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***  

  
  فلسطين اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية تقرر التوجه لألمم المتحدة لطلب عضوية .1

ية التوجه الى االمم المتحدة في سبتمبر المقبل لطلب         قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العرب      :الدوحة
واصدرت اللجنة بيانا    . وعاصمتها القدس الشرقية   1967العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام        

في ختام أعمالها مساء امس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الـوزراء                   
ن عشر نقاط بعد اإلعراب عن التقدير للموقف الذي عبر عنـه الـرئيس              وتضمن البيا  .وزير الخارجية 

األمريكي باراك اوباما في خطابه بتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيـو                 
  . وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر واألردن وإسرائيل1967

ية السالم، بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب       وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية كاملة عن فشل عمل       
، وعلى االستمرار في نـشاطها      1967الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام          

االستيطاني وخاصة في القدس الشرقية بديالً عن السالم، برغم اإلجماع الـدولي علـى عـدم شـرعية                  
بمراجعة مواقفه والدفع إلى توازنه حفاظاً على المـصالح         المستوطنات، كما طالبت الكونجرس األمريكي      
  .األمريكية والدور األمريكي في تحقيق السالم

وقررت اللجنة اتخاذ اإلجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في األمم المتحدة، والطلب من مجموعـة               
لدول األعضاء اإلعداد لوضع    عمل تتكون من رئيس اللجنة واألمين العام ودولة فلسطين ومن تراه من ا            

هذه اإلجراءات موضع التنفيذ، ومتابعة في األمم المتحدة، والطلب من السيد عمرو موسـى باسـتكمال                
  ".دوره في هذا اإلطار، وكذلك المشاركة في مجموعة العمل واستمراره في متابعة هذا الموضوع
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إجراء االتصاالت الالزمة لحشد الـدعم      عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات و       "وأكدت اللجنة   
المطلوب من أعضاء مجلس األمن والتجمعات السياسية والجغرافية في األمم المتحدة بما يسمح بـصدور               

  ".هذا القرار
، وقـررت   1967وأعربت اللجنة عن التقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس خطوط             

ولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، أسهاماً فـي             دعوة الدول التي لم تعترف بالد     "
تعزيز اإلجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على األراضـي التـي احتلـت عـام                  

1967."  
 23وعبرت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية عن تقديرها موقف االتحاد األوروبي في بيانه بتاريخ               

، والذي شدد على وجوب احترام القانون الدولي واعتماد مبدأ الدولتين علـى خطـوط               2011أيار  /مايو
 كأساس للحل، مع التأكيد على عدم شرعية وبطالن اإلجراءات اإلسرائيلية في القـدس الـشرقية                1967

لية لتفعيـل هـذا     وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة دول االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عم          
  .الموقف

وشددت اللجنة على ان تحقيق األمن لن يتم إال من خالل الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربـي                  
اإلسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تضمن االنسحاب الكامل والشامل من األراضـي العربيـة                

ي األراضي الفلسطينية، وتدعو اللجنة الـرئيس       المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد اإلسرائيلي ف        
  .أوباما االستمرار في جهوده على هذه األسس

وجددت اللجنة التأكيد على الموقف العربي بأن السالم العادل والشامل مـع إسـرائيل لـن يتحقـق إال                   
 1967باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضـي العربيـة المحـتلة إلى خـط الرابـع من يونيـو             

  .بما في ذلك الجوالن السوري المحتل واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان
  29/5/2011، الشرق، الدوحة

  
  راف بالدولةتألمم المتحدة لإلعلقد تلجأ الى تشديد الحصار بسبب توجهنا " إسرائيل:"عباس .2

مجلـس االمـن خيـار       محمود عباس ان الذهاب الـى        رئيس السلطة الفلسطينية  اعلن   :الشرق-الدوحة
وقال ابو مازن اننـي ال انـاور، حكومـة           .فلسطيني عربي البديل عنه في ظل انسداد افق المفاوضات        

وقال في   .نتنياهو لم تدع خيارا آخر امام المفاوضات بعد خطاب نتنياهو االخير في الكونجرس االمريكي             
اوضات، لكن يبدو انه ليس هناك افق لهذه        خيارنا هو المف  "كلمة خالل اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية        

  ".المفاوضات بسبب التعنت االسرائيلي ولهذا فان اللجوء الى االمم المتحدة خيار اساسي
ولوح عباس الى ان اسرائيل قد تلجأ الى تشديد الحصار على االراضي الفلسطينية بسبب هـذا القـرار                  

ت بتنفيذ بعض العقوبات نتيجة المصالحة الفلـسطينية        وقال انها بالفعل بدأ   .. الفلسطيني الذي البديل عنه   
االخيرة مطالبا بتشكيل شبكة امان عربية لدعم صمود الفلسطينيين بسبب الحصار القائم والمتوقع تشديده،              

  .مع اصرار السلطة على اللجوء الى االمم المتحدة النتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية
 -الرئيس االمريكي باراك اوباما بخصوص مبدأ اقامـة الـدولتين         ورحب ابو مازن بما جاء فى خطاب        

واصفا ذلـك   ..  وان تكون الدولة الفلسطينية ذات حدود مع مصر واسرائيل واألردن          -فلسطين واسرائيل 
بانها خطوة ايجابية يمكن ان يبنى عليها داعيا االدارة االمريكية الى ان تطلب من اسرائيل الموافقة على                 

  . لكي يتم التفاوض فيما بعد على قضايا الحل النهائي1967امة دولة فلسطينية على حدود مبدأ وفكرة اق
واكد ان الحكومة االسرائيلية افسدت ما جاء فى خطاب اوباما باتخاذ اجراءات على االرض تعكس عدم                

ن نتنيـاهو   وقـال ا  .. التزامها بالشرعية الدولية وبما اعلنه نتنياهو امام الكونجرس االمريكي وااليبـاك          
 اعلن رئيس   67مستمر فى عملية االستيطان، وفي الوقت الذي تحدث فيه الرئيس اوباما حديثا عن حدود               
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الحكومة االسرائيلية عن ألوف المستوطنات في مدينة القدس والضفة الغربية وهذا دليل على انه اليريـد                
  .الوصول الى حل

ان وضع نتنياهو تصوره للحل والمتمثل فـى ان         وتساءل الرئيس الفلسطيني عن جدوى المفاوضات بعد        
القدس الموحدة عاصمة ابدية السرائيل وانه ال عودة الي الجئ فى مناطق اسرائيل وان دولة فلـسطين                 
منزوعة السالح، وان يبقى الجيش االسرائيلي فى غور األردن لحماية امـن اسـرائيل، وضـم الكتـل                  

  .لبند الجديد وهو ضرورة االعتراف بيهودية اسرائيلالى جانب ا..االستيطانية الى دولة اسرائيل
وتابع ..  رفض السلطة القاطع لما جاء فى خطابات نتنياهو بخصوص قضايا المرحلة النهائية            عباسواكد  

ان كل ما طرحه نتنياهو من قضايا فى خطاباته امام الكونجرس االمريكي وااليباك نسف كل شئ ولـم                  
على ماذا نتفاوض بعد ان حسم نتنياهو كل القضايا فى خطاباتـه     "اءل  وتس.. يعد هناك اساس للمفاوضات   

  ".واجاب عن كل قضايا المرحلة النهائية
 والالجئين والقدس وعلى اسرائيل الموافقة على       67ان أوباما طرح قضايا هامة مثل حدود        "وقال عباس   

اذا تركنـا   "ت وقـال    كما طالب بوقف االستيطان ووضع جدول زمني للمفاوضـا        ".. بحث هذه القضايا  
  ".المفاوضات مفتوحة فلن نصل الى حل مع اسرائيل

  29/5/2011، الشرق، الدوحة
  

  من تنطبق عليه شروط العبور له حق التنقل: مسؤول معبر رفح بالسفارة الفلسطينية .3
، إن  في القاهرة  قال محمد شعث، مسؤول معبر رفح بالسفارة الفلسطينية       :  يسري محمد  - رفح المصرية 

سافرين الذين تنطبق عليهم شروط العبور الجديدة أصبح لهم حق التنقل بين الجانبين من دون تنسيق،                الم
 فلـسطيني   500وتابع القول إن أكثر من      . مضيفا أن ذلك سيساعد على زيادة أعداد العابرين بشكل كبير         

د أصحاب الفنـادق    وقال أح . عبروا في االتجاهين خالل الساعات الخمس األولى من بدء العمل بالمعبر          
جميع غرف الفندق أصبحت مشغولة بسبب توافد أعدادا        «بوسط مدينة العريش، واسمه محمود سالم، إن        
وقال مصدر أمني إن أعدادا كبيرة من الفلـسطينيين         . »كبيرة من الفلسطينيين استعدادا للدخول إلى غزة      

ـ           ات المـصرية األخـرى اسـتعدادا       وصلوا بالفعل من مختلف الدول العربية ومن المقيمين في المحافظ
للدخول، بعضهم يقيم في الشاليهات بمدينة العريش، والبعض اآلخر يقيم لدى أقارب لهم بمدينتي الـشيخ                

  .زويد ورفح
 29/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أزمة في اجتماع القاهرة األخير بين فتح وحماس ": الشرق األوسط" .4

أن خالفا كبيرا نشب بين وفدي حركة فـتح وحمـاس           » ألوسطالشرق ا «علمت  :  صالح النعامي  - غزة
خالل جولة الحوار األخيرة في القاهرة حول قضية عرض الحكومة االنتقالية القادمـة علـى المجلـس                 

ـ     . التشريعي الفلسطيني  ، أن ممثلي حركـة     »الشرق األوسط «وذكرت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ل
ض الحكومة على المجلس التشريعي، وأن يـتم االكتفـاء بحلفهـا            فتح طلبوا خالل هذه الجولة عدم عر      

، وهو مـا رفـضته حركـة        )أبو مازن (ورئيسها اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس         
وأشارت المصادر إلى أن فتح تريد إعادة سابقة حكومة سالم فياض التي استمدت شرعيتها              . حماس بشدة 

  . رية أمام الرئيس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعيمن أدائها اليمين الدستو
واعتبر ممثلو حماس عدم عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل ثقته، يعني إضفاء شرعية علـى                
تعطيل دور المجلس وتجاوز الصالحيات التي منحها له القانون األساسي، الذي ينص بوضـوح علـى                

وحذر ممثلو حماس من أن إصـرار فـتح         . اشرتها مهامها وجوب عرض الحكومة على المجلس قبل مب      
. على هذا الطلب، يعني تهديد فرص تطبيق اتفاق المصالحة برمته، وإعادة األمور إلـى المربـع األول                
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وذكرت المصادر أن فتح تخشى أن يمثل عرض الحكومة على المجلـس التـشريعي مـسوغا لتطبيـق               
النقسام، حيث كانت تلتئم كتلة حماس البرلمانيـة بـصفتها          القرارات التي اتخذها المجلس خالل مرحلة ا      

وأوضحت أن عباس يخشى بشكل خاص أن يطالب المجلس بالنظر          . تحظى بأغلبية المقاعد، بأثر رجعي    
  .في المراسيم والقرارات التي اتخذها خالل فترة مرحلة االنقسام، في حال التئامه

يس عباس يصر على تكليف سـالم فيـاض تـشكيل           أن الرئ » الشرق األوسط «من ناحية ثانية، علمت     
الحكومة االنتقالية بفعل الظروف التي سادت في أعقاب خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، وخـشية               
عباس أن تستغل هوية رئيس الحكومة القادم والتركيبة الشخصية لها في مساعدة تل أبيب وواشنطن فـي        

وأشارت المصادر إلى أن عباس تباحـث مـع         . يدة ومحاصرتها إقناع دول العالم بمقاطعة الحكومة الجد     
ممثلي الحكومة المصرية حول هذه النقطة وأنه تمكن من نيل دعمهم، كما انضم المـصريون للجهـود                 

وأوضحت المصادر أن حماس ما زالت ترفض ذلـك بـشدة،   . الهادفة إلقناع حماس بقبول تكليف فياض     
. تها وتعقب قادتها وعناصرها ومؤسساتها في الـضفة الغربيـة         بسبب ما تعتبره دوره الكبير في محارب      

وأوضحت المصادر أن فياض وبشكل مفاجئ أجرى في اآلونة األخيرة اتصاالت مع قيادات من حماس،               
وقالـت  . مشيرة إلى أن هذه االتصاالت لم تنجح في تغيير موقف الحركة الحازم من رفض تعيين فياض               

افق الحركة على تولي فياض منصب وزارة المالية في الحكومة الجديدة،           المصادر إن هناك احتماال أن تو     
  .ولكن ضمن شروط وتصور يتم التوافق عليه مسبقا

 نائبا بحملة إلبقاء فيـاض علـى        15وفي ذات السياق، نفى رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك قيام           
 نائبـا مـن     15نشر حول قيام    وأكد الدويك في تصريح صحافي عدم صحة ما         . رأس الحكومة الجديدة  

  .حماس بحملة إلظهار أهمية بقاء فياض على رأس السلطة، معتبرا أن الخبر ال أساس له
  29/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
    حماس تنفي موافقتها على فياض رئيساً لحكومة المصالحة  .5

م فيـاض رئيـساً     نفت حركة حماس، أمس، أن يكون هناك توافق مع حركة فتح على اختيار سال              :غزة
عن نائب رئيس كتلة    ” يو بي آي   “ وكالة ونقلت. لحكومة الكفاءات المراد تشكيلها تنفيذاً التفاق المصالحة        

  .حماس البرلمانية إسماعيل األشقر، أن فياض غير مطروح نهائياً لرئاسة الحكومة المقبلة 
  29/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   لتشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق المصالحةعباس في القاهرة اليوم": الدستور" .6

اكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس سيقود وفد حركة فتح في القاهرة اليوم              : القدس المحتلة 
االحد إلتمام المصالحة مع حركة حماس وتشكيل حكومة التكنوقراط الفلـسطينية لمواجهـة التحـديات،               

  .وعدم الرضوخ للضغوط اإلسرائيلية واألمريكيةمؤكدة ان عباس مصمم على اتمام المصالحة 
وقال بركات الفرا سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أن الرئيس عباس سيعقد                
لقاء غدا االثنين فى القاهرة مع رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المشير محمد حـسين طنطـاوي                 

واضـاف أن الـرئيس   . طقة خاصة االوضاع على الساحة الفلـسطينية لبحث تطورات االوضاع فى المن  
عباس سيطلع المشير طنطاوي خالل اللقاء على طبيعة االتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية حاليـا               
بشأن حشد التأييد الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطينى ونتائج اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الـذي                

