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  امائة مليون دوالر لتهويدهأكثر من يعلن التزام حكومته بالبناء في القدس ويقر نتنياهو  .1
الحكومة اإلسرائيلية عقدت، برئاسة ، أن تل أبيب، من 30/5/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 

، المقام عند باب الخليل في القدس »الملك داود«ة لها في متحف بنيامين نتنياهو، أمس، جلسة خاص
وجاء هذا االستفزاز بمناسبة ما . الشرقية المحتلة، على بعد عشرات األمتار من المسجد األقصى المبارك

  .1967، الذي تحتفل فيه إسرائيل باحتاللها القدس الشرقية عام »يوم أورشليم«يسمى 
، وإنها بذلك تحظى بدعم من »وحدة القدس«ه الجلسة، إن حكومته ملتزمة بـوقال نتنياهو، في مستهل هذ

  .»قلب األمة«وأعلن التزام حكومته ببناء القدس، التي وصفها بأنها . الكونغرس األميركي
وأشار إلى أنه أكد هذه الوحدة . »إن وحدة القدس هي أحد أسس الوحدة لشعب إسرائيل«: وقال أيضا

، قبل أسبوعين، وأمام الكونغرس األميركي )البرلمان اإلسرائيلي(ه أمام الكنيست وأهميتها خالل خطابي
األسبوع الماضي، واعتبر أن الدعم الواسع لهذه األسس هو ذخر لدولة إسرائيل، وأن العالم كله يعرف 

نحن متمسكون بمواقفنا، وفي «: وتابع. »شعب إسرائيل وأصدقاءه مخلصون للقدس ولتراثنا فيها«أن 
  .»لوقت نفسه نمد أيدينا للسالم مع جيراننا، الذين يعرفون ذلك بشكل أفضل اليوما

الحكومة ، أن رام اهللا ـ امجد سمحان، عن مراسلها من 30/5/2011، السفير، بيروتوأضافت 
» تطوير« مليون دوالر لـ115 مليون شيكل، أي حوالى 400اإلسرائيلية قررت أمس تخصيص مبلع 

 األموال ستستخدم في تطوير البنى التحتية والسياحة والتكنولوجيا وإعطاء منح هذه«وأضاف . القدس
  .»دراسية للطالب وللجنود الذين أكملوا خدمتهم العسكرية، وترميم مواقع آثارية مهمة لدولتنا ولشعبنا

ها القدس عاصمة للشعب والدولة اليهودية، وقد وحد«ولم يتوان نتنياهو عن القول خالل االجتماع إن 
 عاما، وعلى العالم بأسره أن يعلم أن الشعب االسرائيلي وأصدقاءه يقفون معاً وسويةً 44االجداد قبل 

  .»مخلصين ألورشليم القدس ولتراثنا
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  سس ومرجعياتأ والمفاوضات تحتاج الى "إسرائيل"ال قطيعة مع : عباس .2

طيعة بين السلطة الفلسطينية  ال توجد ق، يوم االحد،قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: القاهرة
واسرائيل برغم تنديدها باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والمسعى الفلسطيني لنيل االعتراف 

  . اتصاالت تجري باستمرار بين الجانبينةن ثمإفي االمم النتحدة قائال 
مجلس االعلى لكن عباس الذي كان يتحدث الى رويترز بعد وصوله القاهرة الجراء محادثات مع ال

  .للقوات المسلحة قال ان المفاوضات بحاجة الى اسس ومرجعيات يجب القبول بها حتى يمكن بدؤها
وليس ) الرئيس االسرائيلي(نحن نتصل مع كل الدولة وليس سرا ان اتصل بشمعون بيرس "وقال عباس 

نحن لسنا مقاطعين دولة ... في اي مناسبة) رئيس وزراء اسرئيل(سرا ان امسك التليفون واتصل بنتياهو 
  ."اسرائيل

الذي يعتبر من الشخصيات المرنة في اسرائيل ال ) بيريس(هناك اتصاالت باستمرار مع الرجل "واضاف 
لوعاد االمر اليه لتمكنا من ... مانع ان يتم اللقاء او الحديث معه او زيارته نستغرب ممن يستغرب ذلك

  ."ان نجد ارضية للمفاوضات
ان يكون هناك المرجعيات الدولية والقبول بالدولتين ووقف "بدء المفاوضات يجب كي وقال عباس ل

الموقف " ان الذهاب الى االمم المتحدة سيعزز الئقاأضاف و ."االستيطان هذا االمر لم نره على االرض
الحكومة  الخطوة الثانية ان نشكل ، فالوحدة االن وقعنا عليها،الفلسطيني الذي بدأ يتعزز من خالل الوحدة

نريد ان نقول للعالم اننا "واضاف  ."التي ستدير شؤون البالد بعدها سنذهب الى االمم المتحدة في سبتمبر
  ."نستحق دولة وعليهم ان يعطونا دولة لذلك نذهب الى االمم المتحدة لهذا الغرض

ة الفلسطينية التي  لماذا ال يعترفون بالدول؛نطالب العالم ان يتحمل مسؤولياته االخالقية"وقال عباس 
 عاما من االحتالل الشعب الفلسطيني هو 63ستحق والشعب الفلسطيني الذي يستحق هذا االعتراف بعد ت

  ."الوحيد الذي بقي تحت االحتالل
  29/5/2011وكالة رويترز لألنباء ، 

  
  هنية يدعو إلى تقييم العالقات الثنائية بين فتح وحماس .3

رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية دعا إلى أن  29/5/2011ذكر موقع فلسطين اون الين، 
ضرورة تشكيل فريق متخصص لدراسة المرحلة السابقة التي مر بها الشعب الفلسطيني، وتقييم تجربة 
العالقة الداخلية من حيث المقدمات والنتائج واإلدارة الداخلية التي أعقبت االنتخابات السابقة وترسيم 

  . وصيات والقرارات التي ستتخذ في ضوء هذا التقييمالمرحلة في سياق الت
، 2011-5-29وكان هنية يعرض تصورا حول األوضاع الداخلية الفلسطينية، خالل استقباله، االحد 

زكريا األغا، .  من دنبيل شعث، ووفد قيادي من الحركة ضم كالً. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د
  . ودياب اللوح، وأمال حمد

الخطوة األولى على طريق طويل يستوجب النية واإلدارة الصادقة "ر التوقيع على المصالحة بمثابة واعتب
لقطع هذا الطريق نحو المصالحة الفعلية على األرض، ويتأتى هذا من خالل التنفيذ الدقيق لما تم التوقيع 

  ". عليه واالبتعاد عن التفسيرات والهوامش التي تتعارض مع التوقيع
 رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في إجراءات بناء الثقة وتخفيف االحتقان وفي كما شدد

مقدمتها اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف اإلجراءات األمنية واعتماد خطاب تصالحي في 
  . العلن وفي التثقيف الداخلي للقواعد الحركية
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: باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا وضرورة وطنية، وأضافوأكد التزامه الكامل بتنفيذ إنجاح المصالحة، 
يجب عدم العودة أو الوراء أو تكرار السيناريوهات التي أدت إلى االنقسام السياسي والجغرافي، وهذا "

  ". يعني ضرورة الحفاظ على الحقوق الوطنية الواردة في االتفاق
ي أعقبت خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي وفي ذات السياق، لفت هنية إلى أن الحالة السياسية الت

تستلزم توافقًا فلسطينيا على حماية اتفاق المصالحة "بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي باراك أوباما، 
  ".وعلى حماية الحقوق والتمسك بالثوابت واعتماد خيار الصمود والمقاومة

الدكتور محمد أن  ،أشرف الهور راسلهامن غزة نقالً عن م 30/5/2011القدس العربي، لندن،   وأضافت  
أوضح في مؤتمر صحافي عقده برفقة شعث عقب االجتماع أن           في حكومة هنية     عوض وزير الخارجية  

  .اللقاء تناول مختلف المفاصل الرئيسية في المصالحة الفلسطينية وآلية تطبيقها
الشعب الفلسطيني لتنقله إلى مرحلة اللقاء تناول موضوع حكومة الوحدة الوطنية والتي يتطلع إليها 'وقال 

وأكد أن عملية التطرق ألسماء  .'جديدة، تعبر فيه الحكومة عنه وترص صفوفه وتمحو كل آثار االنقسام
حتى نترك لفريقي الحوار كل الحرية 'أعضاء الحكومة المقبلة في هذه اللحظات أمر غير صحيح 

  .'للوصول إلى اتفاق جيد
، مجدداً تصميم الجميع 'ء اآلن سيكون بمثابة فرض أسماء على المتحاورينإن أي حديث عن أسما'وقال 

  .على تطبيق االتفاق، وتعزيز القضية الفلسطينية في الساحات اإلقليمية والدولية
  

  "إسرائيل"خيارنا األساسي سالم جاد مع : عريقات .4
أن الخيار األساسي صائب عريقات . أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين د: والوكاالت -رام اهللا 

للفلسطينيين ال يزال يتعلق بإطالق عملية سالم جادة للتوصل لحل مع إسرائيل رغم قرار لجنة المتابعة 
  .العربية التوجه لألمم المتحدة في سبتمبر المقبل

الموقف الفلسطيني الذي عرض على لجنة «الرسمية أمس، إن » صوت فلسطين«وقال عريقات إلذاعة 
بية خالل اجتماعها في قطر أمس كان واضحا جدا، وهو عملية السالم إذا ما وافقت المتابعة العر

  .» المحتلة1967الحكومة اإلسرائيلية على قبول مبدأ الدولتين على حدود عام 
  30/5/2011البيان، دبي، 

  
  معبر رفح إلى بيين ولن نقبل بعودة األور:  شرطة المعابر في حكومة غزةمدير .5

 األحد، أن الجانب الفلسطيني  لن يقبل ،طة المعابر في حكومة غزة سالمة بركةكد مدير شرا: غزة
بعودة البعثة األوربية للعمل في معبر رفح مجددا، والذي من شانه أن يضع عراقيل أمام حركة 

