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يشطب القـدس والالجئـين والدولـة ويطلـب تمزيـق           نتنياهو  : في خطابه أمام الكونغرس األمريكي     .1

  الفلسطينية المصالحة
رئـيس الـوزراء    ، أن    واشـنطن   مـن  هبة القدسـي  ، عن   25/5/2011الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  

، معلنـا أن    »اليـوم «اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعداده لبدء مفاوضات مع الطرف الفلـسطيني            
إسرائيل ستكون أول دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وأنه مستعد للتخلي عن أراض خالل المفاوضـات               
مع الطرف الفلسطيني، وأكد أن التوصل للسالم لن يتم إال من خالل المفاوضات وال يمكن فرضه، وأنه                 

سرائيلية، وأكد نتنياهو أنه سـيكون      يمكن التفاوض إليجاد حل لوضع المستوطنات خارج حدود الدولة اإل         
 ورفـض   1967كريما في تحديد حجم الدولة الفلسطينية، لكن حدود هذه الدولة لن تكون وفق حدود عام                

رئيس الوزراء اإلسرائيلي مشاركة حماس في المفاوضات، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس               
  .بقطع كل الروابط مع حماس

منذ عامين أعلنت التزامي بحـل      « النواب والشيوخ بالكونغرس األميركي أمس       وقال نتنياهو أمام مجلسي   
دولتين فلسطينية ويهودية، وأنا مستعد لتقديم تنازالت لتحقيق السالم، فمسؤوليتي كرئيس وزراء أن أقود              
بالدي للسالم، وأنا أدرك أن تحقيق سالم حقيقي يستدعي التخلي عن جزء من أراضي إسـرائيل، لكننـا         

 آالف عام من الـروابط      4ا محتلين، فهذه أراضي أجدادنا من إبراهيم وداود، وال أحد يستطيع إنكار             لسن
بين الشعب اليهودي واألرض اليهودية، وهناك حقيقة أخرى أن الفلسطينيين يشاركوننا هـذه األرض وال               

  .»بد أن يستمتعوا بالحياة بكرامة في دولتهم
أوباما أن السالم ال يمكن فرضه وأنه يجـب أن يـتم مـن خـالل      إنني أؤيد الرئيس    «: وأضاف نتنياهو 

وإسـرائيل  . التفاوض مع شركاء ملتزمين بالسالم، وحماس ليست ملتزمة بالسالم بل بالتدمير واإلرهاب           
، وأقـول للـرئيس     )القاعدة(مستعدة للجلوس اليوم والتفاوض، لكنها لن تتفاوض مع منظمة تعكس أفكار            

مع حماس، واخلق السالم مع إسرائيل وأعدك أن إسرائيل سـتكون أول دولـة              عباس اقطع كل الروابط     
  .»ترحب بالدولة الفلسطينية

وأشار نتنياهو إلى أن اتفاقيتي السالم بين إسرائيل وكل من مصر واألردن كانتا حجر الزاوية للسالم في                 
جب أن نصل إلى اتفاقية سـالم       إن اتفاقيتي السالم هامتان لكنهما ليستا كافيتين وي       «: الشرق األوسط وقال  

 رؤساء وزراء إلسرائيل وافقوا على إقامة دولة فلسطينية منذ اتفاقيـة            6، مشيرا إلى أن     »مع الفلسطينيين 
  .أوسلو

وألقى رئيس وزراء إسرائيل اللوم على الطرف الفلسطيني واتهمهم برفض إقامة دولة فلسطينية مـرتين               
هم ال يريدون إنهاء الصراع، ويعلمون أبناءهم كراهيـة اليهـود           ، وأن 1947منذ قرار األمم المتحدة عام      

إن الفلسطينيين ليسوا على اسـتعداد إلقامـة        «ويطلقون أسماء اإلرهابيين على الميادين والشوارع، وقال        
دولة فلسطينية بجوار دولة يهودية، ألن الصراع ليس على إقامة دولة فلسطينية وإنمـا الـصراع علـى              

  .»وجود دولة يهودية
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ودعا نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليقف أمام شعبه، ويقول إنه يقبل بوجود دولة يهودية كما                
هذه الكلمات ستغير التاريخ، فهـذا      «فعل نتنياهو ووقف أمام شعبه وقال إنه سيقبل بدولة فلسطينية، وقال            
  .»يا راغبا في السالمالصراع ال بد أن ينتهي وأن تقنع اإلسرائيليين أن لديهم شريكا حقيق

، مشيرا إلى أنها مساحة صـغيرة       1967وأشار نتنياهو إلى التغييرات الديموغرافية التي حدثت منذ عام          
سنكون كرماء في تحديد حجم الدولة الفلسطينية لكن إسرائيل لن تعود إلـى             «: لكنها مليئة بالسكان، وقال   

ئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى قضية عودة      وتطرق ر  .» وسنكون متشددين في وضع الحدود     1967حدود  
إن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم حق الهجرة إلى الدولة الفلسطينية وهـذا يعنـي أن                «: الالجئين قائال 

  .»مشكلة الالجئين يمكن حلها خارج حدود إسرائيل
 مارس فيهـا    إن المرة الوحيدة التي   «ودافع نتنياهو عن القدس باعتبارها عاصمة موحدة إلسرائيل وقال          

كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين شعائرهم بحرية كانت في ظل سيطرة إسرائيل على القدس، لهذا ال                
أعـرف أنـه موضـوع شـائك        «وأضـاف   » يمكن تقسيم القدس، وال بد أن تستمر عاصمة إلسرائيل        

  .»للفلسطينيين لكن بإرادة قوية وأفكار مبتكرة يمكن التوصل لحل بشأنها
غرس األميركي قد استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بحفاوة كبيرة وحظـي خطابـه بوقـوف               كان الكون 

ووجه نتنياهو الشكر للواليات المتحـدة لتقـديمها األدوات         . وتصفيق الحاضرين بعد كل عبارة ينطق بها      
 فـي  التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن أمنها، مؤكدا أن قيام الكونغرس بمساندة إسرائيل هـو اسـتثمار           

وأشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى االضطرابات والثورات التي تـشهدها منطقـة الـشرق              . المستقبل
األوسط واصفا إياها بأنها لحظة تاريخية لشباب يطالبون بالحرية والديمقراطية ويصارعون ويجـازفون             

ربية مسار الحريـة    بحياتهم كما حدث في مصر وتونس لتحقيق هذا الهدف، مطالبا أن تختار الشعوب الع             
ليس فقط من خالل االنتخابات وإنما من خالل االلتزام بالقانون وحماية الحريات وحقوق اإلنسان والمرأة               

  .واألقليات
إن «: وتفاخر نتنياهو بدولة إسرائيل التي تمارس الديمقراطية بينما تمنعها دول الـشرق األوسـط قـائال           

البة بالحرية والديمقراطية لمجتمعاتهم بينما يتمتع مليـون        شباب العرب الشجعان يتظاهرون من أجل المط      
 مليون عربي في المنطقة يتمتع نـصف        300عربي مسلم في إسرائيل بهذه الحقوق منذ عقود، ومن بين           

  .»في المائة فقط بكل الحقوق الديمقراطية
إرهابية مسلحة بـسالح    إن قيام دولة إسالمية     «وأشار نتنياهو إلى إيران باعتبارها الخطر األكبر، وقال         

وامتدح نتنياهو موقف الرئيس األميركي     » نووي يهدد العالم ويهدد أيضا اإلسالم ويقود إلى إرهاب نووي         
أوباما وتصميمه على منع إيران من امتالك سالح نووي، وموقف األمم المتحدة والكونغرس األميركـي               

قت العمل في برنامجها النـووي مـرة        إن إيران عل  «: في فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وقال       
 عندما كانت تخشى توجيه ضربة عسكرية ضدها، وتخلى القذافي عـن برنامجـه              2003واحدة في عام    

  .»النووي لنفس السبب، لذا كلما خافت إيران من توجيه ضربات عسكرية ضدها قلت المواجهة
قاعة مجلس النـواب مـصحوبا      وقد تأخر خطاب نتنياهو ألكثر من نصف ساعة حيث دخل نتنياهو إلى             

بعدد من أصدقائه المقربين من رجال الكونغرس مثل السيناتور إريك كانتور، وسط تصفيق استمر عـدة                
 مرة، ووقفوا مع كل عبارة أشاد فيها بالواليات         26وقد صفق أعضاء الكونغرس لعبارات نتنياهو        .دقائق

  .الم وإدانة إيران والمنظمات اإلرهابيةالمتحدة والتعاون بين الدولتين والتزام إسرائيل بالس
  بعض المحتجين، ومـن      ، أن  واشنطن  من حنان البدري ، عن   25/5/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  

حاضرين في شرفة القاعة الرئيـسة بـالكونغرس        كانوا  بينهم سيدة أمريكية قاطعت نتنياهو خالل كلمته،        
ه لمصلحته، فزعم أن هذا ما ال يمكن حدوثه فـي دول            األمر الذي حاول نتنياهو بعد أن فوجئ باستخدام       

هذا ال يحـدث فـي برلمانـات        “: غير ديمقراطية، بينما يتم في دول ديمقراطية كالواليات المتحدة قائالً         
وأيضاً في الخطاب الطويل لوحظ ترحيب غير مسبوق من أعضاء الكونغرس بمـا             . ” طهران وطرابلس 
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لتصفيق مطوالً منذ اعتالئه المنصة وحتى خروجه منها، وانضمت         جاء فيه لدرجة مواصلتهم الوقوف وا     
  .إليهم في التصفيق وقوفاً زوجة نتنياهو سارة

واستخدام فزاعة ما سماه    ” القاعدة“وتنظيم  ” حماس“وهنأ أوباما بمقتل أسامة بن الدن، مقارناً بين حركة          
بالوقوف ضد لجـوء الفلـسطينيين      ، والخطر النووي اإليراني، وطالب الكونغرس       ”اإلرهاب اإلسالمي “

لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم، إال إذا اعترف الفلسطينيون بيهودية الكيان وذهبـوا إلـى مفاوضـات                
  .بشروطه

ليست دولة احتالل كما كان الحال بالنسبة للبريطانيين في الهند والبلجيك في            ” إسرائيل“وزعم نتنياهو أن    
  .ي أرض اليهود التاريخية ه” إسرائيل“الكونغو، زاعماً أن 

” إسرائيل“ودشن فصالً جديداً في فصول تزييف التاريخ حين زعم أن جوهر النزاع هو األقرب بيهودية                
  .وليس إقامة دولة فلسطينية

ولم يظهر هذا التوجه الصهيوني الجديد إال مؤخراً وبعد أن افترض يهودي روسي هو شارانسكي وزير                
بق حالً للمشكلة الديمغرافية إلى جانب تنشيط حركة االستيطان والهجرة إلـى            السا” اإلسرائيلي“اإلسكان  

  .”إسرائيل“
على مستوى عال تمت خالل زيـارة       ” إسرائيلية“أن مشاورات أمريكية    ” الخليج“من ناحية أخرى علمت     

ـ ” إسرائيل“نتنياهو حول ضرورة تحريك سريع لعملية السالم، حتى وإن لم تؤد إلى شيء لحاجة                ا، إليه
 المبرر للتصويت ضد طلب االعتـراف       - السيما األوروبيين  -وإلعطاء أوباما فرصة إلقناع بقية الغرب     

بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة لإليعاز بوجود تحرك ما في عملية السالم، وأن موضوع التطورات               
اليات المتحـدة التحـرك     ومن ثم حليفتها الو   ” إسرائيل“في المنطقة يفرض على     ) ربيع العرب (السياسية  

وقبل أن تطرأ علـى الخريطـة الـسياسية         . بسرعة على صعيد تحريك عملية السالم قبل فوات األوان          
  .العربية تغيرات قد تخلق واقعاً تفاوضياً جديداً

  
  عالن حربنتنياهو إخطاب و ليست شريكا في عملية السالم "إسرائيل"حكومة : السلطة الفلسطينية .2

عضو اللجنة التنفيذيـة    أن  أريحا   من 25/5/2011،  )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية    وكالة األن  ذكرت
الحكومـة  'لمنظمة التحرير رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات صائب عريقات، قال اليوم األربعـاء، إن    

  .'اإلسرائيلية ليست شريكاً في عملية السالم
ن نتنياهو الرافضة لمبدأ حل الدولتين على أساس وعلق على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي

حكومة '، وإصراره على إقامة المستوطنات بدال من السالم، بأن 1967حدود الرابع من حزيران 
إمالءات 'وأكد عريقات أن  .'إسرائيل ليست شريكة للجنة الرباعية أو للفلسطينيين في عملية السالم

ضايا الوضع النهائي، فهو يريد إسقاط قضيتي الالجئين نتنياهو كانت واضحة ومحددة حول كافة ق
دولة منزوعة السالح وبقاء (والقدس من المفاوضات النهائية ويريد أن يحدد نتيجة قضية األمن سلفاً 

، وكذلك الحال بالنسبة للحدود التي سيبقى الجيش )الجيش اإلسرائيلي في منطقة غور األردن وغيرها
  .'اإلسرائيلي فيها

لم يكتف نتنياهو بذلك بل أصر أيضاً على رفض المصالحة الفلسطينية وكذلك قبول الجانب وأضاف 
وقد طالب عريقات المجتمع الدولي بتحميل الحكومة اإلسرائيلية  .'الفلسطيني بما أسماه الدولة اليهودية

   .وحدها مسؤولية فشل وانهيار عملية السالم
بأنها ال ' و ردينة، مساء أمس على خطاب نتنياهو وطروحاته وعلق الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أب

بالنسبة لنا فإن السالم يجب '، مضيفا 'تؤدي إلى سالم، وإنما وضع مزيد من العراقيل أمام عملية السالم
  .' والقدس الشرقية عاصمة لها1967أن يكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 
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، مشددا 'ي وجود إسرائيلي في الدولة الفلسطينية، خاصة على نهر األردنإننا لن نقبل أ': وقال أبو ردينة
يجب أن يقوم على أساس الشرعية الدولية والمفاوضات، وليس على أساس شروط مسبقة 'على أن السالم 

  .'ووضع مزيد من العراقيل أمام العملية السلمية
، وصف  )فتح(للجنة المركزية لحركة    نبيل شعث، عضو ا   . د ان 25/4/2011األيام، رام اهللا،    وأضافت  

وقال لــ   " اعالن حرب "خطاب نتنياهو امام الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ االميركيين بأنه           
  ".هذا ليس بخطاب سالم وانما هو اعالن حرب": "األيام"

ما هو : "وقال" بشع"شعث رد اعضاء الكونغرس والشيوخ االميركيين على هذا الخطاب بأنه . ووصف د
ابشع من ما جاء في خطاب نتنياهو هو رد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ االميركيين اذ كانوا يقفون 

عندما اعتبر القدس عاصمة اسرائيل : "واضاف" ويجلسون لكل كلمة مخالفة للقانون الدولي يقولها نتنياهو
سرائيل وارض الشعب الموحدة وقفوا وصفقوا له وعندما وصف االراضي الفلسطينية بأنها ارض ا

اليهودي وارض يهودا والسامرة كانوا يقفون له وعندما قال انه لن يسمح ولو لالجئ واحد بالعودة وقفوا 
انه حقيقة مشهد مؤلم ويدفع .. وقفوا وصفقوا له 1967وصفقوا له وعندما قال انه لن يعود الى حدود 

  ". ممثلو الشعب االميركي على هذا النحوللتساؤل عن دور اميركا كراعٍ لعملية السالم اذا ما كان
ما اثبته هذا الخطاب هو : "وقال" خطاب نتنياهو كان مناسبة مزعجة بكل المقاييس"شعث ان . واعتبر د

  امر واحد وهو ما كنا نقوله في كل مكان بأن هذا الرجل ال يريد السالم وهو ليس شريكا للسالم، 
محمد اشتية   المفاوض الفلسطيني نقالً عن الوكاالت، أن      25/5/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا،      وجاء في 

لوكالة فرانس برس ان الخيار الوحيد الذي بقي امام الفلسطينيين بعـد خطـاب رئـيس الـوزراء                  قال  
  .االسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الكونغرس االميركي هو الذهاب الى االمم المتحدة في ايلول المقبل

  
   نتنياهو تزويٌر للتاريخ وتضليٌل للرأي العامخطاب: حكومة هنية .3

هو تزوير " بنيامين نتنياهو"أكدت الحكومة الفلسطينية أن خطاب رئيس حكومة العدو الصهيوني : غزة
  .للتاريخ وتضليل للرأي العام الدولي

ر حسن ، على لسان رئيس اإلعالم الحكومي الدكتو)5-24(وقالت الحكومة، في بيانٍ لها اليوم الثالثاء 
". ضرب بعرض الحائط الحق الفلسطيني وتحد للقانون الدولي" نتنياهو"إن تصريح : "أبو حشيش

وأضافت أن التصريح يحمل أيضاً تحريضا على الشعوب العربية واألمة اإلسالمية، إلى جانب كونه 
  .تدخالً في الشأن الداخلي الفلسطيني

، "ستعراض والتعالي واالستقواء بالسياسة األمريكيةإن تصريحات نتنياهو تتسم باال: "وقال أبو حشيش
لن تثني شعبنا عن "مؤكداً رفض الحكومة لمضامينه العنصرية واإلرهابية، مشددا على أن هذه المواقف 

  ".المطالبة بالحرية والكرامة والخالص من قيد االحتالل
وتوحيد الصف، وتبني إستراتيجية ودعا إلى أن يكون الرد العملي عليه عبر التطبيق الدقيق للمصالحة 

شاملة تحافظ على ثوابتنا وتحمي حقوقنا وتصلب مواقفنا أمام هذا الهجوم السافر لشطبنا من على 
  .الخارطة السياسية

  24/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   يؤكد وجود زيادة في معاناة المسافرين من معبر رفح هنيةمسؤول في حكومة .4
قال الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة التي : ر أشرف الهو-غزة 

تديرها حركة حماس يوم أمس أن حكومته تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لتسهيل سفر المواطنين عبر 
وأشار خالل قيامه بزيارة لمعبر رفح الفاصل بين األراضي الفلسطينية والمصرية . معبر رفح الحدودي
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، 'تجري اتصاالت مع عدد من األطراف لوقف معاناة المسافرين عبر معبر رفح' الحكومة المقالة الى ان
  . الفتاً إلى وجود زيادة في المعاناة للمواطنين والمسافرين عبر المعبر خالل الفترة األخيرة

