برس، 

  
  الجوالنب "النكبة" مسيراتلضفة خالل لضباط من حزب اهللا وسوريا تسللوا : تيك ديبكا .31

 زعمت مصادر امنية اسرائيلية ان خمسة من عمالء االستخبارات التابعين لحزب اهللا وسوريا :القدس
في الخامس عشر من مايو الحالي تسللوا خالل اختراق الجئين فلسطينيين للحدود في منطقة الجوالن 

  .اثناء االحتفاالت بذكرى النكبة الفلسطينية 
وقالت المصادر ان هذه هي المرة االولى التي يتم فيها ارسال رجال امن سريين الى المناطق الفلسطينية 
المحتلة زاعمة ان وحدات اسناد تابعة لحركة حماس وحزب اهللا في الضفة الغربية وداخل الخط الخط 

  .االخضر قامت بنقل ضباط االستخبارات المزعومين الى اماكن االختباء تمهيدا لمهمات يتم توكيلهم بها
ونقل موقع  تيك ديبكا المقرب من االجهزة االستخبارية االسرائيلية عن تلك المصادر قولها ان المهربين 

 التهريب اال انها المرة السحيق في عمليات" حمية"في منطقة الجوالن كانوا يستخدمون سابقا وادي 
  .االولى التي تيم فيها تنظيم تظاهرات متوازية في جنوب لبنان وغزة والجوالن الغراض امنية
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وقالت المصادر ان االجهزة االمنية في الدولة العبرية تتوقع حدوث محاوالت اختراف كبرى للحدود في 
  .1967الخامس من يونيو القادم وذلك في ذكرى حرب عام 

 23/5/2011،  سما اإلخباريةوكالة
  

   هدم طريق باب المغاربة لبناء الجسر العسكريالستكمال يمهد االحتالل: مؤسسة األقصى .32
مؤسسة األقصى للوقف والتراث قالت في بيان لها يوم أن  23/5/2011، 48يو موقع فلسطيننشر 

 هدم طريق باب المغاربة الستكمال  اإلسرائيلي وأذرعه التنفيذية تمهد الطريقاالحتاللإن  23/5اإلثنين 
المالصق للمسجد األقصى المبارك، بهدف بناء جسر عسكري وتهويد المنطقة الغربية الجنوبية من 

مؤسسة إن اإلذاعة اإلسرائيلية ذكرت صباح يوم اإلثنين على لسان مهندس البلدية الوقالت  .المسجد
ءات قضائية لهدم الجسر العلوي المؤقت قرب باب العبرية في القدس أن البلدية ستلجأ إلى اتخاذ إجرا
على هدمه كونه يشكل ) صندوق تراث حائط المبكى(المغاربة في البلدة القديمة إذا لم يقدم ما يسمى بـ

وبحسب ما تناولته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن هدم طريق باب المغاربة أو  . على الجمهورخطراً
  .رئيس الحكومة اإلسرائيليةالجسر المؤقت ينتظر قراراً من 

 .د، أن  محمد القيق،القدس المحتلةنقالً عن مراسله في  23/5/2011، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
أن مشروع الجسر القادم هو " فلسطين أون الين" أكد لـ، أستاذ العمارة في جامعة بيرزيت،جمال عمرو

ل دبابات كبيرة منه إلى الباحات الداخلية أخطر على أمن المسجد األقصى وأساساته ألنه يعد لدخو
  . لألقصى وأعداد من الجنود، كما أنه يستوعب مزيداً من المستوطنين في إطار تهويد المنطقة

 مدير عام دائرة األوقاف ، أن وفاوكالةنقالً عن  24/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 
وفا أمس، رفض الدائرة وكالة د في حديث خاص لاإلسالمية في القدس عزام الخطيب التميمي أك

 لهدم تلة باب المغاربة، مؤكداً استعداد األوقاف الكامل إلعادة ترميم وبناء التلة وإعادتها إلى "المطلق"
  .وضعها وكما كانت عليه في السابق

  
  في حي واد الجوز بالقدس " قدامه المقدسيابن"االحتالل يغلق مسجد : للمرة الثانية .33

الكائن في حي واد الجوز بالقدس، " ابن قدامة المقدسي"ت عناصر الشرطة اإلسرائيلية األحد مسجد أغلق
حيث فوجئ أهالي حي واد الجوز بفتح بوابة المسجد  .بعد افتتاحه من قبل مجهولين يوم الجمعة الماضي

الصالة على قارعة الطريق التي أغلقتها القوات اإلسرائيلية يوم األربعاء الماضي، إال أن األهالي قاموا ب
  .إليه على إغالق المسجد دون الدخول وبمحاذاته احتجاجاً

  23/5/2011، 48يو موقع فلسطين
  

   استيطاني جديد في باب العامودتوسع: مؤسسة األقصى .34
 في االحتالل، التي يقيمها "هار هزيتيم" ذكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أن مستوطنة :بيت لحم

 عليه، العامود المقدسي على جبل الزيتون، قبالة المسجد األقصى، تشكل تهديداً مباشراًقلب حي رأس 
وقد جاء بيان مؤسسة األقصى في أعقاب أنباء من وسائل إعالم إسرائيلية  . على المسجدوإطاللتهالقربها 

آخر جديد ضمن  مبنى الفتتاحعن تنظيم إحتفالية بمشاركة وزراء وشخصيات إسرائيلية األربعاء المقبل، 
  ."هار هزيتيم"سلسلة أبنية في مستوطنة 

  24/5/2011الحياة، لندن، 
  

   مليون دوالر لدعم مشاريع بالقدس27 يقدم لإلنماءالصندوق العربي  .35



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2154:         العدد       24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون نبيل القدومي، عن توقيع مذكرات تفاهم مع الصندوق :عمان
 مليون دوالر، 27ماعي، لتقديم منح للمؤسسة بقيمة إجمالية تصل إلى العربي لإلنماء االقتصادي واالجت

وأوضح القدومي أن هذا الدعم موجه للنهوض  .دعما لبرنامج دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس
 إلى أن بالعملية التعليمية في القدس، وتدريب وتشغيل الشباب المقدسي وعدد من مشاريع األعمال، مشيراً

  .دعم سيخصص لتوفير وحدات سكنية وترميم مباني القدس التاريخيةجزءا من ال
وجاء اإلعالن عن تلك المنح خالل االجتماعات السنوية التي اختتمتها مؤسسة التعاون أول أمس في 

وجرى خالل االجتماعات  ).2011-2008(عمان ومثلت نهاية دورة مجلس األمناء المنتخب للفترة 
، وتم كذلك انتخاب كل من رياض )2014-2011(جلس األمناء لدورة ثانية  لمانتخاب القدومي رئيساً

  . لمجلس اإلدارة للرئيس، فيما انتخبت سوسن جعفر رئيساًكمال وفيصل العلمي ومروان السايح نواباً
  23/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "القدس وشد الرحال" مؤتمر  لعقدالمقبل موعداًيوليو / تموزتحديد العشرين من  .36

، التي تتخذ من الواليات "القدس وشد الرحال" قررت الهيئة العليا لمؤتمر : العيسةأسامة - بيت لحم
  . المقبليوليو/  لها موعد انعقاد المؤتمر في القدس المحتلة في العشرين من شهر تموزالمتحدة مقراً

ينيون وعرب، وغيرهم من حملة الجنسيات األجنبية ويتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر مواطنون فلسط
في المهجر ومؤازرون أجانب ومواطنون عرب في البلدان العربية، في خطوة هي األولى لفك العزلة 
عن المدينة المقدسة المحتلة ومؤازرة سكانها، كما سيدعى إلى المؤتمر عدد من الشخصيات ومنهم رجال 

  .أعمال وفنانون ورياضيون وغيرهم
  24/5/2011لحياة، لندن، ا

  
   في الضفة بينهم والدة قيادي بحماس في الثمانين من عمرهااًفلسطيني 26االحتالل يعتقل  .37

وكاالت و ، جمال جمال،فلسطين المحتلةنقالً عن مراسلها في  24/5/2011الدستور، عمان، نشرت 
وشملت االعتقاالت الحاجة . الغربية الضفة في  شاباً فلسطينيا26ً أمساعتقلت قوات االحتالل ، أن األنباء

عائشة يوسف صالح، والدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حيث أعربت حماس 
  .عن إدانتها بشدة اقتحام منزل الحاجة عائشة واعتقالها قسراً

، مر خالدسو إبراهيم، كامل ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  24/5/2011الرأي، عمان، وأضافت 
 سالمة العاروري أفاد بأن عدة درويات لجيش االحتالل حاصرت منزلهم في قرية عارورة، وقامت أن

مجموعة من الجنود بتفتيشه والعبث في محتوياته، وأضاف العاروري بأن جنود االحتالل أبلغوا والدته 
 لطلبهم فقاموا بسحبها  باعتقالها ولكنها رفضت االستجابةالحاجة عائشة العاروري بان هناك أمراً

تعاني من عدة ) عاما80ً(وأوضح العاروري بأن والدته البالغة من العمر  .واعتقالها بطريقة همجية
وحمل العاروري االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة . أمراض وال تستطيع السير إال بمساعدة آخرين

اج الفوري عن والدته المريضة، وأشار بأن والدته المسنة وطالب مؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل لإلفر
  .قوات االحتالل كانت قد اعتقلت قبل عدة أيام نجله عاصم وتم نقله لمركز المسكوية للتحقيق معه

  
   أسير فلسطيني من حقهم في التعليم800 تحرمالسلطات اإلسرائيلية  .38

 بأن قرار سلطات االحتالل  أفاد وزير شؤون األسرى والمحررين في رام اهللا، عيسى قراقع،:رام اهللا
اإلسرائيلي حرمان األسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقالتها من حقهم في التعليم، من شأنه أن يلحق 

  .الضرر بثمانمائة أسير
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  23/5/2011قدس برس، 
  

   قضية األسرى الفلسطينيين على األمم المتحدةلطرحفدوى البرغوثي تدعو  .39
البرغوثي، زوجة البرلماني الفلسطيني األسير مروان البرغوثي، دعت فدوى :  صالح جمعة-القاهرة 

 ونساء إلى طرح قضية األسرى الفلسطينيين على األمم المتحدة، قائلة إن من بينهم برلمانيين وأطفاالً
وطلبت البرغوثي من البرلمان العربي أن يعمل على انتزاع اعتراف من األمم المتحدة بأن . ومرضى

ين هم أسرى حرب مناضلون من أجل االستقالل، ممن ينطبق عليهم عشرات القرارات األسرى الفلسطيني
وقالت البرغوثي، في افتتاح الدورة العادية األولى المستأنفة  .الدولية التي توفر الحماية ألسرى الحرب

اب إلى إننا نتمنى من البرلمان أن يستعين بخبراء دوليين من أجل الذه": للبرلمان العربي أول من أمس
  ، موضحة أن ذلك "األمم المتحدة، وانتزاع االعتراف بأن األسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب مناضلون

 تتعامل مع األسرى الفلسطينيين "إسرائيل"ولفتت البرغوثي إلى أن  . في حال تحقيقه كبيراًسيعد مكسباً
  .على أنهم مجرمون أو أمنيون في أحسن األحوال

  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "شاليط" لعائلة رسالةأسير فلسطيني يوجه  .40
 بفعل الممارسات اإلسرائيلية  صعباًأكد أحد األسرى في سجون االحتالل أن األسرى يعيشون واقعاً

وقال األسير الذي لم يكشف عن اسمه في رسالته التي وجهها إلى . بحقهم، لنيل من إرادتهم وصمودهم
: سير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليط والتي سربت من سجون االحتاللعائلة الجندي اإلسرائيلي األ

أتحدث لكم بلسان ابنكم جلعاد ليس ألني افتخر به أو أحب أن أكون بمقام ابنكم ال سمح اهللا، فأنا أريد أن "
ل أتحدث بلسانه لتعلموا ماذا عليكم أن تفعلوا ألجله ولتغيروا وسائلكم في الضغط على حكومتكم من أج

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو المتطرفة فشلت كما سابقاتها في إطالق سراح جلعاد، ". إطالق سراحه
  .بفضل ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، وإصرارها على عدم خروج األسرى من سجونها
  23/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  ه طبيب السجن لسوء عالجه ومعاملتيقاطعن "هشارون"األسيرات في  .41