  . المسافرين عبره في كلى االتجاهين
ر يعتبر فلسطيني مصري ، أن المعب"وكالة قدس نت لألنباء"وشدد بركة في تصريح خاص لـ مراسل 

وال يحق ألي جهة خارجية التدخل في عمله، وبالتالي فان وجود مثل البعثة األوربية في المعبر لن يكن 
  .له أي دور في مراقبة حركة المسافرين

  30/5/2011، وكالة قدس نت
  

  2مناورة في بحر غزة استعدادا الستقبال أسطول الحرية ": يديعوت" .6
 التي جرت   ،اإلسرائيلية تقريرا مفصال حول المناورة البحرية     » يعوت أحرونوت يد«نشرت صحيفة   : غزة

وزعمـت   . نهاية الـشهر المقبـل     2 استعدادا الستقبال أسطول الحرية   , الخميس الماضي في بحر غزة    
 كانت عبارة عن قـوات      ، يوم الخميس الماضي   ،الصحيفة ان المناورة التي أجرتها األجهزة األمنية بغزة       

  .حمساوية وغواصين وموظفين طبيين استعدادا لوصول اسطول الحرية الشهر المقبلكوماندوز 
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وقالت الصحيفة عبر موقعها االلكتروني ان عشرات األشخاص المشاركين بالتدريب قاموا بمحاكاة جنود             
فـي  » البحريـة اإلسـرائيلية   «جيش االحتالل أثناء استيالئهم على سفينة وقاموا بدور قوات الكوماندوز           

ونقلت الصحيفة صورا   . يناريو آخر تدريبا على عملية إنقاذ التي تشمل شخصا ألقي على ظهر السفينة            س
  .، حول المناورة البحرية»حماس«نشرها المركز الفلسطيني لإلعالم التابع لـ 

وحسب الصحيفة فقد شارك في التدريب نائب وزير الداخلية في الحكومة بغزة كامل أبوماضي وحـضر                
دماء الشعب التركي امتزجت بدماء الشعب الفلسطيني       «وقال إن   . تضامنيين األتراك م وأشاد بال  المناورة،

  .»بعد مهاجمة سفينة مرمرة قبل عام
  30/5/2011البيان، دبي، 

  
   تمارس اسوأ انواع االبارتهايد والتمييز العنصرياإلسرائيليةالحكومة : النائب البرغوثي .7

صطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة          اتهم النائب الدكتور م    :رام اهللا 
  .االسرائيلية بممارسة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته والعرب

وقال البرغوثي ان اتهام الحكومة االسرائيلية الفلسطينيين بالعنصرية والالسامية مردود عليها وان الواقع             
مؤكدا ان حكومة ودولة اسرائيل هي مـن        .  الباب امام السالم والمفاوضات    هو ان حكومة نتنياهو اغلقت    

  .تمارس اسوا انواع االبارتهايد والفصل والتمييز العنصري في تاريخ البشرية الحديث
واضاف البرغوثي ان الطريق اصبح واضحا امام الشعب الفلسطيني وانه يجب التوقف فورا وبـصورة               

  .ضات مع هذه الحكومة االسرائيلية العنصريةقطعية عن تكرار الدعوة لمفاو
 30/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تؤكد تمسكها بالحقوق الوطنية لشعبناة الفلسطينيالتحريرمنظمة  .8

 أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير في بيان اصدرته امس، لمناسبة الذكرى الــ                :رام اهللا 
ا بالحقوق الوطنية لشعبنا، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامـة             لتأسيس المنظمة، تمسكه   47

  . والقدس الشرقية عاصمة أبدية لها1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
 30/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  فلسطين الدولي بدولةوثيقة فلسطينية توضح اإلجراءات للحصول على االعتراف : فرانس برس .9

، أمس، على وثيقة قدمت الجتمـاع القيـادة الفلـسطينية األخيـر             ”فرانس برس “حصلت  : )ب.ف  .ا  ( 
األربعاء الماضي توضح اإلجراءات والمراحل التي سيتبعها الفلسطينيون للتوجه إلى األمم المتحدة لطلب             

  .عضوية كاملة لدولة فلسطين
 مفر من تجاوز الفيتو األمريكي للحصول على هذا االعتـراف، وان            وتكشف هذه اإلجراءات تماماً أن ال     

الدول العربية باتخاذها هذا القرار إنما قررت وضع اإلدارة األمريكي على المحك مراهنة على امتناعها               
  .عن التصويت

رسله إلى  طلب العضوية يرفع إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي ي         “وجاء في هذه الوثيقة الفلسطينية أن       
رئيس مجلس األمن الدولي الذي يرسله بدوره إلى لجنة خاصة بهذا الشأن مؤلفة مـن جميـع أعـضاء                   

  .”مجلس األمن
 يوماً على األقل من     35على هذه اللجنة أن ترسل استنتاجاتها إلى مجلس األمن قبل           “وتضيف الوثيقة أن    

ة استثنائية للجمعية العامة ترسل التوصيات قبل       انعقاد الجلسة العادية لألمم المتحدة، وفي حال انعقاد جلس        
  .من انعقادها” أسبوعين على األقل
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إما ايجابية بالقبول أو سلبية بالرفض أو تؤجل النظـر فـي            “وتكون توصيات هذه اللجنة لمجلس األمن       
علـل  ي” القرار، وفي حالة الرفض أو تأجيل النظر يرسل مجلس األمن تقريراً خاصاً إلى الجمعية العامة              

 يوماً من انعقـاد     25يرسل مجلس األمن توصياته إلى الجمعية العامة قبل         “وفي حالة القبول    . فيه قراره 
أيلول المقبل وفي هذه الحالة يكون الـرد قبـل العاشـر مـن               / سبتمبر 13الجلسة العادية التي تعقد في      

  .”آب المقبل أو قبل أربعة أيام من انعقاد الجلسة االستثنائية /أغسطس
الرد اإليجابي أي القبول يتطلب موافقة تسعة أعضاء من مجلس األمـن مـن دون أي   “تؤكد الوثيقة أن    و

  .وهو اإلجراء المتبع عادة لصدور أي قرار عن مجلس األمن” فيتو
طلب قبول العضوية يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير الدولة حسب اتفاقيـة              “وجاء في الوثيقة أن     

، لكنها تشير إلى    ” ومنها وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها ووجود شعب          1993منتيفيديو لسنة   
ال يستبعد المتقدمين في الحاالت التي ال تزال تتضمن خالفـات كبيـرة حـول الحـدود                 “أن هذا االمر    

السوابق تؤكد أن وجود إجماع دولي حول االعتراف ليس شرطاً مسبقاً لتقـديم طلـب             “كما أن   ” اإلقليمية
الجمعية العامة لألمم المتحدة هي صاحبة قرار قبول العـضوية          “ وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن       .”ضويةالع

 يتطلب ذلك أن يكون بناء على توصية مسبقة من مجلـس األمـن       4في األمم المتحدة، لكن حسب المادة       
تقـدمت دول  في حاالت سابقة “وتوضح أنه    .”ولذلك فإن مجلس األمن هو الذي ينظر في طلب العضوية         

  .”بطلبات عضوية لم تنلها بسبب االنقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس األمن
 من النظام الداخلي لمجلس األمن هناك لجنة دائمة من جميـع            59بموجب المادة   “وتشير الوثيقة إلى أنه     

 إلى مجلس األمن    الدول األعضاء في مجلس األمن لقبول األعضاء الجدد، وترسل هذه اللجنة استنتاجاتها           
  .”ومن ثم يأخذ المجلس قراراً بتقديم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة ويخضع القرار للفيتو

 من نظام الجمعية العامة تشترط وجود أغلبية ثلثـين  83فإن المادة “وفي حال اجتاز الطلب مجلس األمن    
  .”من األعضاء لقبول عضو جديد

  30/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   المعتقلين والحكومة  ملف يبحثلقاء مع فتح األسبوع القادم: أبو مرزوقى موس .10
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن جلسة نقاش من المفترض : دمشق

حزيران القادم في العاصمة / أن تكون حاسمة ستعقد مع حركة فتح في األسبوع األول من شهر يونيو
  .ةالمصرية القاهر

 إلى أن موعد هذه الجلسة بدقة لم -من دمشق-عبر الهاتف " صفا"وأشار أبو مرزوق في تصريح لـ
  .يتحدد بعد، ولكنها ستكون على األرجح في األسبوع األول من شهر يونيو القادم

ونوه إلى أن الملفات المطروحة للنقاش خالل هذا االجتماع هي ملف المعتقلين السياسيين، حيث سيتم 
م القوائم المتعلقة بالمعتقلين الذين لم يفرج عنهم حسب االتفاقية التي تم توقيعها، ألن االتفاقية تنص تقدي

  .على اإلفراج على المعتقلين فور التوقيع، ثم التوافق على رئيس الوزراء ووزراء الحكومة االنتقالية
: االجتماع المرتقب، وقالوتوقع أبو مرزوق أن يتم حسم اسم رئيس وأعضاء الحكومة القادمة خالل 

مطلوب تثبيت ما تم التوافق عليه وتسريع عملية تطبيق ما تم االتفاق عليه، وإذا لم نتوافق على ذلك "
  ".سيتم تأخير باقي الملفات األخرى

من الممكن "ونفى أن تكون األسماء المطروحة لرئاسة الوزراء محصورة في عدد معين حتى اآلن، بل 
  ".الل االجتماع القادم، لكن بشرط التوافق على هذا االسم أو ذاكطرح أسماء جديدة خ

وعن الخالف المتعلق بضرورة نيل الحكومة القادمة الثقة من التشريعي أو االكتفاء بحلف اليمين 
تطبيق القانون األساسي مسألة جوهرية، وعدم تطبيقه يضر بالمصلحة "الدستورية أمام الرئيس، أوضح 