ن عبر فتح معبر رفح بشكل كامل وتسهيل سفر المواطني'ودعا عسقول القيادة المصرية الجديدة إلى 
المعبر، والعمل على تزويد قطاع غزة بالكهرباء والغاز وزيادة حجم التبادل والحركة التجارية بين 

سيعمل على تذليل كافة 'وبين عسقول أن حكومته توِلي المعبر أهمية كبيرة وقال انه . 'القطاع والمعبر
 مجلس الوزراء سيعمل كذلك على ، الفتاً إلى أن'العقبات والعراقيل التي تواجه المواطنين والمسافرين
    .تلبية احتياجات المعبر لتقديم خدمة أفضل للمسافرين

  25/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تجتمع اليوم لبحث خطابات اوباما والتوجه الى االمم المتحدةالسلطة : واصل ابو يوسف .5
ينية واصل ابو يوسف الثالثاء اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط : وليد عوض-رام اهللا

االولى 'بأن اجتماع القيادة الفلسطينية ظهر اليوم االربعاء سيركز على ثالث قضايا ' القدس العربي'لـ
خطاب اوباما وردود فعل حكومة نتنياهو اليمينية عليه، والنقطة الثانية محطة سبتمبر ايلول القادم وكيفية 

طة الثالثة موضوع المصالحة الوطنية واآلليات لتنفيذها على تضافر الجهود من اجل انجاحها، والنق
، مشددا على ضرورة ان يبدأ المواطن الفلسطيني بلمس 'ارض الواقع النهاء االنقسام واستعادة الوحدة

تنفيذ حقيقي للمصالحة على ارض الواقع مثل تشكيل حكومة التوافق الوطني واطالق سراح المعتقلين 
 يجوز ان يكون هناك اي توقيع على المصالحة وال توجد آليات تنعكس على االرض ال'السياسيين، وقال 

  .'باتجاه اقناع الناس بان هناك شيئا على االرض يحدث
 25/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   خطأ تاريخي الصهيوني بالكيان"المنظمة"اعتراف  :أبو مرزوق .6

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  أن وموسكمن  24/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  ذكر
" خطأ تاريخي"حماس، موسى أبو مرزوق، اعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية أقدمت على ارتكاب 

" الخطأ"، مؤكدا أن حركته ال يمكنها تكرار مثل هذا 1993عندما أعلنت اعترافها بالكيان الصهيوني عام 
  .مرة أخرى

، في مؤتمر صحفي مع وفد ممثلي الفصائل الفلسطينية الذي يزور )5-24(وقال خالل مشاركته الثالثاء 
في القانون الدولي وفي كل األعراف الدولية ال يوجد من يطالب حزبا أو فريقًا أو منظمة "روسيا حاليا، 

  ".باالعتراف بدولة، وعليه فإنه من غير المعقول مطالبة حماس باالعتراف بإسرائيل
خطأ تاريخيا، ألنها لم تكن دولة حتى "ظمة التحرير بالكيان الصهيوني كان وأضاف أن اعتراف من

إذا كان مطلوبا منها االعتراف كان يجب أن يكون اعترافًا متبادال "، وأوضح أنه "تعترف بدولة أخرى
وليس من جهة واحدة فقط، كما أنه من الواجب أن يكون إعالن االعتراف في نهاية مرحلة التفاوض 

  ".في بدايتهاوليس 
" وفي سياق آخر قال أبو مرزوق عقب لقاء ممثلي الفصائل الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي

إن الوفد الفلسطيني تلقّى تعهدا من الحكومة الروسية بدعم إقامة الدولة الفلسطينية في ": سيرغي الفروف
  .حال تقدم الفلسطينيون به إلى مجلس األمن

كانت جيدة وبنّاءة، حيث استمعنا إلى الموقف الروسي "باحثات مع الجانب الروسي وأضاف أن الم
بالتفصيل حول حكومة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، ووجدنا تأييدا كبيرا من وزير الخارجية 

تكنوقراط والحكومة الروسية لترتيب البيت الفلسطيني، بما فيه ما توافقنا عليه في القاهرة من حكومة 
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وكفاءات فلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس نتفق عليها حسب اتفاقية القاهرة 
  ".وأيضا ما يتعلق باستئناف أعمال المجلس التشريعي لتطبيق اتفاقية القاهرة

و  أشرف الهور، أن موسى أب، نقال عن مراسلها من غزة25/5/2011القدس العربي، لندن، وذكرت 
وأشار . يونيو المقبل/ أن إعالن اسم رئيس الحكومة الجديدة سيتم في أوائل شهر حزيرانمرزوق أكد 

ستتم مناقشة المرشحين ) االثنين أو الثالثاء(في تصريحات صحافية إلى أنه في بداية األسبوع المقبل، 
  .لمنصب رئيس الحكومة وسيعلن اسمه في بداية يونيو بشكل نهائي

 عملية اختيار األسماء إن "القدس العربي" مسؤول بارز في حركة فتح بقطاع غزة لـقال إلى ذلك،
المرشحة لشغل مناصب وزارية وكذلك اختيار شخصية رئيس الوزراء تتم من خالل اتصاالت على 

وأكد هذا المسؤول أن قيادات كبيرة في حركة فتح وفي مكتب الرئيس محمود . مستوى عال من القيادة
وقال . مشاورات بعلم الرئيس الختيار األسماء، والتوافق عليها مع قيادة حركة حماسعباس تجري 

  ."عملية اختيار رئيس للوزارة من المحتمل أن تتم من خالل اتصاالت بين الرئيس عباس وخالد مشعل"
  

  قرار التوجه إلى األمم المتحدة ليس خطوة أحادية: األحمدعزام  .7
 ".ال نخطط إلعالن الدولة بشكل أحادي الجانب: "األحمد، حيث قالقيادي في حركة فتح عزام ال قال

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يعمل على أساس برنامج سياسي يقضي بانضمام الدولة الفلسطينية إلى 
. المجتمع الدولي وإدراج هذه المسألة على جدولة أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة

 ال يمكن تسمية ذلك إعالن استقالل أو خطوة أحادية الجانب، مؤكدا أن تلك الخطوة تنطلق وأشار الى أنه
  .أوال من المبادئ الدولية

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي كبديل لعملية السالم التي تعرقلت بسبب موقف إسرائيل وعدم رغبتها في 
ات المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة روسيا والوالي(تقديم تنازالت وغياب أي تقدم من جانب الرباعية 

  ).  األمم المتحدة
  24/5/2011نوفوستي، 

  
  حماس تدعو الدول العربية إلى بلورة رؤية إستراتيجية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني .8

رؤية إستراتيجية جديدة تعتمد على دعم "دعت حركة حماس لجنة المتابعة العربية إلى بلورة : غزة
، وذلك ردا على خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية "عب الفلسطيني بكافة األشكالصمود ومقاومة الش

 ورفض عودة الالجئين إلى أرضهم، 67بنيامين نتنياهو، الذي أكد فيه رفضه االنسحاب إلى حدود 
  .وأعلن تمسكه بالقدس كعاصمة للدولة العبرية

إننا ندعو الرئيس : "نسخة عنه" س برسقد"وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، تلقت 
عباس ولجنة المتابعة العربية إلى إعادة النظر في خيار المفاوضات الذي ثبت فشله، كما ندعوهم إلى 
بلورة رؤية إستراتيجية جديدة تعتمد على دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني بكافة األشكال في 

  ".مواجهة االحتالل الصهيوني المتغطرس
إن خطاب نتنياهو جاء مليئاً بالتزييف واإلنكار لحقائق الواقع والتاريخ، وكشف عنصريةً : "ت تقولوأضاف

لم "، مشيرة إلى أن خطابه أمام الكونغرس األمريكي "وتعالياً وتطرفاُ صهيونياً تجاه الشعوب العربية
ن خالل إعالن التمسك يحمل أي مضمون سياسي جديد سوى التأكيد على الرؤية الصهيونية االحتاللية، م

بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ورفضه لحق العودة، واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 
  ".، األمر الذي يعني استمرار سياسة االحتالل والعدوان وإنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني1967
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 الفلسطينية الداخلية، من خالل رفضهم للتدخالت الصهيو أمريكية في الشؤون"رفضها " حماس"وأكدت 
للمصالحة الوطنية، والتي نؤكد تمسكنا بها مع أشقائنا في حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة، حماية 

  ".لشعبنا ولحقوقنا الوطنية
  24/5/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"أوباما منحاز لـ: في دمشق" تحالف القوى الفلسطينية" .9

اومة الفلسطينية في سوريا تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما أمام رفض تحالف فصائل المق
وأكد التحالف الفلسطيني في بيان  ". إسرائيل"االنحياز الكامل لـ"، متهماً الرئيس األمريكي بـ)االيباك(
 أن خطاب أوباما ُيؤكد حقيقة الموقف األمريكي المتطابق مع السياسة األمريكية وتغطية للسياسة له،

ولفت إلى أن الخطاب شكل صفعة لكل الذين يراهنون  . العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني واألمة العربية
على الدور األمريكي في األوساط الفلسطينية والعربية، األمر الذي يتطلب تعزيز المصالحة الوطنية 

كبة أسقطت كل الرهانات وتجديد االنتفاضة الشعبية وتفعيل الحركة الشعبية خاصة أن مسيرات ذكرى الن
  . مع سلطات االحتالل" التسوية السياسية"على 

إلى ذلك، أدان التحالف الفلسطيني وأمانة سر المؤتمر الوطني الفلسطيني، الثالثاء، اإلجراءات التي 
وأكد التحالف على وقوفه وتضامنه مع القيادة والحكومة والشعب  . تفرضها الدول الغربية على سوريا

واعتبر بيان تحالف قوى  . في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من دورها الوطني والقوميالسوري 
المؤامرة على سوريا تستهدف دور المقاومة الفلسطينية "فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، أن 
 صخرة صمود سوف تتحطم على"، مؤكدا أن هذه المؤامرة "واللبنانية تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية

  ". الشعب السوري ووحدته الوطنية
  24/5/2011،  فلسطين أون الينموقع

  
  "خاطئاً وعبثياً"تصريحات نتنياهو تجعل استمرار المفاوضات أمراً : أبو زهري .10

 1967قالت حركة حماس أن تصريحات نتنياهو حول عدم العودة إلى حدود  :   وليد عوض- رام اهللا
الناطق باسم الحركة سامي "وأضاف . اوضات مع االحتالل أمراً خاطًئا وعبثيابأنها تجعل استمرار المف

دعوة نتنياهو مجددا إلعالن دولة يهودية تمثل دعوة عنصرية وتجعل "أبو زهري في بيان صحافي إن 
  . "كل من يؤيد هذه الدعوة متهما بالعنصرية

  25/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  وح على كل فلسطين رًدا على خطاب نتنياهوتدعو لصراع مفت" الجهاد" .11
داوود شهاب في بيان تلقت يونايتد برس  الجهاد اإلسالمي قال المتحدث باسم حركة:  وكاالت-واشنطن 

 محاولة شطب نتنياهو" رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين"خطاب ما ورد في "انترناشونال نسخة منه إن 
ال قيمة "وأكد شهاب أنه . "ده، وعكس ذروة التطرف الصهيونيسياسي لحقوق الشعب الفلسطيني ووجو

الصراع يجب أن يكون مفتوحاً ' وشدد على أن ".بعد اآلن ألي حديث عن خيار المفاوضات والتسوية
    . "على كل فلسطين، والرد على نتنياهو يكون بصياغة رؤية وطنية تستند إلى برنامج المقاومة
  25/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  البردويل ينفي أي خالفات داخل حماس .12

إن  قال صالح البردويل، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان صدر في غزة،: أ ف ب - األخبار
من قبيل التلون داخل إطار "الرشق تأتي " عضو المكتب السياسي عزت"الزهار و" محمود. د"تصريحات 
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التي هي قيادة موحدة في الداخل "داخل قيادة حماس ، نافياً بدوره أي خالفات "الجسم الحركي الواحد
وحدة الحركة وقوتها وتماسكها "وشدد على . ")رئيس المكتب السياسي(والخارج بقيادة األخ خالد مشعل 

، واصفاً ما نشر "ووحدة برنامجها المقاوم في وجه االحتالل، وحفاظها على مصلحة الشعب الفلسطيني
  ."كاذبة ومدسوسة"ت بين الزهار وقيادة حركته بأنها أخبار في وسائل اإلعالم حول خالفا

 امتعاضها من تصريحات الزهار، مشيرة إلى أن لديه "األخبار"في المقابل، أبدت مصادر في الحركة لـ
وزير خارجية "ورأت أن الزهار يخلط بين مهمة . مشاكل مع الغالبية في حماس في داخل غزة وخارجها

وأوضحت أن مواقف الزهار تنطلق من رؤيته بأن . "ووزير خارجية حماس) غزةالمقالة في (الحكومة 
غزة دفعت الثمن األكبر بالنسبة إلى حماس، وبالتالي فإن من حق كوادرها أن تأخذ دور قيادة الحركة، 
وهو ما ترفضه المصادر بالتأكيد أن األفضل لحماس أن تكون قيادتها في الخارج، مستدلة بتجربتي 

 ومالحقة السلطة ألعضاء حماس في الضفة، موضحة أن ما أنقذ الحركة هو "إسرائيل" من حصار غزة
  .وجود قيادتها في الخارج

ونفت المصادر أن يكون السجال بين الزهار ومشعل إشارة إلى وجود أجنحة في الحركة، مشيرة إلى أن 
ال يعد من الرعيل المؤسس في ، غامزة من قناة أن الزهار "رأيه الشخصي"القيادي في غزة يعبر عن 

  .حماس، إذ إنه دخل إلى الحركة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي
  25/5/2011األخبار، بيروت،  

  
  تصريحات الزهار مخالفة لسياسة حماس : حمدانأسامة  .13

باً تعقي": جاءنا من مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، اآلتي: أ ف ب - األخبار
 24 في عددها الصادر الثالثاء الموافق "األخبار"على ما أدلى به األخ الدكتور محمود الزهار لصحيفة 

، بشأن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس األخ المجاهد خالد مشعل، في حفل 2011أيار 
ف شخصي، وإن من توقيع اتفاق المصالحة، فإن الحديث الذي أدلى به الدكتور الزهار يعبر عن موق

يعبر عن مواقف الحركة وسياساتها هو رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها، واألخوة أعضاء قيادة 
الحركة، وما يعلنه األخ رئيس المكتب السياسي هو تعبير دقيق عن مواقفها، ما لم يصدر المكتب 

ولة في الحركة بإصدار التوضيحات السياسي للحركة استدراكاً أو توضيحاً، باعتباره الجهة الوحيدة المخ
وبناء عليه، إن الحديث الذي أدلى به األخ الدكتور . لتصريحات ومواقف أعضاء قيادة الحركة ورموزها

 انتهجتها حركة حماس، ومخالف لسياساتها التيالزهار خروج عن األعراف والقواعد التنظيمية 
  ."المعتمدة

  25/5/2011األخبار، بيروت، 
  

  بقاء األجهزة األمنية على ما هي عليه سيفجر اتفاق المصالحة": الشعبية" .14
توقع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن يكون :  سمية درويش-غزة 

هناك جدل واسع بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، خصوصاً أن البعض يتطلع إلى من يرضيه 
وأكد عضو . ختيار رئيس الحكومة واألعضاء، منوهاً إلى مخاطر في التفاصيلوإلى أطراف خارجية ال

، أن بقاء األجهزة األمنية على ما هي عليه رغم وجود "الجريدة"جبهة التحرير، في حوار خاص لـ
  . اللجنة األمنية، يقود إلى إجراءات من شأنها أن تفجر االتفاق وتعطل تطبيقه على أرض الواقع

اطر في التفاصيل وعند تطبيقه وتنبع من الطرفين، من جهات داخلية فلسطينية لها  هناك مخ:وقال
مصلحة في استمرار االنقسام وترى أن هذا مس مكانتها في المجتمع ولمصالحها الخاصة، وخطر آخر 

  .من أطراف خارجية
  25/5/2011الجريدة، الكويت، 



  

  

 
 

  

            12 ص                                    2155:         العدد       25/5/2011 األربعاء :التاريخ

  
  اً إلقامة الدولةتدعو للتمسك بالمصالحة سعي" الشخصيات المستقلةتجمع " .15

، عبد العزيز الشقاقي، في إطار تعقيبه على "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"اعتبر رئيس : رام اهللا
األمريكي الليلة " الكونغرس"خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ألقاه أمام مجلسي 

ى فك اتفاق المصالحة مع حركة حماس، أن حجم الرفض الماضية، والذي دعا خالله القيادة الفلسطينية إل
اإلسرائيلي للتوافق الفلسطيني الداخلي يدلّل على مدى انزعاج تل أبيب من الوضع الذي تخلقه المصالحة 

 ه ، في بيان صحفي تلقت  ".المناخ المناسب لتمرير المخططات اإلسرائيلية"بإنهاء االنقسام الذي يعدونو
تجاه استحقاقات عملية السالم، يتطلب من " المراوغة"ه، إلى أن أسلوب نتنياهو في نسخة عن"قدس برس"

المدخل لتحقيق المطالب الفلسطينية "الفلسطينيين التمسك بالوحدة الوطنية بقوة، على اعتبار أنها 
  ".المشروعة وإقامة الدولة المستقلة

  25/5/2011قدس برس، 
  

   وإلغاء التصاريح"نهر البارد"اعمار عادة لتسريع إفصائل فلسطينية تدعو : لبنان .16
شمال  ( في طرابلس"األونروا" أمام مركز  اعتصاماًنفذت فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية،

الجبهة "وتحدث في االعتصام مسؤول  ، ."الباردمخيم نهر لمأساة " أمس، لمناسبة الذكرى الرابعة )لبنان
في الشمال أركان بدر، باسم الفصائل واللجان الشعبية، فطالب كل من يعنيه  " لتحرير فلسطينالديمقراطية
قراءة رسالة الالجئين الفلسطينيين التي كتبت بالدم في مارون الراس، تأكيدا على حق العودة "األمر بـ

، "األونروا مسؤولية التأخير الحاصل في إعادة االعمار"وحمل بدر . » سنة على النكبة63رغم مرور 
ودعا بدر الدولة . اعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها من خالل الضغط على الشركات الملتزمة اإلعمارد

تال و. اللبنانية إلى إعمار الجزء الجديد من المخيم واتخاذ قرار بإنهاء الحالة األمنية وإلغاء التصاريح
كما . إلى المدير العام للوكالة في الشمال أبو لواء موعد مذكرة مرفوعة "حركة الجهاد اإلسالمي"مسؤول 