 على ما قررت األسيرات في سجن هشارون اإلسرائيلي مقاطعة طبيب السجن؛ احتجاجاً: الضفة الغربية
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أحمد  .وصفوه بسوء العالج والمعاملة

ة أن البيتاوي في بيان وصل السبيل نسخة عنه، أن األسيرات في هشارون اكتشفن عن طريق الصدف
الطبيب يكتب بملف األسيرات المرضى تقارير طبية كاذبة، ويدعي أن األسيرة أخذت العالج الالزم، 

   .ولكن على أرض الواقع ال يقوم بفحص األسيرة وال يقدم لها الدواء المطلوب
األسيرات تقدمن بعدة طلبات إلدارة هشارون من أجل تغيير طبيب السجن أو السماح بإدخال ": وأضاف

يب خاص على نفقتهن من خارج السجن، إال أن جميع هذه الدعوات ذهبت أدراج الرياح، واحتجاجا طب
على هذا الوضع لم يكن أمام األسيرات أي خيار سوى اإلعالن عن مقاطعتهن طبيب السجن حتى 

  ."يستجاب لطلبهن
  24/5/2010، السبيل، عمان

  
  وكهرباء الجنوب" اإلسالمي"و" االستثمار" بنكي  العاملين المفصولين منقضية لحل اعتصام: رام اهللا .42

االستثمار "طالب ممثلون عن عدد من المؤسسات، إضافة إلى العشرات من العاملين في بنك : رام اهللا
نية بالتدخل لوضع يطفلس، السلطة ال"كهرباء الجنوب"، وشركة "البنك اإلسالمي الفلسطيني"، و"الفلسطيني
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 كبيرة من العاملين فيها، سواء مجالس إدارة البنكين والشركة، وطالت أعداداًحد لإلجراءات التي اتخذتها 
وأشار هؤالء خالل اعتصام ومسيرة برام اهللا، أمس، دعت إليهما نقابة العاملين في  .بالفصل أو غير ذلك

 إلى ضرورة مبادرة وزارة العمل، وسلطة ،"النقابات المستقلة"مؤسسات وشركات القطاع المالي، واتحاد 
على تلبية مطالب العاملين في البنك، والمتمثلة في تطبيق بنود " االستثمار"النقد بالتحرك لحمل إدارة بنك 

كما طالبوا الوزارة،  .قانون العمل، وتحسين األوضاع المعيشية للعاملين، وتثبيت سعر صرف الدوالر
على إعادة موظفي البنك المفصولين " اإلسالمي الفلسطيني" لحمل إدارة بالذات بالتدخل" النقد"وسلطة 
" كهرباء الجنوب"على العمل من أجل حمل شركة " الطاقة"وحثوا سلطة  . موظفا إلى عملهم33وعددهم 

  .وقراها" دورا" من العاملين فيها، ممن ينحدرون من مدينة 50على العدول عن قرارها بفصل 
  24/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
   يواجهون مخاطر صحية متزايدةالفلسطينيونالالجئون : تقرير .43

 يواجه الالجئون الفلسطينيون اليوم مخاطر صحية متزايدة، وذلك على الرغم من مرور عقود :القدس
  . لتقرير صدر عن الوكالة الدوليةعدة من التطوير الذي خضع له برنامج األونروا الصحي، وذلك وفقاً

ر، فإنه في الوقت الذي تم إدخال الكثير من عمليات التحسين في مجاالت رئيسية، إال أن وحسب التقري
المشاكل االجتماعية واالقتصادية وارتفاع معدالت األمراض غير السارية كالسكري، قد أدت إلى بروز 

  .تحديات صحية حادة لما يقارب من خمسة ماليين الجئ في مناطق عمليات األونروا
أن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والتمييز  :ر الذي نشره موقع الوكالة االلكترونيوذكر التقري

االجتماعي تؤثر بشدة على صحة الالجئين وذلك من خالل تقييد سبل وصولهم إلى الرعاية الصحية على 
تمر مع ويحذر التقرير من أنه مع ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض غير السارية التي تس .سبيل المثال

المريض مدى الحياة والتي تصعب الوقاية منها وتعد السيطرة عليها مكلفة، فإن األونروا غير قادرة 
  .وعلى نحو متزايد من المحافظة على مستويات كافية من الرعاية الصحية والمساعدة

ألونروا ويسلط تقرير هذا العام الضوء على عدد من التجديدات التي تم اتخاذها في أقاليم عمليات ا
فحص اإلعاقة السمعية للمواليد الجدد في غزة، وإدماج الصحة : وتشتمل هذه التجديدات على .الخمسة

العقلية وحماية األسرة في الضفة الغربية، وتحسين االستخدام الرشيد لألدوية في سورية، وترجمة 
فحص الكشف عن متالزمة اإلصالح الصحي عمليا مع التركيز على الرعاية الصحية األولية في لبنان، و

  .فينيل كيتون يوريا واختالالت عمل الغدة الدرقية في األردن
  23/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المصالحة خطوة ايجابية باتجاه تمكين الشعـب الفلسطيني من اقامة دولته : عبداهللا الثاني .44

الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس امس االثنين الجهود  عبداهللا العاهل األردنيبحث :  بترا–عمان 
المبذولة لتجاوز العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، التي تعالج جميع 
قضايا الوضع النهائي، وصوال إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  .1967عام
 ، الذي اطلع الرئيس عباس على نتائج زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة العاهل األردني وأكد

األميركية، أن المصالحة الوطنية الفلسطينية التي أبرمت أخيرا تشكل خطوة إيجابية على طريق توحيد 
  .ةالشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقل

  24/5/2011، الدستور، عمان
  

  النائب اإلسرائيلي أرييه إلداد متطرف يهذي ويجب منعه من دخول سفارتنا: العدوانطاهر  .45
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 وصف وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق باسم الحكومة طاهر : تغريد الرشق-عمان
  ". ويهذيشخص متطرف"العدوان، النائب اإلسرائيلي المتطرف أرييه إلداد بأنه 

، على عريضة ينوي النائب المتطرف إلداد تقديمها اليوم الثالثاء إلى "الغد"جاء ذلك خالل تعليقه، إلى 
  .السفارة األردنية لدى تل أبيب بمناسبة عيد استقالل المملكة الخامس والستين

  .ردنوشدد العدوان على ضرورة أال تطأ قدما إلداد أرض السفارة األردنية، ألنها تمثل األ
 آالف شخص من حول العالم على عريضة تطالب بأن تكون 6وأكد أن إلداد، الذي جمع توقيع نحو 

إنما يمثل عصر االستعمار والعنصرية، ويعيش "األردن هي فلسطين كحل للصراع العربي اإلسرائيلي، 
  ".في الماضي غارقاً في األوهام

مثل هذا "، الفتاً إلى أن "ها مهما كان صاحبهااليد التي تمتد نحو األردن سنقطع"وقال العدوان إن 
  ".الشخص المهووس ال يحتاج إلى رد

  24/5/2011، الغد، عمان
  

  "إسرائيل" يدعو لرص الصفوف بإرادة الصمود والمقاومة في مواجهة اللبنانيجيش القائد  .46
لصفوف والتمسك دعا قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي االثنين العسكريين إلى رص ا: وكاالت

وجاء ذلك في كلمة وجهها . بإرادة الصمود والمقاومة في مواجهة إسرائيل التي وصفها بالعدو الغادر
  .للعسكريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر للمقاومة والتحرير

العدو اإلسرائيلي أقدم باألمس "وقال قهوجي وفق ما أورد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن 
يب عمدا على ارتكاب مجزرة بشعة في صفوف اإلخوة الفلسطينيين العزل المطالبين بحق العودة القر

  ".المقدس إلى ديارهم
 جوا 1701وأضاف أن هذا العدو ال يزال يحتل أجزاء من التراب الوطني ويمعن في خرق القرار 

نقضاض على إنجاز وبحرا وبرا، ويتحين الفرصة تلو األخرى للتعويض عن هزائمه في لبنان واال
  .التحرير الذي تحتفون به اليوم

أنتم تخوضون غمار تجربة جديدة في الثبات والصمود، وااللتزام "وقال العماد قهوجي للعسكريين 
حافزكم إلى ذلك وما يتعرض له الوطن من تحديات جسام، إضافة إلى ما تشهده المنطقة العربية برمتها 

  ".من أزمات خطيرة وغير معهودة
  23/5/2011، قع الجزيرة نت، الدوحةمو

  
  تمجيداً لشهداء مارون الراس» عائدون حتماً«مجسماً حزب اهللا يرفع في مارون الراس  .47

أمس، في مارون الراس وعند آخر نقطة من البلدة، وفي المكان الذي سقط فيها شـهداء                " حزب اهللا "رفع  
مزياً تخليداً للشهداء الستة، الـذين قـضوا        العودة خالل مسيرة الخامس عشر من أيار الجاري، مجسماً ر         

برصاص الجيش الصهيوني، وهو عبارة عن خريطة فلسطين تتوسطها صور الشهداء، وكتـب عليهـا               
باللغتين العربية والعبرية، تعلوها أعالم لبنان وفلسطين والمقاومة، وذلك بحضور          ; "عائدون حتما ;"عبارة  

، وممثلين عن القوى والفـصائل      ;"مسيرة حق العودة  ;"رية لـ   ، واللجنة التحضي  ;"حزب اهللا ;"ممثلين عن   
  . الفلسطينية وحشد إعالمي

  24/5/2011السفير، بيروت، 
  

  مديرية استخبارات الجيش اللبناني توقف متعامل مع االستخبارات اإلسرائيلية .48
دين محمد ، رجل ال"المجلس اإلسالمي العربي"أوقفت مديرية استخبارات الجيش أمس األمين العام لـ

ونقلت دورية من فرع المكافحة . في صور، بعد االشتباه في تعامله مع االستخبارات اإلسرائيلية. علي ح
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في استخبارات الجيش رجل الدين المعروف من مكان سكنه في مجمع الرز في صور ـ مفرق العباسية 
 مصادر أمنية رفيعة معنية وفيما رفضت. مساء أمس، ونقلته إلى وزارة الدفاع في اليرزة للتحقيق معه

بعملية التوقيف تأكيد ما إذا كان الموقوف قد أقر بالشبهات المنسوبة إليه أو ال، فإن مصادر أمنية متابعة 
لملفه ذكرت أنه كان قيد متابعة أمنية منذ مدة طويلة تصل إلى نحو عام كامل عندما حدد فرع المعلومات 

خلي معطيات تقنية تشير إلى احتمال وجود صلة له باالستخبارات في المديرية العامة لقوى األمن الدا
ولفتت إلى أنه في إحدى مراحل المالحقة، جرى تبادل المعطيات بشأنه بين فرع المعلومات . اإلسرائيلية

وبقي الرجل تحت أنظار األجهزة . وجهاز أمن المقاومة واستخبارات الجيش، بسبب حساسية موقعه
  .قف أمس بعد اكتمال المعطيات بشأنهاألمنية، إلى أن ُأو

 24/5/2011األخبار، بيروت، 
  

  لجنة مبادرة السالم العربية تلتئم في الدوحة بعد انتقادات واسعة لخطاب أوباما .49
 مايو  28 دولة عربية، يوم     13تلتئم لجنة مبادرة السالم العربية، التي تضم        :  سوسن أبو حسين   -القاهرة  

 الوزاري بالدوحة، بناء على طلب فلسطين، وذلك لمناقشة مـستقبل عمليـة             الحالي على المستوى  ) أيار(
السالم في الشرق األوسط، على خلفية خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي انتقدته كل األطراف               

  .بما في ذلك إسرائيل
  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل"على حماس االعتراف بـ: عبد اهللا غل الرئيس التركي .50

أكد الرئيس التركي عبد اهللا غل  على ضـرورة اعتـراف حركـة     . نوفوستي). أيار( مايو   23موسكو،  
  .حماس بإسرائيل

وذكر غل في كلمة عقب فيها على محادثاته مع الرئيس األمريكي باراك أوباما أن اعتراف حماس بدولة                 
  .القضية الفلسطينيةإسرائيل له أهمية كبيرة في دفع عملية السالم في المنطقة و

وأشارت وسائل إعالم تركية الى أن الحكومة التركية ساهمت في إنجاح  المصالحة الفلسطينية، مؤكـدة                
  .أن تصريحات غل بهذا الشأن تشكل ضغطا على حماس لالعتراف بدولة إسرائيل

تفشل فـي   وكان المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قد صرح األحد بأن اإلدارة األمريكية س              
  .اإلسرائيلي" االحتالل"إرغام حماس على االعتراف بـ