  . الدوحة وسيبحثا العالقات الثنائية بين البلدينعقد أمس في
ويرافق عباس فى زيارته للقاهرة، التي تبدأ بعد ظهر اليوم األحد وتستمر لمدة يـومين، رئـيس دائـرة                   
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيـل              

وقالت المـصادر ان الـرئيس عبـاس        . ي للرئيس السفير مجدي الخالدي    أبو ردينة والمستشار الدبلوماس   
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 ايام تقريباً والتي انـضم      10ينتظر نتائج اجتماعات وترتيبات اللجنة الرئاسية التي تعمل في القطاع منذ            
لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث قبل يومين من اجل وضع اللمـسات االخيـرة               

  .رك الفلسطينية المقبلةعلى خطة التح
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك توافقًا على المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، وأبـرزهم محمـد      
مصطفي، وهو خبير مالي فلسطيني معروف بصالته الوثيقة بدوائر اقتصادية دولية، وكذلك مأمون أبـو               

 من النائب جمال الخـضري      شهال رجل األعمال، والذي طرحتهما حركة فتح، فيما طرحت حماس كال          
وسينحصر االختيار بين أبو شهال وسـنقرط، كونهمـا األعلـى           . ووزير التخطيط السابق مازن سنقرط    

أسهما، وهناك توافق بين فتح وحماس على اختيار أحدهما لشغل المنصب، كما أن هـذين االختيـارين                 
  .يحظيان أيضا بدعم القاهرة

  29/5/2011، الدستور، عمان
  

  وقف بان كي مون من سفن المساعدات لغزة تشجيع لالحتالل على عدوانهم: حماس .7
استهجنت حركة حماس بشدة دعوة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لعـدم إرسـال سـفن                  : غزة

مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، معتبـرة أن هـذا                  
  ".لى االستمرار في حصاره وعدوانه ضد الشعب الفلسطينييشجع االحتالل ع"الموقف 

إننا : "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل          
في حركة حماس نستهجن بشدة موقف األمين العام الداعي إلى عدم إرسال سفن جديدة لنقل المـساعدات                 

  !".قطاع غزة، بحجة منع تدهور الموقف في الشرق األوسطإلى أهلنا المحاصرين في 
تجاوز خطير للمبادئ التي قامت عليها األمم المتحدة، ومخالفـة صـريحة            "وأضافت أن تلك الدعوة هي      

للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفير المساعدات اإلنسانية للمحاصرين             
  ".عبر ممرات آمنة

  28/5/2011، لمركز الفلسطيني لإلعالما
  

  حماس تدعو مصر إلى عدم االلتفات للضغوط اإلسرائيلية بشأن معبر رفح .8
دعت حركة حماس السلطات المصرية إلى عدم االلتفات للضغوط التي تمارس عليهـا،             : )فلسطين(رفح  

ن صـباح اليـوم الـسبت       بشأن فتح معبر رفح مع قطاع غزة والذي بدأ العمل فيه بشكل دائم اعتبارا م              
  ".فارغة المضمون"، معتبرة التهديدات اإلسرائيلية بتحميل مصر المسؤولية عن القطاع )28/5(

وقفة شـكر لمـصر     " حماس"وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، خالل كلمة له أثناء تنظيم             
ضمون وال معنى لها، ويجب على      إن التهديدات الصهيونية فارغة الم    : "على بوابة معبر رفح اليوم السبت     

غزة جزء من فلسطين، لذلك قرار فتح المعبـر ال          : "، مستطردا "الجميع بما فيها مصر عدم االلتفات لها      
  ". يلغي المسؤولية القانونية لالحتالل عن غزة

تُستكمل الخطوات المصرية بالوصول لمعالجة قضية المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة          "وعبر عن أمله بأن     
الممنوعين من السفر؛ حيث أن هذه المشكلة ما زالت بدون حل، وال بد من وضع حل لها فـي أقـرب                     

، داعيا القيادة المصرية إلى أن تسهم في تطوير المعبر ليتحول من تنقل األفراد فقط إلـى تبـادل                   "وقت
  .تجاري

فلسطيني وتقديره للقرار   هذه الوقفة تأتي للتعبير عن شكر الشعب ال       ": "حماس"وأضاف القيادي في حركة     
خطوة على طريق كسر الحصار، وعلـى       "، معتبرا أن فتح المعبر      "المصري بفتح معبر رفح بشكٍل دائمٍ     

  .، على حد تعبيره"طريق تحسين وتطوير العالقة بين حماس والقاهرة
  28/5/2011قدس برس، 
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  مصر إعادة فتح معبر رفح  ترحب بالقرار فصائل فلسطينية .9

 بالقرار المصري بفتح معبر رفـح الحـدودي          فلسطينية رحب قياديون في فصائل   : القصيرنادر   –رفح  
اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح صـحفي لـه               و .بشكل دائم 

أمس أن إعادة فتح معبر رفح باكورة نتائج توقيع اتفاق المصالحة الذي ينتظر المواطنون تعبيرات أخرى                
 مضمونه، خاصة على مستوى تفاصيل حياتهم اليومية وما يتعلق بإنهاء آثار االنقسام والعمل علـى                عن

معالجة المظالم التي لحقت بالكثير منهم، وإنفاذ القانون في المجاالت كافة بعيدا عن المزاجية واالرتجال،               
  .ي واإلعالميوالبدء بالخطوات الالزمة لتعزيز الوحدة على المستويات السياسي والميدان

من جانبه، أدان زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين تـصريحات               
الوزير اإلسرائيلي متان فيلنائي حول قرار القيادة المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم مرحبا في الوقـت                 

ع الحصار عن قطاع غزة كإحدى      ذاته بالخطوة المصرية، معتبرا أنها تصب في االتجاه الصحيح نحو رف          
  . كانون األول25ثمار ثورة 

  29/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  زيارة نتنياهو لواشنطن القت صدا سلبيا في الصحافة االوروبية: جمال نزال .10
جمال نزال ان رصدا اعالميا قامت به حركة فـتح سيـصدر            . قال المتحدث باسم حركة فتح د     : رام اهللا 

] رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية     [ي موقع مفوضية الثقافة واالعالم التابعة لحركة فتح أن زيارة           اإلثنين ف 
وقـال نـزال ان     . نتنياهو لواشنطن كانت بمثابة كارثة عالقات عامة مع الـصحافة األوروبيـة           بنيامين  

بامـا لقـي    الظهور المفرط بالغرور لنتنياهو أمام الكونغرس وتحديه السافر لمواقف الرئيس المضيف أو           
كما جاء في   » عاصفة رمال تسمى بيبي   «صدا سلبيا جدا في الصحافة األوروبية التي وصفه بعضها بأنه           

  .صحيفة نويي تسوريشه
 1967وقال نزال ان بيان وزراء خارجية الدول األوروبية يوم اإلثنين الماضي بـشأن اعتبـار حـدود                  

طلسي على هذا المبدأ بمـا يحاصـر الموقـف          كمرجعية للتفاوض ينبئ بامكانية توفير اجماع عابر لأل       
الصحافة األوروبية حسب قراءتنا تعي جيدا نقاط ضعف الموقف المتشدد لنتنياهو           : واضاف. االسرائيلي

واعتبرت فـتح   . وظهوره المتغطرس في واشنطن ولم يعد بها قدرة الصبر عليه والتعاطف مع ما يقول             
أن الظروف في أوروبا مهيأة أكثر من أي وقـت مـضى            في بيان صادر عن مفوضية الثقافة واالعالم        

لحملة اعالمية ودبلوماسية فلسطينية نظرا للمقبولية التي يحظى بها هنا موقف الرئيس أبو مـازن وأداء                
  . السلطة الوطنية في المجالين األمني واالقتصادي

  29/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مفاوضاتة تركزت على استئناف ال عباس السرييزبيرمحادثات : معاريف .11
نشرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم االحد تفاصيل جديدة حول : القدس

االتصاالت التي جرت في الفترة االخيرة من وراء الكواليس بين رئيس الدولة العبرية شمعون بيرس 
االفكار واالقتراحات بهدف بلورة وقالت الصحيفة ان بيرس وعباس تبادال  .والرئيس محمود عباس

صيغة متفق عليها الستئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية ومنع التصويت في االمم المتحدة على 
واشارت الصحيفة الى ان االتصاالت بين بيرس وعباس جرت بواسطة  .اقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقد احيط . تفية كما عقد االثنان اجتماعا في لندنتبادل الرسائل عن طريق مبعوثين عنهما ومكالمات ها
  . رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو علما بهذه االتصاالت

  29/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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     بالدولة الفلسطينية سيظل حبيس األدراج اعترافأي : أيالونداني  .12

 أيالون، ارتياحه إلعالن رئيس الجمعية العامة ، داني”اإلسرائيلي“أبدى نائب وزير الخارجية : )أ.ب .د (
على الفلسطينيين الحصول على العضوية ” يستحيل“لألمم المتحدة السفير السويسري جوزيف دايس أنه 
ورأى أيالون بالتالي أن أي قرار قد تتخذه الجمعية  .في المنظمة الدولية دون موافقة مجلس األمن الدولي

، بحسب ما ”سيظل حبيس األدراج في أرشيف األمم المتحدة“ فلسطينية العامة بشأن االعتراف بدولة
  .، أمس”اإلسرائيلية“ذكرته اإلذاعة 

فرصة التوصل إلى حل تفاوضي حول قيام دولة فلسطينية تبدو معدومة في الظرف “وأضاف أيالون أن 
 .” المطروح على الطاولةالراهن، ما يجعل من التسوية االنتقالية الطويلة األمد الخيار الواقعي الوحيد
بجنوب وسط ” نيس تسيونا“وتعليقاً على فتح معبر رفح قال أيالون أمام منتدى ثقافي في مستوطنة 

  . ”اإلرهاب“فلسطين المحتلة، إنه يحمل مصر المسؤولية عن ضمان األمن ومنع 
  29/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   ل دبلوماسى لحكومة نتنياهو فتح مصر لمعبر رفح فش.. أقوىاصبحتحماس  :كاديما .13

أعضاء حزب ، أن رام اهللا ـ أحمد رمضان عن مراسلها من، 29/5/2011، المستقبل، بيروت نشرت
 فتح مصر لمعبر رفح، بأنه اختراق للحصار االسرائيلي المفروض علي قطاع واالمعارض وصف" كديما"

  .غزة دون التنسيق مع اسرائيل
إن فتح المعبر رغم معارضة اسرائيل يعتبر : " عن قيادات الحزب قولهمونقلت تقارير اعالمية اسرائيلية

تمكنت ) التي كان يقودها كديما(اولمرت ) إيهود(نتنياهو، حيث ان حكومة ) بنيامين(بمثابة فشل لحكومة 
من فرض الحصار على سلطة حماس، ولكن حكومة نتنياهو تتحدث دائما ضد حماس وحكومتها، ولم 

. وقالت مصادر أمنية اسرائيلية، أنها تتابع عن كثب فتح معبر رفح". على أرض الواقعتفعل شيئاً ضدها
اإللكتروني عن المصادر تلك قولها إن مصر أوصلت رسائل " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع صحيفة 

  .إلسرائيل مفادها أنها ال تنوي فتح المعبر بشكل موسع جداً
أكبر أحزاب المعارضة " كاديما"حزب  من القدس، أن، 29/5/2011، وكالة سما اإلخباريةوذكرت 

اإلسرائيلية اعتبر فتح معبر رفح مع قطاع غزة دون تنسيق مع تل أبيب، وضد إرادتها فشال دبلوماسيا 
" جيروزاليم بوست"وأرجع الحزب اإلسرائيلى فى بيان صحفى له نقلته صحيفة ".بنيامين نتانياهو"لحكومة 

إلى ضعف إسرائيل الدبلوماسى، وعدم قدرتها على إيجاد تنسيق وتعاون مع اإلسرائيلية، هذه الخطوة 
وقال الحزب فى بيانه، إن إسرائيل باتت منعزلة فى وضع أمنى ضعيف، فيما أصبحت  .األطراف الدولية

مرة أخرى ثبت أن حكومة نتنياهو صارمة ضد : "وأوضح بيان الحزب .حركة حماس أقوى، على تعبيره
  ".حماس أصبحت أقوى مما كانت عليه فى أى وقت مضى تحت ذلك النظامإال أن .. حماس

  
  حصار غزة لم يعد مجدًيا بعد فتح معبر رفح": كاديما"نائب من حزب  .14

المعارض أن قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح على " كاديما"اعتبر نائب عن حزب  :الناصرة
، يعد إنجازا لحركة المقاومة )5-28(م السبت الحدود مع قطاع غزة، بشكل دائم اعتبارا من اليو

  .، وإخفاقًا لسياسة عزلها"حماس"اإلسالمية 
إن : "، الذي تتزعمه تسيبي ليفني قوله"كاديما"ونقلت اإلذاعة العبرية عن النائب ناحمان شاي، من حزب 

، مشيرا إلى أنه "سفتح معبر رفح يعد فشالً لحكومة نتنياهو التي فقدت الدعم الدولي لسياسة عزل حما
  ".في الظروف الراهنة اإلعالن عن رفع الحصار عن غزة كونه لم يعد مجديا" إسرائيل"حري بـ "
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إنما يدل على فشل خطة "قال النائب الليكودي داني دانون، أن قرار مصر فتح معبر رفح بصورة دائمة و
؛ ستتكرر هذه )الضفة الغربية(ي في حال قيام دولة فلسطينية ف"وأضاف ". االنفصال عن قطاع غزة

  .، على حد تعبيره"المشاهد في معابر غور األردن أيضا
  28/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   للبنانية على الحدودتوتراً تتوقع "إسرائيل" .15

نقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس عن مصادر استخباراتية :  محمد هواش-رام اهللا 
» حزب اهللا«رها من احتمال أن تشهد المرحلة المقبلة توتراً على الحدود مع لبنان، وال سيما أن تحذي

وأشارت المصادر إلى أن هذه التوقعات يعززها مواصلة . يواصل التسلح، ومستمر في التزود باألسلحة
تشهدها نقل أسلحة كانت مخزنة، حسب قولها في سوريا، بسبب حالة االضطراب التي » حزب اهللا«

إنه من الخطأ الدخول في حالة طمأنينة بسبب الهدوء النسبي الذي تشهده «وقالت . الساحة السورية
  .»2006الحدود منذ نهاية حرب 