األشقاء في لبنان بإنهاء كافة " بياناً أمس، طالبت فيه "اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان"أصدرت 
اإلجراءات األمنية والعسكرية المفروضة على المخيم، مما يخفف المعاناة عن كاهل أهلنا، ويعطي دعما 

  ."وزخما للقضية الوطنية الفلسطينية
الدولة "ناسبة نفسها، أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بياناً دعا فيه الجهات المعنية وللم

مؤتمر نهر البارد حول أولوية « إلى االستجابة الفورية لنداء "اللبنانية والدول المانحة ووكالة األونروا
  . آذار الماضي31 وتوصياته الصادرة بتاريخ "اإلنقاذ واإلعمار
الحكومة اللبنانية بأن تفي بالتزاماتها " على الرسائل التي انبثقت عن مؤتمره األول، مطالباً وأكد المكتب

الخروج مؤقت واإلعمار مؤكد والعودة : التي وعدت بها حين قالت بلسان الرئيس السابق فؤاد السنيورة
 ويرفع الحصار وأن يكون هناك قرار حازم من الجيش اللبناني بأن يتعاون مع أهالي المخيم. حتمية

 إلى "األونروا"ودعا . األمني عنه، وأن يوقف التصنيف العسكري القاضي باعتبار المخيم منطقة عسكرية
القيام بواجبها تجاه مخيم نهر البارد، واإلسراع في عملية اإلعمار، وخصوصاً في الرزم الثالث األولى 

يكتنفان عمل األونروا عموماً، وفي نهر البارد ووقف الهدر والفساد اللذين ). وأموال هذه الرزم متوافرة(
كما طالب الجهات المانحة، بتنفيذ تعهداتها في دفع تعويضات إلعمار مخيم نهر البارد، وإن . خصوصاً

  .التأخير في دعم المخيم ينعكس سلباً على أوضاع أهلنا فيه
  25/5/2011السفير، بيروت، 
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  ة فلسطينيي الشتات من دون عودال حل سياسياً: أبو العينين .17
 قال أمين سر حركة فتح  في لبنان عضو مركزية الحركة سلطان أبو العينين إن مسيرات حق :عمان

كانت بمثابة رسالة تذكير لمن خانته الذاكرة، بأن أي حل سياسي ال "العودة، التي جرت في يوم النكبة، 
وشدد على أن الرسالة  " . له النجاحيضمن حق هؤالء بالعودة لفلسطين لن يكون حال مكتمال ولن يكتب

، "التأكيد بالحزم والجزم أن أي حل سياسي يبدأ  بهوالء الفلسطينيين"الرئيسية واألهم لهذه المسيرات هي 
ال أحد يستطيع أن يتجاهل هذا العدد من إجمالي " بالمائة من الشعب الفلسطيني، و60الذين يمثلون 

  ". الشعب الفلسطيني
يحات سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي األوروبي ومقره باريس، جاء ذلك، في تصر

  .لفلسطينيي الشتات" مسيرات العودة "حول األهداف المرجو تحقيقها من وراء تنظيم 
  25/5/2011الغد، عمان، 

  
  حول استعداده للدخول في مفاوضاتأمام الكونغرس صورة كاذبة نتنياهو يرسم : كاديما .18

” اإلسرائيلي” “كاديما“ حزب   ، ان  واشنطن  من حنان البدري ، عن   25/5/2011الخليج، الشارقة،   ت  ذكر
 أمـام الكـونغرس     نتنياهو في أعقاب خطابه   رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين     وجه انتقادات شديدة إلى     

عـن  ” ئيليةإسـرا “ونقلت وسائل إعـالم      . وقال إن نتنياهو طرح صورة كاذبة أمام الكونغرس        األمريكي
الخطاب لم يكن أكثر من بث      “تعقيبه على الخطاب بالقول إن      ” كاديما“يونيل حسون من    ” الكنيست“عضو  

مـع  (انتخابي ومحاولة من جانب نتنياهو لرسم صورة كاذبة حول استعداده للـدخول فـي مفاوضـات                 
  .” )الفلسطينيين

وزعيمـة   [اإلسرائيلية تسيفي ليفني   رئيسة المعارضة    ، أن 24/5/2011،  موقع فلسطين أون الين   ونشر  
، هاجمت نتنياهو، داعيةً إلى استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، مؤكدةً أن الوقوف بدون              ]كاديما

وقالت ليفني في كلمة ألقتها أمام المشاركين في مؤتمر اللـوبي           . عمل أي شيء غير وارد على اإلطالق      
ـ  إن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى تأجيـل           ":في واشنطن " إيباك) "إسرائيل(المؤيد ل

النقاش في األمم المتحدة الذي يسعى الفلسطينيون من خالله إلى الحـصول علـى االعتـراف بالدولـة                  
  ". الفلسطينية

والواليات المتحدة التوصل إلى مواقف متفق عليها مـن         ) إسرائيل(إنه يتعين على    : "ومضت ليفني تقول  
هناك عناصر متطرفة تسعى السـتغالل األمـر        "وأكدت أن   ". واليس وليس في الخطابات العامة    وراء الك 

قوية بما فيه   ) إسرائيل(، مشيرة إلى أن     )"إسرائيل(الواقع في المنطقة من أجل انتزاع شرعية وجود دولة          
  .الكفاية من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة

  
   غزةمستوطنون يمنعون سيارة نقل أموال من دخول .19

منع مستوطنون، أمس، سيارة نقل أموال من الدخول إلى قطاع غزة وذلك خالل تظاهرة              : )آي.بي  .يو  (
األسير فـي   ” اإلسرائيلي“والقطاع طالبوا خاللها بإطالق سراح الجندي       ” إسرائيل“بين  ” إيرز“عند معبر   

  .قطاع غزة غلعاد شاليت
 25/5/2011، الخليج، الشارقة

 
   دق األسافين لمنع إقامة الدولة الفلسطينيةالهدف: والضفةقدس البهجمة استيطانية  .20

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو عـن              :  نظير مجلي  - تل أبيب 
القناعة بأنه سيعود إلى إسرائيل كبطل لمعسكره اليميني بعدما اصطدم مع الرئيس األميركي باراك أوباما               

 مع بعض التعديالت الطفيفـة، أقـدم        1967 خطابه حول دولة فلسطينية في حدود عام         بشأن ما جاء في   
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المستوطنون في الضفة الغربية الليلة قبل الماضية، على دق األوتاد وإقامة مبان استطيانية مؤقتة في عدة                
 نتنياهو وإذا   وقال قادة هذه الحملة إنهم يريدون اختبار مصداقية       . مواقع بمناطق القدس ورام اهللا والخليل     

  .ما كان رضخ لضغوط أوباما أو أنه يتمسك فعال ببرنامج ائتالفه الحكومي اليميني
وقال أحد قادة هذه الهجمة، حاييم بلتير، في حديث لصحافيين دعاهم لتوثيق الحدث، إنه ورفاقه يقصدون                

ل جغرافـي، ونحـن     فهو تحدث عن دولة فلسطينية قادرة على الحياة في تواص         «أيضا الرد على أوباما،     
نريد أن نفهمه أنه ليس صاحب القرار بالنسبة لنا ولمصيرنا؛ فنحن لسنا قاصرين، ونحـن نقـول بكـل                   

  .»صراحة إن هدفنا هو دق األسافين لمنع إقامة هذه الدولة الفلسطينية
 25/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  موظفو الخارجية اإلسرائيلية يستأنفون إضرابهم .21

ت نقابة موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس الثالثاء أنها قررت استئناف اإلضـراب             أعلن: الناصرة
  . الذي أوقفته قبل شهر، بسبب شروط العمل السيئة، وقالت النقابة، إن وزارة المالية لم تنفذ االتفاق

 25/5/2011، الغد، عمان
 

   "الصراصير"مبيدات مثل علينا رش العرب بال: موقع الشرطة اإلسرائيلية على اإلنترنت .22
اإلسرائيلية أن مجموعة من اإلسـرائيليين أسـست   ' هآرتس'أفادت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس 

وتعهـدت المجموعـة بـإبالغ      حمـاس   موقعا جديدا على اإلنترنت هدفه إسقاط المواقع التابعة لحركة          
ي نفس الـسياق، كـشفت الـصحيفة        المتصفحين عن الطريقة األمثل إلنزال مواقع حماس عن الشبكة، ف         

العبرية في عددها الصادر أمس النقاب عن أن موقع الشرطة اإلسرائيلية على شـبكة اإلنترنـت ملـيء           
بالشتائم والعبارات البذيئة جدا ضد العرب والمسلمين، وأوردت الصحيفة عدة أمثلة على مـا يتـضمنه                

نقود العرب والمسلمين من أنوفهم، كلنّا أمـل أن يكـون           إننّا  : الموقع، منها، على سبيل الذكر ال الحصر      
القتيل الذي سقط يوم النكبة هو فقط البداية، ويجب أن نرش العرب والمسلمين مثل الصراصير، وبالنسبة                

  . لنا كل مسلم يتم قتله هو عيد لنا
  25/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  ب المغاربةمفتي القدس الشيخ محمد حسين يحذر من المساس ببا .23

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من :  البيان والوكاالت- المحتلة األراضي
تمهيد سلطات االحتالل الستكمال هدم طريق باب المغاربة الموصل للمسجد األقصى المبارك بهدف بناء 

.  حائط البراق والحائط الجنوبي للمسجدجسر إسمنتي جديد وتهويد المنطقة الجنوبية منه وخلخلة أساسات
ووصف المفتي في بيان ما يجري في تلة المغاربة بأنه استمرار لعمليات التزوير والتالعب التي تشنها 

 . المدينة المقدسة وطمس كل ما هو عربي وإسالمي"عبرنة"سلطات االحتالل بشكل غير قانوني لـ
ها تأجيج الصراعات وتأزيم الوضع في المدينة المقدسة واعتبر أن هذه اإلجراءات خطيرة جدا ومن شأن

مطالبا بالوقف الفوري لها مؤكدا إسالمية المسجد األقصى المبارك وجميع مرافقه ومنها الطرق المؤدية 
  .إليه وأنه ال يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونه

  25/5/2011، البيان، دبي
  

   وحدة استيطانية جنوب القدس1700مخطط بناء  .24
 1700، عن مخططات بناء 24/5أعلنت مصادر إسرائيلية، الثالثاء :  محمد القيق- القدس المحتلة

وقالت إذاعة . جنوب القدس المحتلة ضمن اتفاقية توسع" رمات راحيل"وحدة استيطانية جديدة في منطقة 
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كات، ووزير الداخلية االحتالل إن من المتوقع توقيع اتفاقية األربعاء، بين رئيس بلدية االحتالل نير بر
  . اإلسرائيلي إيلي يشاي تتضمن توسيع صالحيات البلدية لتضم تلك المنطقة، من حيث النفوذ والمساحة

  24/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   حدائق تلمودية إلقامةاالحتالل يشرع بإزالة معالم تاريخية قرب باب العمود: القدس .25
 ، أن وفا، وعن وكالةالقدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  25/5/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت

 معالم بارزة قرب باب العامود بتجريف أشجار بإزالةآليات االحتالل التابعة لبلدية القدس المحتلة شرعت 
 حدائق تلمودية حول أسوار القدس القديمة وتغيير معالم إلقامةالزيتون والحديقة القريبة من باب العامود 

  .المدينة المقدسة
واندلعت مواجهات بين المقدسيين وقوات االحتالل في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان، أثناء 

  .عمل آليات بلدية االحتالل في تجريف وإزالة أشجار الزيتون ومعالم من المنطقة
مسؤول ملف ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  25/5/2011الغد، عمان، وأضافت 

من إقدام سلطات االحتالل على  "الغد"القادر حذر في حديث هاتفي مع  القدس في حركة فتح حاتم عبد
إجراءات أحادية الجانب في القدس، تتعارض مع القوانين الدولية، كون شرقي القدس أراضي محتلة في 

  . قريبة من باب العمود، ومن بينها ما قامت به من إزالة ألشجار زيتون وحديقة1967العام 
  

  جرافات إسرائيلية تحفر بجانب سور البلدة القديمة بالقدس .26
 بتجريف أرض محاذية لسور البلدة القديمة بمدينة 24/5 الثالثاء قامت جرافات إسرائيلية صباح يوم

  . إلقامة موقف للحافالت السياحية الزائرة للمغارةالقدس مقابل مغارة سليمان وذلك تمهيداً
  24/5/2011، 48و  فلسطينيموقع

  
   في سلوان مهددة بالهدم منزال88ً جلسة لبحث مصير يلغت  االحتاللمحكمة: القدس .27

 ألغت محكمة االحتالل المركزية بالقدس جلسة كانت مقررة، : وفا، وكالة الحياة الجديدة-القدس المحتلة 
ان جنوب األقصى المبارك التي أمس، لرفض بلدية االحتالل التفاوض مع ممثل حي البستان ببلدة سلو

ن سلوان وعن عوقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع  . في الحي منزال88ًتهدد قوات االحتالل بهدم 
 . مواطن1500إن البلدية العبرية تُصر على موقفها القاضي بإزالة الحي وتشريد أكثر من : حي البستان

ي بإجراءاتها القانونية، ما يعني أنها ستتخذ قراراتها من ولفت، إلى أن البلدية أبلغت المحكمة أنها ستمض
  .جانب واحد، وستختار الوقت المناسب للقيام بهدم منازل الحي

  25/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  نقبهدم مبنى فلسطيني بال .28
مبنى  على هدم 25/5 أقدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء:  محمد القيق-القدس المحتلة 

  . فلسطيني تسكنه خمس عائالت، ولديه مرافق في منطقة الفرعة بمدينة عراد في النقب المحتل
  25/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  واعتقاالت..  هدموإخطارات.. مخطط إسرائيلي لالستيالء على ألفي دونم: الخليل .29

 حسان في محافظة سلفيت عبد  كشف رئيس بلدية قراوة بني: وفا، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 
 القرية، واعتقلت قوات أراضي دونم من 2000 سلطات االحتالل تخطط لالستيالء على أنالكريم ريان 

  . ثالثة مواطنين من محافظة الخليلأمساالحتالل 
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 آبار ومنشآت زراعية في المنطقة الغربية من بلدة بيت 4وسلمت قوات االحتالل إخطارات تقضي بهدم 
 في  إخطارا16ًوقال رئيس بلدية بيت أوال راتب العملة، إن سلطات االحتالل سلمت المزارعين  .أوال

  .اآلونة األخيرة بحجة أن هذه األراضي أمالك دولة وال يحق للفلسطينيين العمل فيها أو استصالحها
 المخابرات وفي جنين سلمت سلطات االحتالل امس ستة مواطنين من قرية أم التوت تباليغ لمراجعة مقر

  .اإلسرائيلي في معسكر سالم
  25/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عشرات البؤر االستيطانية في الضفة .30

أكدت تقارير ميدانية إسرائيلية أمس، أن عصابات المستوطنين اإلرهابية في :  برهوم جرايسي- الناصرة
في شرقي القدس المحتلة، جنوب ضاحية الضفة الغربية المحتلة شرعت ببناء أولى البؤر االستيطانية 

العيزرية، في إطار مخطط لبناء عشرات البؤر االستيطانية في جميع أنحاء الضفة بهدف معلن لمنع 
إقامة دولة فلسطينية، وهذا على ضوء امتناع سلطات االحتالل عن اقتالع أكثر من مائة بؤرة قائمة في 

، "الحركة من أجل بناء يهودا والسامرة" ما يسمى بـوقالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس إن .الضفة
في " وسيلة النطالق االستيطان في مناطق إستراتيجية"كشفت عن خطة استيطانية شاملة ووصفوها بأنها 

 موقعا سيقيم فيه المستوطنون عشرات البؤر استيطانية فيها بهدف منع 41الضفة الغربية، وتشمل الخطة 
  .الضفةتواصل جغرافي فلسطيني في 

وتقول عصابات المستوطنين إن الخطة التي سيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين، تهدف إلى منع قيام 
  ".ونعتزم القيام بكل ما هو مطلوب من أجل تحقيقها"دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

  25/5/2011الغد، عمان، 
  

  "مستوطنين"اإلسرائيليين غالبية فلسطيني الداخل يعدون : دراسة .31
أجريت بإشراف مؤسسة أكاديمية إسرائيلية عن أن غالبية الفلسطينيين   كشفت دراسة متخصصة:الناصرة

 .، وأنهم سيرحلون عن أرض فلسطين في وقت ما"مستوطنين" يعدون جميع اإلسرائيليين 48من عرب 
ل العقد األول من القرن الحالي، وتضمنت الدراسة االستقصائية تحليل نتائج مسوح سنوية نفذت خال

واستهدفت الدراسة التي مولتها  .1948والتي تناولت طبيعة العالقة بين العرب واليهود داخل حدود 
، بما في ذلك البدو 48العبرية، عينة ممثلة من فلسطيني الداخل أو ما يعرف بعرب " حيفا"جامعة 

وكشفت الدراسة  .1948القاطنين داخل حدود والدروز، وأخرى تضم يهوداً من مختلف الشرائح من 
التي تمت مناقشة نتائجها أمس األول ضمن فعاليات ما يسمى اللقاء السنوي لمؤشر العالقة بين العرب 

 ينظرون إلى اإلسرائيليين على أنهم 48 من عرب %62.5واليهود، والذي أقيم في جامعة حيفا، عن أن 
  .يرحلون عن األرض يوماً ما، بحسب األرقام المعلنةمستوطنون غرباء، ويؤمنون بأن هؤالء س

  24/5/2011قدس برس، 
  

  ين المستوطناعتداءاتالخليل ونابلس أكثر المحافظات تضرراً من : دراسة .32
أظهرت دراسة نشرها المركز الفلسطيني التابع لصندوق القدس للثقافة والتنمية المجتمعية في العاصمة 

عتداءات التي ينفذها المستوطنون اإلسرائيليون تحدث في منطقتي من اال% 90األمريكية واشنطن أن 
)B (و)C (اللتين تخضعان لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة .  