  24/5/2011نوفوستي، 
  

   نرفض أي ضغوط إلفشال أو تأجيل المصالحة الفلسطينية : سفير مصر برام اهللا .51
 أعربت مصر عن رفضها لكافة الضغوط والمحاوالت الخارجية التي تهـدف             :  مراسل األهرام   - رام اهللا 

   . لمصالحة الفلسطينيةإلفشال أو تأجيل ا
وقال السفير ياسر عثمان السفير المصري لدي السلطة الوطنية الفلسطينية إن بـالده تأمـل مـن كافـة                   
األطراف الخارجية العمل علي دفع الجهود المصرية الفلسطينية الرامية لتنفيذ اتفاق المصالحة وتثبيـت               

  .لة الفلسطينية ولحفظ األمن واالستقرار االقليميينالتهدئة باعتبارهما الركيزتين األساسيتين إلقامة الدو
  24/5/2011األهرام، القاهرة، 

  
  حزيران/ يونيو28 حتى "إسرائيل" محاكمات مسؤولي صفقة الغاز إلى تأجيل: جنايات مصر .52

 أن محكمة جنايات القاهرة، بـضاحية التجمـع الخـامس،           24/5/2011الشرق األوسط، لندن،    نشرت  
حاكمة وزيري البترول السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف، ورجـل األعمـال            أرجأت أولى جلسات م   
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 مـن قيـادات قطـاع       5و) المقرب من الرئيس المصري المخلوع حسني مبـارك       (الهارب حسين سالم    
البترول، في قضية اتهامهم بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية، على نحو أهدر أكثر من                

جاء قرار التأجيل بناء على طلـب       .. المقبل) حزيران( يونيو   28 المال العام، إلى      مليون دوالر من   700
  .من دفاع المتهمين إلتمام االطالع على أوراق القضية واالستعداد إلبداء المرافعات

ونسبت النيابة إلى الوزير السابق فهمي أنه بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مـع حكومـة                 
 من شؤون الدولة، تعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحتها، وذلك بأن كُلف من جانب               أجنبية في شأن  

مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعـي المـصري               
على نحو يضر بمصلحة    ) بنيامين بن أليعازر  (إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية اإلسرائيلي         

  .الدالب
 من القاهرة، أن النيابة طالبت بتوقيـع أقـصى العقوبـة علـى       24/5/2011القبس، الكويت،   وأضافت  

المتهمين، وواجه القاضي المتهمين بجرائمهم، وأنكروا ارتكابهم لها، فيما طالب المدعون بالحق المدني،             
  . الجنسية المصرية عنهمبتعويض مليون جنيه، معلنين نيتهم التقدم لدى القضاء اإلداري بدعوى إلسقاط

  
   إسرائيلية للعفو عن مباركمبادرةاألزهر يرفض  .53

 من القاهرة عن مراسلها محمد عبـدالخالق، أن الـدكتور أحمـد    24/5/2011األهرام، القاهرة، نشرت  
الطيب شيخ األزهر أعلن رفض األزهر مبادرة الحاخام اإلسرائيلي عوفديا يوسف للعفو عـن الـرئيس                

   . اركالسابق حسني مب
أو اإلقرار له بالحق في إصـدار فتـوي تخـص       , وأكد شيخ األزهر رفضه استقبال أي طرف إسرائيلي       

  .الشأن المصري
موضحا أن األزهر ليس له أي تدخل       , وشدد علي أن لمصر قضاء نثق في شرفه ونزاهته واستقالله التام          

  .في القضايا المنظورة أمام القضاء
ر الحوار مع الحاخامات اإلسرائيليين في ظل استمرار محاوالت تهويـد           وجدد اإلمام األكبر رفض األزه    

  .واالعتداءات اإلسرائيلية علي الشعب الفلسطيني, القدس
أن مشيخة األزهر، نفت أمس، تلقيها اتصاالت أو        :  من القاهرة  24/5/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  
لطيب للعمل على إصدار فتوى شرعية تبيح العفو        تتعلق بمخاطبة شيخ األزهر أحمد ا     ” إسرائيلية"مكاتبات  

  .عن الرئيس السابق حسني مبارك 
، مـشيراً إلـى أن      ”عار تماما من الـصحة    “مؤخراً  ” إسرائيلية"“وقال الطيب إن ما نشرته وسائل إعالم        

نحن نرفض استقبال أي    “القضاء المصري وحده المختص بنظر كل القضايا المتهم فيها مبارك، وأضاف            
، أو اإلقرار له بالحق في إصدار فتوى تخص الشأن المصري، ألن في مصر قـضاء                ”إسرائيلي"طرف  

  .” نثق في شرفه ونزاهته واستقالله المطلق
  

   يؤكد على مركزية القضية الفلسطينيةالعربيرئيس البرلمان  .54
قضية الفلـسطينية   شدد رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي اليوم اإلثنين، على مركزية ال           : القاهرة

  .واهتمام البرلمان بدعمها على كافة المستويات
 آالف أسـير    6حول الدور الذي سيلعبه البرلمان في المستقبل إلثارة قضية          ' وفا'وردا على سؤال لوكالة     
كان لنا دور في هذا الموضوع سابقا،       ':  نائبا فلسطينيا، أجاب رئيس البرلمان     17فلسطيني وقضية اعتقال    

 اتصاالتنا مع البرلمانات الدولية ومساعينا على كل المستويات لتسليط الـضوء علـى هـذا                وسنواصل
  .'الموضوع
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وأكد دعمه التام التفاق المصالحة الفلسطينية، موضحا أن البرلمان لعب دورا في محاولة تقريب وجهات               
الـسياسي لحركـة    النظر بين الفصائل الفلسطينية سابقا من خالل استضافة خالد مشعل رئيس المكتـب              

  .حماس، وكذلك عزام األحمد العضو القيادي في حركة فتح
  24/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل" محاولة لزعزعة أمننا وتأمين تفوق نا ضدالعقوبات قرار :سوريا .55

يوم امس بأن دمـشق   » مصدر رسمي، باسم الجمهورية العربية السورية     «أفاد  :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن االتحاد االوروبي ضد سورية وشعبها، في وقت تسعى فيـه                «

  .سورية لحفظ امن البالد
، بعدما استذكرت   »"إسرائيل"مقدمة لترسيخ يهودية    «ضد سورية و    » مخطط«ووضعت القرارات ضمن    

 بيكو بين دولتي بريطانيا وفرنـسا       -بعد اتفاق سايكس    " لإسرائي"في اقامة دولة    » االستعمار القديم «دور  
  .لتقسيم المنطقة العربية

نقلت عن مصدر رسمي قوله ان فرض واشنطن عقوبات علـى  ) سانا(» الوكالة السورية لالنباء «وكانت  
وتساهم في اسـتمرار    " إسرائيل"تخدم مصالح   «مسؤولين سوريين وحظر التعامل التجاري معهم داخلها        

انجاز االصـالح   «لدمشق وال في    » لم ولن تؤثر في القرار المستقل     «، الفتاً الى انها     »ة في سورية  االزم
  .»الشامل

 -لعبت بريطانيا وفرنسا، دولتا االستعمار القديم وصـاحبتا اتفـاق سـايكس        «: وتابع المصدر يوم امس   
  شعب سـورية وشـعوب     بيكو، الدور االساسي في استصدار هذه القرارات غير مكترثين بأمن ومصالح            

، وان ما   "إسرائيل" بيكو الذي صدر مطلع القرن الماضي، كان توطئة القامة           -ان اتفاق سايكس    . المنطقة
  .وتأمين تفوقها في المنطقة" إسرائيل"يخطط له اليوم تجاه سورية، ليس اال مقدمة لترسيخ يهودية 

  24/5/2011الحياة، لندن، 
  

  في بناء المستوطنات" إسرائيل"تمرار  يستنكر اسالسعوديمجلس الوزراء  .56
 وحدة استيطانية فـي     1500واستنكر مجلس الوزراء السعودي عزم الحكومة اإلسرائيلية بناء         : الرياض

القدس الشرقية، وعد ذلك استمراراً للسياسات اإلسرائيلية في التنصل من استحقاقات الـسالم، وإغالقـاً               
ف المفاوضات المتعثّرة مع الجانب الفلسطيني، معرباً عـن أمـل           لجميع األبواب أمام أي فرصة الستئنا     

المملكة في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة الستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحـو قيـام دولـة                 
 وعاصمتها القدس، وبحسب االتفاقات الدولية، خصوصاً خطة خريطة         1967فلسطينية مستقلة في حدود     

  .العربيةالطريق ومبادرة السالم 
  24/5/2011الحياة، لندن، 

  
  التذكارية اإلسرائيلية بسيناء خاوف من تفجير األنصابم :المصريةالسلطات  .57

شددت السلطات المصرية من إجراءاتها األمنية حـول األنـصاب          :  يسري محمد  -) مصر(الشيخ زويد   
قيام مجهولين األسـبوع    التذكارية اإلسرائيلي بمنطقة الشيخ زويد وسط مخاوف من تفجيرها خاصة بعد            

  .الماضي بتفجير ضريح إسالمي بالمنطقة
 1967وتزداد المخاوف األمنية المصرية من تحطيم وتفجير هذه النصب، التي أبقيت في سيناء منذ عام                

  .بموجب بنود معاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل، مع تزايد المطالب الشعبية المتكررة بإزالتها
. ي إنه ليس هناك تهديد مباشر يستهدف هذه النصب ولكن ما يتم هو إجراء احتـرازي               وقال مصدر أمن  

ويقول المحامي بشمال سيناء محمود سعيد لطفي إن وجود مثل هذه النصب اإلسرائيلية داخل أراضـي                
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، ألنها تـذكرنا بمـرارة      »صخرة ديان «سيناء أمر غير مقبول، خاصة النصب التذكارية المعروفة باسم          
  . اإلسرائيلية وعمليات قتل النساء واألطفال واألسرى المصريين في نفس المكانالحرب 

  24/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  
  

   للبحث عن أنفاق مع قطاع غزة على الحدودمصريةحملة أمنية  .58
شنت أجهزة األمن المصرية، أمس، حملة أمنية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للبحـث                

فاق بالجانب المصري، وذلك بعد مقتل فلسطيني وإصابة آخر في انهيار فتحه نفق بالجانب              عن فتحات أن  
وتمكنت أجهزة األمن من ضبط فتحتي أنفاق بالجانب المصري، فيما لم يتم ضبط بضائع أو               . الفلسطيني

  .مهربين بالفتحات المضبوطة، وتم تعيين حراسة عليهما لحين إغالقهما
  24/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل" ولواليات المتحدةالجنوب سيتحول قاعدة ل: شيرالب .59

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استعداد بالده لخوض حرب ثانية إذا حاول            :  زاهر الخاتم  -الخرطوم
الجنوب ضم أبيي وفرض أمر واقع، مؤكدا رفضه ألي حل يضم أبيي إلى الجنـوب، ولـم يـستبعد أن                    

  .عدة ألميركا وإسرائيليتحول الجنوب إلى قا
إن احتالل القوات الحكومية الشمالية الحـالي       "وقال وزير المعلومات في حكومة الجنوب بارناب ماريال         

  ".غير شرعي، وهذه مسؤولية األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي للعمل على انسحابها
  24/5/2011الوطن اون الين، السعودية، 

  ة كافة الفصائل الفلسطينية بتشكيل الحكومة الجديدة ال بد من مشارك:  الفروفسيرغي .60
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف اليوم االثنين في مؤتمر صحفي عقده في ختام              : موسكو

محادثات أجراها مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية بضرورة مشاركة كافة الفـصائل الفلـسطينية فـي                
  .تشكيل الحكومة الجديدة

شكيل حكومة جديدة على أسس االتفاق الذي توصلت إليه حركتا فتح وحمـاس فـي القـاهرة                 وقال إن ت  
وأشار الفروف إلى أن روسيا ترحب بالوفد الفلسطيني فـي موسـكو             .يساعد على إنشاء دولة فلسطينية    

 الذي يضم ممثلين عن كافة الفصائل التي وقعت في مطلع مايو الحالي في القاهرة على االتفاقية مـشددا                 
  .على أن روسيا تدعم دائما الجهود التي تبذل في هذا االتجاه