  29/5/2011، النهار، بيروت
  

   موقعا في الضفة41 تشمل استيطانيةخطة ": إسرائيل" .16
عن خطة استيطانية شاملة » رةالحركة من أجل بناء يهودا والسام« كشفت :  جمال جمال-فلسطين 

 41في الضفة الغربية، وتشمل الخطة » وسيلة النطالق االستيطان في مناطق إستراتيجية«وصفتها بأنها 
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى مواقع يجري التخطيط إلقامة . موقعا بهدف إقامة بؤر استيطانية عشوائية

» 1-إي« وبير زيت ونابلس وبيت لحم والخليل ومنطقة البؤر االستيطانية فيها وبينها منطقة رام اهللا
 أريحا ووصف –المقامة على طريق » معاليه أدوميم«الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة 

ويعتزم المستوطنون العودة إلى بؤر استيطانية في الخليل . »بنك أهداف«المستوطنون هذه المواقع بأنها 
ولفت إلى قيام آليات االحتالل في القدس بتجريف . ات الماضيةونابلس تم إخالؤهم منها في السنو

ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة أبو ديس بهدف توسيع مكب للنفايات، إضافة إلقرار بناء 
، وبناء مساكن ومركز تجاري في »بيتار عيليت« وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 294وتسويق 

  .»افرات«توطنة في مس» جفعات هزاييت«منطقة 
  29/5/2011، الدستور، عمان

  
  إلى كانتونات" الدولة الفلسطينية"تل أبيب قادرة على تقسيم : مورديخاي كيدار .17

قال إكاديمي إسرائيلي إن تل أبيب قادرة على منع الفلسطينيين من تأسيس دولة لهم، محذراً في : الناصرة
  .في هذا الجانبالوقت ذاته من الدعم العربي الذي يمكن أن يقدم 

 إيالن -واعتبر الباحث مورديخاي كيدار، من مركز السادات للدراسات االستراتيجية بجامعة بار
القادم، إذ أن إعالن تأسيس ) سبتمبر(اإلسرائيلية، أنه ال يوجد ما  يدعو تل أبيب للقلق حيال شهر أيلول 
، حين تم 1988 عليه الحال في عام دولة فلسطينية لن يكون له نتائج على أرض الواقع، تماماً كان

  .اإلعالن عن الدولة الفلسطينية، بحسب رأيه
اإلسرائيلية، من أهمية  / إسرائيل ناشونال نيوز/وقلل كيدار، في حديث أدلى به للقسم العبري بشبكة 

 الواقع، االعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى العالمي، معتبراً أن تلك الخطوة لن تغير من شيئاً من
  .إال أنه شدد على ضرورة قيام السلطات اإلسرائيلية بإدارة خطواتها بحكمة

ال يمكنني رؤية العالم وهي يزيل المستوطنات من يهودا والسامرة، أو أن يأخذ القدس بعيداً :"وقال الباحث
  بحسب قوله."عن اسرائيل
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الدول العربية التي تدعم األمل "راً إلى أن إال أنه حذر في الوقت ذاته من الدعم العربي للفلسطينيين، مشي
  ".الفلسطيني ستتسبب بموت إسرائيل

ويرى الباحث أن السلطات اإلسرائيلية تمتلك األدوات التي ال تجعلها فقط قادرة على منع تأسيس دولة 
  ."أن يعمل الفلسطينيون وفقاً اإلمالءات اإلسرائيلية"فلسطينية، بل وضمان 

سرائيلية لها القدرة على منع دفع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وسحب وأوضح أن السلطات اإل
البطاقات الخاصة بالمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تسمح لهم بالتنقل بحرية، لينتهي 

  .األمر بتحول المدن الفلسطينية الثمانية إلى كانتونات
  ." والخليل، وأخرى في رام اهللا وهكذايمكن تأسيس دولة في اريحا:"وأضاف ساخراً 

  28/5/2011قدس برس، 
  

  "إسرائيل"سجون بالفلسطينيون يلجأون لمحكمة العدل الدولية لتعريف الوضع القانوني لمعتقليهم  .18
أخذ الفلسطينيون خطوات جدية لنقل ملف أسراهم في السجون اإلسرائيلية :  كفاح زبون- رام اهللا

ويتهم . اي، لتحديد وضعهم القانوني، وفتح تحقيق دولي في ظروف اعتقالهملمحكمة العدل الدولية باله
الفلسطينيون إسرائيل باالستهتار بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان في معاملتها لألسرى، وعدم 

 منهم في األسر 200وهو ما أدى إلى وفاة نحو . االعتراف بهم كأسرى حرب أو مدنيين تحت االحتالل
وقررت السلطة الفلسطينية التي جعلت من ملف األسرى أحد الملفات النهائية، التوجه إلى . 1967منذ 

وقال قدورة فارس، رئيس نادي األسير . محكمة الهاي في هولندا ألخذ الرأي االستشاري بشأنهم
وممثلنا تقدمنا خطوات في هذه المسألة، تحدثنا إلى السلطة وقانونيين «، »الشرق األوسط«الفلسطيني، لـ

التوجه إلى «وأكد فارس أن  .»لدى األمم المتحدة ودول عربية وحركة عدم االنحياز، وسنقدم أوراقنا
ويرى الفلسطينيون أن  .»الهاي يستهدف تحديد تعريف األسرى، ومركزهم القانوني، ما هم ومن هم

 .تهاكات بحق أسراهمالوقت حان ألن يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة االحتالل على ما اقترفه من ان
وحصلت السلطة في خطوتها للذهاب إلى محكمة الهاي، على دعم عربي ومن حركة عدم االنحياز، 
التي أعلن رئيسها، نبيل العربي، وزير خارجية مصر، تأييد ودعم االستراتيجية التي تبنتها السلطة 

ن محكمة العدل الدولية في قضية بالتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ألخذ الرأي االستشاري م
  .األسرى في السجون اإلسرائيلية

  29/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

    غزة تحتفل بأول أيام فتح معبر رفح  .19
احتفلت غزة، أمس، بفتح السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة،منهية بذلك أربع سنوات من 

 2007وهذه هي المرة األولى منذ عام . القطاع الحصار الذي حال بصورة كبيرة دون مغادرة السكان 
 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المغادرة من دون تصريح أو مراقبة 1.6التي يتسنى فيها ل

، وذلك بفضل تغيير في السياسة المصرية، كما سيسمح بنقل البضائع من القطاع وإليه عبر ”إسرائيلية“
  .مصر

 القطاع تظاهرة في معبر رفح لتوجيه الشكر إلى القيادة التي تسيطر على” حماس“ونظمت حركة 
 فلسطينياً غادروا غزة 270وبحسب وزارة الداخلية المقالة فإن . المصرية على قرارها بفتح المعبر

واليزال عدد الفلسطينيين الذين يعبرون محدوداً . متوجهين إلى مصر، أمس، مستقلين أربع حافالت
وقال أبو . ولكن من المقرر أن ترفع تلك اإلجراءات في األيام المقبلة” ماسح“بسبب القيود التي تفرضها 

وهو فلسطيني من القطاع ويعيش في رومانيا إنه سافر باألحرى لرؤية والديه )  عاما56ً(زياد ياسين 
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أنا مسرور للغاية ألنه جرى تسهيل القيود وإننا سنستطيع مغادرة “وأضاف . اللذين يعيشان في غزة
  .” والعودة إليه بسهولةالقطاع

وفور وصول الغزاويين إلى صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أظهروا جوازات 
وقال أبو أسامة، أحد ضباط الشرطة، إن نقل . وانتظروا الستقالل الحافالت” حماس“سفرهم لشرطة 

سة كاليوم، أعتقد أنه لن يكون إذا استمر الوضع هكذا بسال“وأضاف . ”سهل وسلس“األفراد حتى اآلن 
  .”هناك مشكلة في المستقبل

ومن المقرر أن يجتاز الشباب دون سن الثامنة عشرة والرجال فوق سن األربعين، المعبر من دون أي 
تنسيق أمني مسبق، ولكن سيتطلب حصول الرجال ما بين سن الثامنة عشرة واألربعين على تصريح 

  .خاص الجتياز المعبر
در مسؤولة في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، إن السلطات المصرية فتحت المعبر وقالت مصا

. وفق اآلليات الجديدة التي أعلنتها القاهرة لتسهيل سفر وتنقل الفلسطينيين عبر األراضي المصرية
اء، وأوضحت أنه وفق اآلليات المعلنة فإن المعبر سيعمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مس

على مدار ستة أيام أسبوعياً، وستقتصر اإلجازة على أيام الجمع واإلجازات الرسمية، بينما تم إلغاء 
  .إجازة السبت من كل أسبوع

وأكدت المصادر أن الجانب المصري ألغى إجراءات ترحيل الفلسطينيين من معبر رفح إلى مطار 
  .ض الحاالت االستثنائيةالقاهرة الدولي وبالعكس، بحيث سيقتصر الترحيل على بع

وكانت مصر ال تسمح للفلسطينيين ممن يحملون تأشيرات سفر لدول أخرى بدخول أراضيها، وتعمد إلى 
ترحيلهم من المعبر إلى المطار، فيما يتم ترحيل القادمين للقطاع عبر المطار إلى المعبر فوراً، وسط 

لحكومة في غزة والسلطات المصرية لمراجعة ولفتت إلى اتصاالت تجري حالياً بين ا. إجراءات قاسية 
  .وإلغاء قوائم الممنوعين أمنياً من السفر

  29/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   مقدسياً على هدم منزله بيده وعلى حسابهتجبرسلطات االحتالل  .20
اجبرت سلطات االحتالل االسرائيلي المواطن المقدسي محمود عرامين امس، : رام اهللا ـ أحمد رمضان

ى هدم منزله في المنطقة القريبة من سور القدس قرب في طريق جبل الزيتون، تحسباً من هدمه من عل
  .قبل بلدية االحتالل واحتساب أجرة الهدم عليه بمبالغ خيالية

وكانت بلدية االحتالل اإلسرائيلية أصدرت أمراً بهدم منزل المواطن عرامين بحجة عدم الترخيص، في 
  .وبشكل شهري أقساطا من قيمة مخالفة مالية كبيرةالوقت الذي يدفع فيه 

وأعرب العديد من المواطنين المجاورين وأفراد العائلة، عن تألمهم لهدم عرامين بيته بنفسه، فيما أكدت 
مؤسسات حقوقية عبر ممثليها الذين تواجدوا بمكان عملية الهدم، بأن الهدم الذاتي يترك آثاراً نفسية قاسية 

  .ومؤلمة
  29/5/2011، بل، بيروتالمستق

  
   بالضفة ويداهم عدداً من المناطقفلسطينييناالحتالل يعتقل  .21

 اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس قرية مادما جنوب نابلس  وداهمت : كامل ابراهيم–القدس 
الثة وفي حي سلوان بالقدس اعتقلت قوة من حرس الحدود االسرائيلي مساء الجمعة ث. عددا من المنازل

  .شبان فلسطينيين كما اقتحمت قوات االحتالل فجر امس المنطقة الشرقية من مدينة نابلس 
  29/5/2011، الرأي، عمان
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   من التوجه الى القطاع"2أسطول الحرية " بان كي مون بمنع لمطالبانتقادات : غزة .22
 المنظمات األهلية في شبكة» الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة«انتقدت : غزة

من اإلبحار نحو » 2أسطول الحرية «الفلسطينية امس دعوة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لمنع 
  .القطاع الشهر المقبل

التدخل والتحرك «بان كي مون بـ » الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة«طالبت و
يقوم بمهمة انسانية محميه وفق «وأكدت أن األسطول . »2رية الجدي من أجل تأمين حماية اسطول الح

القانون الدولي االنساني، وتهدف الى التضامن مع شعبنا والمساهمه في جهود فك الحصار وايصال 
  .»مساعدات انسانية يمنع االحتالل ادخالها الى القطاع

 االنسانية والحقوقية السامية يضع حملة التحريض والتهديدات االسرائيلية تجاه هذة المهمة«واعتبرت أن 
اسرائيل في مواجهة االرادة الدولية المتنامية الرافضة لالحتالل والحصار، االمر الذي يتطلب موقفاً دولياً 

سرعة انجاز «ودعت الى . الى القطاع» رسمياً لتمكين انطالق اسطول السفن وحمايته وضمان وصوله
 العام لالمم المتحدة في شأن اعتداء قوات االحتالل على أسطول مهمة لجنة التحقيق التي شكلها االمين

على » قبل نحو عام بما يحقق محاسبة قادة االحتالل المتورطين في جريمة القرصنة) األول(الحرية 
االحتالل يواصل فرض حصار جائر على القطاع ويمنع ادخال المواد الخام، «وذّكرت أن . االسطول

 اعمار القطاع، ويمنع حركة التواصل بين القطاع، والضفة الغربية والقدس، والمواد الالزمة العادة
  .»ويفرض منطقة حدودية عازلة على حدود القطاع، وحصاراً بحرياً

  29/5/2011، الحياة، لندن
  

  "منطقة عسكرية مغلقة" عراق بورين قريةاالحتالل يعلن  .23
سان دغلس، إن االحتالل اإلسرائيلي، أغلق قال مسؤول ملف االستيطان في الضفة الغربية غ: رام اهللا

وافاد شاهد عيان أن دوريات عسكرية . قرية عراق بورين قرب نابلس، أمس، وأعلنها منطقة عسكرية
تتمركز على مداخل القرية لمنع دخول المتضامنين ووسائل اإلعالم، للحيلولة دون مشاركتهم في مسيرة 

  .أسبوعية مناهضة للجدار واالستيطان
  29/5/2011، ، عمانالغد

  
    معبر رفح رئة غزة ونافذتها على العالم  .24

يمثل معبر رفح المدينة المقسومة إلى شطرين على الحدود بين قطاع غزة ومصر، الرئة : )ب.ف .ا (
وقد أعادت .  مليون فلسطيني إلى باقي أنحاء العالم 1 .4التي تتنفس بها غزة، والممر الحيوي ل 

وفور فتح البوابة . للمرة األولى منذ أربع سنوات ” بشكل دائم“، فتح المعبر السلطات المصرية، أمس
 مسافراً من غزة إلى مصر من 50المصرية للمعبر، دخلت سيارتا إسعاف تنقالن مرضى وحافلة تقل 

 مسافراً تمكنوا من الدخول إلى الصالة المصرية في المعبر خالل نصف الساعة األولى، بحسب 250بين 
  .ي المعبر مسؤول ف
 تدفق عشرات آالف الفلسطينيين بعد تدمير أجزاء من الحاجز الحدودي 2008كانون الثاني ،/في يناير