من االعتداءات ارتكبها مجموعات المستوطنين التي تنطلق من سبع مستوطنات في % 50وأوضحت أن 
  . ن هي الخليل ونابلس من عنف المستوطنيالضفة الغربية، وأن أكثر المحافظات تضرراً
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وشملت الدراسة الموسعة حول عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، أكثر من 
  . 2011 حتى 2004 اعتداء منفصل منذ عام 3000

  24/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   عن والدة قيادي في حماس بعد اعتقالها ليوم واحداإلفراج .33
أسرة عجوز فلسطينية في الثمانين من عمرها إن سلطات االحتالل أطلقت سراحها أول  قالت :رام اهللا

وقالت فاطمة ابنة العجوز . أمس بعد اعتقالها فجر األحد من منزلها في قرية عارورة شمالي رام اهللا
عن تم اإلفراج "عائشة والدة القيادي في حركة حماس صالح العاروري المقيم في سوريا، أمس، لرويترز 

اعتقلت من المنزل الساعة الواحدة والنصف فجراً، "، مضيفة أن والدتها كانت قد "والدتي مساء اإلثنين
سبق أن تم استدعاء والدتي قبل أسبوع إلى "وتابعت . "وتم وضعها في زنزانة وهي معصوبة العينين
ووصفت حالة  ."الهدف من كل ذلك الضغط على صالح. معتقل عوفر وبقيت هناك نحو أربع ساعات

  ". من الطريقة التي تم التعامل معها بها جداً متعبة نفسياًإنها"والدتها الصحية بالسيئة وقالت 
  24/5/2011وكالة رويترز، 

  
   أسرى من غزةثالثةسلطات االحتالل تؤجل اإلفراج عن  .34

ن سلطات  إأمسقالت جمعية واعد لألسرى والمحررين :  وكاالت األنباء، الدستور–فلسطين المحتلة 
.  األسبابإبداءاالحتالل أجلت اإلفراج عن ثالثة أسرى من قطاع غزة انتهت مدة محكوميتهم دون 

، ) عاما47ً(وأفادت الجمعية في بيان تلقت الدستور نسخة عنه بأن األسرى هم ناهض السوافيري 
  ). عاما25ً (، في حين أن األسير الثالث هو مهند الناعوق) عاما29ً(واألسير الثاني طه عفانة 

  25/5/2011الدستور، عمان، 
  

   عن الطعامن السلطة الفلسطينية يبدؤون إضراباًوفي سجمعتقالً أحد عشر  .35
 دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، إلى :الخليل

 . في مدينة الخليل26/5ام يوم الخميس المشاركة في االعتصام االحتجاجي، الذي من المقرر أن ُيق
 على استمرار اًإن االعتصام يأتي احتجاج: "نسخة عنه" قدس برس"وقالت اللجنة، في بيان مكتوب وصل 

 لسياسة االستدعاءات غير القانونية التي تنفذها األجهزة األمنية، وتضامنا مع االعتقال السياسي ورفضاً
وأكّدت اللجنة أن أحد عشر من أبنائها الموقوفين على  ".سياسيةالمفصولين من وظائفهم على خلفيات 

  ".24/5بدأوا إضرابهم رسمياً يوم الثالثاء " الجنيد"ذمة القضاء العسكري في سجن 
  24/5/2011قدس برس، 

  
  الشباب الذين حملوا على أكتافهم راية العودة قادرون على تحقيق الكثير من االنجازات ":أشد" .36

عنوان المؤتمر العام الثاني عشر الذي افتتحه اتحاد الشباب الديموقراطي " العودةشهداء مسيرة "
 غازي العريضي، وبحضور  اللبناني العامة والنقلاألشغالفي االونيسكو، برعاية وزير " أشد"الفلسطيني 

وائل  ومنظمات شبابية وطالبية وعواألحزابمسؤول الجبهة الديموقراطية علي فيصل، وقيادات الفصائل 
 راية العودة أكتافهم الشباب الذين حملوا على أن رئيس االتحاد يوسف احمد  وأكد.شهداء مسيرة العودة

 ما توفرت لهم سبل المواجهة، داعيا منظمة التحرير إذاقادرون على تحقيق الكثير من االنجازات 
  . االهتمام بالمشكالت االقتصادية واالجتماعية والتربويةإلى واألونروا

عتبر فيصل أن الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى هو بفهم رسالتهم سواء على مستوى الثبات على وا
  . على مستوى العمل الموحد، آمال أن تتحول المصالحة إلى وحدة وطنيةأوالثوابت الوطنية 
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  .وفي الختام كرم العريضي وفيصل واحمد عوائل شهداء مسيرة العودة وعددا من مؤسسي اإلتحاد
  25/5/2011، بيروت، تقبلالمس

  
  ألوان فتح وحماس تسريحة لعرائس غزة .37

 رسمت مصففة الشعر الفلسطينية فدوى، تسريحة جديدة، مزجت فيها اللونين األصفر .):ب.ف.أ( –غزة 
 فتح وحماس، على شكل لوحة فنية للمصالحة التي تأمل أن تراها واقعاً إلىواألخضر اللذين يرمزان 

 أكثر من ساعتين، انشغلت فدوى اللولو في مزج ألوان العلم الفلسطيني على وعلى مدى .على األرض
واجهة شعر مركب، ممنّية النفس بالمشاركة في مسابقة أجمل تسريحة، التي أقيمت أخيراً في رام اهللا، 

والعلم  .إال أن فدوى لم تحصل على تصريح من السلطات اإلسرائيلية يخولها العبور إلى رام اهللا
يني مصنوع من الشعر المركب فوق الجبهة، تعلوه قطعتان على شكل إصبعين ملونين باألصفر الفلسط

الذهبي واألخضر، في داللة إلى عالمة النصر، وفي خلفية الشعر خصل ملونة باألصفر واألخضر على 
، واستوحت فدوى فكرتها من صور تلفزيونية لمصافحة الرئيس محمود عباس ."ال لالنقسام"شكل عبارة 

  .ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في أثناء توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة قبل أسابيع
  25/5/2011الحياة، لندن، 

  
  السفارة األردنية في تل أبيب تمنع دخول النائب اإلسرائيلي المتطرف أرييه الداد .38

 الكنيست االسرائيلي المتطرف منعت السفارة األردنية في تل أبيب النائب في:  هال العدوان- عمان
أرييه الداد أمس الثالثاء من دخول السفارة وتسليم مذكرة تزعم بان االردن هو فلسطين بمناسبة عيد 

  .استقالل المملكة الخامس والستين 
أمس ان النائب الداد حاول تسليم المذكرة » الرأي«وابلغ مصدر في وزارة الخارجية في تصريح إلى 

في السفارة االردنية في تل ابيب اال انه تم اعتراضه ولم يسمح له بالدخول وتسليم الى المسؤولين 
  .المذكرة

وقال المصدر ان حرس السفارة منعوه من الدخول وابلغوه انه غير مرحب به على االطالق رافضين 
 او يدخل الى استقباله بسبب االدعاءات الكاذبة التي يقولها وانه غادر بعد ذلك دون ان يقابل أية مسؤول

الذي يرأسه باروخ ) االتحاد القومي(وكان المتطرف الداد وبدعم من حزبه العنصري .محيط السفارة 
مارزل قرر االثنين تسليم مذكرة للسفارة االردنية في تل ابيب بمناسبة عيد استقالل االردن يزعمون فيها 

  .فلسطينأن حل الصراع العربي االسرائيلي يمكن في أن يكون االردن هو 
  25/5/2011الرأي، عمان، 

  
  "إسرائيل"حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن ينتقد انحياز أمريكا لـ .39

إلـى  " انحياز أمريكا الال أخالقي   “انتقد حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن، أمس، ما وصفه            :عمان
حديث باراك أوباما   “لعضايلة  وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب مراد ا       . جانب الكيان الصهيوني    
 إلى جانب أخرى يهودية يشكل استهتارا بحقوق األمـة التاريخيـة وإهـدارا     67حول إقامة دولة بحدود     

هناك تحريض ضد المصالحة الفلسطينية وموقف سـلبي        “وأضاف  ". لحقوق الالجئين القانونية واإلنسانية   
  ".راف بالكيانمن خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي الذي يرفض االعت

في الضغط على االحتالل جهـة      " فشالً ذريعاً "في التطرق إلى قضية الالجئين و     " تجاهالً“ووجد العضايلة   
  ".لو كانت شكلية"بتقديم أية تنازالت و" نتنياهو“على إقناع " عدم القدرة"التفاوض مع فريق السلطة و

  25/5/2011الخليج، الشارقة، 
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  من قانون الضمان ونهاية الخدمة لين الفلسطينيينتنظيم استفادة العام: لبنان .40
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة اعالمية تحمل 

، تنص على اخضاع الالجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان ألحكام قانون الضمان االجتماعي 437الرقم 
  . منهـ فرع نهاية الخدمة، وافادتهم

 الالجئ الفلسطيني 2/9/2010وتشير المذكرة إلى أنه يخضع لفرع تعويض نهاية الخدمة اعتبارا من 
العامل على األراضي اللبنانية المرتبط بصاحب عمل واحد أو أكثر، وكذلك أصحاب العمل الذين 

  .يستخدمونه لكل الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي
 -ة أن يكون المستفيد مقيما في لبنان، ومسجال في مديرية الشؤون السياسية والالجئين وتشترط المذكر

وزارة الداخلية والبلديات، ومرتبطا بصاحب عمل واحد أو أكثر، وحائزا إجازة عمل وفق القوانين 
  .واألنظمة المرعية

ه شروط الخضوع المنصوص ووفقاً للمذكرة، يستفيد الالجئ الفلسطيني العامل في لبنان الذي تتوافر في
من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يفيد فيها العامل اللبناني، ) الفقرة األولى(عليها 

ويعفى من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي، وتدفع 
 128وال يفيد المشمولون بأحكام القانون رقم  .ةالتقديمات من الحساب المنفصل المستقل الذي ينشأ للغاي

  . من تقديمات صندوقي ضمان المرض واألمومة والتقديمات العائلية24/8/2010تاريخ 
ويفرد في التصميم العام لحسابات الصندوق، حسابات منفصلة مستقلة تخصص للواردات والنفقات العائدة 

 تاريخ 128ين الخاضعين ألحكام القانون رقم الى المضمونين من الالجئين الفلسطينيين العامل
24/8/2010.  

وتصفى تعويضات نهاية الخدمة لهؤالء المضمونين وفقا لألحكام القانونية والنظامية الالزمة، وال يتحمل 
  .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو خزينة الدولة أي التزامات أو موجبات مالية تجاههم

 في المئة 8،5لخاص بالالجئين من اشتراكات أصحاب العمل المحددة بنسبة وتتكون واردات الصندوق ا
 من قانون الضمان 79من كامل األجر، ومبالغ التسوية، وزيادات التأخير المنصوص عليها في المادة 

  .االجتماعي
د فيها في المقابل، تتكون النفقات من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة وفقا لألحكام والشروط التي يفي

  .العامل اللبناني، والمنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي واألنظمة الداخلية
  25/5/2011السفير، بيروت، 

  
   حق مشروع أرضهم إلىعودة الفلسطينيين  ":أشد"غازي العريضي في مؤتمر  .41

يموقراطي عنوان المؤتمر العام الثاني عشر الـذي افتتحـه اتحـاد الـشباب الـد              " شهداء مسيرة العودة  "
في االونيسكو، برعاية وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصريف االعمال غازي            " أشد"الفلسطيني  

العريضي، وبحضور مسؤول الجبهة الديموقراطية علي فيصل، وقيادات الفصائل واالحزاب ومنظمـات            
  .شبابية وطالبية وعوائل شهداء مسيرة العودة

وحيا العريضي في كلمته شهداء وجرحى مسيرة العودة الذين اثبتوا انهم شعب ارادته اقوى مـن قهـر                  
وظلم االحتالل، مؤكدا اهمية الوحدة الفلسطينية من خالل الـشراكة الوطنيـة والوحـدة فـي الميـدان                  

اك قناعـة   وشدد على ان حق الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم حق مشروع، ولفت الى ان هن              .والمقاومة
بإقرار حقوقهم في لبنان، ودعا الى ترجمة المشاريع التي اقرت، في هذا المجال، في المجلـس النيـابي                  
  الفعال، وتسهيل ما اقر في وزارة العمل لكي يتمكن الفلسطينيون من العمل بحرية وكرامة، معتبـرا ان                 
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كمـا  . راكة اللبنانية الفلـسطينية   تحقيق هذه االمور يصب في مصلحة لبنان واستقراره ويؤكد اهمية الش          
  .طالب بإقرار المزيد من المشاريع والقوانين التي تعطي الفلسطينيين حقوقهم

 25/5/2011المستقبل، بيروت، 
  

  "إسرائيل"أوباما مجرد دمية ولن يتمكن من إنقاذ : نجاد .42
باراك أوباما بأنـه    اتهم الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس الرئيس األميركي          :  وكاالت –طهران  

  .إسرائيل» إنقاذ«، مؤكدا أنه لن يتمكن من »دمية«
أنت مجرد دمية حددت    «: وقال نجاد متوجها مباشرة إلى أوباما في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة           

لكنك لن تتمكن من تحقيـق      . لها مهمة إنقاذ الواليات المتحدة والنظام الصهيوني باستخدام السالح والقوة         
  .»ذلك

فـي  » مقاومة الـشعوب  «وأضاف نجاد متحدثا خالل زيارة لمصفاة في عبدان جنوب غرب البالد، أن             
  .من ذلك الذي عرفه سلفه جورج بوش» ذال أكبر«الشرق األوسط ستلحق بأوباما 

تسعى منذ زمن طويل إلقامة دولتين على أرض فلسطين، واحدة للفلسطينيين           «إن الواليات المتحدة    : وقال
وهي تأمل أن تقبل شعوب المنطقـة بـاالعتراف بالنظـام           ) إسرائيل(ى للمحتلين غير الشرعيين     واألخر

  .»الصهيوني
يملي على شعوب المنطقة ما     «وعلق على خطاب أوباما األخير حول الشرق األوسط فاتهمه بأنه يريد أن             

  .»يتحتم عليها أن تفعل
  »؟ من سمح لك بالتدخل في شؤون اآلخرين؟من تكون. يتحدث وكأن العالم ملك له«إن أوباما : وقال

  25/5/2011، العرب، الدوحة
  

   أنفاق للتهريب على الحدود مع غزةخمسةضبط : مصر .43
قالت مصادر أمنية مصرية بمحافظة شمال سيناء إن أجهزة األمن ضبطت           : يسري محمد ): مصر(رفح  

 األمنية إن السلطات المصرية     وتقول المصادر  . أنفاق للتهريب على الحدود بين مصر وغزة       5فجر أمس   
تقوم بحمالت تمشيطية مكثفة في منطقة الحدود بحثا عن أي أنفاق يشتبه أن فلسطينيين قاموا بحفرها بين                 
الجانبين حيث تم زيادة عدد الدوريات الحدودية على طول الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل لمنـع أي         

  .عمليات تسلل أو تهريب تتم عبر هذه الحدود
على صعيد ذي صلة قالت مصادر أمنية إنه تم العثور على جثة مهاجر أفريقي ليل االثنين ملقاة داخل                  و

  .  كيلومترا من الحدود بين مصر وغزة15فناء مستشفى الشيخ زويد على بعد 
  25/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سرائيليةأوغلو يدعو لتبادل البرامج مع اإلعالم الفلسطيني وعرض االعتداءات اإل .44

حث األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، وسائل اإلعالم في الـدول               : جدة
األعضاء إلى تكثيف إنتاج البرامج اإلعالمية وتبادلها مع أجهزة اإلعالم الفلسطينية، وعـرض المـواد               

إلى مخاطبة الرأي العام العالمي وإبراز      كما دعا أوغلو     .اإلعالمية المتوافرة حول االعتداءات اإلسرائيلية    
الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وتصحيح الصورة التي تقدمها آلة اإلعالم             

  . اإلسرائيلية
  24/5/2011، قدس برس
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   المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينيةءالثالثااجتماع في الجامعة العربية  .45
يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً الثلثاء المقبل على مستوى المندوبين الدائمين لـدى              : رةالقاه

الجامعة بمشاركة األمين العام للجامعة المنتهية واليته عمرو موسى لمناقشة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة              
  .الوطنية الفلسطينية وملحقاته

يس الدورة الحالية للمجلس المندوب العماني لدى الجامعة الـسفير          ويعقد هذا االجتماع بناء على طلب رئ      
خليفة بن علي الحارثي، الذي أكد أن هدف االجتماع دعم المصالحة الفلسطينية والبحث في تشكيل لجنـة             
متابعة عربية لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وقِّع أخيراً في القاهرة، إضافة الى الدعم المالي للـسلطة                 

  .سطينية، خصوصاً أن القمة العربية التي تقرر هذا الدعم لن تعقد هذا العامالفل
  25/5/2011، الحياة، لندن

  
  !شركات إسرائيلية في منازل ساسة أتراك لكشف كاميرات سرية:  تركيةصحيفة .46

بات معظم الساسة والبيروقراطيين في تركيا يتلفتون حولهم، بعـد تعـاظم فـضيحة              : »الحياة «–أنقرة  
، مطيحة بعشرة من أهم قياداته، خـصوصاً        »حزب الحركة القومية  «شرطة اإلباحية التي تعصف بـ      األ

أن التحقيقات األولية تفيد بوقوف شبكة محترفة وراء عمليات زرع الكاميرات السرية وتعقّب الـساسة،               
  .من أجل كشف الجانب الخفي في حياتهم الشخصية وعالقاتهم السرية

 سوق المحققين السريين إقباالً ضخماً من الساسة األتراك الذين يطلبـون مـنهم              وفي هذا اإلطار، يشهد   
وتحظى الشركات الخاصـة  . الكشف على منازلهم ومكاتبهم، للتأكّد من خلوها من كاميرات تسجيل سرية      
التركيـة، التـي    » خبر ترك «اإلسرائيلية واألميركية بحصة األسد من هذا اإلقبال، كما أوردت صحيفة           

 أن عمليات المسح أدت إلى كشف كاميرات سرية لدى أحد الساسة وبيروقراطي بارز في إحـدى                 أكدت
  .الوزارات، تستّرت الصحيفة على اسميهما

  25/5/2011، الحياة، لندن
  

   غطرسة 67 ـ االنسحاب ل"سرائيلإ"رفض  :نهاء مقاطعة حماسإلى إ يدعووزير خارجية لوكسمبرغ  .47
إن أوروبا تدعم موقف الرئيس األمريكي بـاراك        :"مبرغ جان أسلبورن    وزير خارجية لوكس  قال  : برلين