وأعـرب  . وأضاف أن روسيا تقدر بشكل خاص الجهود التي بذلها الجانب المصري فـي هـذا الـشأن                
الفروف عن قناعته بأن االتفاقات التي تم التوصل إليها تتميز بأهمية تاريخية، مؤكدا أن الوحدة ضرورة                

  .للشعب الفلسطيني مما يمكنه من إنشاء دولتهلكل الشعوب وبشكل خاص 
وتابع  ".لتحقيق هذا الهدف ال بد أن يحظى موقف السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم كل الفلسطينيين             " :وقال

 .قائال إن استعادة الوحدة الفلسطينية ستسهم في تعزيز منظمة تحرير فلسطين والعالم العربي بشكل عـام               
ه النتائج خالل االنتخابات المقبلة مما يسمح بإنشاء دولة فلسطينية تعـيش            وشدد على ضرورة تحقيق هذ    

  .بسالم وأمن مع جيرانها
أعلن الفروف للصحفيين اليوم االثنين أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس نسقوا مـع روسـيا بيانـا                  و

الفلـسطيني إلـى    وأضاف أنه خالل زيارة الوفد       .مشتركا من شأنه أن يساعد على تنفيذ اتفاقات القاهرة        
وتـابع قـائال إن    .موسكو تم التوصل إلى التوافق على بيان مشترك قد يساهم في تنفيذ اتفاقات القـاهرة     

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس قد اطلع على البيان وأشاد به شاكرا الجانـب الروسـي                 
  .على جهوده في هذا المجال
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  23/5/2011، نوفوستي
 

  " في الوقت المناسب" بدولة فلسطين االعتراف: بياالتحاد األورو .61
والفلـسطينيين،  " إسـرائيل "دعا االتحاد األوروبي، أمس، إلى استئناف المفاوضات بين         : )آي.بي  .يو   (

وأصدر وزراء خارجية االتحـاد     . مجدداً استعداده لالعتراف بالدولة الفلسطينية حين يكون الوقت مناسباً        
التغييرات الجذرية في العالم العربي تجعل الحاجة إلى التقدم         "بروكسل قالوا فيه إن     بياناً بعد اجتماعهم في     

  ".في عملية السالم في الشرق األوسط أمراً أكثر إلحاحاً
جنباً إلى جنب بـسالم     " إسرائيل"هدفنا ال يزال حالً عادالً ودائماً للنزاع يقوم على أن تعيش            "وقال البيان   

دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة األراضي وذات سـيادة وقابلـة           وأمن واعتراف متبادل مع     
ورأى أنه يجب العثور على وسيلة من خالل المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مـستقبلية               ". للحياة

  .         للدولتين
  24/5/2011، الخليج، الشارقة

 
  ينية مسألة الحدود اإلسرائيلية الفلسطمنفرنسا تؤيد موقف أوباما  .62

أيدت وزارة الخارجية الفرنسية اإلثنين موقف الرئيس األمريكي باراك أوباما بـأن            : ـ يو بي آي    باريس
 يجب أن تكون إطار المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية مع ما يحمله ذلك من احتمـال  1967حدود العام   

ان ما تضمنه خطاب أوباما في      وذكرت الوزارة في بيان     . تبادل لألراضي يتم االتفاق عليه بين الطرفين      
األحد يعكس قرب وجهـات النظـر       ' ايباك'االجتماع السنوي للجنة األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العامة        

األمريكية الفرنسية حول كيفية تحقيق سالم عادل ودائم في الشرق األوسط، وال سيما فيما يتعلق بمـسألة                 
  .الحدود

  24/5/2011، القدس العربي، لندن
  

    "سرائيلإ" الهجرة الى تشجع" الفيسبوك"بة على لع .63
لعبة جديـدة مـن     " فيس بوك "نشرت الحركة الصهيونية على مواقع التواصل االجتماعي        : القدس المحتلة 

تصميمها لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى مؤسس الحركة الـصهيونية تيـودور               
  .هيرتسل

   24/5/2011، الدستور، عمان
  

  وتتعهد بمواصلة الدعمالفلسطينية الحكومة الهولندية تشيد بانجازات السلطة  .64
تعهدت الحكومة الهولندية باالستمرار في دعمها للسلطة الوطنية لتطوير قطاعي العدالة واألمن،            : رام اهللا 

 15ار في دعم    وذلك بالرغم من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الهولندية التي دفعتها إلى االستمر            
  . دولة كانت تمولها سابقا33ًدولة من أصل 

. جاء ذلك خالل المشاورات السنوية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية مع الحكومة الهولندية             
 تقـدر   2007يذكر ان المساعدات التي تعهدت بها الحكومة الهولندية في مؤتمر باريس للمانحين عـام               

 تعهدت بتمويل إضافي يصل إلـى       2008دوالر، وفي مؤتمر برلين الذي نظم العام         مليون   166بحوالي  
  . مليون دوالر14.5قرابة 

  24/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   لتسوية"إسرائيل"الكونغرس األميركي لن يدفع  .65
، 2011-5-23أكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب األميركي اريك كانتور، االثنين            : وكاالت

ي تسوية طالما لم يتوفر للدولة العبرية شريك مـستعد          أإلى  ) إسرائيل(أن الكونغرس األميركي لن يدفع      
  . للتفاوض

في مؤتمر صحافي   ) إسرائيل(وقال كانتور النائب اليهودي الجمهوري الوحيد في المجلس لدى تحدثه عن            
ورأى أن   ". لديموقراطي الوحيد في المنطقـة    إن دعم حزبي الكونغرس سيعزز الدعم األميركي لحليفنا ا        "

أصغوا طالما لم يتوفر شريك للسالم في       : المعادلة الصحيحة وللقول  "موقف الكونغرس سيؤدي إلى وضع      
واعتبر كانتور أن المـشكلة ال تكمـن فـي حـدود       ".الشرق األوسط، ال نستطيع دفع حليف نحو تسوية       

  ). إسرائيل(ربي تجاه ، بل في موقف الفلسطينيين والعالم الع1967
  23/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   المقبليوليو/ مليون يورو لخزينة السلطة مطلع تموز85االتحاد األوروبي يعتزم تحويل  .66

أعلن مسؤول اإلعالم واالتصال لدى االتحاد األوروبي شادي عثمان أن االتحاد سيعمل على              :حامد جاد 
وبين عثمان  . مليون يورو إلى خزينة السلطة في مطلع شهر تموز المقبل          85تحويل الدفعة المالية وقيمتها     

 مليون يورو ضمن برنامج المساعدات المقدم لدعم        45أن هذه الدفعة ستشمل تقديم      " األيام"في حديث لـ    
مخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية من األطباء والعاملين في جهاز التمريض، وذلك عبر وزارة              

 مليون يورو للمخصصات االجتماعية للحـاالت       40الجتماعية والمعلمين، فيما سيخصص مبلغ      الشؤون ا 
وأوضح عثمان أن هذه المساعدة تندرج في إطار االلتزامات المالية التي تعهد االتحاد األوروبي               .الفقيرة

 185ورو، منهـا     مليون ي  300بتقدمها للسلطة خالل العام الحالي التي تبلغ بحسب ما أعلنه االتحاد نحو             
  . مليون يورو قريبا85ً مليون يورو وبصدد دفع 100مليون يورو، دفع منها 

  24/5/2011، األيام، رام اهللا
  

   السالمت رفضإذا "إسرائيل" يؤيدون قطع المساعدات عن األميركييننصف : استطالع رأي .67
ـ                 : تل أبيب  صف المـواطنين   دلت نتائج استطالع رأي في تل أبيب، نُشرت أمـس، علـى أن نحـو ن

األميركيين يؤيدون قطع المساعدات االقتصادية األميركية عن إسرائيل في حال تبين أنها تعرقل مـسيرة               
  .السالم في الشرق األوسط

إن : ، التي طلبـت هـذا االسـتطالع       )وهي تجارية مستقلة  (وقالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي       
يين، أقرب األصدقاء إلسرائيل، قد ملوا من الـسياسة اإلسـرائيلية           النتائج تدل بوضوح على أن األميرك     

ما الذي يتوجب على اإلدارة األميركية فعلـه      : " وفي الرد على السؤال    .ويتحدثون ألول مرة عن معاقبتها    
، أجـاب   " الفلسطيني؟ –فيما يتعلق بالمساعدات المالية إلسرائيل، في حالة استمرار الصراع اإلسرائيلي           

ألميركيين أنه يجب اشتراط منح المساعدات بمدى تأييد إسرائيل لعملية السالم، بينمـا قالـت               من ا % 28
إنه يجب االستمرار في المساعدات أو زيادتهـا        % 21إنه يجب قطع المساعدات عنها، وقال       % 24نسبة  

  .في األحوال كلها
ع األوضاع في المنطقة والعـالم  كان االستطالع قد ُأجري في إطار برنامج طويل افتتح في هذه القناة يتاب    

المقبل، لرصد مسيرة المشروع الفلسطيني لكسب اعتراف عـالمي         ) أيلول(من اآلن وحتى حلول سبتمبر      
" داحـف "وأشرفت على االسـتطالع شـركة       .  عاصمتها القدس  1967بفلسطين دولة مستقلة على حدود      

  .  في استطالعات الرأي في اإلنترنتالعالمية المتخصصة" جي إم آي"اإلسرائيلية بالتعاون مع شركة 
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مـن األميـركيين   % 6واتضح أن . كان االستطالع قد ُأجري أيضا في بريطانيا ودولة اإلمارات العربية      
من اإلماراتيين يحملون إسرائيل وحدها مسؤولية فشل العملية الـسلمية،  % 31من البريطانيين، و % 19و

من اإلماراتيين يحملون الفلـسطينيين وحـدهم       % 5ن و من البريطانيي % 6من األميركيين و  % 18بينما  
مـن  % 41من األميركيين، و  % 36أما الذين يحملون الطرفين مسؤولية الفشل، فكانوا         .مسؤولية الفشل 
  .من اإلماراتيين% 35البريطانيين، و

  24/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  

  "سرائيلإكالم أوباما الفارغ عن  "ينتقدونبريطانيون : صحف .68
تعليقـات قرائهـا    " رسائل الى رئيس التحرير   "البريطانية في صفحة    " ذي غارديان "نشرت صحيفة   : لندن

ومن بينهم برلمانيون وأكاديميون وقراء عاديون على تقارير الصحيفة وتعليقاتها على خطـاب الـرئيس               
  .باراك اوباما عن الثورات العربية والقضية الفلسطينية

  :ة عن ذلك في عددها الصادر اليوموفيما يلي ما نشرته الصحيف
كان خطاب اوباما مخيبا لالمـال      : "ابرهيم هويت يقول  " ميدل ايست مونيتور  "كتب رئيس تحرير محرر     

 20، بتـاريخ  "اوباما يقول للدكتاتوريين العرب علـيكم اجـراء تغييـرات او التنحـي    "مقالكم المعنون   (
اذ .  فلـسطين  - انحاء المنطقة ولكن ليس في اسـرائيل       انه مستعد لدعم مقاربة راديكالية في     ). مايو/أيار

وهو مكافأة السرائيل على سياستها     ) لالراضي" (مع تبادل متفق عليه    "1967عوضا عن ذلك لدينا حدود      
وهو ما يضعها تحت رحمة جيش الـدفاع        " منزوعة السالح "االستيطانية غير الشرعية، ودولة فلسطينية      

ليرافـق  ) ترانـسفير (للسكان  " نقالً"وهو ما يعني احتمال ان نشهد       " وديةدولة يه "االسرائيلي، واسرائيل   
  .طبعاً" التزاماً ال يتزعزع"تبادل االراضي، مع كون التزام الواليات المتحدة بأمن اسرائيل 

إن لبـارك   : "وكتب جيرالد كوفمان، عضو البرلمان البريطاني من حزب العمال ممثال لمانشيستر يقـول            
فهو يكرر القول انه يحبذ التوصـل الـى اتفـاق سـالم بـين               . عة لكنه من دون سروال    اوباما فما واس  

  .الفلسطينيين واالسرائيليين، ولكنه مرة اخرى ايضا ال يفعل اي شيء مهما كان لتحقيق ذلك
ال شك في ان البيت االبيض ساند على وجه التحديد االجراء االسرائيلي ضد المظاهرات الفلسطينية فـي                 