من ” اإلسرائيلي“بالمتفجرات والجرافات، إلى الجانب المصري من المدينة كما حصل غداة االنسحاب 
وق هائل ومركز واندفع هؤالء لقضاء شؤونهم مع تحول رفح المصرية إلى س . 2005غزة صيف 

للتهريب من خالل انفاق وتمركز عشرات المحالت المتالصقة على امتداد شارع صالح الدين في 
  .األراضي المصرية 

وأقيم المعبر المخصص لعبور األشخاص بعيداً عن وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها مئة الف نسمة، 
لحدود التي تجسدها كتل من االسمنت المسلح أو وا. يقيم نصفهم في مخيمات لالجئين على جانبي الحدود 
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 كلم على طول الخط الذي 14الجدران التي تعلوها أسالك شائكة أو الجدران المعدنية، تمتد على طول 
  .من البحر غربا إلى اقصى جنوب القطاع ” محور صالح الدين“، أو ”فيالديلفيا“يطلق عليه اسم 

ش االحتالل جدارا من االسمنت والمعدن بطول سبعة كلم وبعلو وقبل عامين من انسحابه عسكريا أقام جي
  . أمتار لعزل قسمي المدينة بعد تدمير عدد كبير من المساكن 8

 ألف شخص سنويا، 260 شخص يوميا أو 700وكان عدد العابرين لهذا المعبر قبل االنسحاب نحو 
  .بحسب مكتب األمم المتحدة للشؤون االنسانية 

غيلعاد شاليت ” اإلسرائيلي“بح عبور معبر رفح نادرا خصوصا اثر خطف الجندي وبعد االنسحاب اص
على ” حماس“ على مشارف القطاع ثم توقف تماما تقريبا مع استيالء حركة 2006حزيران /في يونيو

  .غزة 
رعته االمم ” إسرائيلي“ بموجب اتفاق فلسطيني 2005تشرين الثاني /وتتم إدارة معبر رفح منذ نوفمبر

 مراقبا اوروبيا للمساعدة على مراقبة الحدود غير ان هؤالء 90وينص على نشر نحو . تحدة الم
  .حزيران /المراقبين غادروا في يونيو

التي نصبت فيه ” إسرائيل“كما ينص االتفاق على ان المعبر ال يمكن تشغيله اال بالتعاون الوثيق بين 
وهؤالء المراقبين )  الرئيس السابق حسني مباركفي عهد(كاميرات مراقبة والسلطة الفلسطينية ومصر 

ما جعل المراقبة القانونية للمعبر ” حماس“وال يعترف أي من الموقعين على االتفاق بحركة . األوروبيين 
  .           مستحيلة 

  29/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   سنوات في سجون االحتالل عشرأسير فلسطيني يفقد ذاكرته بعد  .25
قالت جمعية حقوقية فلسطينية، إن األسير الفلسطيني وديع خميس طمان من مدينة خانيونس  : رام اهللا

  .المصاب بمرض الصرع، فقد الذاكرة بالكامل و أصبح ال يعرف من حوله)   عاما30ً(
أن ) 28/5(السبت " قدس برس"في بيان صحفي تلقته "  حسام-األسرى و المحررين "وأضافت جمعية 

، 2003 سنوات في األسر بشكل متواصل حيث أنه معتقل منذ عام  10مضى ما يقارب أ" طمان" األسير
ومحكوم بالسجن عشر سنوات، وتم نقله مؤخرا من سجن نفحة إلى معتقل النقب، وبعد إصابته بالمرض 

  ".ايشل"تم نقله لسجن 
نه الذاكرة، بحيث وأكدت الجمعية أن األسير يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، حتى وصل األمر إلى فقدا

أصبح ال يعرف من حوله من األسرى، ولم يعد يتذكر أهله وحتى زمالئه، مشيرة إلى أن  إدارة السجن 
  .لم تقم بتقديم أية مساعدة نفسية عالجية له

  28/5/2011قدس برس، 
  

   واشنطن لتغيير سياساتها في ظل الثورات العربيةندعويإسالميو األردن  .26
لعمل اإلسالمي األردني، الواليات المتحدة األمريكية إلى تغيير سياساتها، في دعا حزب جبهة ا: عمان

ما كان يقبله الحكام سابقًا لن تقبله الشعوب مستقبلًا، خاصة "ظل الثورات الشعبية العربية، مؤكدة على أن 
  ".فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتحرير أرضه من االحتالل

الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة، في تصريح له اليوم السبت وقال مسؤول 
إن استمرار الواليات المتحدة بلعب دور غير محايد في الصراع : "نسخة عنه" قدس برس"، تلقت )28/5(

ى الدائر في المنطقة، وتناقض أفعالها مع أقوالها، في الوقت الذي تشتعل فيه الشعوب العربية وتثور عل
  .، على حد تعبيره"حكامها المستبدين وتمسك بزمام األمور؛ لن يصب إال في كشف الوجه القبيح ألمريكا
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يعيد إلى األذهان بأن "وأضاف أن تحريض الرئيس األمريكي باراك أوباما على المصالحة الفلسطينية، 
" السلبي"إلى أن موقف اوباما ، الفتًا النظر "األيادي األمريكية تعمل بما يناقض مصالح الشعب الفلسطيني

يؤكد زيف االدعاءات "من خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، والذي يرفض االعتراف باالحتالل، 
  ".بدعم قيم الحرية والديمقراطية

فشل الواليات المتحدة بالضغط على االحتالل في المفاوضات مع السلطة "وأشار العضايلة إلى أن 
؛ تجعلها عاجزة على المساهمة في إنهاء "هو بتقديم اية تنازالت ولو كانت شكليةالفلسطينية واقناع نتنيا

  .االحتالل ومساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة
  28/5/2011قدس برس، 

  
  "ملتقى رجال األعمال الفلسطيني األردني "إلطالقاالستعداد : األردن .27

ة عمان، عن انتهاءهم من االستعدادات أعلن مجموعة من رجال األعمال في العاصمة األردني: عمان
، لهدف تشكيل مظلة لرجال األعمال هناك، "ملتقى رجال األعمال الفلسطيني األردني"الالزمة إلطالق 

  .تساعدهم على خدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم
أن حفل إشهار الملتقى ) 28/5(السبت " قدس برس"وأوضح بيان صحفي صدر عن الملتقى، تلقته 

بحضور شخصيات رسمية واقتصادية رفيعة، وتحت رعاية االقتصادي ورجل "كون غدا األحد سي
  ".األعمال الدكتور طالل أبوغزالة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزالة

كمؤسسة أردنية مرخصة جديدة، بهدف تعزيز التواصل "وأشار البيان، إلى أن الملتقى سيتم إشهاره 
 رجال األعمال في األردن وحماية مصالحهم، وتطوير فرصهم ومنافعهم المشتركة ورفع والتعاون بين

مستوى أداءهم ووعيهم القانوني واالقتصادي واإلداري، وتطوير عالقاتهم التجارية واإلستثمارية 
بنظرائهم الفلسطينيين والعرب وغيرهم داخل فلسطين وحول العالم، وتشجيع إقامة مشاريع إستراتيجية 

  .بحسب تعبير البيان" دعم اإلقتصادين األردني والفلسطينيل
 28/5/2011قدس برس، 

  
   خدمة أهالي غزة وإصدار التأشيرات الخاصة بالسفرالرئيسية نامهام: السفارة المصرية .28

 أوضحت السفارة المصرية في رام اهللا في بيان لها أمس إلـى أن مـن مهامهـا                  :نادر القصير  –رفح  
 الـسفارة    فـي  فصاعداً خدمة أهالي قطاع غزة وإصدار التأشيرات الخاصة بالـسفر         الرئيسية من اآلن    

  .المصرية ضمن اتفاقية فتح معبر رفح
 أشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية ستبقى معبر رفح مفتوحا من التاسعة             ،وحول مدة عمل المعبر   

 موضحاً  ،تي يريدونها في القاهرة   صباحا حتى الخامسة مساء فقط لتأمين سفر سكان غزة إلى المناطق ال           
 ،بان هناك حظر تجوال يفرض في األراضي المصرية نظراً للحالة األمنية الدقيقة التي تمر بها مـصر                

وأن الحكومة تحسب الفترة التي يغادر فيها آخر مسافر من غزة للقاهرة ووصوله للمنطقة التي يريـدها                 
  .قبل حظر التجوال

ى اعتراض إسرائيل على قرارها بفتح معبر رفح بـشكل دائـم أمـام              وفي الوقت ذاته علقت مصر عل     
الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، قائلة إن اإلدارة المصرية ترفض وتحـذر مـن أي تـدخالت                 

  .إسرائيلية أو خارجية في قراراتها السياسية
 تقبـل أي تـدخل      وكان السفير المصري لدى السلطة ياسر عثمان، أكد في تصريحات له أن القاهرة ال             

خارجي في آلية عمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، موضحا أن قرار مصر بفـتح المعبـر جـاء                    
مراعاة للمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وبهدف دعم المصالحة الفلسطينية التي              

  .نجحت القاهرة في إتمامها بين حركتي فتح وحماس
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ة الفلسطينيين الدارسين في مصر اقترب على الحل سواء موضـوع الطلبـة             وأوضح أن موضوع الطلب   
المرفوضين أو غير الحاصلين على الموافقة األمنية، مشيراً إلى انه سيتم قريباً تسهيل إجراءات الحصول               

  .على الموافقات األمنية للطلبة في إطار سياسة مصر إلنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة
وأنه , أنه سيتم تقليص القائمة إلى أقصى درجة      ,  بخصوص قوائم الممنوعين من السفر     وأكدت السفارة أنه  

ولفتت إلى  . مشيراً إلى أن هذا كله لراحة سكان قطاع غزة في سفرهم          , ستتم مراجعة جميع تلك األسماء    
ـ , 18أن إصدار تأشيرات السفر للذكور فوق سن الــ           سيكون بتقديم طلب للسفارة فـي       40وتحت الـ

مشدداً على أن فك الحصار عن قطاع غزة هـو          , وأنه سيصل الرد خالل خمسة أيام إلى أسبوع       , م اهللا را
على رأس أعمال الحكومة المصرية، وأوضحت أن التسهيالت المدخلة والتي ستدخل هـي مـن نتـائج                 

ألنها ستقوم  ,  وأن الحكومة الفلسطينية المقبلة سيكون على كاهلها حمل ثقيل         خاصةً, المصالحة الفلسطينية 
  .بتحديد مستقبل الفلسطينيين

  29/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   الفلسطينيين مسؤولية معاناة آالف األسرى"إسرائيل"ل  يحمنبيل العربي .29
، إن الدكتور نبيل العربي وزيـر الخارجيـة         قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس     :”الخليج “-القاهرة  

ترأس اجتماعاً خاصاً باألسرى الفلسطينيين، مع وزير خارجية إندونيسيا، في إطار المـؤتمر الـوزاري               
وأكدت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسـمي باسـم الخارجيـة           . السادس عشر لحركة عدم االنحياز    

المـسؤولية عـن    ” اإلسـرائيلي “ع، حمل خاللها االحتالل     المصرية أن العربي ألقى كلمة، خالل االجتما      
استمرار معاناة اآلالف من األسرى الفلسطينيين، ومن بينهم المئات من النساء واألطفال، مؤكداً أن حركة               
عدم االنحياز تدين بأقوى العبارات المعاملة غير اإلنسانية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض لـه هـؤالء،                

  . سجين على األقل حتى اآلن200ستشهاد والذي أسفر عن ا
  29/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   ومن األفضل تجميد عملية السالم تعنتا تزداد "إسرائيل": قطر .30

 وزير الخارجية أن من األفضل أن        القطري أكد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء         :طه حسين 
وأكد في افتتاح اجتماع لجنة     . ناك شريك جاهز للعملية   نجمد البحث في عملية السالم حاليا إلى أن يكون ه         

مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري برئاسته وبحضور الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس               
: وممثلي الدول األعضاء فى اللجنة، أهمية االجتماع لمراجعة المواقف المرتبطة بالعملية الـسلمية قـائال   

لطلبات الواليات المتحدة كراع لعمليـة الـسالم وباركنـا للـسلطة الوطنيـة              إننا استجبنا أكثر من مرة      
الفلسطينية أكثر من مرة قرارها الدخول فى مفاوضات مع اسرائيل، غير أن التردد والتراجع والتخلـي                
االمريكي عن السعي لحمل اسرائيل على التجاوب مع المواقف والمبادرات أغرى اسرائيل بالتنصل عنها              

 ان  الـوزير القطـري   واكـد    ".ان هذا ماحصل فى حديث نتنياهو امام الكونجرس فى واشنطن         تماما، و 
الموقف االسرائيلي يزداد تعنتا كما ان الموقف الدولي يزداد عجزا امام ما تقوم به إسرائيل مـن نهـب                   

  .لألرض العربية
  29/5/2011، الشرق، الدوحة

  
   الفلسطينية في األمم المتحدة  بدعم الدولة" االنحيازعدم"اإلمارات تطالب دول  .31

دولة اإلمارات العربية المتحدة، سـعيد محمـد         في    مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية      أكد
ـ      لحركة عدم االنحياز، المنعقد في جزيرة بالي، في أندونيسيا، أن           16الشامسي، أمام المؤتمر الوزاري ال

، وتأمل أن تشكل بداية لوحدة وطنيـة        ”حماس”و” فتح“حركتي  اإلمارات تبارك المصالحة الفلسطينية بين      
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وأضاف الشامسي، في كلمتـه،      .فلسطينية صلبة تعمل على تحقيق األهداف المشروعة للشعب الفلسطيني        
أن الوقت قد حان لكي نرى دولة فلسطين تأخذ مقعدها الطبيعي في قاعة الجمعية العامة لألمم المتحدة في                 

مشيراً إلى أن من واجب الدول األعضاء في حركة عدم اإلنحياز العمل على تحقيـق                المقبلة،   66الدورة  
  .هذا الهدف

إن السالم لن يتحقق في الشرق األوسط طالما استمر حرمان الشعب الفلسطيني من إقامـة دولتـه                 “وقال  
لفلـسطيني  ، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالما بقي الشعب ا       1967المستقلة على حدود الرابع من يونيو       

  .”محروماً من حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف
وأكد أن السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحاب إسرائيل من كل األراضي الفلـسطينية                

  .والعربية المحتلة
  29/5/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  فة تكرم ألف طالب فلسطيني في الضاإلماراتية" األعمال الخيرية"هيئة  .32