وهدد الوزير األوروبي خالل لقاء مع مجلـة ديـر           ".67أوباما الداعي إلقامة دولة فلسطينية على حدود        
شبيغل األلمانية أنه إذا استمرت إسرائيل في إصرارها فيتوجب على أوروبا التفكير في اتخاذ خطـوات                

  .سياسية ضدها
 يعبـر عـن الغطرسـة    67 العـودة إلـى حـدود       ]رئيس الوزراء اإلسرائيلي   [إن رفض نتنياهو  "وقال  

 ". بواسـطة تبـادل األراضـي      67والسيما أن أوباما أوضح أن هناك إمكانية لتعديل حدود          , اإلسرائيلية
لعمليـة  وأوضح أسلبورن أن نتنياهو يضع القيود أمام الواقع السياسي ويقامر بمواقفـه هـذه بتجميـد ا                

  .وهو يقوم بخطوات قاتلة لعملية السالم, السياسية
شدد الوزير األوروبي على أن الضمان الوحيد ألمن إسـرائيل  , وردا على سؤال بخصوص امن إسرائيل 

كما رفض أسلبورن طلب نتنياهو مـن رئـيس الـسلطة           , هو اتفاق سالم مع الفلسطينيين والعالم العربي      
إن الحكومة االنتقالية الفلـسطينية يجـب أن        "وقال  , س والسالم مع إسرائيل   الفلسطينية االختيار بين حما   

  ".تعمل مع إسرائيل وإذا كانت حماس شريكة في الحكومة فعلى إسرائيل أن تعترف بذلك
ودعا أسلبورن إلى إنهاء مقاطعة حركة حماس وفتح محادثات معها من أجل محاولة جذبها إلى العمليـة                 

  .على حد تعبيره, لسليمالديمقراطية والطريق ا
 25/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  "إسرائيل" سأدافع عن : األمريكيألغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخزعيم ا .48
 أثناء عملـه   األمريكيقال هاري ريد زعيم األغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ:  هبة القدسي- واشنطن

سرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وسـعيد بموافقـة          سأتحدث بصوت عال ألدافع عن إ     «: بالكونغرس
  .»2012الكونغرس على إتاحة كل التمويل الذي تحتاجه إسرائيل للمساعدات األمنية في 

إنني أسـاند قيـام دولـة       «مساء االثنين   » أيباك«وقال زعيم األغلبية الديمقراطية في حفل عشاء منظمة         
فض أن يقال إننا ال نستطيع حل هذا الصراع، فالحل يكمـن            يهودية تعيش بسالم مع دولة فلسطينية، وأر      

في العودة للمفاوضات وقيام األطراف بالدخول في هذه المفاوضـات دون شـروط أو معـايير مـسبقة                  
في إشارة غير مباشرة إلى خطاب الرئيس أوباما الـذي          » تفرضها الخطب أو الشارع أو وسائل اإلعالم      

  . أساس للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هي1967دعا فيه إلى اعتبار حدود 
ال يمكن التفاوض مع منظمة إرهابية تنفـي        «: وأكد ريد أنه يرفض اشتراك حماس في المفاوضات قائال        

وأضاف أن الحكومة   . » سنوات 5وجود إسرائيل، وتحتجز الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط منذ أكثر من           
  . فلسطينية، وتهدد االستقرار في المنطقة العربيةالتي تحوي حماس تهدد إقامة دولة

وقد قوبل ريد بتصفيق من الحاضرين عدة مرات كان أشده عندما أعلن أن الواليات المتحدة لن تعطـي                  
  .أمواال ومساعدات لمنظمات إرهابية ترغب في تدمير إسرائيل

25/5/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  رجح كان مفاعال نوويا على األ"سرائيلإ"قصفته موقع سوري : الوكالة الدولية للطاقة .49
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريـر ان موقعـا سـوريا             :  سيلفيا فيستال  ، فريدريك دال  - فيينا

مفاعال نوويا وكان يتعين االبالغ عنه في تأكيد قد يؤدي          " على االرجح " كان   2007 عام   "سرائيلإ"قصفته  
  .س االمن الدوليالى احالة دمشق الى مجل

ويعزز التقرير السري للوكالة شكوكا غربية بأن سوريا كانت تبني سرا مفاعال في موقع دير الزور في                 
بناء على المعلومات المتوفرة لدى الوكالة وتقييمهـا        "وجاء في التقرير    . الصحراء ربما الهداف عسكرية   

ن المبنى الذي دمر في موقع دير الـزور كـان     الفني لهذه المعلومات تعتقد الوكالة ان من المحتمل جدا ا         
  ."مفاعال نوويا وهو ما كان يتعين ابالغ الوكالة به

وحصلت رويترز على التقرير يوم الثالثاء بعد يوم من فرض االتحاد االوروبي عقوبات على الـرئيس                
ن العنف ضد   السوري بشار االسد ومسؤولين كبار اخرين مما يزيد الضغط على حكومته النهاء اسابيع م             

  .االحتجاجات
25/5/2011، وكالة رويترز لألنباء  

  
  واشنطن تفرض عقوبات على شركات إحداها إسرائيلية اتهمتها بمساعدة طهران  .50

فرضت الواليات المتحدة امس، عقوبات علـى سـبع شـركات           ): أ ب، رويترز، ا ف ب     ( – واشنطن
ن اسرائيلية، بسبب تعاملهـا مـع ايـران، مـا         أجنبية، بينها شركة النفط الفنزويلية الرسمية وشركة شح       

  .ساعدها في تمويل برنامجها النووي
كل هذه الشركات انخرطت فـي نـشاطات        «: وقال جيمس ستاينبرغ، مساعد وزيرة الخارجية األميركية      

. »متصلة بتزويد ايران مواد نفطية مكررة، بما في ذلك تزويدها مباشرة بنزيناً ومـواد مرتبطـة بهـا                 
يبعث «، معتبراً ان ذلك     »تستهدف الضغط على ايران لتمتثل لواجباتها الدولية      «هذه العقوبات   وأضاف ان   

من يواصل مساندة قطاع الطاقة في ايـران فـي شـكل غيـر     : برسالة واضحة الى الشركات في العالم    
  .»مسؤول، او يساعد في تسهيل جهود ايران لتجنب العقوبات األميركية، سيواجه عواقب مهمة

25/5/2011، ة، لندنالحيا  
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  سكتلندا تمنع نشر الكتب المترجمة من العبرية إلى اللغة اإلنكليزية ا ":يديعوت" .51

على الرغم من الدعم األمريكي غير المحدود للدولة العبرية، فـإن عزلتهـا              : زهير اندراوس  - الناصرة
يـديعوت  'ر، كـشفت صـحيفة      تزداد يوما بعد يوم على الصعيد العالمي، فعلى سبيل الذكر ال الحـص            

العبرية في عددها الصادر أمس الثالثاء النقاب عن أن اسكتلندا تمنع نشر الكتب المترجمة من               ' أحرونوت
  . العبرية إلى اللغة اإلنكليزية، وذلك في إطار تصعيد المقاطعة للدولة العبرية

25/5/2011، القدس العربي، لندن  
  

  أوقف جرائم الحرب اإلسرائيلية: الكونغرسبهو يلقي كلمته ناشطة اميركية تقاطع نتنياهو و .52
اضطر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وقف كلمته         : ب.ف. ا - الحياة الجديدة    -واشنطن  

امام الكونغرس االميركي امس لفترة وجيزة بعد ان قاطعته امرأة معارضة للـسياسة االسـرائيلية فـي                 
  .االراضي المحتلة

ال « دقائق من بدء كلمته نهضت امرأة تجلس في صفوق الجمهـور مـن مكانهـا وهـي تـصيح                     فبعد
  .وكانت المرأة تجلس على مسافة خمسة امتار فقط من سارة زوجة نتنياهو. »لالحتالل

اتعلمين، اعتبره بمثابة شـرف     «وعندها اوقف رئيس الوزراء االسرائيلي كلمته قبل ان يرد على المرأة            
فنحن ال نرى مثل هذه التظـاهرات       . ان نتمكن في مجتمعنا الحر من التعبير عن رأينا        وحضرتك ايضا،   

  .»في البرلمانات السخيفة كما في طهران او طرابلس
وعلى االثر تم اخراجهـا     . وحاولت المرأة رفع الفتة حمراء انتزعها منها على الفور احد عناصر األمن           

ولم يستغرق الحادث سوى بـضع      . ضاء مجلس الشيوخ  من قاعة مجلس النواب التي كانت تضم ايضا اع        
  .ثوان

وفي وقت الحق تم نقلها الى أحد المستشفيات اثر االعتداء عليها، وقالت وهي على احد أسرة المستشفى                 
وردا علـى    .وعقب ذلك تم اعتقالهـا    . »ان ألمي شديد لكنه ال يقارن مع األلم الذي يعيشه الفلسطينيون          «

  .شرطة الكابيتول انها تدرس التهم التي يمكن توجيهها الى المتظاهرةسؤال لفرانس برس قالت 
وصرخت امامه  » كود بينك «والناشطة التي قاطعت نتنياهو هي راي أبيلي من مجموعة السالم اليهودية            

  .»أوقف جرائم الحرب اإلسرائيلية«
الغربية وقطاع غزة،   وهي أميركية منحدرة من أصل إسرائيلي ذهبت إلى الضفة          )  عاما 22(وكانت راي   

  .وشاهدت بأم عينها حقيقة االحتالل والقمع اإلسرائيلي
 ال يمكن الدفاع عنها، لكن ما ال يمكن الدفاع عنه احتالل األرض             67إن نتنياهو يقول إن حدود      «وقالت  

 .»وتجويع غزة، وأسر الفلسطينيين، وعدم وجود حقوق متساوية فيما يدعي بأنه ديمقراطيـة إسـرائيل              
إنني كيهودية وكدافعة ضرائب أميركية ال يمكنني أن أكون صامتة على هذه الجـرائم التـي                «فت  وأضا

  .»اقترفتموها باسمي وباسم الضرائب التي أدفعها
  25/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مليون ومائة ألف مدخنة في السعودية .53

توعية بأضرار التدخين بمكة أن نسبة  كشف تقرير أعدته الجمعية الخيرية لل:).اي.بي.يو (-الرياض 
من جملة اإلناث بالمملكة ليصل عددهن نحو مليون ومائة ألف % 5.7المدخنات في السعودية تجاوزت 

وهو ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً من حيث عدد النساء  مدخنة،
 40ترونية أن الشعب السعودي يستهلك أكثر من وأوضح التقرير، الذي نشرته صحف إلك. المدخنات

وتجاوز عدد المدخنين من الرجال أكثر ).  مليار ريال12(ألف طن من التبغ سنوياً بتكلفة مالية تجاوزت 
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 عالمياً في 29من أعداد الذكور؛ ليجعل المملكة تحتل المركز % 45 ماليين مدخن وبنسبة فاقت 6من 
) المدخن( سيجارة للفرد 2130أن معدل التدخين في المملكة وصل إلى وبين التقرير . أعداد المدخنين

  . مليون ريال18سنوياً، فيما وصلت قيمة اإلنفاق اليومي على التدخين قرابة 
  25/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ما هو ردكما؟.. فتح وحماس .54

  عبد الباري عطوان
نيامين نتنياهو الذي ألقـاه يـوم امـس امـام           نختلف مع كل اآلراء التي قالت بان ال جديد في خطاب ب           

الكونغرس االمريكي، النه كان حافال بالرسائل المعبرة التي اراد ارسالها الى اكثر مـن جهـة عربيـة                  
الرسالة االولى الى الرئيس االمريكي باراك اوباما بانه ليس حاكم امريكا وانما اللوبي اليهودي              : وعالمية

الرسالة الثانية  . ي هو الذي يقرر السياسات االمريكية وفقا لالمالءات الليكودية        الداعم السرائيل، فهذا اللوب   
الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقول مفرداتها انه اضاع وقته، في مهزلـة اسـتمرت حـوالي                 
عشرين عاما، بعث خاللها الوهم، وهم السالم الى الشعب الفلسطيني، واعتقدت انك تستطيع الوصول الى               

ة مستقلة، فالذي يحدد الدولة وهويتها وطبيعة حدودها هو السيد االسرائيلي الذي يجب ان تقبل يديـه                 دول
الرسالة الثالثة الى الزعماء العرب، المخلوعين منهم او من هـم           . صباح مساء، وتشكره على هذه النعمة     

علـيكم تجديـدها وفـق      على الطريق، بان مبادرتهم السلمية باتت منتهية الصالحية وفاقدة المفعـول، و           
، 'حمـاس 'الرسالة الرابعـة الـى حركـة        . الشروط االسرائيلية الجديدة، اي التبعية لنا مقابل السالم لكم        

الرسـالة  . المطالبة بتغيير جلدها وتمزيق ميثاقها، وحلق لحى قادتها، واال عليها تحمـل كـل العواقـب               
 او خارجها، بانهم عنصريون ديكتاتوريون      الخامسة الى الماليين من العرب سواء داخل االرض المحتلة        

عندما شاهدت اعضاء مجلسي النواب والـشيوخ يتـصرفون         ' ' ' . قمعيون ال امان لهم، وال سالم معهم      
كالبهلوانات، يصفقون الكاذيب نتنياهو وقوفا، وكأنهم تالميذ صغار امام استاذهم المتعجـرف، شـعرت              

وعلى مدى اربعين عاما على االقل، كانوا عبيـدا عنـد           بالخجل من نفسي كإنسان عربي، الن حكامنا،        
هؤالء وحكومتهم، ووزرائها وسفرائها، ولذلك بت اكثر قناعة بان الثورات الشعبية التي انطلقت في اكثر               
من بلد عربي، يجب ان تستمر وان تتوسع وان تدعم حتى تضع حدا لهذا الهوان الذي نعيشه حاليا، سواء        

او الممانعة، في دول ملكية او جمهورية، فالجميع شركاء في اهانتنا واذاللنا، من             كانت في دول االعتدال     
نواب الكونغرس الذين صـفقوا بحـرارة   . خالل تذللهم ورضوخهم لهذا الهوان االمريكي ـ االسرائيلي 

لنتنياهو وقوفا وقعودا، كانوا يصفقون للشخص الذي اهان رئيسهم المنتخب، وكانوا يـصفقون الهانتنـا               
ال . يضا، وكانوا يصفقون الهانة القانون الدولي واحكامه ومعاهداته، والقذف بها الى صـفيحة القمامـة              ا

يمكن ان اصدق ان هؤالء هم مشرعو الدولة االعظم في التاريخ، التي تدعي انها زعيمة العـالم الحـر                   
لعـالم، وحتـى مجـالس      المدافعة عن قيم العدالة والديمقراطية واالنتصار للمظلومين في مختلف انحاء ا          

القبائل المتخلفة التي تنتمي الى العصر الحجري ال يمكن ان تتصرف بالطريقة البهلوانية التي تـصرف                
بحثت طوال الخطاب عن نائب واحد، فقط نائب واحد، لم يصفق وقوفاً، وربما لو              . بها نواب الكونغرس  

 نفسها، النهم يلتقون جميعاً على مبدأ التبعية        كان اوباما جالساً النضم الى قطيع المصفقين وربما بالحرارة        
لهذا االسرائيلي المتغطرس الذي يتحدى كل قيم العدالة ومبادئ االنـسانية، ويرتكـب المجـازر ضـد                 

هذه الدولة الديمقراطية التي قال عنها نتنياهو انها تحقق حريـة العبـادة فـي               . االبرياء، بل ويتباهى بها   
بقى عاصمة موحدة للدولة اليهودية هي التي تقتل المسيحيين والمسلمين في           القدس المحتلة التي يجب ان ت     

لبنان وقطاع غزة، وتهدم منازلهم في المدينة المقدسة، وتحرم الماليين مـن الفلـسطينيين مـن زيـارة                  
مساجدها وكنائسها، بل وتعمل على تقويض اساساتها لهدمها، بئست هذه الدولـة وبئـست ديمقراطيتهـا              

الرد العربي يجب ان ال يكون على خطاب نتنياهو، وانما على االذعان االمريكي لـه،               ' ' ' . هالدموية هذ 
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على الرئيس اوباما الذي يرتعد خوفاً منه ودولته، على الكونغرس الذي يقبل احذيتـه، فهـذا االمريكـي         
و نصير للعـدوان،    الخانع الراكع عند اقدام الظلم االسرائيلي الفاجر ال يمكن ان يكون وسيط سالم، بل ه              

نتنياهو طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان يمزق اتفاقه مـع           . وقتل االبرياء، ومصادرة الحريات   
، وخيره بينها وبين السالم معه، ونحن هنا ال نطالب الرئيس عباس بان يختار بني اهلـه                 'حماس'حركة  

ات منظمة التحرير الفلـسطينية االساسـية،       وادبي' فتح'ووطنه فقط، وانما ان يعيد االعتبار لميثاق حركة         
فقد قتل نتنياهو، بخطابه يوم امس حـل        . وهي الدولة الديمقراطية الواحدة على كل االراضي الفلسطينية       

الدولتين، بل نقول انه اطلق عليه رصاصة الرحمة، واسدل الستار على اكذوبة الـسالم التـي صـدقها                  
رئيس الوزراء االسرائيلي اسدى خدمـة كبيـرة        . من الزمن الرئيس عباس والكثيرون من حوله لعقدين       

للشعب الفلسطيني بخطابه هذا وما ورد فيه من مواقف صريحة واضحة ال تتضمن اي لبس او غموض                 
مؤكداً ليس فقط على يهودية الدولة، وانما على اسرائيلية القدس المحتلـة ايـضاً، ورفـض عـودة اي                   

 المركزة الى ارض فلسطين التاريخية، والقسم بعدم العودة نهائياً          فلسطيني حتى لو كان في غرفة العناية      
نتنياهو يستحق الشكر ايضاً، النه ازال الغشاوة عن عيون الكثير من العرب            ' ' ' . 1967الى حدود عام    

والمسلمين، وكشف الوجه الحقيقي المريكا ومؤسساتها امام العالم بأسره، والجهة الحقيقية التـي ترسـم               
فالذي صفق لنتنياهو هم ممثلو الـشعب االمريكـي         . ا، وتضع قراراتها، وتصيغ طبيعة مواقفها     سياساته

 هـو رئـيس     1967المنتخبون، والرئيس الذي تراجع عن مطالبته بدولة فلسطينية في اطار حدود عام             
قوق هؤالء الذين يصفقون بحرارة لنسف عملية السالم ولمصادرة ح        . منتخب، ومن قبل الليبراليين ايضاً    