واذا نظرنـا الـى خطابـه       .  فلسطينينا على ايدي القوات االسرائيلية     14، التي قتل فيها     )مايو( أيار   15
وماذا سيحدث بعد موعظتـه     . المخادع في القاهرة قبل عامين، فاننا نتساءل ما الذي حدث بعده؟ ال شيء            

يع العربي فـي    وعلى الفلسطينيين حماية انفسهم الى ان يشتد عود الرب        . االخيرة الرضاء الذات؟ ال شيء    
  ".موطنه

  24/5/2011، القدس، فلسطين
  

  ه الموقف األمريكي الجديد من الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي واحتماالت: تقدير موقف .69
شهدت عملية سالم الشرق األوسط الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تطوراً جديداً بسبب الموقف الرسمي  : الجمل

ي خطابه األخير، وطالب فيه بضرورة إقامة الدولـة الفلـسطينية           األمريكي الذي أعلنه الرئيس أوباما ف     
م، فما هي حقيقة الموقف األمريكي، وما هي ردود األفعال التـي            1967ضمن حدود ما قبل حرب عام       

برزت، وما هو تأثير الموقف األمريكي المحتمل على سيناريو الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي خـالل   
  الفترة المقبلة؟

  ت الجديدة الجاريةالتطورا
دخل ملف الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي مرحلة جديدة، بفعل تأثيرات العديد من تطورات األحـداث   

   :والوقائع الجارية والتي كان أبرزها
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توقيع اتفاق مصالحة حركة فتح ـ حركة حماس، والذي أنهى حاالت الخالف العدائية بين الطرفين  •     
  . أمام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينيةبما أفسح المجال واسعاً

قيام الالجئين الفلسطينيين بعمليات الحشد الجماهيري وتسيير المواكب ضمن فعاليات ذكرى النكبة،            •    
  .بما تضمن القيام بعبور األعداد الكبيرة من الالجئين للحدود اإلسرائيلية مع لبنان وسوريا وقطاع غزة

 األمريكي في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل علـى خلفيـة تعنـت              استقالة مبعوث السالم  •    
  .الحكومة اإلسرائيلية إزاء ملف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

قيام اإلدارة األمريكية رسمياً وعلى لسان الرئيس األمريكي باراك أوباما بتحديد الموقف األمريكـي              •    
  .م1967م الدولة الفلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب الذي طالب اإلسرائيليين بقبول قيا

أدت هذه الوقائع إلى دفع ملف عملية سالم الشرق األوسط، باتجاه مرحلة نوعية جديدة، وتشير الوقـائع                 
الجارية حالياً إلى احتماالت أن تتعرض إسرائيل للمزيد من الضغوط بواسـطة األمـريكيين وبواسـطة                

الفلسطيني، فمن المحتمل أن يسعى إلى القيام بتوحيد موقفه خالل األيـام            أما الطرف   . االتحاد األوروبي 
  .القادمة استعداداً للتطورات الجارية على خطوط أطراف مثلث تل أبيب ـ واشنطن ـ بروكسل

هذا، وتقول المعلومات والتقارير بأن العديد من األطراف العربية والشرق أوسطية تقوم في هذه األيـام                
  .فصائل الفلسطينية المتناحرة من أجل تجميد أو إنهاء خالفاتهابالضغط على ال

  سيناريو االنقالبات الوقائية
تقول المعلومات والتسريبات، بأن كل واحد من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يقوم حالياً بالمزيد مـن               

ـ             د انقـالب الطـرف     التحركات الدبلوماسية الوقائية، على أمل أن ينجح في تحقيق االستباق الوقائي ض
  :اآلخر، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي

سعى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إلـى زيـارة العاصـمة           : خارطة طريق التحركات اإلسرائيلية   •    
البريطانية لندن، والتفاهم مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وبعد ذلك بدأ رئـيس الـوزراء                

 الجارية حالياً إلى الواليات المتحدة األمريكية، وذلك لعقد اللقاءات مع الرئيس            اإلسرائيلي نتانياهو زيارته  
األمريكي أوباما وكبار المسؤولين األمريكيين إضافة إلى حضور فعاليات منظمة اإليباك التي تمثل كبرى              

  .منظمات اللوبي اإلسرائيلي الناشطة في أمريكا
ل التسريبات، بأن الحراك الفلسطيني يجري حالياً ضـمن         تقو: خارطة طريق التحركات الفلسطينية   •    

حيث تسعى حركة فتح وحركة حماس إلى التفاهم        ) الداخلي(عدد من المسارات، وهي المسار الفلسطيني       
مع بقية األطراف الفلسطينية من أجل حشد الدعم المطلوب لمواقفها، إضافة إلى وجـود مـسار خـاص          

وعلـى  .. س من أجل إكمال إنفاذ ترتيبـات المـصالحة األخيـرة   يتعلق بحوار حركة فتح ـ حركة حما 
، تقول التسريبات بأن حركة فتح وحركة حماس تكثفان االتصاالت مع بعض األطراف             )المسار العربي (

وعلـى  . القاهرة ـ الرياض ـ الدوحـة ـ عمـان     : العربية، وعلى وجه الخصوص مع أطراف مربع
لسطينية بين أنقرا وموسكو، وفي هذا الخصوص نشير إلى أنه          ، تنحصر التحركات الف   )المسار الخارجي (

لم يعد خافياً على أحد االتصاالت الجارية حالياً بين أنقرا وحركة حماس الفلسطينية، أما بالنسبة لموسكو،                
فتقول المعلومات والتسريبات بأن وفداً فلسطينياً مشتركاً يجمع حركة حماس وحركة فتح سـوف يقـوم                

ة الروسية موسكو، من أجل عقد اللقاءات مع كبار المسؤولين الـروس، وذلـك بهـدف                بزيارة العاصم 
الحصول على موقف روسي مساند للموقف الفلسطيني، في اجتماعات اللجنة الرباعية وأيضاً في اجتماع              
الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي سوف يتطرق لموضوع االعتراف بالدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها               

  .الشرقيةالقدس 
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن جامعة الدول العربية لم تسع حتى اآلن لجهة القيام بأي فعاليات لجهة النظر                  
والتنسيق وترتيب المواقف إزاء التطورات الهامة الجارية في ملف الصراع الفلسطيني ـ اإلسـرائيلي،   
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بة لبروز الموقف الرسمي األمريكي الجديد      سواء بالنسبة الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو بالنس        
  .إزاء عملية سالم الشرق األوسط

  الموقف اإلسرائيلي 
برغم اهتمام اإلسرائيليين الشديد خالل األسابيع الماضية بمتابعة تطورات الحدث السوري وقبله تطورات             

لجارية في ملف عملية    الحدث المصري، فقد ظلت الساحة السياسية اإلسرائيلية مهتمة أيضاً بالتطورات ا          
  الرئيس األمريكي باراك أوباما:سالم الشرق األوسط، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي

تبادل االتهامات بين رموز األحزاب السياسية اإلسرائيلية حـول موقـف حكومـة نتانيـاهو إزاء                •    
ائيلية مثل الجنرال إيهود المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وذلك على النحو الذي دفع شخصيات إسر 

باراك والجنرال بن أليعازر إلى توجيه االنتقادات العلنية محملين نتانياهو ووزيـر خارجيتـه أفيغـدور                
ليبرمان بدفع الدبلوماسية اإلسرائيلية إلى مواجهة الكارثة في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة المحدد              

  .والذي سوف يعترف بالدولة الفلسطينيةم القادم، 2011) سبتمبر(له شهر أيلول 
تبادل االتهامات بين رموز األحزاب السياسية اإلسرائيلية حول الموقف اإلسرائيلي المطلوب لجهـة             •    

التعامل مع الموقف األمريكي الرسمي األخير الذي أكد على مطالبة تل أبيب بقبول مشروع إقامة الدولة                
  .م1967ام الفلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب ع

تتفاوت ردود األفعال اإلسرائيلية إزاء الموقف األمريكي، وفي هذا الخصوص  تحدثت تـسيبي ليفنـي                
زعيمة حزب كاديما المعارض مؤكدة الوقوف إلى جانب الموقف األمريكي، إضافة إلى انتقادها لموقـف               

 يؤدي إال إلى اإلضـرار      رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على أساس اعتبارات أنه سوف لن          
إضافة إلى مطالبة نتانياهو بـالتنحي عـن منـصب رئـيس الـوزراء              . بمصالح إسرائيل االستراتيجية  

  .اإلسرائيلي
تقول المعلومات والتسريبات، بأن االتصاالت اإلسرائيلية جارية على قدم وساق مع األطراف األوروبية             

لى اإلدارة األمريكية من أجل دفعها باتجاه تعديل الموقف للضغط ع) ألمانيا ـ فرنسا ـ بريطانيا  (الثالثة، 
األمريكي الرسمي بما يتطابق مع الموقف اإلسرائيلي، وفي هذا الخصوص جاءت زيارة نتانيـاهو إلـى                
العاصمة البريطانية لندن، ولكن، من المتوقع أن تشهد نافذة عالقات عبر األطلنطي تفاهماً بين واشـنطن                

وبـرغم التحركـات    . ارة الرئيس األمريكي أوباما إلى العاصمة البريطانية لنـدن        ولندن، على خلفية زي   
اإلسرائيلية المكثفة، فإن االحتمال ضعيف بأن تجد تل أبيب سندها القوي في أوروبا، وتجعل منه بـديالً                 

  !لسندها القوي في واشنطن
  22/5/2011، الجمل بما حمل

  
  مصطلح خادع" استحقاق أيلول"ج حماس تغير والمصالحة ال تعني أبداً أن برنام: الزهار .70

  :فيما يلي نص حوار مع القيادي في حركة حماس محمود الزهار: محمد المدهون
  هل كان األمر كذلك فعالً؟.  البعض رأى في اتفاق المصالحة تماهياً لبرنامج حماس مع برنامج فتح*
والعكس صحيح، . مج فتح، أو حتى اقترب منه المصالحة ال تعني أبداً أن برنامج حماس تغير إلى برنا-
المصالحة كانت الجواب عن سؤال كيف يمكن . لم تقترب في هذه المرحلة من برنامج حماس» فتح«

والحل كان باالتفاق على أن تكون االنتخابات هي . التعايش بين هذه البرامج المتناقضة والمتصارعة
، حيث رفضت نتائجها 2006 السابق، بعد انتخابات عام في» فتح«الحكَم، وهو األمر الذي لم تقبل به 

  . وحاولت أن تنقلب عليها
   لكن االتهامات دائماً كانت موجهةً لكم بأنكم تخشون الذهاب إلى االنتخابات؟*
والدليل على ذلك أن انتخابات فتح . نحن أردنا أن نحصن االنتخابات من التزوير المحتمل...  ال-
هناك . الكل يعرف ذلك%. 100، كانت مزورة 1996عام ) تشريعي األولىانتخابات المجلس ال(
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. التجربة واضحة ومعروفة. أشخاص نجحوا، وفي اليوم التالي أسقطوا، وبعد ذلك ُأطلق عليهم الرصاص
انتخابات البلدية . لدينا ألف دليل على أنها مزورة) 2005كانون الثاني من عام (انتخابات الرئاسة 

» فتح«، ألغتها »حماس«وآلت نتائجها لصالح » فتح«شاركنا فيها وكانت نزيهة وخسرتها التي ) 2005(
وبالتالي، حتى ال تتكرر هذه التجربة، نحن نريد لجنة انتخابات مركزية . عن طريق اللجان القضائية

  . ومحكّمة لبت القضايا االنتخابية تتألّف بالتوافق ال بالتشاور
  ا عامل ضغط عليكم للموافقة على توقيع اتفاق المصالحة؟  هل كانت األحداث في سوري*
من عطل المصالحة هو النظام المصري .  الوضع السوري ليس له أي أثر في موضوعة المصالحة-

 شهراً من الخروج، وأبو مازن ألنه ألغى بند القيادة المؤقتة ورفض التوافق 14السابق الذي منعنا لمدة 
وعندما جفّت بركة التفاوض تماماً وتبخّر .  المركزية واللجنة األمنية العلياحول تأليف لجنة االنتخابات

كل ما فيها وانكشفت سياسة المفاوضين، جاؤوا وقبلوا باقتراحات حماس التي تريد أن تحصن المصالحة 
  .بالتوافق وليس بإعطاء أبو مازن فرصة التالعب فيها

حرير الفلسطينية، ما دام أن االتفاق نص على عدم  ما قيمة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة الت*
  تعارض صالحياته مع صالحيات اللجنة التنفيذية؟ 