هذه الحكومة التي يتم تشكيلها هي حكومة "لكنه استدرك  ".المسألة كلها اجتهاداتالفلسطينية وتصبح 
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توافق، تحظى بثقة الجميع، وبالتالي طرحها على التشريعي مسألة شكلية، ولكن على أي حال، ستعرض 
ف على التشريعي وستحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، ولكن الخالف القائم ما الذي يقدم أوال، الحل

  ".أمام الرئيس أم الثقة من التشريعي، نأمل أن نصل إلى توافق على هذا الملف
وحول لقاءات حركته األخيرة والفصائل الفلسطينية في روسيا، أكد أنها لم تتمخض عن قرارات 
جوهرية، لكنه أشار إلى أنه تم التأكيد خاللها على الثوابت الوطنية الفلسطينية وأهمية المصالحة، 

  . دعم العالم لهاوضرورة
  29/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  سُينهي جميع الخالفاتلقاء المصالحة القادم : األحمدعزام  .11

 أكد عزام األحمد، رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، أن ما تم تبادله من أسماء بين حركتي فتح :بيت لحم
مقبلة وأعضائها غير نهائي، وأنه سيتم حسم وحماس في القاهرة حول شخصية رئيس حكومة الوحدة ال

  .هذا الموضوع داخل الوطن بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وبقية الفصائل والتنظيمات الفلسطينية
وقد " القيادة متفائلة كثيرا بنجاح االتفاق، إناإلذاعية " معا"وقال األحمد خالل حديثه لنشرة أخبار شبكة 

ئة األجواء لتطبيق االتفاق وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل االنقسام في أنجزنا الكثير على طريق تهي
   ".غزة

وأعاد األحمد التأكيد على أن الحكومة االنتقالية ستضم كفاءات مهنية ولها سمعة طيبة وبعيدة عن 
  .االنتماء الفصائلي

لكافة القضايا العالقة في  الحركتين اتفقتا على عقد لقاء قريب في القاهرة سينتج عنه حل أنوأكد على 
تنفيذ االتفاق وتشكيل الحكومة وإعالنها للجميع، وحذر من بعض األخبار التي تتناقلها وسائل اإلعالم 

  . تشارك في الحكومة القادمةأنعند الحديث عن أي أسماء متوقع " الخبيثة"والتي اسماها بالـ
 واحد، ألن المصالحة أوال أننية والسالم معا في  القيادة الفلسطينية اختارت المصالحة الوطأن إلىوأشار 

 حل الدولة الفلسطينية بعاصمتها إلىوأخيرا ستساعد في إحياء عملية السالم وإجراء المفاوضات وصوال 
  .القدس

  30/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  الدستوري أمام الرئيس وستنال ثقة التشريعي  الحكومة ستؤدي اليمين: الرشقعزت  .12
توافق حركتا فتح وحماس على أن ، أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: دمشق

 اليمين الدستوري أمام الرئيس عباس، ومن ثم يقوم األخير ،"حكومة الكفاءات"تؤدي الحكومة القادمة 
  .بالدعوة لجلسة استثنائية للمجلس التشريعي لمنحها الثقة

، إن حركته ال تُمانع أداء الحكومة "الة قدس نت لألنباءوك"وقال الرشق في تصريح خاص لمراسل 
 الفتًا في الوقت ذاته إلى ،حيث تم التوافق في اجتماعات القاهرة على ذلك, اليمين الدستوري أمام الرئيس

وجود اتصاالت بين قيادة الحركتين بشأن التنسيق لموعد الجلسة الحوارية القادمة وحل بقية القضايا 
  .العالقة
 األنباء التي ترددت حول وجود خالف بين حركتي فتح وحماس بخصوص استمداد الحكومة ونفى

الفلسطينية القادمة شرعيتها من حلف يمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل المجلس التشريعي 
  . أو العكس، حسب ما نُشر على وسائل اإلعالم

 حتى اللحظة على أسم رئيس الحكومة القادمة أو  أوضح الرشق أنه لم يتم التوافق،وفي ذات السياق
 :وأضاف .مؤكداً على التزام حركته بأن تكون الحكومة القادمة من المستقلين والمهنيين, الوزراء فيها

 وليس ألحد الحق بحشر شعبنا الفلسطيني في خيار ،حماس ال توافق على سالم فياض رئيسا للحكومة"
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ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة التي طرحت بين حركتي فتح مبينًا أن فياض لم يكن  ،"واحد
  .وحماس

  30/5/2011وكالة قدس نت، 
  

   وسيطلقون قريبا 800 معتقال من أصل 80لم يبق في سجون السلطة سوى :  شعثنبيل .13
نبيل شعث على أن السلطة بصدد تصفية وإنهاء ملف االعتقال القيادي في فتح أكد :  د ب أ-سمير حمتو 

 معتقال من 80لسياسي وهي بدأت فعليا بإغالق هذا الملف، مؤكدا انه لم يبق في سجون السلطة سوى ا
  . وسيتم إطالق سراحهم قريبا800أصل 

وذكر شعث أن الرئيس عباس وحركة فتح مصممان على استكمال جهود المصالحة رغم كل المعوقات 
اإلسرائيلي الرافض للمصالحة بين فتح وحماس، التي تظهر تباعا والتي كان أبرزها الموقف األمريكي و

ال سيما بعد أن أرسلت القيادة اإلسرائيلية رسالة الى عباس تبلغه فيها بأنه لم يعد شريكا في صناعة 
  ". السالم"

وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، أكد شعث لقادة الفصائل أن الحكومة ستعلن خالل 
  . ة المحددة إلعالنها ولن تتأخر عن هذا الموعدتسعة أيام حسب المد

وقال شعث، عقب لقائه رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس إسماعيل هنية في غزة، إنه من 
المتوقع االنتهاء من تشكيل حكومة التوافق قبل الخامس من الشهر المقبل من خالل لقاء مرتقب بين 

وأكد شعث وجود أجواء .  في القاهرة خالل األيام القليلة القادمةوفدين من حركتي فتح وحماس سيعقد
  .للشروع في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة" إيجابية"

وذكر بهذا الصدد أن خطوات تم اتخاذها بالفعل إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين ووقف حجز جوازات 
  . السفر عن قطاع غزة إلى جانب وقف التحريض اإلعالمي المتبادل
فليس هناك شيء يثنينا عن االستمرار "ورفض شعث أي تدخالت خارجية تسعى إلفشال ملف المصالحة 

وعقد االجتماع بين شعث الذي يزور قطاع غزة منذ الخميس الماضي وهنية ". في االتفاق والتراجع عنه
  .في مكتب األخير بمدينة غزة بحضور عدد من قيادات حركة فتح ووزراء الحكومة المقالة
  30/5/2011الدستور، عمان، 

  
  تلقت وعودا من السلطة الفلسطينية بإنهاء ملف االعتقال السياسي" الجهاد: " البطشخالد .14

قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إن حركته تلقت وعودا من :  د ب أ-سمير حمتو 
 إيجابية جديدة نقلها عضو اللجنة  هناك أجواءأنالسلطة بإنهاء ملف االعتقال السياسي، مشددا على 

المركزية لحركة فتح نبيل شعث خالل زيارته لغزة، أكدت قرب اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في 
 حركته شاركت مساء السيت في االجتماع الذي دعيت إنوقال  .سجون األجهزة األمنية بالضفة الغربية

وأكد البطش أن وفد الحركة . لى غزة نبيل شعثله الفصائل مع مبعوث رئيس السلطة محمود عباس إ
شدد على ضرورة إنهاء ملف االعتقال والمداهمات األمنية لمنازل المجاهدين في الضفة المحتلة من أبناء 
شعبنا وخاصة مجاهدي الجهاد اإلسالمي حتى ال يبقى هذا الملف عائقا أمام المضي في تحقيق 

  .المصالحة
  30/5/2011الدستور، عمان، 

  
  التباين في مواقف حماس يتصدر اجتماع مكتبها السياسي": الحياة" .15
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غادر وفد من حماس أمس قطاع غزة إلى دمشق للمشاركة في اجتماع مكتبها :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 تشكيل إلى في مواقف مسؤوليها، إضافة أخيراالسياسي، والذي سيتصدر جدول أعماله التباين الذي برز 

  .ة والخيارات السياسيةالحكومة المقبل
مهم وسيعقد بكامل هيئته في الداخل "ووصف مسؤول في حماس اجتماع المكتب السياسي للحركة بأنه 

 االجتماع يعقد في مرحلة بالغة الحساسية، سواء على المستويين أن "الحياة"واوضح لـ. "والخارج
لحركة عبرت عن حجم الخالف داخلها، الداخلي أو السياسي، الفتاً إلى تباينات عدة معلنة في مواقف ا

في إشارة إلى االنتقادات التي وجهها القيادي البارز في الحركة محمود الزهار لكلمة رئيس المكتب 
ولفت . السياسي خالد مشعل التي ألقاها في القاهرة في احتفال اإلعالن عن إنجاز اتفاق المصالحة

 الحركة منذ تأسيسها، موضحاً أن هذه المسألة ستطرح المسؤول إلى أن هذا األمر لم يكن معهوداً في
  .على جدول أعمال االجتماع

وأشار إلى أن االجتماع سيتناول أيضاً الشأن السياسي، وعلى رأسه تشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك 
 األفق السياسي والبدائل المطروحة في ضوء الخطابين األخيرين لكل من الرئيس باراك أوباما انسداد

 تضمنا تحدياً صارخاً للمواقف العربية إنهمارئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، واللذين قال و
  . وقرارات الشرعية الدولية1967المؤيدة إلقامة دولة فلسطينية في حدود 