المنتخبة ديمقراطياً بانها النسخة الفلسطينية مـن تنظـيم         ' حماس'شعب مظلوم مضطهد، ولوصف حركة      
ال يمكن ان يكونوا اصدقاء للعرب والمسلمين، وال يمكن ان ينتصروا للشعوب العربية وثوراتها              ' القاعدة'

خطـاب  . قيض ذلـك كليـاً  ضد الظلم والديكتاتورية وحقها المشروع في الحريات والكرامة، بل هؤالء ن        
هـي دعـوة لـصحوة      . نتنياهو، ومن قبله تراجعات اوباما المذلة، هي صرخة قوية اليقاظ النيام العرب           

   .هي وقود سريع االشتعال للتطرف بأشكاله كافة.. هي تحريض على المزيد من الثورات.. عربية
  25/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  بعد سقوط وهم أوباما، ما العمل؟ .55

  هاني المصري
خالل ثالثة أيام فقط أطاح أوباما بالجملة الوحيدة الجيدة بخصوص فلسطين التي وردت في ثنايا خطابـه                 

، ففي خطابه   1967يوم الخميس الماضي، وتضمنت اإلشارة إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود             
صـهيونية كمـا قـال التلفزيـون        يوم األحد ظهر أوباما بوصفه صهيونيا ينافس نتنياهو، أو أكثر منه            

  .اإلسرائيلي
وأكد أوباما علـى    . جملة واحدة في الخطاب األول لم تكن كافية لحجب الحب الذي يقطر ُسما إلسرائيل             

يهودية إسرائيل، وإن بالده ستقاوم المحاوالت لنزع الشرعية عنهـا، وأن اإلدارة األميركيـة ستـسعى                
وعبر عن تحفظه على المصالحة الفلـسطينية واضـعا االتفـاق           إلفشال المحاوالت الفلسطينية وستفشل،     

بشأنها تحت االختبار، وتبنى السياسة اإلسرائيلية عن االنـسحاب المتـدرج وتأجيـل قـضيتي القـدس                 
  .والالجئين التي تقود في أحسن األحوال إلى الدولة ذات الحدود المؤقتة

 له فلسطينيا وعربيا، لدرجة اعتبار أن الموافقة        ورغم كل هذا السم المتغلغل في الخطاب وجدنا من يهلل         
اإلسرائيلية على مبادئ أوباما كافية الستئناف المفاوضات، والتداعي للبحث في كيفيـة تـشجيع أوبامـا                

  .لتطبيق مبادئه
هذا الموقف األحول يفتقر للحنكة السياسية أن لم نقل للكرامة أيضا، ألن المفترض أن ترحـب بالجيـد                  

  .سيء ال تقبل السيء بحجة أن هناك شيًئا جيداوتعارض ال
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 وهذا سيفتح الباب ألزمة في     1967الذريعة التي قدمت لتفسيره أن نتنياهو رفض حديث أوباما عن حدود            
العالقات األميركية اإلسرائيلية، وبالتالي ال يجب اتخاذ موقف أحمق يمنع نشوب هذه األزمـة ويحمـل                

  .عن استمرار جمود عملية التسوية بدلًا من تحميلها إلسرائيلالفلسطينيين والعرب المسؤولية 
لم ينفع الموقف المرحب بخطاب أوباما األول ولم تنشب أزمة، بل سـارعت اإلدارة األميركيـة عبـر                  
ناطقين باسمها لم يعرفوا عن أنفسهم؛ بتقديم تفسيرات إلسرائيل بأن نتنياهو لم يفهم مغزى خطاب أوباما                

  ا لمنع نزع الشرعية عن إسرائيل، وإلحباط المسعى الفلسطيني للحصول على االعتراف            وأنه موجه أساس
إن أوباما لن يكتفي بتنفيذ   : الدولي بالدولة الفلسطينية في شهر أيلول القادم، لدرجة أن مسؤوال أميركيا قال           

لمتجول ويزور عـدة  ما أعلنه عن إقناع الدول في العالم لعدم االعتراف بالدولة، بل سيلعب دور السفير ا          
دول أوروبية؛ إلقناعها بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن أجل دعم المساعي األميركية السـتئناف              

  .المفاوضات بدون شروط أي وفق الشروط اإلسرائيلية
جاء الرد على أوباما ليس من إسرائيل وإنما من أوباما بنفسه وذلك في خطابه أمام المـؤتمر الـسنوي                   

 مرة ولم يذكر القدس وال أمن فلسطين وال مـرة واحـدة، وأن              23، الذي ذكر فيه أمن إسرائيل       "كايبا"ل
بالده ستدافع عن أمن إسرائيل ألنه أولوية ال يمكن أن تتزعزع، وأوضح أن حديثه السابق عـن حـدود                   

ديـدة   تم تفسيره بشكل خاطئ، ألن تبادل األراضي بين إسرائيل وفلسطين يعني أن الحـدود الج               1967
، لألخذ في االعتبار الحقائق الديمغرافية الجديدة على األرض، وهـذا يعنـي حـق               67تختلف عن حدود  

  .إسرائيل بضم الكتل االستيطانية وكل األراضي التي تعتبر أنها مهمة ألمنها
وتطرق أوباما الصهيوني هذه المرة، لدرجة أن التلفزيون اإلسرائيلي وصف خطابه بأنه إسرائيلي أكثـر               

ن نتنياهو نفسه، إلى اتفاق المصالحة ووصفه بأنه يشكل عقبة كبيرة في طريق السالم ما دامت حمـاس        م
ال تعترف بإسرائيل، مضيفًا بأنه ال يمكن قيام دولة بالتفاوض مع منظمة إرهابية مصممة على تدميرها،                

وافقـة علـى    إننا سنضغط على حماس لكي تعترف بإسرائيل، ودعاها إلى رفـض العنـف والم             : وقال  
االتفاقات القائمة عليها، وإطالق سراج الجندي جلعاد شاليت، أيمكن لشعب تحـت احـتالل أن يفـاوض      

  المحتل، رغم كل ما يقوم به؟
إن اسرائيل يجب أن تكـون      : وتبنى أوباما في خطابه المفهوم اإلسرائيلي لألمن والترتيبات األمنية، وقال         

 األوسط، وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديـد، لـذلك             قوية ومتفوقة عسكريا في منطقة الشرق     
يجب أن تكون بنود االتفاق قوية بالقدر الذي يحول دون استئناف األنشطة اإلرهابيـة ووقـف تهريـب                  
األسلحة وتوفير األمن الفعال عند الحدود، وقال أنه حتى في اللحظة التي نختلف فيها كأصـدقاء، لكـن                  

  .هو التزام صخري ثابت ال ينكسرالتزامنا بأمن إسرائيل 
لقد حرصت على تقديم هذه المقطتفات التي قد تعكس جوهر الخطاب، ولكنها ال تعكس روحه والعاطفـة                 
التي عبر فيها أوباما عن تأييده إلسرائيل؛ حتى يتضح للقاصي والداني أن أوباما انحاز إلسرائيل بصورة                

رؤساء األميركيين، ألنه يريد أن يفوز بوالية رئاسـية         أكثر من أي وقت مضى، وربما أكثر من معظم ال         
  .ثانية، وفرصته بالفوز هو إرضاء اللوبيات المؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة األميركية

ورغم أن السقوط المريع ألوباما يكشف زيف ادعاءاته عن دعم الثورات العربية والديمقراطية وحقـوق               
 القيم ال يمكن أن يعطل استخدامها كليا، عندما يصل األمر إلى إسرئيل،             اإلنسان، ألن من يؤمن حقا بهذه     

فبدال من الضغط على إسرائيل إلنهاء احتاللها وتعنتها، واالعتراف بالحقوق الفلسطينية كطريق للتوصل             
حتى إلى تسوية متوازنة وليست عادلة، يطالب فيها الضحيةُ باالعتراف بالجالد واالمتناع عن حقها فـي                

  .دفاع عن نفسها، وااللتزام باالتفاقيات كافة التي ال يلتزم بها الجالدال
إن أوباما الجديد يلتزم تماما بما تريده إسرائيل، ولم يعد يطالب بوقف االستيطان، وإنما عنـدما يختلـف                  
معها، كما صرح مسؤول أميركي، فإنه يفعل ذلك حرصا على مـصلحة إسـرائيل، ألن قيـام الدولـة                   
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ية بات أكثر وأكثر بعد الثورات العربية مصلحةً إسرائيليةً؛ حتى ال تنعكس تداعيات هذه الثورات               الفلسطين
  .سلبا على إسرائيل

المهم اآلن هو االستجابة الفلسطينية لخطاب أوباما، وهل تستمر السياسة الفلسطينية باالنتظـار والتعلـق               
غط أميركا على إسرائيل لقيام دولة فلـسطينية،        بأذيال األوهام عن الدور األميركي، وعن إمكانية أن تض        

وأن هذه الدولة قريبة وعلى مرمى حجر؟ أم على القيادة والقوى التي راهنت على المفاوضات والتسوية                
استخالص الدروس والعبر، وتؤمن حقًا بما سبق أن أعلنته ولم تسير عليه، وهو أن طريق المفاوضـات                 

 سقطا ووصال إلى طريق مسدود، وأن الفلسطينيين بحاجة ماسة لشق           والرهان على األدارة األميركية قد    
مسار سياسي جديد يستند إلى إستراتيجية جديدة قدرة على توحيد الفلسطينيين أينما كانوا، علـى أسـاس                 

مسار سياسي جديد أصبح له أفقًا بعد       . برنامج وطني سياسي ونضالي قادر على تحقيق األهداف الوطنية        
  .الثورات العربيةرياح التغيير و

، لتوافق على شروط اللجنة الرباعية الظالمة، التي هي أصال شروط           "حماس"ليس المطلوب الضغط على     
إسرائيلية، وليس المطلوب كذلك إجراء مصالحة شكلية تقوم على تقاسم جغرافـي ومكتـسبي انتظـارا                

التعددية، ويرتكز إلى االلتـزام  للمجهول، وإنما المطلوب مصالحة حقيقية تقوم على برنامج وطني يحمي         
باألهداف والحقوق، ويعطي األولوية لتوفير مقومات الصمود والمقاومة الشاملة المستمرة والمتفق عليها،            
والتي تستند إلى مرجعية وطنية موحدة؛ تعيد المكانة لخطاب الحقوق والحريـة والمـساواة والكرامـة،                

يا وثقافيا وأكاديميا، وعلى إعادة البعـد العربـي للقـضية           وتركز على مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وسياس     
الفلسطينية، والعمل على تعظيم حركة التضامن الدولية، واللجوء إلى المؤسسات والمحاكم الدولية، حتـى              

  .نستطيع محاصرة إسرائيل وفرض العقوبات والعزلة عليها
يقيم دولة على األرض وال يؤدي إلـى حـل          إن اللجوء إلى المؤسسات الدولية أمر مهم، ولكنه لوحده ال           

عادل أو متوازن، ألن القرار الدولي ال يرتكز إلى الحق والعدل والقانون وإنما إلى القـوة والمـصلحة،                  
مستفيدين من الربيع العربي، وبداية انتقاله إلى الفلسطينيين كما يدل على ذلـك             (ويجب على الفلسطينيين    

القوة والضغط واالستعداد لمعركة طويلة؛ تهدف إلى جعل االحـتالل          جمُع أوراق   )  أيار 15ما حدث في    
ُمخَسِّرا إلسرائيل ومن يدعمها، خصوصا الواليات المتحدة األميركية، فعندها يمكن فرض حل يحقق الحد              
األدنى من الحقوق الفلسطينية، فالمفاوضات الثنائية بدون أسس ومرجعية ووقف لالستيطان ومع كل مـا               

الحتالل من فرض حقائق احتاللية فشلت، وكان محكوم عليها بالفشل، وأدت إلى تآكل البرنامج              يقوم به ا  
  .الوطني

وال بد من إستراتيجية تركز على الكفاح الذي يزرع على أرض الصراع ويفتح الطريق الحقًا للحـصاد                 
لدولي وقـرارات   من خالل مفاوضات تعقد في إطار مؤتمر دولي كامل الصالحيات، يستند إلى القانون ا             

األمم المتحدة، ويكون واضحا منذ البداية أن هدفه التوصل إلنهاء االحتالل وتطبيـق القـانون الـدولي                 
  .والقرارات الدولية وليس التفاوض حولها

إن الطريق إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة وحق العودة طويل وشاق، ولكن الطريق اآلخر لم ولن يوصل                
العودة، وإنما يقود إلى محمية إسرائيلية تقام على جزء من الضفة وتسمى دولة يكون              إلى الدولة وال إلى     

مركزها في قطاع غزة، وترتبط أو ال ترتبط بالمعازل مقطعة األوصال، ضمن تقاسم وظيفي مـا بـين                  
  .ضيةإسرائيل ومصر واألردن ومثل هذه الدولة العتيدة، لسنا بحاجة لها وال تقدم لنا إال حال تصفويا للق

  24/5/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
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  حتى ال نضيع .56
  نهلة الشهال

تسود عادة قديمة ومتأصلة الى حد نفي سواها، تتعامل مع الوقائع السياسية  استقباالً وإجابـة  بتـشاطر                   
ئد في المنطقـة العربيـة      يتعلق االمر بكل البنية الذهنية الحاكمة للتفكير السا       . مستمر وتكتيكات متالحقة  
وهي بالطبع تقوم على أسباب يمكن تعيينها، وربما معالجتها، ولكـن األهـم             . وللمسلك العام المرتبط به   

خـذ مـثالً   . اليوم هو إدراك وجودها ورصده ومالحقته، واالعتراف بخطرها على إمكان الفعل والتغيير        
 من اختراق للحـواجز االمنيـة والمحظـورات         مايو،/  أيار 15حادثة ما جرى يوم االحتفال بالنكبة في        

المطبقة بشدة، ما أتاح لمجموعات من الشباب الوصول الى الشريط الحدودي في جنوب لبنان والجوالن،               
للجميع أن يعترف أوالً بأن ال أحد يستشهد بال قناعات، وأن الشباب            . بل وتجاوزه في هذا المكان االخير     
وقد انجزوا ذلك العمل ليس خدمـة لرسـالة         . ا مجرد سذج مغرر بهم    الذين تصدوا لذلك الفعل لم يكونو     

سياسية مفترضة، تقول إن السلطة السورية ارادت افهام واشنطن وتل أبيب، وحتـى سـائر العواصـم                 
قد يكون هؤالء الشباب يعرفون بوجـود هـذه         ! عليها، من أنها يمكنها تفليت الحدود     » المتآمرة«العربية  
باللغة الشائعة، االجندات لم تكـن      . كنهم قرروا االستفادة من الفرصة وليس خدمتها      ول. الغرض/ الرسالة

. واحدة، وأجندة الشباب لم تكن متطابقة مع االجندة السورية، حتى لو بدا أنها كذلك في المـؤدى القـائم                  
  ما أرادت    فوجود االعتبارين . ومعرفة ذلك، واالقرار به واالبقاء عليه في االذهان هو في غاية االهمية           

وحين يتم تسطيح االمور وإحالتها     . قوله السلطة السورية وما أراد قوله الشباب  ال ينفي واحدهما اآلخر           
الى بعد واحد، تنتفي السياسة بمعناها العميق والفعال، ونعود مرتهنين، شئنا أم أبينا، الى فرضية هيمنـة                 

  .وأبدية الوضع القائم
يمكن للسلطة السورية أن توظـف      : ال بأس، تابعوا الفكرة من فضلكم     ! يا للتفلسف، سيقول أكثر من واحد     

ولكن الشباب يؤسسون غاياتهم على الحـدث الـذي حققـوه           . الحدث كما تشاء، وهو قد يخدمها وقد ال       
وغاياتهم تقع في باب اإلشارة الى الحل الذي يقتنعون به، من أن اسـرائيل              . مستفيدين من تلك الحسابات   

ينتمي مسلك الـشباب الـى      . لم يقم ولم يستقوِ إال ألنه محاط بمتواطئين أو عاجزين         كيان هش ضعيف،    
الثورات الجارية، الى منطقها الوليد، والذي هو بصدد التبلور، والذي هـو بالمناسـبة يـستعيد أفكـاراً                  

 اشتغال  ومواقف قديمة، كانت بديهيات في الستينيات والسبعينيات من القرن الفائت، وقبلها أيضاً، وجرى            
وهذا استطراد جانبي للتخفيف من تلك النشوة البلهاء التي تقول إن كل مـا    . على سحقها ثم على تسخيفها    

بل إن الميزة الكبرى لما يجري، أهميته الخطيـرة، هـو أنـه اسـتعادة               . يجري اليوم هو جديد بالمطلق    
ذا المعنى قديم وجديد، كما ينبغي      وهو به . للتواصل التاريخي لهذه االمة، الذي حقاً انقطع على مدى عقود         

ولـيس أي   ... وإذا كان من جدوى، فهي التفكير في ذلك وتطويره وتكثيفه وتشبيكه وتلوينه           . له أن يكون  
  .ضرب ألخماس بأسداس أخرى

. وعلى مستوى آخر، تؤكد ردود االفعال التي أثارها خطاب أوباما الخميس الفائت العطب الذهني نفـسه               
الت متذاكية للقراءة بين السطور، وأخرى ال تقل تذاكياً تسعى لتقوِّله غير ما قال،              فهي تلخصت في محاو   

، )أصحابها من المعتمدين ليس على الجذرية والثورية كما يظنون، بل على منطـق جـوهراني              (وثالثة  
العامـة  ال يمكن اقتطاع جمل من سياقها، من الكتلة         ... فيه» جديد«ترمي بالخطاب الى الزبالة بما أنه ال        

مثل ذلك مارسه االمين العام للجامعة العربية والدبلوماسـية المـصرية،           . للكالم والتعلق بها كحبل نجاة    
ولكنه ! »1967في حدود   «فركزا بفرح كاذب على إسناد أوباما لرؤيته لحل المسألة الفلسطينية على قوله             

ك الجنوح العقيم إليجاد ايجابيات فـي       وال يجدي هنا التهذيب، او ذل     . قال قبل هذا وبعده ما يكفي للشرح      
بل تبدو هذه المحاوالت منتمية الى بـالدة رتيبـة          . كل شيء، حفاظاً على العالقات أو على خط الرجعة        

وهي لذا تتحول الى وسيلة للتخـدير، للتزويـر وإلقنـاع الـنفس             . تنبئ بمبلغ القحط الذي نعيش وسطه     
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أليست الحياة كـذلك؟ إذاً     ... عثر أحياناً وتوفق أحياناً أخرى    واآلخرين بأن االمور تدور كما ينبغي لها، بت       
  !نحن أحياء، وواقعيون