أكثر مـن    كرمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،          : وام
 .ألف طالب وطالبة من الفلسطينيين المتفوقين دراسياً في أكثر من عشرين مدينة وقرية بالضفة الغربيـة               

يم يأتي ضمن المشاريع التـي تركـز        وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية، إن التكر          
عليها الهيئة، ويعتبر خطوة مهمة لتعزيز التنافس الشريف بين الطلبة، وإعالء قيمة العلم ثقافـة وطنيـة                 

  .تسعى إلى الرقي والتقدم في فلسطين
 29/5/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  ار نحو غزةمن اإلبح" 2أسطول الحرية " تنتقد دعوة كي مون لمنع "الحملة األوروبية" .33

انتقدت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة دعوة األمين العام لألمم المتحدة بان             :  وائل بنات  - غزة
لم "وقالت الحملة، المشارك األكبر في األسطول      . من اإلبحار نحو غزة   " 2أسطول الحرية   "كي مون لمنع    

 للدول األوروبية فيما يتعلق بمنـع أسـطول         يكن األمين العام لألمم المتحدة موفقا في النداء الذي وجهه         
 2009 و 2008الحرية، السيما أنه يمثل المنظمة الدولية ومجلس األمن الذي أصدر قرارين في عـامي               

  ".يطالبان بشكل واضح االحتالل اإلسرائيلي بإنهاء الحصار المفروض على غزة
سجمة مـع مـصالح المنظمـة       كان يجدر ببان كي مون أن يصدر مواقف ودعوات من         "وأضافت الحملة   

رفـض الرغبـات اإلسـرائيلية الراميـة لوقـف          "، داعية إياه إلى     "الدولية، وليس مع مصالح االحتالل    
  ".األسطول

تحرك مدني إنساني، وال توجد أي فقرة في القانون الدولي تـدفعنا للـصمت              "وأكدت أن أسطول الحرية     
  . "على حصار قطاع غزة

  29/5/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

  1967 من حدود "إسرائيل"كندا تؤيد موقف : زعماء مجموعة الثمانياجتماع  .34
 قال ديبلوماسيون إن زعماء مجموعة الثماني اضطروا الى تخفيف حدة بيان           - رويترز   -) فرنسا(دوفيل  

يحض اسرائيل والفلسطينيين على العودة الى المفاوضات بسبب اعتراض كندا على ذكـر حـدود عـام                 
1967.  

وأفاد ديبلوماسيون مشاركون في مناقشات الشرق األوسط في قمة مجموعة الثماني بأن أوتاوا أصـرت               
 في البيان الختامي الذي يصدره الزعماء على رغم أن معظـم            1967على أال يتم ذكر حدود ما قبل عام         
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بالعناد الشديد علـى    الكنديون اتسموا   «: وقال ديبلوماسي أوروبي  . الزعماء اآلخرين كانوا يريدون ذكرها    
  .» في كلمته األسبوع الماضي1967أوباما أشار الى حدود ) الرئيس باراك(رغم أن 

وجاء في البيان الختامي للقمة أن الزعماء يدعون إلى االستئناف الفوري لمحادثات السالم، من دون ذكر                
إطار العمـل   ... اعالمفاوضات هي السبيل الوحيد نحو حل شامل ودائم للصر        «: وأضاف. 1967حدود  

نحض الطرفين على العودة إلى محادثات موضوعية برؤية تخلص إلـى         . لهذه المفاوضات معروف جيداً   
لهذا نعبر عن دعمنا القوي لرؤية السالم التي حـددها          . اتفاق إطار في شأن جميع قضايا الوضع النهائي       

  .»أوباما
  29/5/2011، الحياة، لندن

  
    " على فرنسا" لوبان خطر مرشح الرئاسي ال:مجلس المؤسسات اليهودية .35

أعلن رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ريشار براسـكييه، أن ارتفـاع        : )ب.ف  .أ  (
ال يشكل خطـراً علـى الجاليـة اليهوديـة     "شعبية مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة  

ورأى أن انتخاب لوبان رئيسة للجمهورية الفرنـسية سـيكون          . "يشكل خطراً على فرنسا   "، بل   "الفرنسية
انسحاب من اليورو وعودة فرنسا إلى نظام االكتفاء الـذاتي، وأن تـصبح قلعـة               "عبر  " كارثة اقتصادية "

  ".   مغلقة على العالم الخارجي
   29/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  لية في تحقيق وجودهاالمبادىء التي اعتمدتها االستراتيجية اإلسرائي: تقرير .36

أعلن بنيامين نتنياهو في اللقاء الصحفي الذي جمعه بالرئيس األمريكي أوباما : الدكتور حسين عمر توقه
 وأنه ال يوافق  على إعادة الالجئين الفلسطينيين وأن هناك بعداً 1967أنه ال يوافق على العودة الى حدود 

السياسة التاريخي والجغرافي يتمثل بوجود آالف المستعمرات ديمغرافياً جديداً تم فرضه بالقوة على عالم 
ورفض إسرائيل المطلق ألي محاولة إلعالن دولة فلسطين أمام األمم , اإلسرائيلية في الضفة الغربية  
  .المتحدة من جانب الفلسطينيين

إلسرائيلي دونما وجاء اعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في عقر دار الرئاسة األمريكية تشبثه بالموقف ا
  .أدنى استعداد للتنازل أو حتى التفاوض

 فإسرائيل التي تتلقى المساعدات األمريكية المالية والعسكرية والسياسية واإلقتصادية واإلستراتيجية 
  .بمفهومها الشامل تفرض نفسها على القوة األعظم 

ة  القدس ألن هناك خطاباً  وهناك قضية مفصلية هامة  لم يتطرق لها أحد من الجانبين وهي  قضي
مسجالً للرئيس أوباما قبل اإلنتخابات وهو في زيارته المشهورة للقدس وسوف أتناول بالتفصيل موقف 

لما لهذا الموضوع من أهمية عظمى ال سيما الى العالم العربي والعالم «أوباما من قضية القدس 
ريكية ولعل القارىء العربي يصدق هذا قبل أن يفوز بانتخابات الرئاسة األم» اإلسالمي والمسيحي

  .الموقف حين يكون موثقاً بالصوت والصورة 
المجلس األمريكي اإلسرائيلي للشؤون العامة والذي يشارك به ممثلون » إيباك«والمتابع لوقائع مؤتمر 

عن  خمسين دولة والذي سعى كل رؤساء الواليات المتحدة السابقين الحصول على دعم هذا المجلس 
ضمنوا فوزهم في اإلنتخابات الرئاسية وهو ما يهم الرئيس أوباما في المرحلة الراهنة سيما وأن حمى لي

  . سوف تبدأ في هذا الصيف الحار 2012السباق إلنتخابات عام 
  المبادىء االستراتيجية
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يه اآلن لقد اتبعت إسرائيل مجموعة من المبادىء اإلستراتيجية خالل ستة عقود أوصلتها الى ما وصلت ال
فهي قوة عظمى في ترسانتها النووية وهي قوة اقتصادية في العالم وهي دولة ذات نفوذ وهي دولة فوق 

  .قرارات األمم المتحدة وفوق قرارات كل جمعيات حقوق اإلنسان 
  :المبادىء التي اعتمدتها اإلستراتيجية اإلسرائيلية في تحقيق وجودها

 اإلسرائيلية األمريكية هي أقوى بكثير من العالقة األمريكية العربية إقناع الواليات المتحدة بأن العالقة
  .وأن إسرائيل هي الصديق والحليف اإلستراتيجي الذي يمكن اإلعتماد عليه

إقناع العالم العربي  بما فيه الواليات المتحدة  أن التفوق العسكري اإلسرائيلي  هو مفتاح األمن 
  .طواإلستقرار في منطقة الشرق األوس

  .العمل على تحطيم منظمة التحرير الفلسطينية ال سيما القوة العسكرية
تحقيق الخالف وإيقاع الفرقة وتمزيق األنظمة العربية وإشغالها بحروب جانبية أو محاوالت انقالب 

  .داخلية
ممارسة كافة الضغوط على الدول الغربية والواليات المتحدة من أجل منع  وعدم تمكين الحكومات 

  .ربية من شراء أألسلحة المتطورة والمتقدمةالع
  .اإلستمرار في إبقاء الحدود العربية اإلسرائيلية هادئة وخالية من أية عمليات للمقاومة الفلسطينية

  .اإلستمرار في عمليات اإلستيطان وتشجيع اليهود على الهجرة الى إسرائيل
أساليب تتفاوت بين الترغيب مثل دفع أثمان إخالء وتفريغ المناطق المحتلة من أهلها األصليين  وفرض 
  .باهظة لقطع األراضي وبين القمع واإلرهاب وهو األغلب

تحقيق األهداف اإلسرائيلية في سلب المياه العربية وتوفير المياه للمهاجر اليهودي في األرض العربية 
  وحرمان السكان األصليين من المياه ال سيما المياه المخصصة للزراعة

  .حلم إسرائيل األكبر بإعالن القدس الموحدة عاصمة إسرائيل األبديةتحقيق 
تحقيق أهداف إسرائيل في ضم المناطق العربية وتحويلها الى مناطق عازلة من الناحية اإلستراتيجية مثل 
الجنوب اللبناني ومرتفعات الجوالن  وتحويل غور األردن الى منطقة تقتيل للدروع وإعادة سيناء الى 

  .عالنها منطقة منزوعة من السالحمصر وإ
  .محاربة الحق العربي في المنظمات الدولية وتشويه الحقائق التاريخية

السيطرة على رؤوس المال  والتحكم في أسواق البورصة العالمية وأسواق األسهم والمستندات وأوراق 
  .العملة والتحكم في أسواق الماس والذهب في العالم

  .ومة جنوب إفريقيا لتأمين احتياجات إسرائيل من الوقود النووي والكيك األصفر استغالل العالقة مع حك
  .السيطرة على وسائل اإلعالم في العالم

تحقيق التالحم بين كافة األحزاب اإلسرائيلية واإلتفاق على ضرورة هدف إسرائيل في السيطرة والتوسع 
 إختالف في الوسائل أما األهداف فهي واحدة واإلحتالل وأن هذا اإلختالف الشكلي بين األحزاب إنما هو

  .تصب في خدمة مصالح إسرائيل
اإلصرار والتركيز  على ضرورة إجراء اإلنتخابات  مهما كانت هذه اإلنتخابات النيابية باهظة ومكلفة 

  .وذلك للتدليل والظهور  بمظهر الدولة الديمقراطية أمام العالم
ربية  في حروب جانبية مثل الحرب العراقية اإليرانية  وجرها تحطيم اإلقتصاد العربي وزج الدول الع

  .الى سباق التسلح الباهظ التكاليف
  .التظاهر بربط المصير اإلسرائيلي بالتعاون اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة

تحريك اللوبي الصهيوني في أروقة الكونغرس األمريكي والمحافل الصهيونية للحصول على أكبر دعم 
  .وعسكري وسياسي وتكنولوجيمالي 

  استمرار تحقيق التفوق العسكري
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  .إعتماد إسرائيل للمبدأ القائل بأن خسارة اسرائيل ألي معركة معناه نهاية الوجود اإلسرائيلي
استمرار تحقيق التفوق العسكري والتكنولوجي اإلسرائيلي والتفوق الجوي لسالح الجو اإلسرائيلي  من 

صواريخ واألجهزة اإللكترونية وشبكات الدفاع الجوي والتركيز على نوعية حيث نوعية الطائرات وال
الطيارين من حيث التدريب والخبرة و اإلستمرار في التعاون اإلستخباري  ال سيما في مجال  نقل 
وتحليل المعلومات وتصوير المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط ومسحها من قبل األقمار التجسس 

  .األمريكية
إلستمرار في تحقيق الشعار القائل بأن السالح اإلسرائيلي هو السالح الذي يتم تصنيعه في إسرائيل ا

وتطوير الصناعة الحربية ودخول مضمار المنافسة في بيع اإلنتاج الحربي اإلسرائيلي وتحقيق دخل 
لدول النووية قومي وتحقيق  التفوق العلمي  واستغالل هذا العلم في مصلحة أمن اسرائيل ومنافسة ا

واستناداً الى مركز الدراسات اإلستراتيجية في جامعة جورج تاون أن إسرائيل قد أصبحت تمتلك ما ال 
   رأس نووي300 ولكنها اليوم تمتلك ما يقارب 1986يقل عن مائة رأس نووي في عام 

لمتخصصة باإلنتاج تجنيد الكثير من العمالء اليهود للعمل في شركات تصنيع السالح  ال سيما الشركات ا
الحربي المتطور وتجنيد الكثير من العمالء اليهود للعمل لدى شركات اإلتصاالت والهواتف المحمولة 
وشبكات اإلتصال المتطورة و الكثير من المهندسين في التكنولوجيا الحديثة في شبكات المعلومات 

  .والكومبيوترات في العالم
وفي حال . سلحة التي تمتلك الخاصية الهجومية مثل الصواريخمنع الدول العربية من الحصول على األ

فشل اسرائيل في منع وصول هذه األسلحة الى الدول العربية فإنها تلجأ الى الضغط والتهديد من أجل 
تأخير عملية البيع أو محاولة أختطاف هذه األسلحة أو تدميرها كما تم في عملية تدمير البنية التحتية 

في العراق ، ووضع الضغوط المادية والسياسية على الشركات المصنعة للسالح من للمفاعل النووي 
أجل التعاون مع إسرائيل  وعدم بيع منتجاتها الى الدول العربية وفي حال عدم استجابة هذه الشركات 
 الى الضغط اإلسرائيلي تأتي مرحلة التهديد بوقف المساعدات أو القروض المالية من البنوك األمريكية

واألوروبية الخاضعة لإلدارة الصهيونية والحصول على قرارات من اللجان  الخاصة بالشؤون العسكرية 
  .لمنع بيع هذا السالح وحظره على الدول العربية

الحصول على المعلومات والوثائق السرية التي تساهم في دفع عجلة الصناعة الحربية في اسرائيل بأي 
ائيل سرقة الرسومات والنسخ األصلية  لكثير من الصناعات العسكرية شكل من األشكال ولقد سبق إلسر

  .ملم والزوارق الفرنسية  وشحنات اليورانيوم155مثل طائرات الميراج  ومدافع عيار 
اتباع سياسة اإلنتقام في الرد على عمليات المقاومة وضرب األهداف وأماكن تجمع السكان من أجل إيقاع 