  30/5/2011الحياة، لندن، 
  

  فض عملية السالمإسرائيلي مباشر بر االحتفال بإقرار موازنة خطة تهويد القدس إعالن: فتح .16
أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من » فتح« أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني :رام اهللا

، وأن ال سالم وال استقرار دونها باعتبارها عاصمة للدولة 67األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ي صدر عن مفوضية اإلعالم  القواسمأسامةواعتبرت فتح في بيان للمتحدث باسم الحركة  .الفلسطينية
االجتماع االحتفالي في القدس الشرقية الذي ستنظمه الحكومة اإلسرائيلية إلقرار موازنة تهويد ": والثقافة

  ."القدس الشرقية، بمثابة إعالن إسرائيلي مباشر عن رفضها لعملية السالم
  30/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ربية مخيٌب لآلمال لجنة المتابعة العبيان: حماس .17

جاء مخيبا لآلمال ودون " لمبادرة السالم العربية"أكدت حركة حماس أن بيان لجنة المتابعة : دمشق
أمام ) نتنياهو(مستوى التحدي التَّاريخي المطلوب الذي فرضه خطاب رئيس الوزراء الصهيوني 

 في تصريحٍ صحفي مكتوب  وأضافت .ينيالكونغرس األمريكي، والذي تنكَّر فيه لحقوق الشعب الفلسط
نسخة عنه، تعقيبا على بيان اللَّجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية، أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى 

مستوى الموقف العربي، عالوة على أنَّه ال يعبر عن تطلّعات وآمال الشعب الفلسطيني، فإنَّه سيشجع 
ي على االستمرار في سياساته االستيطانية والتهويدية داخل األراضي الفلسطينية االحتالل الصهيون
وطالبت الحركة رئيس سلطة رام اهللا محمود عباس وقادة الدول العربية باتخاذ موقف  .والعربية المحتلة

رة حاسمٍ ردا على سياسات وسلوك االحتالل الصهيوني المتغطرس، وذلك باإلعالن عن سحب المباد
  .العربية، ودعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل وسياساته االستيطانية والتهويدية

  29/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "جرائمه"المفاوضات أعطت الشرعية لالحتالل لالستمرار في ": الجهاد" .18
سطين الشيخ نافذ عزام، أن حركته ال في فل" الجهاد اإلسالمي"أكد عضو المكتب السياسي لحركة : غزة

تُعول على موقف واشنطن بخصوص الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، وأشار إلى أن خطاب الرئيس 
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أثبت أنه غير قادر على استخدام بعض العبارات "األمريكي باراك اوباما األخير أمام اللوبي الصهيوني 
  ".لرؤساء األمريكيينالتي لم يعتد الكيان الصهيوني على سماعها من ا

إن أوباما عاد لموقفه المنحاز للكيان "وقال عزام في كلمة له خالل ندوة سياسية بمدينة رفح بقطاع غزة 
لم يستطع أن " وأشار إلى أن أوباما". الصهيوني والضاغط على الفلسطينيين كما عرفناه وكما عهدناه

  ".  ولو وقفا جزئيايأمر بوقف البناء االستيطاني بالضفة والقدس المحتلة
بالمبدأ الرافض للتفاوض مع هذا االحتالل " الجهاد اإلسالمي"وجدد القيادي الفلسطيني، تمسك حركة 

أن موائد المفاوضات ال يمكن أن تعيد فلسطين، وأنها كانت سبباً في تعطيل المسار "وأكد , الصهيوني
" ة لالستمرار في القتل والحصار والتنكيلالصحيح للقضية الفلسطينية، وأعطت للكيان الصهيوني الشرعي

  .بحسب ما يرى
  29/5/2011قدس برس، 

  
  يأتي انسجاما مع الرؤية الفلسطينية " المتابعة العربية"قرار ": النضالجبهة " .19

وعضو اللجنة " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" أحمد مجدالني، األمين العام لـ .داعتبر : رام اهللا
لتحرير الفلسطينية، في بيان أن قرار لجنة المتابعة العربية، التوجه إلى األمم المتحدة التنفيذية لمنظمة ا

 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خالل 1967لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 
وجه الفلسطيني، يأتي انسجاما مع الرؤية والت"المقبل ) سبتمبر(الدورة المقبلة للجمعية األممية، في أيلول 

وبمثابة دعم الستمرار التحركات السياسية والدبلوماسية على كافة المستويات لضمان انتزاع االعتراف 
  ".من األمم المتحدة

  29/5/2011قدس برس، 
  

  "إسرائيل" توهم الفلسطينيين بشأن إمكانية اإلعالن عن دولة دون اتفاق مع المتحدةاألمم : زبيري .20
 قال زالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري، أن رام اهللا من، 30/5/2011، ، رام اهللالحياة الجديدة ذكرت

 إن األمم المتحدة توهم ، في القدس امس،خالل لقائه مع نائبة األمين العام لألمم المتحدة أشا روز ميغيرو
  . الفلسطينيين بشأن إمكانية اإلعالن عن دولة دون اتفاق مع إسرائيل

األمم المتحدة تخلق وهما بين الفلسطينيين بأنه « قوله إن زرائيلية عن بيريونقلت وسائل إعالم إس
األمم «واضاف أن . »باإلمكان اإلعالن عن دولة من دون االستجابة لالحتياجات األمنية اإلسرائيلية

ال يمكن « الذي شدد على أنه ز، حسب تعبير بيري»المتحدة ال يمكنها وقف تهريب األسلحة واإلرهاب
 أن زواعتبر بيري. »السالم هو ثمرة مفاوضات بين الجانبين«وأن » لسالم على الجانبينفرض ا

 من جانبها، قالت .»الفجوات بين الجانبين صغيرة جدا وباإلمكان الجسر بينها من خالل اتصاالت سرية«
هايته األمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل تقوم في ن«روز ميغيرو إن 

أننا نقدر األنشطة اإلسرائيلية في «وأضافت . »دولتان للشعبين وتعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسالم
واشارت إلى أن األمم المتحدة ستوسع نشاطها فيما يتعلق بذكر » المناطق المنكوبة في العالم مثل هاييتي

  .الهولوكوست على الصعيد الدولي
 برر في لقائه يزبير، أن برهوم جرايسي الناصرةراسلها من ، عن م30/5/2011، الغد، عمانونشرت 

مع ميغيرو في القدس، استمرار الحصار التجويعي على قطاع غزة، طالبا األمم المتحدة منع ابحار 
إن القانون الدولي يسمح للدول بمنع دخول سفن لم يتم فحصها، وهناك "أسطول الحرية، وقال بيرس، 
  .ئل قتالية، حتى لو كان األمر خارج المياه االقليميةشك بان تحمل على متنها وسا

 زاعما، أنه على الرغم من اخالء مستوطنات غزة، فإن حركة حماس جعلت من القطاع يزواضاف بير
  ".وكر ارهاب ووسائل قتالية"ما اسماه رئيس دولة االحتالل، 
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  بغور األردن" ائيلإسر"فتح مصر لمعبر رفح يؤكد ضرورة بقاء :  اإلسرائيليالماليةوزير  .21

نقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن يوفال شتانيتس، وزير المالية :  يسري محمد-اإلسماعيلية
اإلسرائيلي، قوله إن حقيقة إقدام مصر على خرق االتفاق مع إسرائيل وقيامها بفتح معبر رفح، تؤكد 

.  في تجمعات سكنية مدنيةمن خالل قوة عسكرية، وكذلك» غور األردن«ضرورة بقاء إسرائيل في 
وزعمت مصادر سياسية رفيعة بالحكومة اإلسرائيلية أن فتح معبر رفح من جانب مصر بصورة يومية 

  .1979عام ) كامب ديفيد(يأتي خالفا التفاقية السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل 
  30/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  عليهلى مصر أن تعيد السيطرة  وع67حدودل غادرت غزة "إسرائيل: "أيوب قرا .22

دعا أيوب قرا نائب وزير تطوير النقب والجليل اإلسرائيلي إلعادة فرض  :غزة ـ أشرف الهور
  .السيطرة المصرية على قطاع غزة من جديد من أجل ضمان حفظ األمن واستتبابه

 وتابع ،1967وقال في تصريحات صحافية ان إسرائيل غادرت قطاع غزة وانسحبت إلى حدود عام 
، وزعم أن ذلك 'لذلك على مصر أن تتخذ خطوة مماثلة وتعيد األوضاع هناك إلى ما قبل التاريخ ذاته'

 تدير قطاع غزة، قبل 1967يشار إلى أن مصر كانت قبل العام  .يأتي من أجل ضمان أمن إسرائيل
  .نشوب حرب حزيران واحتالل إسرائيل للقطاع إضافة إلى شبه جزيرة سيناء
  30/5/2011، لعربي، لندنالقدس ا

  
   قطع المياه والكهرباء عن غزة وتحميل مسؤوليتها لمصر"إسرائيل"على : كاتسإسرائيل  .23

دعا وزير المواصالت اإلسرائيلي إسرائيل كاتس إلى توقف إسرائيل عن تزويد :  صالح النعامي-غزة
وفي تصريحات نقلها . غزةقطاع غزة بالكهرباء والماء، وتحميل مصر المسؤولية بشكل كامل عن قطاع 

اإلخباري اإلسرائيلي باللغة العبرية، جاء أن مبادرة مصر لفتح المعبر بشكل أحادي، » والال«عنه موقع 
ومن دون الرجوع إلى إسرائيل يعد مخالفا لالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووصف هذا التطور 

 صلتنا بقطاع غزة بشكل كامل، وليقم علينا أن ننتهز تلك الفرصة وأن ننهي«: وأضاف. »السيئ«بـ
هناك ضرورة ألن «: وأردف كاتس قائال. »المصريون بالسماح بإدخال البضائع من مصر إلى القطاع