أساساً السطر المتعلق باإلطار القيادي المؤقت .  اإلطار القيادي كامل الصالحيات وهو مؤقت لمدة سنة-
 يتعارض مع صالحيات اللجنة طالبنا بإرجاعه فقالوا بما ال. كان محذوفاً من االتفاقية، لذلك لم نوقع

لكن أليست مؤسسات المنظمة كلها غير شرعية؟ اللجنة التنفيذية غير شرعية حسب قانونها ألن . التنفيذية
بالتالي عندما تتشكل ... ماتوا، ومنهم شخصيات ال تمثل فصيالً، مثل ياسر عبد ربه) أعضائها(معظمهم 

  . ازعها صالحياتهامنظمة التحرير وتُجرى االنتخابات ال أحد سين
 على أي أساس ستُدمج األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي ذات عقيدة أمنية *

  متناقضة؟
 األجهزة األمنية في الضفة وغزة ستبقى كما هي، لفترة سنة، وسيأتي وزير داخلية لينسق بين هذه -

اك خلط بين برنامج مقاومة وبرنامج تعاون ليس هن. وستتشكل لجنة أمنية عليا لتنسيق األعمال... وتلك
نحن لن نسمح بعودة األمن الوقائي ورموزه، وأنا أنصحهم علناً بألّا يدخلوا غزة وال . مع إسرائيل

  . هذا أفضل لهم. الضفة
  ما معنى ذلك؟...  طلبتم من عباس تأجيل زيارته لغزة إلى حين تهيئة األجواء*
عندنا في غزة يسألون هل تريدون أن .  المصالحة وتخوفات منها ال يزال هناك عدم وضوح في قضية-

أيضاً هناك من يقول . تعيدوا لنا األجهزة األمنية السابقة؟ يجب أن نطمئن الناس إلى أن هؤالء لن يعودوا
» فتح«أيضاً أبناء . لك أنت تريد أن تفتح غزة تماماً أمام هؤالء الناس، بينما الضفة لم يجر التحرك فيها

، يحملون »حماس«ذين قُتلوا على أيدي أجهزة األمن الوقائي واالستخبارات السابقة في مواجهاتهم مع ال
يجب تهيئة هذه األجواء كي ال تدخل عملية المصالحة منذ . أبو مازن وجماعته مسؤولية الموضوع

نحققه من هذه الزيارة ثم ما الذي س. بدايتها في أجواء أمنية غير مناسبة ترتد عكسياً على ما هو مطلوب
  ما دامت األمور لم تنضج ولم تُرتّب بعد؟ 

؟ »استحقاق أيلول« هل تعتقدون أن أبو مازن قادر على الذهاب حتى النهاية في ما بات يعرف بـ*
  وما موقفكم من هذا التحرك؟ 

ات كانت  استحقاق أيلول مصطلح خادع، ألن كثيراً من المصطلحات التي استخدمت بوصفها استحقاق-
لو افترضنا أن كل األمم المتحدة وافقت على إعطاء . مضيعة للوقت واستنزافاً للجهد وإعطاء آمال كاذبة

 واعترفت بدولته 1988دولة فلسطينية، فلن تكون النتيجة سوى ال شيء، كما فعل ياسر عرفات سنة 
هذا .  مع تبادل أراض1967ما هي األرض التي ستقوم عليها الدولة؟ هو يتكلم عن حدود .  دولة100

من سيقبل بذلك؟ التبادل ال يعني مساحة مقابل مساحة، بل . يعني أنه سيأخذ منك المسجد األقصى
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ال . القدس لو كانت مساحتها كيلومتراً مربعاً واحداً ال يمكن أن يقبل بمبادلتها إنسان. موضوع القدس
  . مسلم وال مسيحي

خالد مشعل، في خطابه في احتفالية المصالحة، أعطى » حماس« لكن رئيس المكتب السياسي لـ*
  ... السلطة مهلةً للتفاوض مع إسرائيل

نحن لم نعِط . بالتالي هذا موقف غير صحيح.  موقف خالد مشعل لم نكن نعلم به ولم يستشرنا فيه أحد-
رنامجنا ضد ب. فتح في يوم من األيام فرصة أو تفويضاً منا كي تفاوض عنّا أو عن الشعب الفلسطيني

والدليل على ذلك التجربة العملية منذ مؤتمر مدريد قبل . التفاوض بهذه الطريقة ألنه مضيعة للوقت
عشرين عاماً وحتى هذه اللحظة، ونحن نسمع بمفاوضات ومفاوضات ومفاوضات، وفضائح الوفد 

ضها لمزيد من من يقل إننا فوضناها أو نفو. المفاوض ورئيسه صائب عريقات واضحة أمام كل الناس
  . التفاوض فموقفه ال يمثل موقف الحركة

   ما هو موقفكم من األحداث الدائرة في سوريا؟ *
نحن ال نتدخل .  موقفنا مما يحدث في سوريا هو ذاته موقفنا مما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن-

 القُطر هدفنا هو نحن ضيوف على. في الشأن الداخلي العربي في وقت الثورات وال في وقت الهدوء
علينا . من يتدخل في الشأن السوري في هذا االتجاه أو ذاك، عليه أن يدفع ثمن ذلك. العودة إلى فلسطين

  . أن نحصن الشارع الفلسطيني في سوريا وأال تتكرر معه تجاربنا في بلدان أخرى نتيجة سياسات خاطئة
ابيع الماضية عن نيتكم نقل مكتبكم من  لكن على خلفية األوضاع في سوريا دار حديث خالل األس*

  دمشق، ما مدى صحته؟ 
في األرض المحتلة، وثقلها الحقيقي فيها، والدماء تسيل فيها، » حماس« المركز الرئيسي لحركة -

هذه تجربة . وهذا موضوع تحت المراجعة حقيقةً. والقيادة هنا، وإن كان الجزء المكمل في الخارج
وهذه قضية شرعية حيث تجرى مراجعات . كثر من مكان وتحتاج إلى مراجعةمزقت قيادة الحركة في أ

  . بين الفترة واألخرى لالستفادة من السلبيات واإليجابيات والمتغيرات التي تحدث من حولنا
   هل تعني أنّكم تفكرون بأن يعود مشعل مثالً إلى قطاع غزة، كما طُرح أيضاً؟*
حتى أعضاء فتح . غزة مفتوحة. ن يرجع إلى غزة أهالً وسهالًلكن الذي يريد أ.  أنا لم أقصد ذلك-

  . وأرادوا الرجوع رجعوا ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك2007الذين لم يرتكبوا جرائم بعد 
 كيف تنظرون لما حدث في ذكرى النكبة هذا العام من زحف جماهيري على الحدود في لبنان *

  وسوريا؟ 
أوالً التردد بين القتل واستيعاب . يوني الذي كان ارتباكاً ليس له مثيل نقومه من خالل رد الفعل الصه-

الذهنية . والموقف اللبناني كان ضد هذا العدوان. وبعد ذلك ذهبوا لمجلس األمن للشكوى. الظاهرة
الصهيونية تقارن بين هذا الحدث وبين إرهاصات االنتفاضة األولى التي بدأت سلمية بمسيرات 

 معها، إما باإلبعاد أو القتل، فتطورت هذه الحركة الشعبية إلى عمل مسلّح أدى إلى وتظاهرات وتعامل
. ، وتسبب في إعادة احتالل الضفة الغربية في انتفاضة األقصى2005طرد االحتالل من غزة في عام 

وهذا تهديد أكبر وخطر . هذه الصورة مترسخة في العقل الصهيوني بأنها ستتحول إلى حركة مسلحة
  . استقرار الكيان الصهيوني في المنطقةعلى

   هل يتجاوز هذا الحراك موسميته؟*
 هذه الحركة مهمة ال بد من تفعيلها، ليس كل سنة بل في كل مناسبة؛ ال للمطالبة بحق العودة، ألننا -

ادي هذا حق أجد). العودة(نحن ال نطالب بالحق، بل نطالب بتحقيق الحق ... أصالً لم نفقده بالتنازل عنه
  . إنه فردي وجمعي. وحق أحفادي

 لكن البعض رأى أن الفصائل في األراضي المحتلة تعاملت مع التظاهرات بنوع من االحتواء، *
  ...واستطاعت تطويقها، ألن األولوية حالياً للمصالحة
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في » فتح«هذا منهج .  مخطئ من يظن أن إجراءات المقاومة المدنية والعسكرية تعطل المصالحة-
المصالحة ستقوي ... والمقاومة لن تدفع ثمن المصالحة... المقاومة شيء والمصالحة شيء آخر. قيقةالح

  .برنامج المقاومة
   في ما يتعلّق بصفقة شاليط، ما تقويمكم للوسيط األلماني، وهل انسحب فعالً؟ *
 هو المسؤول عن ليس عندي معلومات أنه انسحب، الذي انسحب. الوسيط األلماني كان نزيها ومحترفاً-

  . ليس عندي جديد في ما يتعلق بغير ذلك... هذا الملف من الجانب الصهيوني، وجاؤوا بشخص آخر
...  كانت هناك إرهاصات عدوان إسرائيلي على قطاع غزة مطلع الشهر الماضي جرى تطويقه*

  بوساطة من حدثت التهدئة؟
حصل اتفاق على أن . من عناصر أمميةكان هناك تحرك تركي، ومصري بالدرجة األولى، وأيضاً  -

  .توقف إسرائيل عدوانها وبالتالي يتوقّف رد الفعل
  24/5/2011األخبار، بيروت، 

  
  األسيرات واألسرى فقط من يهمهم األمر.. ردا على رسالة حسن سالمة .71

  أحالم التميمي
هـذه  .. يهمه األمـر    فزئيرك أيها األسد هز أضلعنا في السجون فنحن فقط من           ..نم في عرينك يا حسن      

ونحـن يـا    ..فلم تقدموا لنا إال الفتات      ..حقيقة يجب أن تصرخها في وجه كل من ظن أنه صنع لنا شيئا              
ونحن مـن أجلـسناهم علـى مقاعـد         ..، كيف ال  ..حسن من يجب عليهم أن يقدموا لنا الشكر والعرفان          

  .. المناصب وأفخر أنواع المكاتب 
هم المصرفية عامة باألموال وأكسبناهم تجارة رابحة، فنحن مـشروع          ونحن من جعلنا حسابات   .. كيف ال   

  .. تجاري يا حسن واألسرى السلع 
وعاشـوا  " هوليـود "ونحن من سلَّطنا عليهم األضواء محلياً وعربياً ودولياً فظنوا أنهم نجوم            .. كيف ال   

  .. اللحظة بتجلياتها 
باتنا يتسلقون الدرجات الوظيفية، فمن كان فـي        ونحن من نَهرم خلف القضبان وهم على عذا       .. كيف ال   

الماضي يتوحد بالمكان معنا أسيراً بات اليوم وزيرا واآلخر وكيالً، والقائمة يا حسن تطول وسني أسرنا                
وما ظـن أبـو     .. وكبيرنا أبو السكر يجر قدميه وراءهم ظاناً أن متابعاته ستذكّرهم كلَّما غفلوا             .. تطول  

صِلحالعطار ما أفسد الدهر السكر أنه ال ي  ..  
ولوالنا ما كانت الوزارات وما عقدت المؤتمرات والندوات، وما صفق الـشعب خلـف كـل      .. كيف ال   
  .. وما أخذوا درجة التميز ألكثر شعب يصفق على أكثر الخطابات عددا ..خطاب

ن سباتك، أما هزتـك     فلتنهض أيها الشعب م   .. نحن من صنعنا لهم يا حسن وهم لم يقدموا لنا إال الفتات             
فلتنهضي يا أشجار الزيتون الرومية، ولتضربي بجـذورك القـاع ولتـشقِّي            !! كلمات الحسن وزئيره ؟؟   

األرض كي تنفلق جدران العزل، فاألسير القابع فيه هو المعتصم الذي تناديه الحرائر المأسـورة دومـا                 
  .. واألسرى أنفسهم هم المهدي المنتظر للخالص 

  لتتوحد الجراح ولنردد قول الشاعر لملم جراحك و
  ال تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه ال يؤلم الجرح إال من به ألم 

نعلـم جيـدا رسـم      .. فكن قنوعاً يا حسن فنحن حسبك     .. وألن األسرى واألسيرات فقط من يهمهم األمر      
  .. وكفى  ..أيامك