ر والضحايا واإلستمرار في تعبئة المخازن اإلسرائيلية بالذخيرة والعتاد وإقامة أكبر قدر ممكن من الخسائ
الجسور الجوية بينها وبين الواليات المتحدة للتعويض المباشر عن كل ما تفقده في حاالت نشوب الحرب 

مكينهم من و اإلستعانة بالخبراء العسكريين ال سيما الطيارين اليهود العاملين في سالح الجو األمريكي وت
  .اإللتحاق بسالح الجو اإلسرائيلي في حاالت نشوب الحرب

التخطيط والتنظيم السليم من أجل تمكين الضباط  اليهود من اإللتحاق بالمراكز االستراتيجية والمعاهد 
العسكرية العليا واإلستفادة من دورات التخصص على مستويات القيادة العليا واألركان في جيوش الدول 

مة والتخطيط السليم والتأهيل المنظم لمستقبل القادة وضباط الجيش اإلسرائيلي والمخابرات المتقد
والشرطة وتمكينهم من األلتحاق بالوظائف المدنية العالية  والتي تكفل لهم المستوى الكريم من الحياة 

ى استفادة الدولة من بحيث تكون نهاية حياتهم العسكرية هي بداية لحياتهم الساسية والمدنية باإلضافة ال
  .خبراتهم وإبقائهم قوة عاملة

قدرة الجيش اإلسرائيلي على التحرك السريع واإلنتقال من جبهة  الى أخرى في أسرع وقت ممكن 
واإلستمرار في عملية تجييش الشعب والتدريب على كافة المستويات المدنية والعسكرية وتوزيع األقنعة 
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ق واإلستعداد لكل اإلحتماالت وتعبئة المالجىء بالطعام  الكافي وتهيئة المضادة للغازات واإلعداد المسب
المستشفيات إلستقبال أكبر عدد ممكن من الحاالت الطارئة  والتدريب المستمر ألجهزة الدفاع المدني و 
التخطيط المسبق لعملية التعبئة العامة للحرب بحيث يتمكن مائة ألف مجند من اإللتحاق بمراكزهم  

 ساعة واإلستمرار في عملية التعبئة بحيث تبلغ القوات اإلسرائيلية في 24تراك في الحرب خالل واإلش
  . ساعة48حالة التعبئة العامة نصف مليون مجند في فترة زمنية ال تتجاوز 

عدم التفريط بأي جندي جريح أو مقتول في ساحة القتال وبذل المستحيل من أجل إنقاذه و اإليمان 
األسرى اإلسرائيليين مهما كان ثمن التفاوض وذلك من أجل كسب ثقة الشعب اليهودي بضرورة إعادة 

وتحقيق اإللتحام بين الجندي اليهودي وبين قيادته وحكومته وتعزيز عنصر الثقة ورفع معنويات الجندي 
  .المقاتل

 الجندي التركيز على تحقيق النوعية الممتازة من حيث التجهيزات والمعدات والتركيز على نوعية
اإلسرئيلي وكفاءته العسكرية وذلك من أجل تحقيق التكامل بين نوعية الجندي الممتاز والسالح الممتاز 

  .والتأكيد  على أهمية التدريب في مجاالت القتال الفعلي وتطعيم المعركة 
ريك اإلستعانة بالمعلومات اإلستخبارية وهي بالنسبة الى عقيدتهم نصف المعركة وزرع العمالء وتح

الطابور الخامس بين جيوش الدول العربية وشن حرب نفسية واستخدام عنصر المفاجأة في التخطيط 
  .والتوقيت لشن حرب خاطفة

  التفوق الجوي
اإلبقاء على عنصر التفوق الجوي والسيطرة الجوية عدداً ونوعية عن طريق تحطيم سالح الجو العربي 

لحرب ونقل منطقة القتال والحرب الى األراضي العربية وشبكات الدفاع الجوي في الساعات األولى ل
واستغالل السالح العربي بعد وقوعه في األيدي اليهودية ومحاولة تطويره وتحسينه وإعادة استخدامه من 

  .قبل الجيش اإلسرائيلي كما حدث للدبابات السوفياتية والتي تم تركيب  مدافع يهودية عليها 
عربية وفرض الضغوط اإلقتصادية والسياسية والعسكرية وتحطيم دول محاولة اإلستفراد بالدول ال

وغرس الشك في قلوب أبناء الشعوب العربية وتحقيق شرخ بين هذه الشعوب . المواجهة كالً على حدة
  .وقياداتها السياسية

لوب اتباع سياسة البطش واإلرهاب والمذابح الجماعية في األراضي المحتلة إلشاعة الفزع والرعب في ق
السكان من أجل تفريغ المناطق المحتلة من أهلها األصليين والقيام بعمليات إغتياالت وتصفيات للقادة 

  .الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم
السيطرة على مصادر المياه العربية ألن الحرب هي حرب مياه في المستقبل  تحقيق حلم إسرائيل األكبر 

  .ل يهود العالمفي جعل إسرائيل الوطن القومي لك
 تمت الموافقة على قانون الهجرة اإلسرائيلي  الذي يعطي كل يهودي الحق بأن يصبح 1950بتاريخ 

مواطنا تلقائيا بمجرد وصوله الى إسرائيل ويمنح كل يهودي حقاً طبيعيا بالجنسية اإلسرائيلية مهما كان 
  .مكان والدته أو مكان نشأته

 النادي النووي  لقدرة هذا السالح الكبيرة في التدمير ولسرعة حركته منافسة الدول العظمى والدخول الى
بواسطة الطائرات والصواريخ سيما وأن هذا السالح قد تغلب على المعايير الجيواستراتيجية الستة 
المعروفة وهي األرض ، الموقع ، المتطلبات اللوجستية ، المناخ ، الديمغرافية ، والبنية الصناعية لقطاع 

ليح وإن الردع الناجم عن امتالك السالح النووي يعطي إسرائيل القدرة على فرض نفسها وتواجدها التس
ليس في العالم العربي فحسب وإنما في  العالم بأسره ال سيما وأن امتالك هذا السالح  قد أثر على 

  .ترتيب مواقع القوى الدولية 
  الحرب النفسية
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لفلسطينيين الى حرب نفسية قاسية خالل األسابيع الماضية من من المؤلم جداً أن يتعرض أهل القدس ا
خالل البيان الذي قامت السلطات اإلسرائيلية بتوزيعه عليهم من أجل تهجيرهم وتهويد القدس ومقدساتها 

وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي ( وتفريغها من أهلها وثقافتها العربية المسلمة وهذا هو نص البيان  
ال الذين  ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي ُأنزل إلينا وُأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له أحسن إ
  )مسلمون

  نداء إلى جميع المسلمين الساكنين في أرض إسرائيل
نقول أوالً  . نريد أن نشرح لكم هذه الرسالة رأي التوراة بالنسبة لسكن غير اليهود في أرض إسرائيل

سان خلق من نفس اهللا  ويجب التعامل مع كل إنسان مؤمن بإحترام  ولذلك نظرة حسب التوراة كل إن
  .الدين اليهودي ليست عنصرية أو غير إنسانية  فهو ديني فحسب

األصل في ديننا ودينكم هو اإليمان باهللا ملك العالم وحسب إيماننا وإيمانكم أعطانا اهللا التوراة وفيها 
  .القيام بهاالواجبات والرساالت ويجب علينا 

كيهود . حسب القرآن الكريم ال يوجد أي تناقض بين ما أمرتنا التوراة القيام به وبين ما أمركم القرآن به
مؤمنين يجب علينا القيام بواجبات التوراة  وفي التوراة مكتوب في عدة أماكن أن أرض إسرائيل وعدت 

ن بأننا أحفاد شعب إسرائيل القديم  أحفاد إلبراهيم وإسحق ويعقوب وأحفادهم وال غيرهم  الكل يجمعو
  .إبراهيم وإسحق ويعقوب

هذه األرض الصغيرة   هي ملك الشعب اليهودي فقط .ومكتوب في التوراة أيضاً بأن أرض إسرائيل 
  .ومن الممنوع سكن غيرهم فيها بصورة دائمة

الشعب اليهودي طُرد وبقي . مكتوب أيضا في أسفار األنبياء أنه وبسبب عدم قيامنا بهذا األمر اإللهي 
اآلن وبعد عودة شعب إسرائيل  الى أرض إسرائيل  كما وعدونا األنبياء  حان .  سنة2000خارج بالده 

  .الوقت ليقوم الشعب اإلسرائيلي  بتنفيذ هذا األمر اإللهي  ولذلك نطلب منكم مغادرة أرض إسرائيل
في أرض إسرائيل نحن نشرح لكم المقوالت نحن نقول ذلك من وجهة النظر الدينية لنضمن السالم 

التوراتية والقرآنية ونحن نعتقد أنه حين تفهمون أننا ال نكرهكم  وال نريد محاربتكم بسبب إيمانكم 
  .باإلسالم  ستفهمون سبب إرادتنا القيام بأمر اهللا كما قال اإلسالم ال إله إال اهللا

  50-56  .33فر العدد هذا األمر الرباني قاله اهللا لموسى في التوراة س
كلم الرب موسى في عربات مواب على أردن أريحا قائال كلم بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون األردن 

فتطردون كل سكان األرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل . الى أرض كنعان
 أعطيتكم األرض لكي تملكون األرض وتسكنون فيها ألني قد. أصنامهم وتخربون جميع مرتفعاتهم

وتقتسمون األرض بالقرعة حسب عشائركم الكثير تُكثرون له نصيبه والقليل تُقللون له نصيبه . تملكوها
  .حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له حسب أسباط آبائكم تقتسمون 

في وإن لم تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس 
  .جوانبكم ويضايقونكم على األرض التي أنتم ساكنون فيها فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم

  :وفي القرآن الكريم
  )وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا( سورة اإلسراء 
 كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا( سورة األحقاف 
  )وبشرى للمحسنين

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ( سورة المائدة 
واألحبار بما استُحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال تخشوا الناس واخشون وال تشتروا بآياتي 

  )نا قليال ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرونثم
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وألن ال تكون بيد الشعب اليهودي . بعدما رأيتم األقوال السماوية وألن الدين اإلسالمي هو دين أخالقي 
 -ولديكم بلدان واسعة يمكنكم السكن فيها_ أي أرض أخرى لذلك يجب أن ال تكون لكم معارضة لهذا 

وألنه من غير السهل  مغادرة ماليين الناس بدون .  القيام باألمر المكتوب في التوراةوتفهمون بأن علينا
على أن ) التي تجسد وعود األنبياء( مساعدات مالية فإننا نقترح عليكم أن تفاوضوا دولة إسرائيل 

  .تحصلوا على مساعدات إقتصادية للسكن في مكان آخر
كما قال . نحن وأنتم وأوالدنا وأوالدكم لسنوات طويلة . سالمولما نطيع اهللا نحن وأنتم يمكننا العيش ب

  )ال ترفع أمة على أمة سيفا وال يتعلمون الحرب فيما بعد( النبي يشاعيه 
  يطلب الحفظ على قدسية هذه الصفحات

  29/5/2011، الرأي، عمان
  

      المرامي والمحاذير .. واالعترافحماس  .37
  عدنان أبو عامر

على حركة حماس، رغم بعض التنفيسات هنا وهناك، فإن األصوات حولها ترتفع في ظل تضييق الخناق 
والمطالب ما زالت ذاتها مشرعة في وجهها، دون مواربة أو تورية، االعتراف أو االعتراف، ال فكاك 

، أو "إسرائيل"ـعنها، بمعنى آخر ال مناص أمامها من االختيار بين البقاء في الحكم مع االعتراف ب
  .ما وصلت إليه ديمقراطيا، عقاباً لها على عدم انصياعها إلرادة العالممغادرة 

هو ذاته منطق القوة األميركي، يصارع قوة المنطق الفلسطيني، تكرر ذلك في أكثر من مناسبة خالل 
الفترة األخيرة، ولو جاء هذه المرة عبر أكثر من لغة، عبرية تارة، وإنجليزية تارة ثانية، وتركية للمرة 

  .ثالثة، فضالً عن العربية التي استمعت إليها حماس منذ سنوات عديدةال
ولكن ما الذي تغير هذه المرة؟ ترى هل تمارس اإلدارة األميركية اليوم مع حماس بدعاً من األمور؟ 
وهل أن الحركة يا ترى لم تأخذ الوقت الكافي الستشراف قادم األيام بمزيد من التبصر، وقراءة الوقائع 

 وبالتالي بدت مضطرة في اآلونة األخيرة، شاءت أم أبت، أن تدفع جزءا من فاتورة التعامل مع جيداً؟
القطب الغربي، واألميركي تحديداً، أو على األقل أن تكون جزءا من المنظومة األممية، إال إذا رأت أن 

س في أكفّ تضحي بمشروع الحكم كله باعتباره مقاومة لضغط المخرز األميركي، وهي تراه ينغر
  .الفلسطينيين، وال يعرف أحد متى سيعلنون صرختهم التي تنتظرها أميركا وحلفاؤها

  األسباب الكامنة
الحقيقة أن وقائع األسابيع الماضية لم تغير شيئاً ذا مغزى في إدارة المجتمع الدولي لطبيعة العالقات التي 

ح العامة، باإلمكان اعتبارها تكتيكات أو يديرها مع الفلسطينيين، ومنهم حماس، باستثناء بعض المالم
  :محددات أساسية، على النحو التالي

 لم تكتف واشنطن واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بالتلميح لحماس بضرورة السير في عملية -1
منذ زمن، بل شدد الجميع على ضرورة انتزاع اعتراف فلسطيني جديد " المعطلة والمشلولة"التسوية 

، وبالتالي سيكون اعترافاً مجزياً، ال سيما "عباءة دينية إسالمية"، لكنه هذه المرة متسلح بـ"يلإسرائ"ـب
صراع وجود ال " له جذور عقائدية، وأنه "إسرائيل"وأن حماس ترى في بعض أدبياتها أن الصراع مع 

  "...نزاع حدود
زمة الضاغطة على حماس،  يترافق هذا الضغط مع حصار مالي واقتصادي مطبق، يزيد من حدة األ-2

السيما وأن المحاصرين يحكمون حصارهم، ويمنعون أي بادرة إيجابية قد ترفع من معاناة الفلسطينيين، 
اللهم إال إذا اعتبرنا قرار فتح معبر رفح جزءا من توجه دولي متفق عليه، وبالتالي لم يعد هناك شك في 