وأما السلطة، فاستوعبت الصدمة هي االخرى بالتشاطر، وبحشر االمر في خانة السعي لتأجيج ما تـراه                
ماً ضـد   كانت السلطة متيقنة بأن الواليات المتحدة لن تتخذ موقفـاً صـار           . تناقضات بين اوباما ونتنياهو   

االعالن عن دولة فلسطينية في االمم المتحدة، وقد تمتنع وقد تعارض، ولكن ال فيتو في الجمعية العامة،                 
اقنعها بذلك عدد مـن الـدول       !). بالطبع(فيمكن أن يمر االمر ويتحقق المكسب ولو بقي من غير تطبيق            

االحبـاط الالحـق بالمـشروع،      وقد اختارت االلتفاف على     . االوروبية وبخاصة فرنسا، فحق لها االمل     
وفي هذا المنحى مخاطر تفـوق      ! أوباما» رؤية«فأعلنت أنها تعود الى المفاوضات إذا وافق نتنياهو على          

فأوباما أزاح مجدداً خطـوط رؤيتـه نحـو االلتحـاق بالوجهـة             . بكثير فوائد هذا التكتيك وتحيله بائساً     
ة من الدالئل المسبقة على هذا، تالهـا مـا حملـه            وليست استقالة السيد ميتشل سوى واحد     . االسرائيلية

 وحدة استيطانية جديدة، الى آخر مـا يعرفـه          1500الخطاب نفسه، وإعالن نتنياهو عن المباشرة ببناء        
التركيز على ما تبقى من نقاط خالف بين الرجلين، واالعالن عن استعادة            . الجميع، بحكم أنه أنباء علنية    

بالمعنى السياسي، ألنه يضاعف الضياع القائم والمتعلق بتحديد االهـداف          التفاوض على أساسها، كارثة     
ما العمل إذاً، يقول القائمون على االمر؟ ربما يتضح هنا أكثر من أي مناسبة أخرى مقـدار                 . الفلسطينية

 الحاجة الى مراجعة عامة وفي العمق لالستراتيجية الفلسطينية، وللقدرة االفتراضية على انجاز تقدم  مـا               
ال يعني ذلك نبذ مبدأ التفاوض وال حتى ممارسته، ولكـن تعيـين             . هو؟  بواسطة التفاوض مع اسرائيل     

  !وظائفه على أساس المجاز والممنوع فلسطينياً
ولكن ما الجديد الذي كان ُينتظر؟ وإن لم يكن ذلك هو           . وفي المقابل، خرجت حركة حماس تقول ال جديد       

س إفحام الطرف اآلخر، السلطة الفلسطينية التي يقوم وجودها علـى           المقصود، فهل يبغي كالم قادة حما     
فرضية إمكان تحقيق تسوية تاريخية مع اسرائيل، وهي تدير الموقف بانتظار تلك اللحظة، وال تريـد أن                 

ما فائدة اإلفحام إذا كان ما يقع خلفه، أي ما تقترحونـه            : السؤال الفعلي لحماس هو   . ترى أنها غير قائمة   
عدا بعض الكالم الثوري لفظياً، وكم هائل من التناقضات في مواقـف حمـاس              (ائب غير معين    أنتم، غ 
المـأزق، ومـن غيـر المفيـد        / ، والموقف الفلسطيني معلق فوق فراغ سحيق؟ تلك هي المسألة         )نفسها

  .االستدارة حولها، واإليحاء خصوصاً بأنها غير قائمة
 نتنياهو، ما هو جدير بالعودة الى النقاش الفعلي وليس الى هذا            ثمة في ما قاله أوباما، ثم في ما عاد فأكده         

المسلك البائس الذي اختبأت خلفه القوى التي تنتهج الدبلوماسية، أو تلك االخرى التي اعتبرتهـا فرصـة            
لقد جرى رهان، كانت أوروبا وروسيا بعض أطراف مثيريه، يقـوم           : للعودة الى مواقعها آمنة، بال كلفة     

سبتمبر المقبل، عبـر اعتـراف      / إمكان تحقيق اختراق سياسي في االمم المتحدة في أيلول        على افتراض   
وهو وضع المسعى   . جاء خطاب أوباما ليخرِّب ذلك    . 1967أغلبية ساحقة بالدولة الفلسطينية على حدود       

مـا  . بهـا » ال يسمح «في إطار الرمزية أوالً، مضيفاً انها حتى بوصفها كذلك، فهي غير مناسبة، وهو              
استنتاجاتكم يا قوم، بما يتجاوز محاولة تزوير ما قاله أوباما، كما يتجاوز الخطابـة والمحاجـة؟ وأمـا                  

القوى المتصدرة للموقف مفوتة، تنتمي الى عقلية       : السكوت واالستمرار في هذا الغي، فيثبت شيئاً واحداً       
ة، ال القوى السياسية المتآمرة، هـي       وهذه الذهنية المسيطر  . االستمرارية وإدارة االمور بالتي هي أحسن     

  .تحديداً من يشكل قلب الدينامية الخانقة للتغيير الجاري المتفاعل
مهمـة  . ولكننا اليوم أمام ضرورة تجاوز صعيدها االول المتمثل بإسقاط السلطات القائمـة           ! ثوراتُ، نعم 

فراداً وقوى، تقلبه على البطانة     اكثر صعوبة بكثير من ذلك الصعيد، ألنها تسأل في العمق كل واحد منا، أ             
  !وتطلب منه تجاوز ما أِلف

  25/5/2011، السفير، بيروت
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  الجابي والصريف ثم موسكو.. الحكومة القادمة .57
  نبيل عمرو

مهمات الحكومة المزمع تشكيلها باالتفاق بين فتح وحماس، هي من المحدودية بما ينبغي أن يحـول دون                 
  .حول رئيسهااالختالف الكثير حولها، وتحديدا 

إن االختالف والتمترس وراء المواقف المتشددة في أمر التشكيل يمكن أن يكون مفهوما وإن بصعوبة، لو                
كانت الحكومة العتيدة حكومة نهائية طويلة األمد، وذات مهام شاملة بما في ذلك العديـد مـن الجوانـب     

نتخابات التي يجب أن تجـرى خـالل   السياسية، أما وأنها ستقتصر على إعادة إعمار غزة والتحضير لال 
 لفتح ملفات شائكة إن لم تستغرق وقتا طويال وجهدا كبيرا في إغالقها             - والحالة هذه    -سنة، فال موجب    

  .فستستغرق وقتا أطول ونحن نعمل على تسويقها وتشجيع العالم للتعاون معها
 الحاجة ذاتها تتكرر وتلح علينـا       لقد كان الفلسطينيون قبل المصالحة، بحاجة إلى تغيير وزاري، وها هي          

بعد المصالحة، فليحتفظ الفلسطينيون باألسباب الموضوعية التي دفعت إلى فتح ملف التغييـر الـوزاري               
دون أن نغرق أنفسنا في دوامة من هو رئيس الوزراء الجديد؟ وما هو البرنامج السياسي لهذه الحكومة؟                 

  ..ينة يجب أن يكون رئيس الوزراء وهكذاثم ما هي حصة كل فصيل من الحقائب ومن أي مد
وهنالك فكرة يجري تداولها في أوساط حماس، وبعض أوساط فتح، قوامها لماذا ال تحل المـشكلة بـأن                  

فهو بذلك يرضي حماس وبعض فتح،      . يتولى عباس رئاسة الوزراء ليضرب عدة عصافير بطلقة واحدة        
إلى أن أميركا وأوروبا وإسـرائيل سـينامون        ويرضي تركيا وسوريا وربما قطر كذلك، ويذهب البعض         

مرتاحي البال البتعاد شبح حماس عن واجهة الحكومة، ومن أجل اكتمال الحبكة يحتفظ فيـاض بالنائـب        
األول لرئيس الحكومة ووزير المالية، وترشح حماس شخصية غزية للنائب الثاني مـع وزارة األشـغال                

 من جديد في اختبارين األول اختبار األداء أمام الجمهـور           والتعمير وبذلك تكتمل شروط المعادلة لندخل     
فإن مرت  . الفلسطيني والثاني اختبار العقالنية أمام الحكام اإلسرائيليين واألميركيين ومن يدور في فلكهم           

 وأنا لست من مؤيديها، وحجتي في ذلك أنها تنطوي، رغم الشطارة، على بعض التحايـل                -هذه الصيغة   
 أقول، إن مرت هـذه الـصيغة فـإن          -السترضاء وتغليف المحاصصة بألوان زاهية      الواضح من أجل ا   

األدوار ستقلب رأسا على عقب وتصبح المعادلة قائمة على أساس أن عباس وفياض يتوليـان تحـصيل                 
المال، وحماس ورجلها المقترح في غزة يتولون إنفاقه، والكل يعلم أننا لسنا حيال دولة أوروبية تخـضع                 

  .ات اإلشراف والمراقبة لشفافية مقدسة، فاألمر الواقع هو الذي يحكم وليست القوانين واالتفاقاتفيها عملي
 فإن  - سواء جاء ذلك بطلب من بعض فتح وكل حماس           -كذلك فإن االستغناء عن فياض رئيسا للوزراء        

الـرئيس  شيئا من قلة الوفاء يمكن أن يعاب على فتح فكل الذين قالوا إن حكومة فياض هـي حكومـة                    
وحكومة فتح، سيصابون بقدر كبير من خيبة األمل؛ إذ إن خروج فياض من الحكومة بعـد فـشل كـل                    
محاوالت االحتفاظ به، ستظهر على وجه التحديد من هي القوة الحاسمة التي تقول وتفعل في أمر هو من                  

  صميم مكونات سلطة عباس وحركته ومنظمته؟
وإذا كانت هنالك حاجة لترضـيات فـصائلية تحـت          ..  حاله إنني أدعو إلى بقاء الوضع الحكومي على      

عناوين تكنوقراطية، فليبتعد الجميع عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية والداخلية، ذلك أن التغيير لو طال               
  .هذه المواقع الثالثة فسيكون الجميع قد فتح على نفسه أبوابا من األفضل لهم أن تظل مغلقة ولو إلى حين

  :بكينكي ال تغضب 
وقد نجد أنفسنا فـي     . لن تعدم كاتبا أو سياسيا يبرر لنا أهمية الحوار الفلسطيني الجاري اآلن في موسكو             

وقت ما، بحاجة إلى زيارة لسور الصين العظيم كي ندشن بجواره صلحا، مثلما دشـنا بجـوار الكعبـة                   
  .صلحنا السابق، واتفاقنا المضوع برائحة القداسة

 وبكين غدا هي محطات نائية تجسد ولعنا بالسياحة الـسياسية، تحـت عنـاوين               وإذا كانت موسكو اليوم   
وطنية مدهشة، فإن في اليونان وتركيا كذلك أماكن أكثر إمتاعا وجاذبية لجولة جديدة من الحوار ناهيـك                 
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عن الفرص المتاحة لتطوير العالقات الفلسطينية مع الدول المذكورة وقد يتطلب األمر منا تغيير مصطلح               
  .ول الجوار إلى مصطلح دول الحوار، ونسأل اهللا النجاحد

  25/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  !حماس على طريق االنقسام .58
  صالح القالب

وحركـة  » حماس«ما كاد الشعب الفلسطيني يتنفس الصعداء بإنتهاء ليس الخالف بل الصراع بين حركة              
ومة الفلسطينية ذاهبة الى انشقاق بين داخل       حتى بدأت تظهر مؤشرات كثيرة على أن حركة المقا        » فتح«

يقوده الدكتور محمود الزهار الذي يرى انه ومعه عبدالعزيز الرنتيسي هما المؤسـسان الفعليـان لهـذه                 
الحركة وخارج يقوده خالد مشعل يرى انه هو القيادة الفعلية وانه لواله ولوال التحالفات العربية واإلقليمية                

ن في الداخل مبكراً ولما كانت هناك دولة غزة ولما أصبحت هذه المنظمة بهـذا               التي نسجها الختنق الذي   
الحجم وغدت رقماً رئيسياً في المعادلة الفلسطينية وفازت في آخر انتخابات ُأجريت للمجلس التـشريعي               

  .السلطة الوطنية/والبرلمان
ـ   » أب الـشهداء  «كان محمود الزهار، الذي ُيطلق عليه في غزة وصف           ه مـن احتفـاالت     بعـد عودت

في القاهرة قد اطلق تصريحات، على ما كان أعلنه مشعل على هـامش احتفـاالت هـذه                 » المصالحة«
المصالحة في الرابع من هذا الشهر من أن حركته على استعداد لمنح المفاوضات مـع إسـرائيل مهلـة                   

ياسي ال تمثل موقف    جديدة رغم فشلها على مدى عشرين عاماً، قال فيها إن تصريحات رئيس المكتب الس             
» الحركة«الرسمي الذي يعتمد المقاومة برنامجاً اساسياً وليس التفاوض مشدداً على أن موقف             » حماس«

  .في قضيتي التفاوض والمقاومة لم يتغير وان ما قاله مشعل كان مفاجئاً وغير متفق عليه
ي فقدت مركزها القيادي فـي      الت» حماس«ورداً على هذا الذي قاله الدكتور الزهار، والذي وضع حركة           

 فقـد   1987دمشق في مأزق حقيقي، تنظيمي وسياسي، للمرة األولى منذ اإلعالن عن نفسها فـي عـام                 
  :سارع عضو المكتب السياسي، المقيم في الخارج منذ البدايات وحتى اآلن، إلى رد عنيف قال فيه

بها في هذه الحركة اذ ال يجوز ان يصدر         ان ما صدر عن الزهار يمثل خرقاً للتقاليد التنظيمية المعمول           
عنه بحق رئيس الحركة وقائدها مثل هذا الكالم الذي غير مخول قاله بالتعليق على كلمة رئيس الحركـة                  

ان المكتب السياسي هو الجهـة الوحيـدة المخولـة بأيـة توضـيحات او               «او االستدراك عليها مضيفاً     
  .استدراكات، ان وجدت، على تصريحات القيادة

وحقيقة ومع ان ما قد يكون الخط الثالث بين خط الزهار وخط خالد مشعل ممثالً بعضو المكتب السياسي                  
صالح البردويل قد سارع للملمة االمور والتأكيد على عدم وجود تضارب بين رئيس المكتب الـسياسي                

مساومات التـي   ان الحركة ال تؤمن بنهج المفاوضات العبثي وال       «: والقول) اي محمود الزهار  ) وعضوه
  تآكلت بسببها الحقوق الفلسطينية على مدى عشرين عاماً

ذاهبة الى االنقسام الذي كانت ذهبت اليه التنظيمات الفلسطينية كلها حتى بمـا             » حماس«فان الواضح ان    
  .التي كان قادتها المؤسسون يرفعون شعار انها رقم ال يقبل القسمة» فتح«في ذلك حركة 

بدأ بالتبلور بعد استـشهاد     » حماس« عن بروز صدع تنظيمي وسياسي في حركة         كان هناك حديث سابق   
 علـى الـسلطة     2007الشيخ احمد ياسين لكن تطورات االحداث التي تالحقت في غزة بعد انقالب عام              

الوطنية ابقت على هذا االمر كمجرد جمر تحت الرماد الى ان حدث مـا حـدث وكانـت هنـاك هـذه                      
فكان على خالد مـشعل     » المقاومة والممانعة «ورية التي زعزعت معادلة محور      االنتفاضة الحالية في س   

ومكتبه السياسي اما االنحياز للخط الرسمي السوري او المغادرة والبحث عن مستقر آخر فجرى اختيـار     
هذا الخيار االخير وهذا اضعف التكتل الخارجي لهذه الحركة وجعل الدكتور محمـود الزهـار يتجـرأ                 

  .االنتقادات التي وجهها على اعتبار انه يمثل واجهة التكتل الداخليويوجه هذه 
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على نفسها، بين داخل وخارج وبخاصة      » حماس«ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ان تنقسم         
في الظرف الصعب والخطير حيث هناك استحقاقات قادمة كثيرة، اهمها اسـتحقاق اعتـراف الجمعيـة                

في سبتمبر المقبل بدولة فلسطينية مستقلة وتصريحات الـرئيس بـاراك اوبامـا             العمومية لألمم المتحدة    
، 1967عام  ) حزيران(االخيرة التي تحدث فيها عن ضرورة قيام هذه الدولة على حدود الرابع من يونيو               

لكن بما ان مشكلة العمل الوطني الفلسطيني انه بقي دائماً وابداً يخضع وبأشـكال متعـددة للمعـادالت                  
مية العربية واالقليمية، فان المؤكد إن لم تأخذ انتفاضة سورية ابعادها المتوقعة وإن لم ينته محور ما                 الرس

ان يتحول هذا االستقطاب الشديد الى انقسام فعلي وان يعود خالـد مـشعل              » المقاومة والممانعة «يسمى  
تي هي مجرد قيادات مناسبات     وتكتله الى دمشق ينضم الى كل هذه الرموز التي هي قيادات بال قواعد وال             

  .واصدار بيانات وفقاً لرغبة ولي األمر
وال يوجد في التاريخ ما يشير الى تنازل دولة مستعمرة عن البلد الذي تستعمره              , االستقالل ال يمنح مجاناً   

 لوجه اهللا، او بسبب الشفقة على أهل البلد االصليين، او ألن جنود الدولة المـستعمرة اشـتاقوا ألسـرهم     
وملوا العيش بعيدا عن بيوتهم، ابداً الدول المستعمرة ال ترحل بارادتها، بل بارادة شعوب الـدول التـي                  

  .تستعمرها، وان كانت هذه الشعوب ال تملك من ادوات المقاومة ورفع كلفة بقاء االستعمار اال القليل
االنتـداب وهـو اصـطالح      واالستقالل ليس تحصيالً حاصالً، ال بالنسبة للجيل الذي شهد خروج جنود            

 بعد ان عاف رؤية سحنات وجوههم على ارض وطننا، وال بالنـسبة             1946مخفف لكلمة االحتالل، عام     
للجيل الذي ولد بعد االستقالل ولم يعرف عن االستعمار اال ما قاله االولون سواء فـي الكتـب او فـي                     

  .الروايات
جلة او آجلة، االردنيون ناضـلوا ومعهـم األميـر    ان دفع كلفة االستقالل عن االستعمار اما ان تكون عا       

عبداهللا بن الحسين مؤسس الدولة االردنية الحديثة لنيل االستقالل الى ان تحقق في مثل هذا اليوم من عام                  
، لكن الثمن لم يكن باهظاً كالذي دفعته شعوب اخرى، اال ان الدفع والكلفة األعلى جـاءا الحقـاً،                   1946