تعلن إسرائيل خالل فترة وجيزة، قطع صلتها المدنية بقطاع غزة ومن ضمنها وقف إمداد القطاع 
كما يجب على  . مصر أن تتحمل هذه المسؤوليةبالكهرباء اإلسرائيلية والماء والمواد الغذائية، وعلى
  . »المصريين أن يتأكدوا من عدم دخول سالح إلى القطاع

فتح معبر رفح من شأنه أن يزيد من حجم عمليات تهريب «قال عضو الكنيست إسحاق هرتسوغ، إن و
وقال . ي األنفاق، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المشكلة األكبر التي ما زالت قائمة ه»السالح إلى غزة

  . »فتح المعبر يثبت وجود فشل ذريع في السياسة اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بقطاع غزة«إن 
  30/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   يشن هجوماً حاداً على نتنياهو النداوعوزي  .24

اً حاداً  األمني، الوزير عوزي النداو، هجوم–شن عضو المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر السياسي 
  . على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

عندما أستمع إلى نتنياهو وتسيبي لفني أعتقد أن الفارق الوحيد ": "يديعوت أحرونوت"وقال النداو لـ
  ". بينهما هو في تسريحة الشعر فقط
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ح مع كل االحترام نحن لسنا في مسر. وكأن لفني كتبت له السيناريو وقام هو بأداء الدور: "وأضاف
  ". الرسالة التي طرحت هي كلها رسالة خضوع وضعف. هبيما

كان هذا الخطاب األكثر حمائميا لنتنياهو من أي وقت مضى، مع تنازالت لم يطرحها : "وأردف النداو
  ". من ناحية سياسية كان هذا تفويتاً هائالً للفرصة. أي زعيم يميني في الماضي

 على الكونغرس مبادرة أساسها التراجع عن فكرة الدولة وحسب النداو كان ينبغي لنتنياهو أن يعرض
  ". إن موقف الحكومة ليس مع إقامة دولة فلسطينية: "وقال لنداو. الفلسطينية

لماذا كان ملزماً بأن : "وتساءل. وفي موضوع المستوطنات نجح نتنياهو في إثارة غضب النداو عليه
 على أن العالم لن يتذكر إال التنازالت التي وافقت مشدداً" يشدد على المستوطنات التي سنتخلى عنها؟

  . ، وليس الشروط التي طرحتها)إسرائيل(عليها 
على كل الخطاب يمكن أن نرى . أي مفاوضات مستقبلية ستبدأ بالتنازل األخير الذي قدمناه" :ويقول

  ". كديما"سة  هذه سيا–بصمات إيهود باراك ودان مريدور، ليس لهذا تعهد اليمين في االنتخابات 
بإدارة ) إسرائيل( فال يمكن مطالبة 67أعتقد أن الواليات المتحدة ال تفهم معنى خطوط : "ويقول النداو

من واجبنا أن نغير . المفاوضات على أساس هذه الخطوط، وفي نفس الوقت االدعاء بأنك ملتزم بأمنها
  ".الصورة الكاذبة الناشئة

  29/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" بأنه ال يسلك الطريق الصحيح لتحقيق مصالح نتنياهوليفني تتهم  .25
صرحت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية بأن وضع إسرائيل لم 
يتحسن في أعقاب زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وحسب كالمها فإن 

  . األمريكية-بلة مع الرئيس األمريكي أوباما مبالغ فيها ولم تسهم في تحسين العالقات اإلسرائيليةالمقا
وأوضحت ليفني خالل المقابلة بأن المطالب التي يريدها نتنياهو اليوم كانت قد حققتها حكومة أولمرت 

  .سابقا، وأن ميل الشعب نحو الوحدة يظهر عدم الثقة بحكومة نتنياهو
ت ليفني بأنها ستؤيد الحكومة إذا ما سار نتنياهو باالتجاه الصحيح، وإال فإن كديما سيستمر كما أكد

  .باقتراح بدائل لحزب الليكود
إن تسيبي ليفني تعمل على تضليل الجمهور، : "من جهته رد حزب الليكود على هذه التصريحات بقوله

  ".شيء في المقابلوإن حزب كديما أعطى الفلسطينيين كل شيء ولم يحصل على أي 
كما ورد في البيان الصادر عن الليكود بأن الحزب سيستمر بإصالح األخطاء التي تسببت بها ليفني، 

  .وكذلك بالحفاظ على المصالح األمنية إلسرائيل
  29/5/2011، 1791رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري،

  
  إلى تخفيفه لوقت وحان ا حصار غزة شكلي فقط : متسنيععمرام اللواء احتياط .26

يعتقد اإلسرائيليون بأن فتح معبر رفح يرمز إلى العالقة التي تزداد متانة بين النظام المصري الجديد 
وحركة حماس، لكن غزة التي تحكمها حركة حماس، حسب كالم اللواء احتياط عمرام متسنيع، لن تُصبح 

  .مثل جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب اهللا
ويجدر ... إن غزة ال تنفصل عن الضفة الغربية : " إذاعة الجيش اإلسرائيلي قال متسنيعوفي مقابلة مع

  ".التذكير بأن اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس ال زال فارغاً من مضمونه
يجب علينا أن : "ومع ذلك، أكد متسنيع أن على إسرائيل أن تستعد جيداً بمناسبة فتح معبر رفح، حيث قال

إن ... نعي بأننا في نهاية األمر ال نُسيطر على كل شيء، وربما حان الوقت لتخفيف الحصار عن غزة
ونحن فقط ندفع ثمناً دبلوماسياً ودولياً ... هذا الحصار شكلي فقط، ألن البضائع واألسلحة تمر كل الوقت
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 كانوا هم من فتح هذا الباب إن دولة إسرائيل تقف اليوم ذليلة أمام المصريين الذين... في هذا الموضوع
  ".المسدود

وأضاف متسنيع بأنه اكتفى من سماع أصوات مختلفة في إسرائيل وجدت أن الحصار يعد تفوقاً من 
  إن كل األحاديث التي تحرض على استمرار الحصار حتى اآلن ستمر : "جانب إسرائيل أيضاً؛ فقد قال

  
...  جداً إذا سمحت مصر بتهريب السالح إلى قطاع غزةوإنني سأكون متفاجئاً... في هذا الوقت بسرعة

  ..".إن للمصريين مصلحة خاصة جراء التضييق على المقاومة في سيناء وغزة
  29/5/2011، 1791رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري،

  
  والقاهرة تتحمل مسؤولية األمن  رفح مخالف لالتفاقاتمعبرفتح : "إسرائيل" .27

مصادر في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ، أن رام اهللا، من 30/5/2011، وتالمستقبل، بيرذكرت 
بنيامين نتنياهو قالت ان فتح معبر رفح بشكل دائم يأتي خالفا لالتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومصر، 

الى قطاع غزة ما لم تخضع " االرهابية"مبدية خشيتها من أن يستخدم المعبر لتسلل عناصر وصفتها بـ 
  .كة العبور الي مراقبةحر

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن هذه المصادر قولها ان فتح معبر رفح في اعقاب قرار احادي الجانب 
  . اتخذته السلطات المصرية يحملها المسؤولية عن ضمان االمن ومنع نشاط معاد السرائيل

 مصالح مشتركة في محاربة وأوضح نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون ان السرائيل ومصر
، معربا عن اعتقاده بأن "االرهاب الدولي والممارسات العدائية التي تقوم بها حركة حماس"ما وصفه بـ 

  .التعاون بين البلدين سيستمر لمصلحة جميع االطراف
وزير البنية التحتية ، ان  رائد الفي-غزة ، عن مراسلها من 30/5/2011، الخليج، الشارقةوأضافت 

ونقلت عنه فرانس برس قوله . إلسرائيلي عوزي الندو اتهم مصر بخرق االتفاقات باتخاذها هذا القرارا
إن القرار تطور مؤسف ألن االتفاقات الموقعة يجب أن تحترم وآمل أن يقول المجتمع الدولي باإلجماع 

البضائع وأضاف أن حرية الحركة لألشخاص و. وبوضوح، إن خرق مصر لهذا االتفاق غير مقبول
  .سيسمح ببساطة بمرور المزيد من الذخائر والمعدات العسكرية واإلرهابيين) عبر معبر رفح(

بمفردها الحدود لمنع ” إسرائيل“وقال وزير المالية يوفال ستاينتز إن فتح المعبر يؤكد أهمية أن تراقب 
  .دخول اإلرهابيين واألسلحة

  
  تح معبر رفح  بعد ف غزةتل أبيب تدرس فك اإلرتباط مع قطاع .28

أعربت أوساط إسرائيلية رسمية في الكثير من التصريحات المعلنة والغير معلنة في أعقاب : رام اهللا
والمصرية بأن " من جهة قطاع غزة"القرار المصري بفتح معبر رفح الفاصل بين األراضي الفلسطينية 

  ).مسؤوليته(وتحميل القاهرة فرصة إلسرائيل من الدرجة األولى للتنصل من مسؤوليتها تجاه القطاع 
ونقلت األوساط عن مسؤولين في صناعة القرار اإلسرائيلي أنه بدأت بالفعل إستعدادات لدى الدوائر 

  .بالتحضير لتقديرات محتملة خاصة على الحدود الفاصلة بين إسرائيل ومصر) اإلسرائيلية(األمنية 
يل من إستغالل حماس فتح الحدود مع القاهرة بأن هناك خشية أمنية لدى إسرائ"وأكدت األوساط عينها 

إن تل أبيب تضع المسؤولية "، لكنها أردفت بالقول "لتهريب األسلحة وتنامي سياسة العداء إلسرائيل
تحذر من التالعب في ) تل أبيب(الكاملة عن القطاع في الملعب المصري دون تدخل إسرائيلي لكنها أي 