  .. وكفى  ..ونعلم جيداً كيف تخنقك اآله وتجترح فؤادك 
  .. وكفى  .. المذياع والتلفاز والكتاب والورقة والقلم هم أخوة القيدونعلم أن

  .. وكفى  ..ونعلم أن صوت أمك المسنَّة على عتبة الرحيل وخوفك خوفنا 
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  .. وكفى ..ونعلم أن عروسك تنتظرك فارساً على الخيل األبيض فجهز خيلك
      فلذة كبده عندما احتـضن القـضبان       فخرا، فهو الذي ما عرف      " أبو شادي "وحسبك أن القيد في معصمي

  .. وكفى  ..معه 
 ..وحسبك أرواحنا المأسورة معك وقلوبنا النابضة معك وأحالمنا التي ارتطمت بصخرة الواقع المريـر              

  .. وكفى 
  .. بالكفاح  ..الواقع المرير الذي تبدل فيه السالح 

  .. بالمقاومة السلمية  ..وتبدلت فيه المقاومة المسلحة 
إمـا كحـال    .. ه الثوار الذين خاطبتهم برسالتك بالمتضامنين األجانب من حقيقتهم ال ثالث لهـا            وتبدل في 

المستشرقين الذين دخلوا بالد العرب بحجة التعرف واالكتشاف، وإذ بهم يقدمون خرائط مدروسة لـدول               
  .. وإما أنهم موظفو منظمات حقوقية عالمية مدفوعو األجر ..احتلتنا الحقاً
  .. كوفية الختيار باأللوان العصرية حتى تواكب أحدث الصرعات وتبدلت فيه 

  " .. سوبرمان "وتبدل فيه قناع المطارد بقناع 
  .. في نعلين وبلعين والنبي صالح " البوبوزيال"وتبدلت فيه سماعات النداء بأبواق 

  .. هذا هو واقعنا المرير يا حسن 
  .. فالشعب في المسيرات العصرية يصفق

  .. ب يصفقخلف كل خطا
  .. وعلى فوز برشلونة يصفق
  .. وعلى ستار أكاديمي يصفق

  .. والسجان فوق رأسك ورأس كل أسير يصفق
كل األرواح التـي غنـت علـى        ..ولكننا نقسم أننا بأظافرنا كل األرواح التي غنت على عذاباتنا ستزهق          

  . عذاباتنا ستزهق
  ابنة الشعب الفلسطيني 
  األسيرة أحالم التميمي 

  لشارونسجن ا
  23/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  البعد األمني في رفض االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية .72

  عدنان أبو عامر
في ظل الرفض السياسي اإلسرائيلي إلقامة دولة فلسطينية على كامل أنحاء الـضفة الغربيـة، حـذرت                 

          ـ   أصوات عسكرية من هذا اإلجراء العتبارات ميدانية بحتة، ألن " تنـازالت إضـافية   "تقديم ما وصفته ب
بن غوريـون ومنطقـة     "، واقترابها من مطار     "إسرائيل"ستقرب الصواريخ التي تملكها حماس إلى وسط        

فشالً "، خشية من تكرار نموذج إطالق صواريخ القسام من غزة بعد االنفصال، وهو ما اعتبر                "كفر سابا 
، بسبب اإلعالن عن    "واقعي جداً " التهديد إلى الضفة الغربية أمر       التفاقية أوسلو، ما يعني أن انتقال     " كبيراً

  .إقامة دولة فلسطينية
ومما أعلى من شأن هذه التحذيرات العسكرية في اآلونة األخيرة، قيام جهـات رفيعـة فـي القيـادتين                   

كون لتلك المناطق المتاخمة لها، من أجل التوضيح إلى أي حـد سـي            " إسرائيل"العسكرية والسياسية في    
  .إلى القطاع الوسطي الضيق" إسرائيل"خطر عودة 

" اإلسـرائيلي "من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش       " موشيه حسدائي "أكثر من ذلك، يحذر الرائد احتياط       
من أن المخاطر قد تكمن في سلسلة الجبال الغربية للضفة الغربية، ما يعني تهديد حركة الطائرات مـن                  
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ـ         ، وهو م  "بن غوريون "مطار   ، ألن ذلـك سـيخلف      67ا من شأنه رفض أي فكرة للتراجع إلى خطوط ال
تهديد أمن اإلسرائيليين، تشكيله تهديداً مباشراً للـصواريخ، تعريـضه أمـن المـسافرين              : النتائج التالية 

  . للخطر، السماح بدخول حركة حماس إلى مدينة القدس443اإلسرائيليين في شارع 
رة إقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية إلى مـا يـردده دائمـاً              ويستند الرافضون العسكريون لفك   

في شئون الصواريخ والسالح الصاروخي، حول تفضيل القوى        " اإلسرائيلي"، الخبير   "عزرائيل لوربير ."د
نفسها، على القتال في مناطق الضفة الغربية وقطاع        " إسرائيل"الفلسطينية المسلحة لمهاجمة أهداف داخل      

  .غزة
باتت المهمة االستراتيجية التي يحددها الفلسطينيون للصواريخ التي يملكونها شبيهة بصواريخ            : ويضيف

حزب اهللا في الحدود اإلسرائيلية اللبنانية، ما يعني أنه سالح ردع وهجوم استراتيجي، وليس هناك مـن                 
ـ               اع غـزة، وفـي     شك في أن الفلسطينيين يريدون رؤية صواريخهم تقوم بمهمة مشابهة في حـدود قط

المستقبل القريب جدا على طول حدود الدولة الفلسطينية التي ينوون اإلعالن عن قيامها خالل عدة أشهر،                
  .، حركتي حماس وفتح"األعداء اللدودين"وقبيل قيامها سيتفق من وصفهم بـ

ورة وجودها  ضر: يهودا والسامرة : "في كتابه الصادر بعنوان   " إدوارد ساعر "إلى ذلك، يركز البروفيسور     
، فـإن علـى     "نـزع تـسليح متبـادل     "على أنه إذا لم يكن في الشرق األوسط         " في عصر السالح الذكي   

  .إذا أرادت الحياة أن تسيطر على المنطقة الجبلية، وهي الضفة الغربية) إسرائيل(
  صواريخ موجهة• 

أنواع السالح التـي يـتم      بالرغم من التعمق في     : ويلخص موقفه الرافض إلقامة الدولة في الضفة بقوله       
شراؤها بكميات ضخمة جداً، وبالرغم من أنواع التهديدات والتدريبات التي يتم التشديد عليها، سواء من                
قبل الفلسطينيين أم حزب اهللا ودول معادية أخرى، فعلى األرجح أن الحرب المقبلة ستبدأ بهجوم مفـاجئ                 

إيـران،  : تُطلق من أماكن بعيدة ومحمية جداً في      بمساعدة كميات ضخمة من الصواريخ الموجهة التي س       
  !سوريا، لبنان، األردن، غرب العراق، شمال السعودية، وفي الوقت الراهن من مصر أيضاً

" إسرائيل"الرافضة لفكرة التجاوب مع الضغوط الدولية على        " اإلسرائيلية"ومما يعزز المواقف العسكرية     
 كلم عن تل    30من نصف سكانها يقيمون على مسافة ال تزيد عن          بشأن الدولة الفلسطينية، حقيقة أن أقل       

، سـيتم توجيههـا     "الخطأ الدائري الكبير االحتمال   "أبيب، ويجب االفتراض أن الصواريخ الباليستية ذات        
نحو هذه المدينة، وهنا ال يمكن أن نصرف من الحسبان رؤوس الصواريخ التي تحمل مواد كيماويـة أو                  

  .بيولوجية
اكز التجنيد، مفاصل االتصاالت، المطار، ونقاط مماثلة، الواقعة على مدى البصر من أطراف             كما أن مر  

هضاب الضفة الغربية ستكون معرضة للهجوم من قبل صواريخ موجهة على الليزر، تشير إلى األهداف               
  .المحددة سراً من قبل الفلسطينيين

على أراضي الضفة الغربيـة، سـتتاح إمكانيـة         وفضالً عما كل ما تقدم، فإنه مع قيام دولة للفلسطينيين           
، ممـا قـد     "بن غوريون "الردع والهجوم المباشر للصواريخ المحمولة الصغيرة والرخيصة على مطار          

واقعة على  " إلسرائيل"يؤدي إلغالقه، عاجالً أم آجالً، ألن مدارج اإلقالع والهبوط للمطار الدولي الوحيد             
فلسطينية الموعودة، وبالتالي فإن إغالقه أو أي تهديد يصيبه، معنـاه            كلم فقط عن حدود الدولة ال      10بعد  

  .تعطيل أعمال، وخسارة موارد رزق الكثير من اإلسرائيليين ورجال األعمال
  23/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  نصيحة خالصة لحركة حماس .73

   العربيرأي القدس
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ه االيام من جهات عدة لالعتراف باسـرائيل      هذ' حماس'تتصاعد الضغوط على حركة المقاومة االسالمية       
كشرط للقبول باتفاق المصالحة، ومشاركتها في اي حكومة وحدة وطنيـة ممكـن ان تـتمخض عنهـا،                  

' فـتح 'وتجري المشاورات لتشكيلها حاليا بين قطبي المعادلة السياسية الفلسطينية االكبـر، اي حركتـي               
  .'حماس'و

وقف اسرائيل الرافض للمصالحة الوطنية الفلسطينية عندما قال فـي          الرئيس االمريكي باراك اوباما ايد م     
بانه من غير المعقـول ان  ) ايباك(خطابه الذي القاه امام المؤتمر السنوي للوبي اليهودي الداعم السرائيل     

  .التي ترفض االعتراف بوجودها' حماس'تتفاوض اسرائيل مع حركة 
' وول ستريت جورنـال   'ها عندما اكد في مقابلة مع صحيفة        وردد الرئيس التركي عبداهللا غل النغمة نفس      

االمريكية نشرت امس االول واعلن فيها اتفاقه الكامل مع الرئيس اوباما بانه ليس في مقـدور اسـرائيل                  
التفاوض مع طرف ال يعترف بحقها في الوجود، وكشف للمرة االولى انه ابلغ خالد مشعل رئيس المكتب                 

بـشأن  ' عقالنيـة ' بان على حركتـه ان تكـون         2006ثناء زيارته النقرة عام     ا' حماس'السياسي لحركة   
  .االعتراف بوجود اسرائيل

للتخلي عن  ' حماس'هذه التصريحات التي ال يمكن تفسيرها اال على انها حملة ضغوط منسقة لدفع حركة               
م القائمة على حل    النقطة االهم في ميثاقها وهي رفض االعتراف باسرائيل، تحت ذريعة دفع عملية السال            

  .الدولتين الى االمام مجددا
من هذه الضغوط ومدى قدرتها على مواجهتها، واذا حكمنا على الظواهر، فان            ' حماس'ال نعرف موقف    

الحركة ترفض في جميع أدبياتها وتصريحات مسؤوليها اي اعتـراف باسـرائيل واحتاللهـا لفلـسطين                
ت نفسه هدنة قد تستمر لثالثين عاما في حال قيام الدولـة            التاريخية ومقدساتها، ولكنها عرضت في الوق     

 وعودة الالجئين الفلسطينيين، وهذا قمة الواقعية او العقالنيـة          1967الفلسطينية المستقلة على حدود عام      
  .اللتين تحدث عنهما الرئيس التركي

ـ                ات اوسـلو   منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت لضغوط مماثلة ادت في نهايـة المطـاف الـى اتفاق
واالعتراف بالدولة االسرائيلية ونبذ االرهاب او الكفاح المسلح وتبني حل الدولتين والمفاوضات الـسلمية              

  .كطريق وحيد للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة
 عامـا   18تجربة المنظمة مع المراوغات االسرائيلية كانت مخيبة لآلمال على الصعد كافة، فبعد حوالي              

وضات على اساس حل الدولتين، ما زالت الدولة الفلسطينية بعيدة المنال، واالخطر من ذلـك ان             من المفا 
فعندما وقعت قيادة المنظمـة     . التغول االستيطاني في الضفة الغربية لم يترك ارضا تقام عليها هذه الدولة           

وطنين فـي الـضفة      كان عدد المست   1993عام  ) سبتمبر(اتفاق اوسلو في حديقة البيت االبيض في ايلول         
  . الفا، االن اصبح عدد المستوطنين في الضفة والقدس المحتلة ما يقرب النصف مليون مستوطن140