هم حماس، وتحذيراً لهم من العودة مرة أخرى إلى أن الرغبة متمثلة بعقاب الفلسطينيين على انتخاب
  .انتخابها العام القادم، وفقاً لوثيقة المصالحة
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 اجتهاد بعض المؤسسات البحثية والسياسية في وضع تقديرات زمنية للفترة التي قد تستغرقها حماس -3
ة بعض الصياغات ، وقد يقبلون منها هذه المر"إسرائيل"ـإلى حين إعالن االعتراف الصريح الواضح ب

اللغوية وااللتفافات البالغية وصوالً إلى صريح العبارة، وال بأس أن يأخذ ذلك ردحا من الزمن، فالقوم 
ليسوا في عجلة من أمرهم، وكأن الوضع السياسي الفلسطيني تحول إلى مزاد علني لتجار السياسة 

ت التعامل مع الحركات السياسية، ال سيما وهذا التعامل أزعم أن فيه تغافالً وتناسياً ألبجديا.. الدولية
  .األيديولوجية، ومنها حماس

ومع ذلك، فليس سراً أن حماس طوال الفترة الماضية منذ تأسيسها قبل أربعة وعشرين عاماً، قامت 
، باعتبارها "إسرائيل"ـبحملة تعبئة عقائدية وسياسية وكفاحية ألعضائها ومناصريها ضد االعتراف ب

، وغيرها من المفردات التي غدت مكوناً "زوالها حتمية قرآنية"، وأن "يجب استئصالهاغدة سرطانية "
، وبالتالي ليس من السهل عليها بين عشية وضحاها وتحت أي "الحمساوي"أساسياً من الخطاب السياسي 

ف، سنعتر: مبرر أن تعتذر لكل هؤالء، وتستجيب لظروف الواقعية السياسية واألمر الواقع، وتقول لهم
  "!مكره أخاك ال بطل"ولو تحت شعار 

ال، لن يجدي هذا، ألن الحركة بإقدامها على ذلك، لن تكون حماس، وليختر لها السياسيون والباحثون 
اسماً غير هذا االسم، فأدبياتها المتمسكة بها حتى اليوم، وخطابات زعمائها وتصريحاتهم، ال تشي بشيء 

  .. ومستوياتها التنظيمية ليست مستعدة لهذا األمرمن هذا القبيل، مما يؤكد أن قواعدها
وبالتالي، وإن بدا هذا الموقف السياسي متعارضا مع معظم المواقف الدولية والعربية والمحلية، إال أن 
المطلوب من حماس، لكي تنسجم مع التوجهات الدولية واإلقليمية، ولو كان من خالل اتفاق المصالحة، 

  !ثل في أن تغادر مقاعدها الفكرية واأليديولوجية جملة واحدةأن تدفع ثمنا باهظاً يتم
أزعم أن في هذه المطالب مغاالة، خاصة في ظل تهديدها بسيف الوقت وعامل الزمن، ال سيما إذا بقي 

العتيدة، ألن إبقاء ظهر حماس إلى الحائط، " الكفاءات"الحصار على حاله، حتى لو تشكلت حكومة 
اسية دفعة واحدة، وتخييرها بين االعتراف واالعتراف، فيه تعجيز سياسي، ودعوة وإفقادها الخيارات السي

للحركة للخالص من أسسها الفكرية ومواقفها السياسية، ال سيما وأن إسرائيل قد اُعترف بها فلسطينياً 
راف حركة سابقاً، فهل الدولة األكثر تسليحاً في المنطقة، وذات القدرات النووية الخارقة، بحاجة إلى اعت
  .ليس بحوزتها سوى بضعة صواريخ مصنعة محلياً؟ هنا تكمن خطورة المطلوب من حماس

ومع ذلك، فليس المطلوب من الحركة أن تصم آذانها عما يطرح محلياً وإقليمياً ودولياً، وهي لم تفعل ذلك 
دف أمراً وراء من باب اإلنصاف، لكن رغبة جميع األطراف بال استثناء أن تعترف بإسرائيل، قد تسته

  .ذلك، ليس بعيداً عن تصفيتها سياسياً وفكرياً، بعد أن فشلت تصفيتها عسكرياً في ساحة المعركة
  مدى االستجابة

وعلى هامش ما غصت به وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة من تحليالت سياسية وقراءات استشرافية، 
فيه، وخشية على ما " حرصا مبالغاً" وإن شئت على حماس،" نفساً مشفقاً"يلمس الواحد منا في معظمها 

يخطط لها من استهداف قد يطيح بها، من خالل الترويض والتقويض والتدجين واالحتواء، وغلب عليها 
مطالبة للحركة بعدم االنجرار خلف الدعاوى الدولية، والمطالبات المعلنة بضرورة االعتراف، ولو 

كة شابة يافعة في مقتبل عمرها، لئال تقع فيما وقع فيه بخطى وئيدة غير متسرعة، خاصة وأنها حر
سقوط في امتحان التاريخ حين يقدم لهم كشف الحساب : آخرون، ولم يحصدوا في النهاية سوى السقوط

المليء باألخطاء والخطايا، وسقوط الثقة الشعبية من خالل العقاب الشديد الذي وجد طريقه في صندوق 
  .االقتراع

ناسبة ازددت يقيناً بعدم التجاوب والتساوق مع تلك المطالب، التي تخرج تارة من محتل ولعلي بهذه الم
يجاهر بعدائه، وآخر يدعي الصداقة، وأحياناً أخوة الدم والدين والقضية، حتى ال يصبح أحد أفضل من 

  .أحد، ويتحول الكل وهم معترفون باالحتالل، ملتزمون باالتفاقيات
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  :، ضمنياً كان أو علنياً، فإليكم بعضها"إسرائيل"ـأي توجه لالعتراف ب" تفرمل "أما أهم الكوابح التي قد
لقد غدت تجربة المقاومة الفلسطينية ودورها في معادلة الصراع واإلنجازات التي حققتها، ظاهرة : أوالً

تها، خاصة لتبيان ما هو خاص من ظروف ووقائع أحاطت بحرك.. الفتة ومميزة جديرة بالتحليل والقراءة
وأثرت في تشكيل مسارها، وبالتالي هناك دروس يمكن استخالصها وانتقاؤها بعد استقراء تفاصيل 
األدوار، ليشكل منهجاً قابالً لالقتداء والتطبيق في حركة صراع أي شعب مع قوة محتلة غازية، فكيف 

 وهذا ما يجب أن واألمة ال تزال تخوض صراعها الشائك والمرير مع المشروع الصهيوني وامتداداته،
  .يشغل حيزاً هاماً من أداء حماس، وتعاملها مع الواقع ومستجداته

لقد تميزت حركة حماس باستمرارها بالفعل المقاوم كأولوية في برنامج عملها، ال يتأثر بالتطورات : ثانياً
دوجة، من الداخلية، إال بقدر حمايته ودعمه وتعزيزه، حتى في ظل تعرضها للمالحقة والمطاردة المز

التنسيق األمني، وتميز أداؤها بقوة حضور ميداني، وعمليات نوعية، وقدرة على " جنراالت"إسرائيل و
تطوير وسائلها، وشن حرب استنزاف يومية ضد الجيش اإلسرائيلي، وموقف سياسي رافض لعملية 

ضوع للمساومات التسوية، وخطاب تعبوي استنهاضي إلرادة شعوب األمة متمسك بالحق، وغير قابل للخ
  .التي بدأت تتكشف بعد فترة من بدء التفاوض، وتفكيك الترابط والتالزم بين المسارات التفاوضية العربية

المطلوب من حماس اليوم في ضوء االعتراف، يتخطى الخطاب السياسي العقالني الذي تقدمه : ثالثاً
قة ميدانية، دون أن تستدرج إلى مربع الحركة، من خالل التعامل مع ما هو قائم على أرض الواقع كحقي

االعتراف، وتقديم الرسائل المتبادلة، ال سيما إذا علمنا أن النهج الذي اتبعته حماس في فهمها ورؤيتها 
للمقاومة يرتكز على عدة منطلقات أساسية، ال تملك الحركة التنازل عنها، مهما ارتفعت حدة التهديدات 

  .واإلغراءات
  الترجمة المتوقعة

ن رفض إعطاء مشروعية لالحتالل والدولة التي أقامها قائم باألساس على ما يؤديه من وظيفة لصالح إ
الهيمنة الغربية التي كانت أحد أسباب دعمه، واستمر مع تبدل مواقع الدول المهيمنة على الساحة الدولية، 

مة، واستعادة دورها والهدف من دوره ووظيفته منع وتعطيل أي حركة نهوض غايتها إعادة توحيد األ
  .وموقعها في الخريطة السياسية الدولية والمكانة الحضارية

 وهي ما زالت في طور التكوين والتأسيس -وفي عودة سريعة إلى تاريخ نشأة حركة حماس، نجد أنها 
 حاولت أن ترد على المعادالت السياسية السائدة التي صنعها االحتالل، أو ساهمت في توسعه، محلياً -

أو إقليمياً أو دولياً، وسعياً إلى تغييرها، ورفض الخضوع لمعطياتها ونتائجها السياسية واألمنية، فكان 
الشعار تحرير األرض، وعدم تمكين المحتل من جني ثمار عدوانه، وتعطيل سعيه لتوظيف الدعم 

 إلى هذه المكانة من والتغطية األميركية إلمالء واقع جديد في فلسطين والمنطقة، وبالتالي فإن وصولها
  .الشعبية والمشروعية يملي عليها واجباً جديداً مفاده المزيد من التمسك بذلك

وفي ضوء تلك المنطلقات، يأتي الموقف من رفض االعتراف باالحتالل ودولته قاطعاً، ونابعاً من رفض 
والحسابات السياسية منطق التسوية الناتج عن الشعور بالعجز أمام الخلل في موازين القوى لصالحه، 

الضيقة لبعض الجهات التي كان جل همها الحفاظ على مواقعها ومصالحها في النظام السياسي 
الفلسطيني، من خالل جني ثمار تعاونها مع المحتل، بعيداً عما سببته اتفاقيات التسوية من انتقاص من 

الل من بسط نفوذه وهيمنته، وضمان سيادة الوطن، واإلخالل باالنتماء والهوية الوطنية، وتمكين لالحت
  ..مصالحه، ولعل السنوات العجاف األخيرة كان حصادها وباالً وخراباً على أصحابها

هناك اليوم من يراهنون على تلويث حماس، وحرمانها من براءتها، وبالتالي من مصداقيتها، وهم ذاتهم 
من أجل سلطة مترهلة أو حكومة مقيدة أن الذين راهنوا على ذلك منذ أكثر من عشرين عاماً، وال ينبغي 

تمنحهم الحركة فرصة االستمتاع بنجاح رهانهم، نعم هناك فرصة أمامها للخروج من ضغوط االعتراف 
بقدر من األرباح، أو من دون خسائر في أقل تقدير، يتمثل حدها األدنى في التخلص من عبء الحكم 
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 األصلية واألصيلة بصرف النظر عن ردة فعل والحكومة، ولن يحدث ذلك دون اإلمساك بالثوابت
  .األطراف األخرى

أخيرا، من الضروري أن يتذكر قادة حماس أن األمة تراقبهم بعناية، وأن جماهيرها التي منحتهم الثقة لن 
تقبل منهم أي سلوك يصطدم مع وعيها، عليهم أن يتذكروا أن هناك ماليين الفلسطينيين في الداخل 

لخيار المقاومة الذي رفعته، ومن ورائهم مئات الماليين من العرب والمسلمين والشتات منحازون 
واألحرار الذين يكادون يجمعون عليها، وبالتالي فما هو معروض عليها من شروط االعتراف يحمل في 
طياته رهاناً على إفشال مشروعها، في ذات الوقت الذي يجب أن تراهن فيه على مسار آخر، ال يبدو 

  .، وإن كان صعباً إلى حد كبيرمستحيالً
  28/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  جيل يرفض االحتالل .38

  يوسف رزقة. د
الربيع . ربيع الثورات العربية ظاهرة متحركة ممتدة استوقفت السياسة الداخلية والسياسة الخارجية معاً

رائع للوطن العربي وللمواطن هنا يعني حركة تغيير، ووصف التغيير بالربيع يعني أن القادم جميل و
وأحسب أن دولة االحتالل . العربي، ولكن ربيع العرب هو غيظ وقيظ ألعداء العرب وكارهيهم

  .عن العداوة المتأصلة ألجيال المستقبل الصهيوني لفلسطين تتزعم قائمة الكارهين للتغيير فضالً
 ويكشف عن عقم مشروع قبل أن يتحدث نتنياهو في الكونجرس ويعلن عن الءاته الموروثة،

إن الحاجة :  قائالً"االيباك"المفاوضات، كان الرئيس األمريكي أوباما قد نبهه في خطابه الذي ألقاه أمام 
أصبحت ملحة إلقرار تسوية مع الفلسطينيين؛ ألن ربيع الثورات العربية كشف عن جيل جديد ال يقبل 

  .ل الجديد وحركة التغيير المتحركة بالحسبان أن تأخذ حركة الجي"إسرائيل"ببقاء االحتالل، وعلى 
كانت هيالري كلنتون قد دعت " ايباك"وإذا رجعنا إلى الوراء قليالً وبالتحديد قبل عام واحد وفي مؤتمر 

 من خطر التكنولوجيا، وخطر الديموغرافيا، "إسرائيل"نتنياهو وااليباك إلى الدعوة نفسها، وعندها حذرت 
 "إسرائيل"لى ما هو عليه مستحيل، والمستقبل يعمل بغير صالح االحتالل وعلى إن بقاء الحال ع: وقالت

  .مسئولية صنع تسوية مع محمود عباس
ما قالته كلينتون قبل عام ، قاله أوباما اليوم وفي المكان نفسه وأضاف إليه الجيل الجديد، وربيع 

إن قراءة التنبيهات . امل مع محيطها العربي ال تملك إال التع"إسرائيل"إن : الثورات، وقال شيئاً مهماً آخر
، وإن جاءت على شكل نصائح تمثل وال شك قراءة استشرافية ذكية، ولكن ينقصها "إسرائيل"األمريكية لـ

، وبتفوقها العسكري على "إسرائيل"القرار والعدالة؛ ألن أوباما أعلن في الوقت نفسه عن تمسكه بأمن 
  .ي بمزيد من التنازالتجيرانها، وطالب الجانب الفلسطين

، وللفكر األمريكي وموقف اإلدارة "إسرائيل"إنه في ضوء معرفتنا العميقة للفكر الصهيوني ، ولموقف 
السياسية في واشنطن ندرك أن معادلة التغيير تتحرك ال من تل أبيب وال من واشنطن وإنما من داخل 