  ".سطيني في هذا الشأناإلتفاقيات الموقعة مع الجانب الفل
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أن فكرة فك اإلرتباط مع قطاع غزة يتم تدارسها اآلن في الدوائر األمنية في "وأوضحت األوساط 
إسرائيل خاصة بعد فتح المعبر، أصبحت الحاجة أكثر ماسة بالنسبة لتل أبيب بفكرة اإلنتهاء كامال من 

  ".تحمل المسؤولية تجاه القطاع
  30/5/2011، وكالة قدس نت

  
  
  

   السماح ألسطول الحرية بالوصول لغزة"إسرائيل" حكومة يدعوآيالند غيورا  .29
قال رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق اللواء في االحتياط غيورا آيالند الذي أجرى : وكاالت

تحقيقا بشأن سيطرة الجيش اإلسرائيلي على أسطول الحرية األول لكسر الحصار عن غزة إن على 
السماح ألسطول الحرية الثاني بالوصول إلى غزة إذا تحملت تركيا المسؤولية عن الشحنة التي إسرائيل 
  .سينقلها

يجب السماح لألسطول اآلتي من تركيا بالوصول "وقال آيالند لإلذاعة العامة اإلسرائيلية اليوم األحد إنه 
بإمكان تركيا منع مواجهة "وأضاف أن  ".إلى غزة إذا وافقت تركيا على تحمل المسؤولية على شحنته

أخرى إذا وافقت على تحمل مسؤولية عن الشحنة مثلما وافقت مصر على تحمل المسؤولية عن األفراد 
  .بين مصر وقطاع غزة الذي تم فتحه أمس" والبضائع الذين يمرون في معبر فتح

  29/5/2011، 48موقع عرب
  

  بن العيازر يطرح خطة للتسوية مع الفلسطينيين  .30
الليلة،  فؤاد بن اليعازر،" العمل"طرح عضو الكنيست ورئيس اللجنة السياسية األمنية في حزب : حمام الف

على طاولة النقاش في حزبه، ما اسماه خطة سياسية تقوم على الصيغة والمبدأ الذي رسمه الرئيس 
كليتنون عام وبحسب إذاعة االحتالل، فإن الخطة مشابهة للتي رسمها  .األمريكي األسبق بيل كلينتون

، إلى جانب تبادل األراضي بين االحتالل والفلسطينيين، 1967، وهو ما يعني اعتماد خطوط عام 2000
بشكل يضمن بصورة أو بأخرى بقاء الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة واعتبارها جزء من األراضي 

  .اإلسرائيلية
  . تُستأنف تبعاً لذلك المفاوضات مع الفلسطينيينواقترح بن إليعازر تجميد البناء في المستوطنات على أن 

يتسحاق هرتصوغ وجوب دعم إسرائيل لقرار أممي محتمل واالعتراف " العمل"رأى النائب عن حزب 
  .بالدولة الفلسطينية على أن يسبقها التفاوض حول قضية الحدود الدائمة لهذه الدولة

  30/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  من كتائب شهداء األقصىسير  شهرا هرب أجهزة خلوية أل20سجن ضابط إسرائيلي ": ئيلإسرا" .31
 شهراً بعد 20قررت محكمة إسرائيلية مساء األحد سجن مدير جناح في سجن النقب الصحراوي : القدس

  .إدانته بتهريب أجهزة هواتف خلوية ألحد األسرى
عى منير حلبي، حيث أدين بتهريب أجهزة خلوي ألسير وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن السجان يد
  . أالف دوالر6من كتائب شهداء األقصى مقابل رشوة مقدارها 

  29/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  روالواقع تغي نتهيأ لزحف نحو الحدود:  اإلسرائيليةللشرطةالمفتش العام  .32
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دانينو، مساء اليوم إن الشرطة تتهيأ لمواجهة زحف نحو قال المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يوحنان 
". التسونامي"المقبل، واصفاً ذلك بـ) سبتمبر(الحدود اإلسرائيلية مع الدول المجاورة في شهر أيلول 

وأضاف أن شرطة إسرائيل تستعد لشهر أيلول المقبل خشية أن يتحول اعالن الدولة الفلسطينية في األمم 
  .، حسب تعبيره"شغب وعنفأعمال "المتحدة إلى 

محاوالت إختراق "جاءت تصريحات دانينو في مؤتمر نقابة المحامين السنوي في مدينة إيالت، وقال إن 
الحدود، والدعوات في اإلنترنيت عبر المواقع اإلجتماعية والحالة الراهنة في الشرق األوسط، تدل أننا 

وهي مهمة قومية وتحد أمني  وعلى شرطة إسرائيل أمام واقع جديد، علينا كجهاز أمني اإلستعداد له، 
  ".العمل كجهاز مبادر وهجومي

وأضاف أن الشرطة تستعد لشهر أيلول المقبل وإمكانية إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة من 
جانب واحد، وقال إن األجهزة األمنية تنسق في ما بينها لخلق منظومات للتنسيق لم تكن قائمة في 

  . ابقالس
  29/5/2011، 48موقع عرب

  
   كلية20 أضعاف ثالثةوازي ييل يمستوطنة أرئب ترصد ميزانية لمركز جامعي "إسرائيل:"هآرتس .33

» المركز الجامعي»امس بأن الخزينة اإلسرائيلية سترصد ميزانية لـ» هآرتس«أفادت صحيفة : رام اهللا
لضفة الغربية توازي ثالثة أضعاف الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق ا» ارئييل«في مستوطنة 

  .ميزانيات الكليات األخرى الواقعة داخل الخط األخضر
وقالت الصحيفة أن مجلس التعليم العالي في إسرائيل قرر بشأن حجم الزيادة في عدد الطالب الجامعيين 

ادة الكبرى الذي تمول خزينة الدولة بموجبه الكليات التي تحظى بدعم حكومي وتبين من القرار أن الزي
  .»ارئييل«في مستوطنة » المركز الجامعي»التي يتوقع أن ترصد هي لـ
من الميزانيات في المجال األكاديمي لمؤسسات أكاديمية إسرائيلية في % 30إضافة إلى ذلك تقرر رصد 

من % 55القدس والضفة الغربية بينما حصلت المؤسسات الموجودة في منطقتي الجليل والنقب على 
  .من الميزانيات فقط% 5يات وحصلت المؤسسات في وسط إسرائيل على الميزان

  30/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  االسرائيلية تقول إن رسو سفنها في موانئ إيرانية قانوني" أحيم عوفر"شركة  .34
وبات ، ومقرها سنغافورة، والتي فرضت عليها الواليات المتحدة عق"تانكر باسيفيك"قالت شركة : وكاالت

األسبوع الماضي لتعاملها مع إيران، إن القانون الدولي يسمح لسفنها بالرسو في موانئ الجمهورية 
  .االسالمية
االسرائيلية، التي فرضت عليها ) أحيم عوفر" (إخوان عوفر"، مملوكة لمجموعة "تانكر باسيفيك"وشركة 

 التجارة الذي تفرضه الواليات المتحدة أيضا عقوبات أمريكية لتعاملها مع إيران، في انتهاك للحظر على
  .بسبب برنامج إيران النووي

على مدى سنوات، وكجزء صغير من عملنا، نقلت السفن التي : "في بيان" تانكر باسيفيك"وقالت شركة 
تشغلها شركة تانكر باسيفيك، شحنات من النفط والمنتجات البترولية من وإلى موانئ مختلفة في إيران 

  ."م شركات نفط عالمية، وتجار سلع، ومستخدمون نهائيونلعمالئنا، وه
كل هذه االنشطة مباحة بموجب القواعد الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الواليات : "وأضافت

  ."المتحدة، واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة
/  االمريكية في ينايروأشارت الشركة إلى أنها قدمت معلومات عن أنشطتها التجارية مع إيران للسلطات

  .كانون الثاني
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  29/5/2011، 48موقع عرب
  

   وقياداتهمنيسرائيلي رسمي يكشف عن توتر العالقة بين الجنود اإلتقرير: هآرتس .35
كشف تقرير رسمي نشر مؤخرا عن توتر في العالقة بين الجنود والقيادات في صفوف الجيش : القدس

ثلث شكاوى الجنود التي سجلتها هيئة رقابية عسكرية خالل الصهيوني؛ حيث أظهر التقرير أن أكثر من 
  .العام الماضي، كانت ذات صلة بهذا األمر

العبرية؛ فقد كشف التقرير السنوي األخير لما يسمى لجنة شكاوى " هآرتس"وبحسب ما نشرته صحيفة 
دمة العسكرية، داخله، والتي تؤثر سلبا على ظروف الخ" مشكالت بنيوية"جنود الجيش الصهيوني عن 

  .بحسب الصحيفة
، هي ذات صلة بعالقة ) في المائة33نحو (وأشارت الصحيفة إلى أن ثلث الشكاوى التي رصدها التقرير 

  .القائد بالمرؤوسين من الجنود، وقد شملت حوادث ضرب وإهانة بشكل علني وتهديد وتمييز ضد النساء
، سلط الضوء على حوادث 2010ذي صدر للعام وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير األخير للجنة، وال

ُ رصدت في صفوف جيش االحتالل، كتعرض جندي للضرب بشكل متكرر على يد   وصفتها بالمقلقة،
قائد القاعدة العسكرية وإهانته بشكل علني، فضالً عن تهديده بالتسريح من الخدمة العسكرية ألسباب ذات 

  .صلة بالصحة العقلية
 قدم األربعاء الماضي للرئيس الصهيوني شمعون بيريز قضايا ذات صلة بمشاكل كما رصد التقرير الذي

، ومشكالت تتصل ) في المائة8(، وسوء ظروف الخدمة العسكرية ) في المائة12(عالجات صحية 
  ). في المائة7(باألجور 

  29/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   الضغط إلحباط أسطول الحريةتواصل "إسرائيل" .36
 قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، إن الحكومة اإلسرائيلية : برهوم جرايسي-ناصرةال