من كل جانب لالعتراف بوجود اسـرائيل،       ' حماس'المؤلم انه في الوقت الذي تتعاظم فيه الضغوط على          
ية السياسية، نجد الرئيس بـاراك      من قبل االدارة االمريكية والدول االوروبية، كشرط الشراكها في العمل         

اوباما يتراجع عن معارضته الصريحة لالستيطان، ويتراجع عن الفقرة االهـم الـواردة فـي خطابـه                 
 ارضـاء   1967عام  ) يونيو(التاريخي حول قيام الدولة الفلسطينية على اساس حدود الرابع من حزيران            

  .للوبي اليهودي االسرائيلي، وامتصاصا لغضبة نتنياهو
ويجب عدم المجازفـة بهـا مجانـا    ' حماس'رقة االعتراف باسرائيل هي النقطة االهم في ميثاق حركة      و

استجابة للضغوط االمريكية، ومن اجل جلوس بعض المسؤولين االمريكيين او االوروبيين مع المسؤولين             
لفقري االساسي الذي   انها مصيدة جرى اعدادها بعناية فائقة لتفريغ ايديولوجية الحركة من عمودها ا           . فيها

جلب لها احترام الشعب الفلسطيني والفوز االخير في االنتخابات التـشريعية، خاصـة انـه، اي عـدم                  
  .االعتراف، جرى ترسيخه من خالل التمسك بخيار المقاومة وتطبيقه عمليا على االرض
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السرائيلي، ويجد  تحت ذريعة ضرورات االمن ا    ) يونيو(فعندما يرفض نتنياهو حدود الرابع من حزيران        
او غيرهـا،   ' حماس'في البيت االبيض من يبرر ادعاءاته هذه ويصدقها، فان الرد الفلسطيني، من حركة              

بضرورة االعتراف بالحق الفلسطيني في العودة وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وازالـة جميـع               
فمن الواجب بل والمحتم ان تكـون       المستوطنات، قبل االنخراط في اي مفاوضات، فمثلما لهم شروطهم          

للفلسطينيين شروطهم ايضا، اما مواصلة تقديم التنازالت المجانية، وبسبب ضغوط او نصائح هذا الطرف              
  .او ذاك فلن تقود اال الى المزيد من المطالب االبتزازية االسرائيلية تحت ذريعة االمن او غيرها

  
  

لتحرير المهينة قبل ان تنجـر او تقـع فـي مـصيدة             ان تتعلم من دروس منظمة ا     ' حماس'نتمنى على   
  .االعتراف ليس باسرائيل فقط وانما بكونها دولة يهودية ايضا

  24/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  كيف يعتزم أوباما التعاطي مع نتائج هذه الثورات العربية؟ .74
  تسفي بارئيل

 ينبغي أن نفهم اإلستراتيجية األميركيـة        هكذا –إذا لم تقف شعوبكم إلى جانبكم، فنحن سنقف إلى جانبكم           "
، قضى، أول من أمس، طارق الحميد، محـرر صـحيفة           "الجديدة التي وجدت تعبيرها في خطاب أوباما      

. ليس بعد اليوم، مثلما وعد أوباما، العالقة فقط مع النخب، بل مباشرة مـع الـشعوب               ". الشرق األوسط "
ولكـن  . في سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسـط       ظاهرا، هذا تغيير جوهري إن لم نقل تاريخيا،         

يبدو أنه حتى حسب هذا الفهم الجديد، فهناك شعوب دماؤها أرخص من شعوب أخـرى، مثلمـا كتـب                   
مثال، الشعب الفلسطيني الذي فرض عليه أوباما تعليمات وقيوداً         . صاحب الرأي السعودي حسين شبكشي    

أوباما مؤمن بحـق تقريـر المـصير،        . فاوضات مع إسرائيل  واضحة كيف يتعين عليه أن يتقدم في الم       
 قتيال  850وكذا الشعب السوري، الذي رغم سقوط       . شريطة أن يستوي هذا الحق مع المصالح األميركية       

في المظاهرات ال يزال يجد صعوبة في أن يرى كيف تعتزم اإلدارة األميركية مساعدته، وهكذا أيـضا                 
  .يرى نهاية لحكم علي عبد اهللا صالحالشعب اليمني الذي ال يزال ال 

المشكلة التي يقف أوباما أمامها هي التسوية بين الرؤيا المنشودة الموجهة لكل دول الشرق األوسط وبين                
االضطرار للحرص على المصالح األميركية التي تملي معالجة مختلفة في كل دولة ودولة؛ التوازن بين               

مة الطغيان والخوف من أن يقيم هؤالء الثوار أنظمة مناهـضة           الدعم المناسب للعصيان المدني ضد أنظ     
  .ألميركا

برزت هذه الصعوبة على نحو خاص عندما وجه في خطابه اتهامات حادة ضد النظام البحرينـي لقمـع                  
تمرد الشيعة، ولكنه لم يقل كلمة عن أن السعودية بعثت بقوة عسكرية إلى البحرين كي تساعد ذات النظام                 

  .القمعي
مصر وان كان يمكنهـا أن      . ، كتب محلل مصري   "اما سيحاكم حسب أفعال إدارته وليس حسب رؤياه       أوب"

ولكن رغم الخطاب   . تكون راضية فقد حظيت منذ اآلن بالتزام بمساعدة حيوية جدا بحجم ملياري دوالر            
عودية  مليار دوالر، وحين تكون هذه هي مساهمة الـس         4أعلنت السعودية بأنها ستساعد مصر بمبلغ نحو        

في رؤيا أوباما، من يمكنه أن يشكو منها لقمع حقوق اإلنسان، غياب البرلمان أو أي مؤشرات ديمقراطية                 
  .أخرى؟ ومن سينال الحظوة السياسية، الواليات المتحدة أم السعودية؟

اوباما، الذي وقف الى جانب المتظاهرين ومحبي اإلصالحات في الدول العربية، منح في نظـرة إلـى                 
ولكـن التـسويغ   . ء رخصة للثورات، إذ إن هذه بدأت دون أن تسأل على اإلطـالق رأي أميركـا   الورا

األميركي هذا هو مجرد نصف الطريق وذلك ألنه سيتعين على أوباما أن يوضح كيف يعتزم التعاطي مع                 
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ن اإلخوا"مثال، هل سيوافق على إدارة حوار مع حكومة مصرية تضم في عضويتها             . نتائج هذه الثورات  
؛ الحركة التي ال تعترف بدولة إسرائيل؟ فهل سيحرمها المساعدات السخية إذا ما قرر البرلمان               "المسلمين

هـل  . المصري الجديد تجميد عالقاته مع إسرائيل إلى أن توافق على التقدم فـي المـسيرة الـسياسية؟                
ائج انتخابات البرلمان   سيسحب قاعدة األسطول الخامس من البحرين ردا على قمع الشيعة؟ هل سيتبنى نت            

  ؟ هل سيوافق على إعادة     "حماس"الفلسطيني والحكومة الفلسطينية حتى لو شارك فيها مسؤولون كبار من           
  
  

تقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي إذا كان هذا قرار الشعب اليمني؟ على هذه األسئلة ال يمكن إيجاد أجوبة                  
  .في خطابه

  23/5/2011، "هآرتس"
  24/5/2011، األيام، رام اهللا

  
  كشف الوجه الحقيقي .75

  عكيفا الدار
هذه هي فرصـتهم األكبـر   . هي أمنية لمرشحين امريكيين للرئاسة" ايباك"كلمة أمام المؤتمر السنوي لـ  

هذه هي المنصة التي يحصدون فيها الهتافات مقابل أداء قـسم           . اليهودي الكبير ) والمال(للتزلف للصوت   
هذا هو المكـان الـذي      . ن بخفة عن كل ما يمكن له ان يغضب آالف اليهود          الوالء السرائيل، فيما يقفزو   

 سنة، عن مبادرة التشريع لنقل السفارة االمريكيـة الـى           16أعلن فيه المرشح الجمهوري بوب دول قبل        
  .القدس في الوقت غير السليم الحدى لحظات الدرك األسفل في المسيرة السياسية

أو مرشح للرئاسة، للجمهور اليهـودي الكبيـر والعـاطف السـرائيل           لم يسبق أن قال رئيس امريكي،       
كي يوحد البث بينه وبين رئيس الوزراء بنيـامين         " ايباك"اوباما لم يذهب الى مؤتمر      . حتى أمس . الحقيقة
تفسيره القواله بالنسبة   . الرئيس جاء الى هناك كي يسوي سوء التفاهم مع الرئيس محمود عباس           . نتنياهو

 مقبـول منـذ زمـن مـن الطـرف           – مع تبادل لالراضي متفق عليه       1967 خطوط   –حدود  لمسألة ال 
كل متدرب في وزارة الخارجية يعرف ان ليس فقط الفلسطينيون لن يوافقوا أبـدا علـى ان                 . الفلسطيني

يبقى الجيش االسرائيلي على مدى عشرات السنين على نهر االردن؛ االمريكيون ايضا ال يؤيدون مطلب               
ليس صـدفة ان المستـشار الفلـسطيني        . في أن يسيطر الجيش االسرائيلي على ارض فلسطينية       نتنياهو  

الخبير، صائب عريقات، سارع الى االعالن بأنه اذا ما قبل نتنياهو هذا المبدأ، فـسيفتح الطريـق نحـو                
لمتحدة مشكلة التصويت في االمم ا    ) وعن اوباما (المفاوضات وسيكون بوسع اسرائيل أن توفر على نفسها         

  .في شهر ايلول حول االعتراف بدولة فلسطين
بعد تـرددات   . فالرئيس لم يجامل  .  صب اوباما على نتنياهو حقنة دسمة من المرارة مغلفة بقشرة حلوة          

طويلة حسم االمر في البيت االبيض؛ ليس خياطة بدالت سياسية بعد اليوم حـسب مقـاييس الحكومـة                  
أمس كان هذا يوم هـيالري كلينتـون،        . مستشار الخالد دنيس روس   الدورية في اسرائيل، على طريقة ال     

وبالذات عشية دخوله الى سـنة انتخابـات        . التي تعلمت من زوجها شيئا أو اثنين عن مناورات نتنياهو         
شديدة، قرر اوباما تبني نهج وزيرة الخارجية، نزع القفازات والكشف عن وجه رئيس دولـة اسـرائيل                 

  .ثر داخليا للضيفالحقيقي في الملعب األك
هو الحساب الذي رفعه الرئيس الى نتنياهو على الوالئم التي ظن           " ايباك" نص خطاب اوباما في مؤتمر      
حان الوقت للدفع لقاء المعارضة لتقرير غولدستون ولقاء الفيتو ضـد           : رئيس الوزراء انها والئم مجانية    

اوباما سحب من نتنياهو الفيتـو علـى        . دةشجب البناء في المستوطنات في مجلس األمن في االمم المتح         
شروط المفاوضات مع الطرف الفلسطيني؛ الرئيس قال انه ال يمكن ادارة مفاوضات مع حماس، طالما ال                
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ولكـن،  . تعترف المنظمة بحق اسرائيل في الوجود، تمتنع عن تبني االتفاقات القائمة وتتبـع االرهـاب              
اوباما رد ايضا مطلب نتنياهو بأن      . ف، وليس حماس  .ت.مالطرف الفلسطيني للمفاوضات كان وال يزال       

تبدأ المفاوضات على أساس المبدأ بأن يعترف الفلسطينيون باسرائيل كالدولة القومية للـشعب اليهـودي؛          
  .نقطة. وحرص الرئيس على الحديث عن حق تقرير المصير للطرفين

ت عن مصير المناطق بادخـال البقـرة    اريئيل شارون درج على ان يشبه ادخال اسرائيل الى المفاوضا         
عندما سيعود نتنياهو الـى الـديار       . بين عامودي الذبح، اللذين يقودانها في طريقها االخيرة الى المسلخ         

سيتعين عليه ان يقرر مرة واحدة والى األبد اذا كان مستعدا الن يفقد تأييد رئيس امريكي دخل أمس الى                   
 الذبح لمفاوضات سياسية في نهايتها، وربما منذ بدايتها، ستهدده          عرين األسود، أم ان يدخل الى عامودي      

  .اختيار نتنياهو التغيب أمس عن قاعة المؤتمر يمكن ربما ان يفيد عن أي طريق سيختار. بذبح سياسي
  هآرتس

  23/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  :كاريكاتير .76

  

  
  24/5/2011نت، .الرسالة                                                               

    