  .ل يدفع ثمن استقالل ارادتهحيث ظل االردن وما يزا
اذ ليس من السهل ان تكون ارادة بلد ما مستقلة تماماً وهو مجاور لكيان يقوم على االغتـصاب والقتـل                    
بدعم من قوى عالمية، كما انه ليس سهالً ان تصمد هذه االرادة بوجه التدخالت اذا كان البلـد محاطـاً                    

 بينما هو في حالة سعي دائم لحل ازمة الرغيف وكوب           بدول اكبر منه مساحة واكثر عدداً واغنى موارد،       
  .الماء

االردن لم يستكن ولم ينحن ال لألعداء وال لغيرهم، وظل يركب الصعاب، وينتقل من تحد الى آخر، يقهر                  
  .القهر وال يتنازل او يرهن قراره او ارادته، وكان وما يزال يدفع ثمن السيادة والحرية بطيب خاطر

 وما زال مستمراً، وقـد      1946تقالل بكل تعبيراته من حرية وتنمية، استحق منذ العام          الثمن اآلجل لالس  
تجسد هذا الثمن غالياً بتضحيات قدمها االردنيون وقيادتهم في حروب األمة كلها، حيث كـانوا االكثـر                 
 سخاء في بذل الدم دفاعاً عن شرف العرب وطهر التراب، وكانوا االكثر صبراً وصموداً فـي مواجهـة                 
اكثر من حصار استهدف قوتهم وطوق اطفالهم نتيجة تمسكهم بالثوابت الوطنية التي ورثوها عن آبـائهم                

  .واجدادهم
ما ان بدات مالمح الدولة الحديثة بالتشكل، عندما وصل ركب الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين، ارض                

 االردنيون بقيـادة الهاشـميين،      االردن، حتى انطلقت مسيرة االعمار والبناء بهمة سابقت الزمن، وحقق         
  .وخالل جيل واحد ما لم تحققه دول اخرى عبر اجيال متعاقبة وبامكانيات ال تعرف الحدود

ظل االردن وفيا لرسالته المنبثقة عن اشرف وانبل ثورة عرفها العرب في تاريخهم الحديث، ثورة اطلقها                
وبة في كل االقطار ليعيشوا احراراً كرمـاء،        الشريف ابن االشراف الحسين بن علي دفاعا عن ابناء العر         

وفي سبيل هذه الرسالة ووفاء لتضحيات اآلباء وارواحهم، سيظل االردنيون بقيادة الهاشميين جيال بعـد               
  .جيل، رماح العروبة التي ال تنكسر وراياتها األعلى بإذن الخالق األعلى
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وارث .  قائدنا عبداهللا الثاني ابـن الحـسين       حمى اهللا االردن وصان ترابه من طمع الطامعين وليحفظ اهللا         
اطهر رسالة ويعز ملكه، وأسبغ على الشعب االردني النبيل نعماً تفرح نفوسه وعزيمة ترد الكيـد عنـه                  

  .وايماناً يثبته على الحق
  25/5/2011، الرأي، عمان

  
  !ضد الدولة الفلسطينية... جولة أوباما األوروبية .59

  هاورد الفرانشي
 يحمل أوباما معه في زيارته إلى أوروبا التي ستمتد خالل األسـبوع الجـاري، األفكـار                 من المتوقع أن  

الرئيسية التي تناولها في خطابه حول الوضع في الشرق األوسط واالضطرابات التي تمر بها المنطقة بما                
 فيها اقتراحه الداعي إلى دعم اإلصالحات السياسية الجارية في مصر وتـونس مـع تقـديم مـساعدات                 

  .اقتصادية دولية إلنجاح عملية االنتقال الديمقراطي وحماية المصالح األميركية والغربية
لبلـوغ  " القـرارات الـصعبة  "لكن بعد حثه إلسرائيل في خطابه ليوم األحد الماضي على ضرورة اتخاذ    

 يبـدو أن    السالم مع الفلسطينيين قبل أن يصبح ذلك صعباً وسط التغيرات الكبرى الزاحفة على المنطقة،             
أمام الرئيس األميركي مهمة أخرى ال تقل أهمية متمثلة في إقناع األوروبيين بعدم دعم إعـالن الدولـة                  
الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل من قبل األمم المتحدة، حيث يخطط الفلسطينيون لرفع قـضيتهم إلـى                 

  .الجمعية العامة للتصويت على قرار يعلن الدولة المستقلة
وباما أن أوضح في خطابه حول الشرق األوسط الذي أدلى به في وزارة الخارجية يوم األحد                وقد سبق أل  

الماضي أن الخطط الجارية على قدم وساق في أروقة األمم المتحدة للتصويت علـى طلـب تقـدم بـه                    
 الفلسطينيون إلقامة دولتهم المستقلة لن يحقق أي شيء ملموس للتطلعات الفلسطينية، بل وصـف أوبامـا             

هذه المساعي بالمحاوالت غير المناسبة لعزل إسرائيل، مؤكداً معارضة الواليات المتحـدة للمحـاوالت              
الفلسطينية إلعالن دولتهم على نحو انفرادي، وسيحاول أوباما خالل زيارته لثالث دول أوروبية إقنـاع               

  . أوساط األمم المتحدةقادة تلك الدول برفض المقترح الفلسطيني الذي بدأ بالفعل يكسب بعض الزخم في
ولدى بعض الدول األوروبية التي ترى في تعطل عملية السالم وتعنت الحكومة اإلسرائيلية تبريراً كافياً               

لذا يبقى من العوامل األساسية التي سـتحدد  . لمنح الفلسطينيين حقوقهم في الحصول على دولتهم المستقلة     
مدى تمكنه من إحياء عملية السالم المتعثرة، وضخ دمـاء          نجاح أوباما في مسعاه لدى القادة األوروبيين        

جديدة في أوصالها المتصلبة لعلَّ ذلك يقنعهم بمنح المزيد من الوقت لجهود السالم وتـأخير االعتـراف                 
  . بالدولة الفلسطينية

ـ  "ستيفن كوهن "ومن بين الذين يعتقدون في إمكانية تأجيل األوروبيين لمشروع الدولة الفلسطينية             يس ، رئ
يمكن إقناع األوروبيين بالعدول عن التـصويت       : "معهد السالم والتنمية في الشرق األوسط بأميركا قائال ً        

في األمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية فقط، لو بدت أن األمور تتحرك على األرض، وبـأن عمليـة                  
، وبأن ال شيء في األفق،      السالم ستنطلق على نحو جدي، لكن إذا ما شعروا بأن الوضع الراهن مستمر            

  ".فال شك أنهم سيصوتون لصالح الدولة الفلسطينية المستقلة
والحقيقة أنه ال أحد يشك في عدم تصويت األغلبية في الجمعية العامة لألمم المتحدة على مشروع الدولة                 

بنية لحقوقهم، لكن مـع     بالنظر إلى العديد الكبير للبلدان النامية واإلسالمية المتعاطفة مع الفلسطينيين والمت          
ذلك يسعى أوباما إلى تفادي تصويت األوروبيين بنعم لما يمثلونه من ثقل في العالم الغربي، األمر الـذي                  
سيعمق ليس فقط من عزلة إسرائيل، بل الواليات المتحدة أيضاً، إال أن المفتاح األساسي لمستقبل عمليـة                 

ور العالقة بين أميركا وإسرائيل ال يخرج عن سياسة         مضاف إليها تط  " ستيفن كوهن "السالم برمتها حسب    
الدولة اليهودية الداخلية وتفاعلها مع المتغيرات الجديدة والمطالب التي أعلنها أوباما في خطابه، فقد أكـد                
أوباما يوم األحد الماضي أنه يتعين على المفاوضات أن تنطلق من موضوع األراضي واألمن مع استناد                
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 وإجراء التغيرات المناسبة فيما يتعلق بتبادل األراضي باعتباره أساسـاً لترسـيم             1967ذلك على حدود    
  .الحدود بين الطرفين ورسم مالمح الدولة الفلسطينية المستقلة

ركز " إيباك"وعندما جاء رفض نتنياهو في خطاب الجمعة أمام لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية              
إطالق عملية السالم في هذه اللحظة، مستنداً في تبرير ذلك علـى اتفـاق              على األسباب التي تحول دون      

  ".حماس"و" فتح"المصالحة األخير بين 
ويبقى السؤال المطروح حالياً ما إذا كان نتنياهو سيختار في خطابه المقرر إلقاؤه أمام جلسة الكونجرس                 

 البيت األبيض عندما عبر عالنيـة عـن         المشتركة تليين مواقفه والعدول قليالً عما بدا وكأنه مواجهة مع         
 في لقائه الصحفي مع أوباما، أم أنه سيصر على مواقفه، علماً            1967معارضته لفكرة الرجوع إلى حدود      
يرون بأن الكرة اليوم باتت في الملعب اإلسـرائيلي، ال    " ستيفن كوهن "أن العديد من المراقبين ومن بينهم       

ا على نتنياهو لتخفيف نبرته وعدم الذهاب بعيداً فـي معارضـته            سيما النخبة السياسية واحتمال ضغطه    
  .لمقترحات أوباما

ولعل من المؤشرات الدالة على الطريق التي يمكن لنتنياهو اختيارها الخطاب الذي ألقاه رئيس الـوزراء                
ا واضـحاً   اإلسرائيلي يوم األحد الماضي أمام لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية بواشنطن، إذ بد            

، ألن هذه األخيرة ال تحبذ تحويـل        "آيباك"ال يملك الدعم المطلق من      "أن نتنياهو   " سيتفين كوهن "للمحلل  
الخالف بين نتنياهو وأوباما إلى مشكلة كبيرة واالنتقال من مجرد هوة في األفكار إلـى شـرخ واسـع                   

  ". يصعب ردمه، أو احتواء تداعياته
 الضغط اليهودية األقوى في الواليات المتحدة دفع األمور إلـى حافـة             فلمصلحة إسرائيل ال تريد جماعة    

الهاوية والحفاظ على متانة الموقف األميركي الذي في النهاية تحتمي وراءه الدولة اليهودية وتعول عليه               
  .إلنقاذها من الضغوط السياسية الدولية

  »كريستيان ساينس مونيتور«
  25/5/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  "إسرائيل"حلم القضاء على اليهود وحماس و .60

  دوري جولد
قادة حماس يحاولون إقناع الغرب عدم األهمية الكبيرة لميثاق حماس والذي ينص ضمن أهدافـه علـى                  

  .القضاء على كل اليهود ،  وفي نفس الوقت يعلنون بأنهم لن يغيروا في الميثاق أي بند
ايو بالقاهرة يبدو أن االفتراضية القائلة بأن الـضغط          م 4منذ توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في         

هذا األمر صحيح بالنسبة للكونغرس األمريكـي ولكـن         .  السياسي على اسرائيل قد زال هو أمر بديهي       
ضمن نخب أوروبية كثيرة وأيضا ضمن مسؤولين حكوميين أميركيين سابقين فإن رفض مطلق لحمـاس               

  .غير موجود
 حين فـازت بانتخابـات      2006با يحاولون تعزيز التحاور مع حماس منذ        يوجد أطراف رسمية في أورو    
 تمت مقابلة اثنان من البرلمانيين الفرنـسيين        2009وعلى سبيل المثال في     . المجلس التشريعي الفلسطيني  

وبعدها بشهر قام وفد بريطاني برئاسة عضوه البرلمان السابقة جيني تونـغ            .  مع خالد مشعل في دمشق    
  .د مشعل في بيروتبمقابلة خال

وفي مقابالت مع عدد ليس بقليل من أعضاء  البرلمان البريطاني تم مساواة حماس بالجيش األيرلنـدي،                 
ومـن  .  ومن ثم طالب هؤالء األعضاء اسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية كما حصل في شمال أيرلنـدا      

بين ، ومـارتين فرامفتـون واللـذان        الجدير ذكره بأن اثنين من العلماء البريطانيين من كامبريدح جون           
،  تحـدثوا فـي هـذا        " نتحدث مـع اإلرهـابيين      " تخصصا في موضوع الجيش األيرلندي ألفوا كتاب        
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الموضوع وأوضحوا أن الجيش األيرلندي لم يشكل خطر وجودي على بريطانيا في حـين أن أهـداف                 
  .حماس لن يتم تحقيقها بدون تدمير اسرائيل

ركيين سابقين وبينهم مارتين إنديك ، وريتشارد هاس، فقد عبروا عـن أن أي              وحتى ضمن مسئولين أمي   
  .اتفاق بدون حماس سيكون مصيره الفشل

،   فقد أعطت نيويـورك تـايمز         2007وحتى ضمن الصحافة األميركية القريبة من الفكر األوروبي في          
اثنـان مـن    .  قفـه والواشنطن بوست مساحة واسعة ألحمد يوسف مستشار اسماعيل هنية لطـرح موا           

مستشاري األمن القومي السابقين ألمريكا زبيغنيف برجنسكي، وبرنت سكوكروفت أبـدوا دعـم علنـي               
   .2009لحوار أمريكي مع حماس في مارس 

 أعرب محللين دوليين كثر عن أملهم بأن اعتالء حماس للسلطة في غزة ستلزم حماس بتبنـي                 2006في  
 حينها حماس بفرصة للحصول على أرباح كثيـرة  ومـساعدات            حظيت.  طريقة براغماتية ومرنة أكثر   

. نبذ اإلرهاب، اعتراف بدولة اسرائيل وتطبيق االتفاقيات الـسابقة        :  دولية لو أنها تبنت مطالب الرباعية     
ولكن حماس لم تُغرى حتى من حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة  وظلت متمـسكة بأيـديولوجيتها                  

لن نبيع شعبنا أو مبادئنـا      : " 2006خالد مشعل كتب في الجارديان في مارس        .  يلالداعية لتدمير اسرائ  
  ".مقابل مساعدات أجنبية

رجل اإلخوان المسلمين في بريطانيا بأن قيادة حمـاس         . في كتابه عن تاريخ حماس يقول عزام التميمي       
 11ات عقب أحـداث     ، ونبع من التطور   2005 و 2003وأن هذا النقاش دار بين سنوات       . ناقشت ميثاقها 

محمود الزهار المرشح لمنصب    .  سبتمبر،  ولكن في نهاية األمر قررت قيادة حماس عدم تغيير الميثاق           
وأنه لن يتم تغييـر أي      .   بأن حماس ملتزمة أيديولوجياً بميثاقها     2006وزير الخارجية  صرح في يناير       

  .كلمة فيه
 هو ميثاق عنصري متطرف،  ويبـدأ بعبـارة          1988وكما هو معروف فإن ميثاق حماس الذي كُتب في          

اسرائيل قامت وستستمر في الوجود حتى يزيلها اإلسالم        " مؤسس اإلخوان المسلمين حسن البنا الذي قال        
لن يأتي يوم القيامة حتـى يقاتـل        " في البند السابع  وبما يتعلق بيوم الحساب كُتب          ". كما أزال من قبلها     

  وفي الميثاق كُتب أيضا بأن اليهود مسئولين عن كل الحروب الكبيرة فـي               ".المسلمون اليهود ويقتلوهم    
  .التاريخ ودليل على ذلك ما كُتب في بروتوكوالت صهيون

من غيـر   : " حاو ل مشعل التقليل من أهمية الميثاق وقال          2009في مقابلة مع النيويورك تايمز في مايو        
مـع ذلـك مـن الواضـح أن     "  سنة20تابتها قبل الواقعي أن يتصلب المجتمع الدولي حول جمل تمت ك      

وهـذا  . إصرار مشعل وحماس في عدم تغيير الميثاق هو الدليل األكبر على أهمية الميثاق في نظـرهم               
  ".  المقاومة المسلمة" األسبوع تحدث مشعل عن مواصلة الكفاح المسلح 

ت العنـصرية الرئيـسية التـي       الطريقة األجدى لفهم واقعية ميثاق حماس هو متابعة استخدام المصطلحا         
  .تظهر في الميثاق على أيدي عناصر حماس  المسؤولين عن نشر هذه اإليديولوجية

  "الركيزة األساسية دون تغيير" 
مثال على  .  أجندة حماس لإلبادة الجماعية تحدد الخطاب العام اتجاه اليهود بين زعماء حمساويين كثيرين            

عي عن حماس والذي يشغل عميد كلية الشريعة ورئيس لجنـة           ذلك يونس األسطل عضو المجلس التشري     
نحـن  :"  عن محرقـة اليهـود   2008وقد كتب األسطل في مارس . اإلفتاء  في الجامعة اإلسالمية بغزة   

  ". متأكدين وعلى يقين بأن المحرقة ستكون من نصيب اليهود
قـاف فـي خـانيونس وقيـادي        الشيخ سليمان الفرا مدير األو    :  األسطل هو مثال واحد من بين كثيرين      

،  2010حمساوي كبير وصف كيفية تدمير اسرائيل  في خطبة في مسجد الكتيبة الخضراء فـي مـارس    
 بأن تدمير اليهـود هـي أحـد         2008والشيخ محسن أبو عيطة قالها ببساطة في قناة األقصى في يوليو            

  ".البركات التي ستحل بفلسطين
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:"  وتم بثه على تلفزيون حماس قال بخصوص اليهـود           2010ر  والزهار أيضا في خطاب ألقاه في نوفمب      
بعد وقت قصير على اتفاق المـصالحة       ."  وليس لهم أي مستقبل بين أمم العالم        .... ليس لهم مكان بيننا     

مع حماس أوضح الزهار في مقابلة مع الجزيرة بأن المصالحة مع فتح لم تأتي علـى حـساب مبـادئ                    
  .لسياسية لحماس ستبقى كما هي دون تغييروأضاف بأن الركيزة ا.  حماس

في األشهر القريبة من المنتظر أن تستلم اسرائيل النصائح         .  لإليجاز فإن ميثاق حماس موجود دون تغيير      
ولكن الفروقات بين حماس التي تسعى لتـدمير اسـرائيل وبـين            .  من دول أوروبا للتحاور مع حماس     

ومـن هنـا    .   منظمات إرهابية مختلفة هي فروقات جوهرية      حوارات أخرى قام األوروبيين بإدارتها مع     
  .تظهر الحقيقة وبعد اختيار أبو مازن التحالف مع حماس فإنه فعليا يقوم بإبطال كل ركائز عملية السالم

  "إسرائيل اليوم"
  24/5/2011نشرة قدس نت، ترجمات الصحف العبرية، 
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