تواصل الضغط على دول عديدة في العالم إلحباط أسطول الحرية، الذي من المفترض ان يبحر من عدة 
زارة  إن وأضافت، و)يونيو(موانئ في العالم إلى قطاع غزة في منتصف الشهر المقبل حزيران 

الخارجية اإلسرائيلية أثنت على تصريحي السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، ومسؤولة العالقات 
الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون، اللذين دعيا إلى منع إبحار أسطول الحرية نحو قطاع 

، المؤيدين المتحمسين لمشروعه غزة، وقالت الوزارة، إنه لربما ان هذين التصريحين لن يردعا الناشطين
األسطول، ولكن ما من شك أهما يخلقان أجواء سياسية جدا وواضحة ضد األسطول، وعلى دول العالم 

  ".أن تتخذ إجراءات لمنع إبحاره
وأضافت اإلذاعة ذاتها، أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل أبحاثها حول كيفية احباط أسطول الحرية، ومنع 

ن االنطالق نحو قطاع غزة، وتالحظ الحكومة اإلسرائيلية عالقة الحكومة التركية  سفينة م15حوالي 
  .الوثيقة بمشروع األسطول، وهذا ما قد ينعكس على احتماالت منع األسطول

  30/5/2011، الغد، عمان
  

  المعلوماتية" لوكهيد مارتن"شركة   من اقتحام أنظمةإسرائيليةمخاوف  .37
" لوكهيد مارتن"جهزة األمنية لم تحصل بعد على توضيحات من شركة قالت مصادر إسرائيلية إن األ

  .بشأن إعالنها األسبوع الماضي عن اقتحام أنظمتها المعلوماتية
 وجاء أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية ال تعرف ما إذا تمت سرقة معلومات ذات صلة باألجهزة القتالية 

  .يليالتي تزودها الشركة األمريكية للجيش اإلسرائ
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وقالت وزارة األمن اإلسرائيلية، يوم أمس األحد، إن القضية ال تزال قيد الفحص، وإن تأثيرها على 
  .األجهزة التي تستخدمها إسرائيل ال يزال غير معروف

وقال جنرال االحتياط البروفيسور يتسحاك بن يسرائيل، الذي يترأس طاقم المختصين الذي بلور 
، إنه ال يزال من غير المعروف ما )سايبر(في مجال الحرب األلكترونية توصيات قدمت لرئيس الحكومة 

  .هي المعلومات التي حصل عليها المقتحمون
وقال المختص بشؤون حماية المعلومات، بوعاز دوليف، إن عملية اقتحام كهذه تتيح لهم الوصول إلى 

دراسة التفاصيل التقنية التي تم للوقوف على كيفية مواجهتها والكشف عنها، إضافة إلى " 35أف "برامج 
فحسب، وإنما من " لوكهيد"وبحسبه فإن ذلك يثير قلق إسرائيل ليس بسبب اقتحام  .تزويدها إلسرائيل

إمكانية حصول اقتحامات مماثلة لشركات إسرائيلية، خاصة وأن الكثير من الشركات تستخدم أنظمة 
  .الحماية ذاتها التي تستخدمها الشركة األمريكية

المعلوماتية قد تم بعد أن تمكن مقتحمون " لوكهيد"اء أيضا أن المحققين يعتقدون أن الهجوم على أنظمة وج
وأنه تم الحصول على الرموز من خالل اقتحام أنظمة . من الحصول على رموز أنظمة الحوسبة للشركة

)RSA ( وهي شركة لحماية المعلومات التابعة لشركة التخزين)EMC .(ة بدورها قد وكانت األخير
أعلنت أنها تضررت من عملية اقتحام محكمة، وحذرت من أن الهجوم على الشركة من الممكن أن يؤدي 

  .إلى المس بنجاعة أنظمة الحماية لحكومات ومنظمات
  30/5/2011، 48موقع عرب

  
  نييويطالبون بوقف محادثات السالم مع الفلسطين.. مع مصر متمسكون بالسالماإلسرائيليون: استطالع .38

من اإلسرائيليين غير راضين عن تنحى مبارك ومتعاطفين معه، % 77كشف استطالع إسرائيلى أن 
  .التصويت% 8راضين عن اإلطاحة به، ويرون أنه يستحق المحاكمة، فيما رفض % 15بينما 

من اإلسرائيليين متمسكون باتفاقية السالم مع مصر، بينما % 65أن " يسرائيل هيوم"وذكرت صحيفة 
  .رفضوا التصويت% 12أنهم يريدون إلغاء االتفاقية و% 13 رأى

من اإلسرائيليين يرون أن الثورة المصرية تمثل تهديدا قويا على % 41وأوضح االستطالع أن 
ال  % 25أنها لن تؤثر على أمنها و% 16أنها فى صالحها، ويرى % 18اإلسرائيليين، بينما يرى 

  .يعلمون
اإلسرائيليين أنه ال يجب إجراء محادثات سالم مع الفلسطينيين فى من % 47وفى استطالع آخر رأى 

أنه يجب إجراء محادثات سالم % 41إعقاب اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، بينما رأى 
  . ال يعلمون% 12و

من اإلسرائيليين أن الفلسطينيين غير راغبين فى إجراء سالم مع اإلسرائيليين، بينما  % 72بينما رأى 
  .ال يعلمون% 9أنهم راغبون فى السالم فى حين % 19أى ر

وحول إذا ما كان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ينبغى عليه تقوية العالقات مع الواليات 
  .ال يعلمون % 16أنه ال ينبغى و % 16من أنه ينبغى عليه ذلك ورأى  % 68المتحدة قال 

راح نتانياهو بتبادل األراضى مع الفلسطينيين شرط لبدء من اإلسرائيليين أن اقت % 61ويرى 
  .ال يعلمون % 14فى حين  % 25المفاوضات بينما يعارض المبدأ 

  29/5/2011، اليوم السابع
  

  سرائيلية رست في موانىء ايرانيةإعشر ناقالت نفط : سيبي بي  .39
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عشر ناقالت نفط تملكها مجموعة ذكرت القناة العامة في التلفزيون االسرائيلي االحد ان ما ال يقل عن 
  .اسرائيلية فرضت عليها عقوبات اميركية، رست في موانىء ايرانية خالل العقد االخير

موضحة ان هذه السفن التي , واستندت القناة الى وثائق لبنك معلومات عن المالحة البحرية في العالم
، ومقره سنغافورة، رست في "ر باسيفيكتانك"االسرائيلية وفرعها " اوفر براذرز غروب"تملكها مجموعة 

  .ميناءي بندر عباس وجزيرة خرج االيرانية المستخدمة لتصدير النفط
  .لكن المجموعة االسرائيلية نفت هذا االتهام وقامت السلطات االسرائيلية بفتح تحقيق

الده اشترت هذه بدوره، نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم االيرانية محمد نهفنديان ان تكون ب
  .السفينة من شركة اسرائيلية وفق ما نقلت عنه وسائل االعالم االحد

  29/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   االحتالل يسعى إلى تهويد شامل وكامل للقدس:"مؤسسة األقصى" .40
ي يحاول ويسعى أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن االحتالل اإلسرائيل :وليد عوض - رام اهللا

إلى تهويد شامل وكامل لمدينة القدس، وهو بذلك يسعى إلى تهويد المعالم العربية واإلسالمية في القدس، 
االحتالل يسعى كذلك إلى تهجير " إنسسة قائلة ؤضافت المأو .ويعمل على طمس وتغييب الكثير منها

ى إلى تكثيف االستيطان في المدينة، الفلسطينيين في القدس من أرضهم وبيوتهم، وخنق اقتصادهم، ويسع
سلطات االحتالل باتت "ن إوتابعت  ."وتهويد المحيط المالصق للمسجد األقصى، خاصة في منطقة البراق

تصعد بشكل الفت أكثر من ذي قبل في مساعيها تهويد القدس بشكل كامل، وتضيف كل يوم ميزانيات 
فة، وباتت تتفاخر باستهدافها لمدينة القدس المحتلّة أخرى لتنفيذ مخططات تهويدية، تحت مسميات مختل

  ."بكل أسلوب صفيق
  30/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  إلى كنس  المسيحية تحذّر من تحويل مساجد القدس اإلسالميةالهيئة  .41

 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تسارع الخطوات اإلسالمية حذرت الهيئة :القدس المحتلة
التي باتت تستهدف هوية القدس ورمزيتها الدينية والتاريخية، مؤكدة أن تحويل مسجد القلعة الصهيونية، 

 بمقدسات اً خطيراً على حرمة المساجد، ومساسفي باب الخليل إلى متحف صهيوني يعتبر اعتداء صارخاً
وب تلقى  حسن خاطر، األمين العام للهيئة، في تصريح مكت.وأوضح د .المسلمين في المدينة المقدسة

إن سلطات االحتالل دأبت منذ احتالل المدينة المقدسة على : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"
سياسة السيطرة على المساجد وتحويل استعمالها، بما ينسجم مع أهداف االحتالل ومخططاته في تهويد 

صصت بمناسبة افتتاح هذا وبين خاطر أن سلطات االحتالل خ ".القدس وطمس هويتها ورموزها الدينية
 تلك المتعلقة بالجانب الثقافي  مليون دوالر لتدعيم وتعزيز مشاريع التهويد خصوصا100ًالمتحف مبلغ 

  .والتاريخي للمدينة المقدسة
  29/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "فلسطينيينقدس يهودية خالية من العرب وال"  هيلتثبيت حقيقة واحدةتسعى " إسرائيل: "التفكجي .42

هذا "قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إن : امجد سمحان -رام اهللا 
 مليون شيكل، أي 400، وهو  القدس"تطوير" لـهقررت الحكومة اإلسرائيلية أمس تخصيصالذي [المبلغ 
 لتطبيق قرار سابق "لإسرائي" مليارات دوالر خصصتها 5هو جزء من ]  مليون دوالر115 حوالي