  . وما يسندها من عواصم عربيةمدن وقرى فلسطين المحتلة، ومن داخل القيادة الفلسطينية
فلسطين يجدر بها أن تعتمد بشكل قوي على جيل الشباب الذي يمأل ساحات التغيير في العالم العربي، 

ال أحد في العالم . وعليها أن تعتمد على حركة التغيير المتحركة الممتدة التي لن تقف عند عاصمة بعينها
اب إلى الساحات وأدركوا عظم قوة الرأي العام على يمكنه إيقاف حركة التغيير بعد أن خرج الشب

  .التغيير
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 تدرك ما هية "إسرائيل"ما قاله أوباما عن جيل الشباب الجديد الرافض لالحتالل هو قول دقيق وثاقب، و
هذا القول وإن أغلقت أذنيها عنه، وأوقفت تصرفها بموجبه، وأحسب أن ما يشجعها على هذا الموقف 

  .ن في خيار عباس استئناف المفاوضات والتردد في تبني خيارات الشعب األخرى يكم"الالمبالي"
  28/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  !األمم المتحدة وضرورة العودة إلى التاريخ: خطاب نتانياهو .39

  مرزوق الحلبي
وقد أضاف . وميةخطاب نتانياهو أمام الكونغرس ينهل من أدبيات السياسة المتصلة بالدولة اإلقليمية أو الق

إليها خصوصية التجربة اإلسرائيلية التي لم تتلخص في كون مجتمع المهاجرين اليهود لم يحظ بشرعية 
ومع هذا فإن خطابه لم يكن أيديولوجياً وال حديثاً في األسس بقدر ما كان في . من المقيمين والمحيطين

 بعد التسوية "إسرائيل"سطينية أو حدود فهو لم يرسم حدود الدولة الفل. التكتيك الدعائي والتفاوضي
وهي . المأمولة، بل رسم الخطوط التفاوضية األولى التي سينطلق منها في كل عملية تفاوضية مستقبلية

ومن هنا، فإنه لم يضف شيئاً ولم . خطوط تحظى في شكل أو في آخر بنوع من إجماع إسرائيلي راهن
  .واإلخراج كانا جديدين على طريقة االستعراض األميركيةهذا مع العلم أن المسرح . يقدم جديداً

ألن األمر في شأن تكتيك دعائي تفاوضي ينبغي على القيادات الفلسطينية االمتناع عن إعادة النظر في 
استراتيجيتها الراهنة إال لجهة الذهاب حتى النهاية في مشروع انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية من 

فاعتراف كهذا سيكون مفصالً مهماً في تاريخ المسألة الفلسطينية حتى . لألمم المتحدةالجمعية العمومية 
فاعتراف العالم بدولة فلسطينية بعد اعتراف سابق بحق الفلسطينيين . لو تأخّرت تطبيقاته على األرض

ئيلي في الدولة، يعزز روايتهم ويشد أزرهم من جهة، ويضع عالمة سؤال ضمنية على المشروع اإلسرا
بمعنى، أن االعتراف العالمي في هذه الظروف من التحوالت في كل مستوى، سيشكّل نوعاً من . برمته

وهي، وإن كانت مرشّحة للرد بصلف أو عنف في أول األمر، . الصعقة للنخب اإلسرائيلية ومشاريعها
وهو اعتراف . لة الفلسطينيةلكنها ستكون ساعتها تحت عيون المجتمع الدولي الذي أقر للتو اعترافه بالدو

 أو "إسرائيل"يفتح آفاقاً واسعة أمام تحرك دول ومجموعات دول وفق أحكام القانون الدولي في معاقبة 
  .الضغط عليها

من هنا فإن االعتراف لن يكون مكسباً فلسطينياً رمزياً بل مكسباً عملياً يشكّل اقتراباً من المجتمع الدولي 
سيساعد في هذا مناخ دولي متحول لمصلحة . إلسرائيلية ونقدها ومواجهتهانحو محاصرة السياسات ا

وعليه، نوصي أال تتراجع القيادة . "إسرائيل"ـالشعوب، وإقليمي يضيق االعتماد المفتوح الممنوح ل
الفلسطينية عن هذا الخيار مهما يكن، بخاصة ألنه ديبلوماسي يستند إلى األعراف وينزع فتيل العسكرة 

خيار كهذا ينبغي أن يترافق مع استراتيجيات العمل المدني . ن في السياسة والدعاية اإلسرائيليتينواألم
بمعنى، ينبغي التزام الممانعة المدنية من اليوم فصاعداً كورقة ضغط تنسجم مع المناخ الدولي، . ميدانياً

  .ومع توقعات المجتمعات البشرية اآلن من أصحاب قضية عادلة
 وأطرافاً أخرى ستعرض على الفلسطينيين إغراءات ومقترحات للعودة عن مسار "إسرائيل"أن يقيناً منّا 

وهي هنا في . بل ستتعرض القيادة الفلسطينية للضغوط المتنوعة من جهات متنوعة. األمم المتحدة
 فإما أن تُعطي معنى لحق تقرير المصير من خالل الشرعية الدولية في مرحلة من. امتحان التاريخ

التحوالت المهمة المناسبة لدفع المشروع السياسي الفلسطيني إلى مداه، واما أن تنكفئ إلى التكتيك في 
، ال سيما "إسرائيل"أوساط واسعة في . إطار رؤية ضيقة في أساسها الخوف من رد إسرائيلي راديكالي

 في مواجهة حادة مع "رائيلإس"في النُخب لم تصدق كلمة واحدة في خطاب نتانياهو، بل قرأته كمن يضع 
وعليه، ليس هناك أي أساس ألي . "إسرائيل"ـأميركا والعالم ويتهرب من فرصة تحقيق السالم واألمن ل

ألن القناع . فلسطيني كي يصدق نتانياهو أو مبعوثيه أو بكّاءاته في أوساط الكونغرس أو في أوروبا
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ينبغي أال يكون الفلسطينيون أنفسهم سبباً في تأخير األخير أوشك أن يسقط عن سياسات نتانياهو ونُخبه، 
  .سقوطه أو ارتكاب أخطاء تحتجب السياسات اإلسرائيلية خلفها

وأعتقد أن على الفلسطنيين أن يبدأوها من هيئة أوسع . لقد بدأ نتانياهو المفاوضات المقبلة من الكونغرس
فلسطينيون في رفع مكانة هذه الهيئة ويدعمون بل سيساهم ال. وأهم هي الجمعية العمومية لألمم المتحدة

وإذا حصل هذا فهو سيساعد على تقوية المركز . الشرعية الدولية إذا أعطوها شرف االعتراف بدولتهم
وإذا كان نتانياهو خاطب ممثلي الشعب األميركي من فوق رأس . األممي على حساب المراكز الدولية

لمتحدة ستكون مخاطبة األميركيين وكل شعوب العالم من فوق أوباما فإن خطوة التوجه إلى األمم ا
وسنرى خطوة كهذه تعزيزاً .  في أميركا وسواها"إسرائيل"رؤوس زعماء وقيادات محسوبة على 

لتوجهات في النُخب والشعب األميركيين ترفض سياسات االحتالل والصدامية اإلسرائيلية على طريقة 
ومع هذا .  مواقع صنع القرار في البيت أألبيض والكونغرس وسواهمانتانياهو وتُعزز من تأثيرها في

وهي .  إلى األمام من خالل الشرعية الدولية- إقامة دولة -فاألهم هو دفع المشروع السياسي الفلسطيني 
شرعية إذا تحصلت على شكل قرار دولي، فإنها تعني في شقها الثاني، تمكين مجتمعات ودول من 

ذا الحدث الداّل والتعامل مع إسرائيل بقفزات ديبلوماسية غير حريرية سقفها قرار األمم االستناد إلى ه
وهو اعتراف يعيد المسألة الفلسطينية من . المتحدة في عالم تتحرك فيه مراكز قوى عدة على تناقضاتها

  .غربتها ويدفع نتانياهو خارج التاريخ
إلى دولة فلسطينية بالضرورة بل إلى فتح آفاق مصالحة وهذا صحيح، أيضاً، في حال لم يؤد االعتراف 

  !تاريخية تتجاوز المفهوم المتقادم لحقّ تقرير المصير والدولة اإلقليمية
  29/5/2011، الحياة، لندن

  
   في مرآة العالم"صورة إسرائيل" انعكاسالجديد في  .40

  أسعد عبد الرحمن. د
 "دونكيشوتية"في التعامل مع العالم نتيجة سياسات ثمة دول تلحق الضرر بنفسها عبر إخفاقها المتكرر 

وتأتي . تؤدي بها إلى حالة تصبح معها وحيدة مدانة، بل وربما منبوذة، حتى من أصدقاء أو حلفاء األمس
دولة محتلة، تقيم جدارا عنصريا عازال، تبني :  لتحتل أدنى مستوى في التعامل مع اآلخر"دولة إسرائيل"

 وتوسعها بالقوة، تقتل وتدمر وتعتدي، تنتهك حقوق االنسان، حتى بات عديد "ناتالمستوط "/المستعمرات
المفكرين والسياسيين اإلسرائيليين واليهود يحذرون من تفاقم عزلتها على الساحة الدولية بعد تطابق 

  ).األبارتايد(صورتها تقريبا مع صورة جنوب افريقيا خالل فترة الفصل العنصري 
 إلى "األكثر إثارة لكراهية الناس لها" مؤخرا بين الدول "إسرائيل"كن غريبا أن تحل والحال كذلك، لم ي

دولة في العالم وشارك فيه ) 27(فقد أبرز استطالع للرأي شمل . جانب باكستان وإيران وكوريا الشمالية
عهد م"فقد أجرى .  من الدول األكثر إثارة لمشاعر الكراهية"إسرائيل"ألف شخص، أن ) 28(قرابة 

عن موقف سلبي من %) 49( البريطانية، حيث عبر "بي بي سي" هذا االستطالع لمحطة "غلوبسكان
 هو "إسرائيل"ـكما أكد االستطالع، ما هو معلوم، من أن أكبر دعم ل. فقط%) 21(، فيما أيدها "إسرائيل"

 "إسرائيل"بيا تجاه من االمريكيين موقفا سل%) 41(في حين أبدى %) 43(بين مواطني الواليات المتحدة 
  .وهو أمر الفت

هذا االستطالع يؤشر إلى فشل حملة العالقات الواسعة التي أعدتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية لتحسين 
سمعة الدولة الصهيونية خاصة في القارة األوروبية، وبالذات إثر العدوان على قطاع غزة في نهاية 

، وتداعيات استمرار 31/5/2010إلى القطاع في ، والهجوم على أسطول الحرية الذاهب 2008
وقد تفاقم األمر مؤخرا بعد تشكيل .  وتهويد القدس"االستيطان"/ السياسات اإلسرائيلية في االستعمار

في ( وحدة خاصة داخل هيئة اإلستخبارات العسكرية لمراقبة نشطاء الحركات اليسارية العاملة "إسرائيل"
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وهو ما عبر عنه صراحة رئيس الوزراء .  نزع شرعية هذه األخيرةعلى) العالم، بل وفي إسرائيل
ظاهرة العداء للسامية تتجدد وتنتشر، وتتحالف قوى مختلفة "، من أن 1/5/2011في ) بنيامين نتنياهو(

وتحولت كراهية اليهود ورفض وجودهم . مغرقة العالم بعداء للسامية قديم ممزوج بعداء للسامية جديد
لم نكن ": في مقال حديث له) إيزي لبالر(وفي هذا يقول . " دولة اليهود ورفض وجودهاإلى كراهية تجاه

واذا استثنينا الواليات المتحدة ودوال مثل كندا واستراليا، فقد تخلى االوروبيون عنا ! قط في عزلة كهذه
ثل ايران وكوريا ترانا استطالعات الرأي العام عندهم تهديدا للسالم العالمي أكثر من دول م) باتت(حيث 

فالحملة الدعائية العالمية الساءة سمعتنا باعتبارنا مجرمي حرب، ما تزال موجودة في . الشمالية وليبيا
إيهود (ومؤخرا، اعتبر . "االمم المتحدة، وأصبحت عملية سلبنا شرعيتنا حملة دعائية دولية مقصودة

 على الساحة الدولية، متوقعا "إسرائيل" أن استمرار الجمود فى عملية السالم يؤدي إلى عزلة) باراك
، والجمهور ال »تسونامي سياسيا«ٍإسرائيل تواجه ": وأضاف.  دوليا"إسرائيل"ـتزايد المظاهر المناوئة ل

دفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ فيها "، محذرا من "إن نزع شرعية إسرائيل تلوح في األفق. يدرك ذلك
  ."تدهور جنوب أفريقيا

نزع " على صعيد "تعانيه"هل الدولة الصهيونية لكتابات إسرائيلية متزايدة عن أن سبب ما ومع تجا
آري ( عنها إنما هو عائد لسياساتها االحتاللية والعنصرية، وصل األمر في السياسي اإلسرائيلي "الشرعية
، 1973ب  في حر"سرائيلإ"، وبين اسوأ نكسة عسكرية واجهتها 2011وهو يقارن بين العام ) شافيت

في الضفة ) أو مستوطنة(فإقامة أي قاعدة عسكرية .  دبلوماسيا1973 سيكون مثل 2011العام "للقول ان 
وستجد اسرائيل نفسها مقيدة بين . المستقلة العضو في االمم المتحدة) فلسطين(الغربية ستنتهك سيادة دولة 

أستاذ ) شلومو زانت(مقابلة هنا نستذكر . "حصار دبلوماسي خارجي وانتفاضة مدنية من الداخل
إن إسرائيل طفل لقيط ولد نتيجة ": الدراسات التاريخية بجامعة تل أبيب، مع صحيفة ألمانية، حيث قال

  ."عملية اغتصاب لحقوق المواطنين العرب
، حيث مارست، أمام 63 الراهنة، ما قامت به في ذكرى النكبة الـ "إسرائيل"إن أحدث مثال على صورة 

مع، سياستها االجرامية ضد أبناء األراضي المحتلة في الهضبة السورية وفلسطين وجنوب العالم أج
 المعاني والعبر التي لطالما قدمها - بتحركهم الجماهيري –لبنان، فيما استعاد الالجئون الفلسطينيون 

مرار تنكر ذلك أن الحراك الشعبي لالجئين الفلسطينيين نجم عن است. الشعب الفلسطيني لألمة العربية
السالم "اسرائيل للقرارات الدولية ومواصلة اغتصابها لالرض والحقوق وتهربها من استحقاق ما يسمى 

  ."العادل والشامل
  29/5/2011، الرأي، عمان
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