للحكومة الحالية يعتبر مدينة القدس ذات أفضلية وطنية، وعاصمة لليهود، ما يعني تنفيذ مشاريع 
في النهاية يهدف "وأضاف . "استثمارية ضخمة، وتحويل القدس إلى تل أبيب جديدة الستقطاب اليهود إليها
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 مجمع يهودي ضخم يشكل فيه الفلسطينيون األمر إلى تحويل المدينة خالل السنوات العشر المقبلة إلى
مهمشة الحقوق وتتعرض الضطهاد وتطهير عرقي، مقابل أكثرية يهودية لها امتيازات ) %12(أقلية 

  ."قدس يهودية خالية من العرب والفلسطينيين، عاصمة إلسرائيل: خيالية، لتثبيت حقيقة واحدة
طرد العرب منها عبر هدم ": القدسشرقي فيذ تهويد  طرق لتن3وبين التفكجي أن إسرائيل تستخدم حالياً 

 لجلب اليهود للعيش فيها، توسيع حدود اإلغراءاتالمنازل وسحب الهويات وعزلهم خارج الجدار، زيادة 
 ألف وحدة استيطانية 58المدينة من خالل ربطها بالمستوطنات المحيطة، بعد كل ذلك بناء ما يقارب 

  ."أنقاض األحياء العربيةجديدة في المدينة تقريبا على 
  30/5/2011فير، بيروت، الس

  
  ثالثة آالف يهودي يدخلون قبر يوسف: نابلس .43

، على الدخول إلى قبر يوسف في نابلس والصالة 30/5أقدم أكثر من ثالثة آالف يهودي فجر االثنين 
 االحتالل وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش. فيه، تحت حراسة مشددة للجيش اإلسرائيلي

رافقت حافالت المستوطنين في الوقت الذي أغلقت فيه حواجز زعتر وحوارة جنوب نابلس أمام 
  . الفلسطينيين وقام الجنود بتشديد اإلجراءات األمنية عليها

  30/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   من المواطنين يهدم ثمانية آبار زراعية في كفردان ويعتقل عدداًاالحتالل: جنين .44
، ثمانية آبار ارتوازية للمياه في سهل قرية 29/5  هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد:جنين

فا، أن قوات االحتالل وكالة وذكر نعمان مرعي ل . من المواطنينكفردان غربي جنين، واعتقلت عدداً
 بئر 13مرونها ويغلقوا وجرافاتها باشرت بجرف وتدمير آبار المياه بعد أن أبلغوا أصحابها أنهم سيد

  .ارتوازي بحجة عدم الترخيص
  29/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الحتالل كامل فلسطين44 تدعو لتصعيد المواجهات بالذكرى الـ" رابطة الشباب المسلم" .45

وقرى الضفة الغربية  أعلنت رابطة الشباب المسلم عن مجموعة من الفعاليات المركزية في مدن :رام اهللا
  . الحتالل المسجد األقصى ومدينة القدس وكامل فلسطين44المحتلة، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ 

في ذكرى "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم" وتلقى 29/5وقالت الرابطة في بيان لها يوم األحد 
 بالعزم على تحرير األرض واإلنسان احتالل القدس والمسجد األقصى والضفة الغربية نحن مطالبون

بضرورة تصعيد "وتوجهت الرابطة إلى جماهير شعبنا في الضفة األبية  ".واالنتفاض ضد قوى الطغيان
  :وأعلنت عن البرنامج التالي لفعالياتها ".المواجهات مع سلطات االحتالل، والتصدي له بكل قوة وإصرار

المسجد : القدس :ة للقدس واألقصى وفق الجدول اآلتيمسيرات نصر: 3/6/2011جمعة البيعة لألقصى 
، مسجد جمال عبد الناصر: رام اهللا، مسجد النصر: نابلس، مسجد الحسين: الخليل، األقصى المبارك

: بيت لحم، المسجد الكبير: جنين، مسجد عثمان بن عفان: طولكرم،  من مسجد السوقانطالقاً: قلقيلية
  .مسجد عمر بن الخطاب

وقفات غضب في كافة مدن الضفة الغربية، وإضراب تجاري عام من الساعة : 5/6/2011األحد 
  .الحادية عشرة ظهراً
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تصعيد عام وشامل ضد قوات االحتالل والمستوطنين في مناطق االحتكاك، وقرب : 7/6/2011الثالثاء 
 والطرق حواجز االحتالل في القدس وضواحيها وقلنديا، وحوارة، وقبة راحيل، وبلعين، ونعلين،

  .االلتفافية، والنقاط االستيطانية في مدينة الخليل
  29/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   في اللد ترفض زيارة نتنياهواإلسالميةالحركة  .46

عممت الحركة اإلسالمية في مدينة اللد بيانا في أعقاب نية رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 جاء فيو..  بعض المدارس العربية بعد تلبيته دعوة رئيس البلدية مائير نيتسانزيارة مدينة اللد وزيارة

نحن في الحركة اإلسالمية ال نظن أن في هذه الزيارة المشؤومة أي خير للجماهير العربية في ": البيان
لكونجرس  لسياسة نتنياهو التي تجسدت في خطابه األخير في امدينة اللد وال نظن كذلك إال أنها استمراراً

إننا في الحركة اإلسالمية ومن خالل تجاربنا الكثير مع نتنياهو وأمثاله نقول ":  وأضاف البيان."األمريكي
  ."ال أهال وال سهال بك في مدينتنا وال بين جماهيرنا العربية: له 

  30/5/2011، 48و يموقع فلسطين
  

  خالل استجواب األسرى يتطاولون على الذات اإللهية والنبي محمد إسرائيليونمحققون  .47
 أن المحققين أمسأفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

اإلسرائيليين في مركز تحقيق بتاح تكفا شمال فلسطين تعمدوا أكثر من مرة شتم الذات اإللهية والنبي 
وأوضح أحمد البيتاوي الباحث . يق معهممحمد عليه الصالة والسالم وذلك أثناء استجواب األسرى والتحق

في التضامن الدولي نقال عن أسير من مخيم عسكر في نابلس، أن المحققين درجوا خالل استجوابه على 
ازدراء الدين اإلسالمي وسب الذات اإللهية واألنبياء والمالئكة، ولفت البيتاوي إلى أن هذا الفعل صدر 

  .عن مدير التحقيق في بتاح تكفا
  30/5/2011تور، عمان، الدس

  
  شفىستلمل تطالب الحكومة في غزة بالتحقيق في ظروف نقل معتقل الضميرمؤسسة  .48

بالتحقيق التي يرأسها إسماعيل هنية حكومة ال في غزة اإلنسان طالبت مؤسسة الضمير لحقوق :غزة
ى دار الشفاء  مشفإلى أنصار غانم من مركز توقيف أبو أنورالفوري في ظروف ومالبسات نقل المعتقل 

 الماضي واحتجز في مركز أبريل/  نيسان14 غانم في أبو الداخلي اعتقل األمن جهاز أن إلىمشيرة 
 وغيرها في اإلصالح تدخل جهات إن أمس أصدرته مؤسسة الضمير في بيان وأكدت. أنصارتوقيف 
يمكن قبولها كبديل عن  صيغ اجتماعية عقب كل حادثة لوفاة معتقل في مراكز التوقيف والتحقيق ال إيجاد

  . القضائي العادلاإلنصافحق الضحايا وذويهم في الحصول على 
  . نقل المواطن أنور أبو غانم إلى مشفى الشفاء في ظروف صحية غاية في الصعوبةإن "الضمير"وقالت 

  30/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وهنية يزيل الستار عن نصب تذكاري. .في ذكرى االعتداء على أسطول الحريةوقفة تضامنية : غزة .49
تنظم اليوم االثنين مؤسسات أهلية في غزة فعالية بمشاركة جماهيرية في مرفأ :  أشرف الهور-غزة 

ومن مقرر أن . "أسطول الحرية"المدينة إلحياء ذكرى مرور عام على هجوم قوات االحتالل على سفن 
ذكاري يوم الثالثاء لهذا األسطول، في الوقت الذي يزيل إسماعيل هنية رئيس الحكومة الستر عن نصب ت

 المقرر أن تبحر إلى غزة "2أسطول الحرية "تعالت فيه المطالبات الفلسطينية بتوفير حماسة دولية لسفن 
  .منتصف الشهر المقبل في ظل تهديدات من حكومة تل أبيب بمهاجمتها
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زة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وطالبت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غ
  ."جل تأمين حماية األسطولأالتدخل والتحرك الجدي من "بـ

  30/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   بين غزة ومصر ينتظر تشكيل الحكومة الفلسطينيةكهرباءمشروع  .50
افق الوطني قال مصدر مسؤول في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أمس، إن حكومة التو: غزة

المرتقبة ستتحمل مسؤولية التواصل مع مصر لتنفيذ مشروع ربط كهرباء غزة مع مصر، بما يضع حداً 
 سهيل سكيك أن أزمة الكهرباء .وأكد مدير شركة توزيع الكهرباء م. ألزمة الكهرباء الخانقة والمتكررة

وع الربط الكهربائي يحتاج إلى وأوضح أن مشر. ستكون على جدول مهام الحكومة المزمع تشكيلها حالياً
 مليون دوالر قابلة 32.5عامين منذ بدء تنفيذه، ويموله البنك اإلسالمي للتنمية بتكلفة تقدر بحوالي 

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين، بحيث سيتم في كل .  مليون دوالر50للزيادة لحوالي 
  .ة الكهربائية ميغاوات من الطاق150ـ مرحلة إمداد قطاع غزة ب

  30/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فرستإيأول امرأة عربية تصل إلى قمة ..  الهوبيسوزان لسطينيةالف .51
باتت سوزان الهوبي، الفلسطينية المقيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي : غزالةأبو  دالل -دبي 

 40(واحتاجت الهوبي  ). مترا8848ً(م أم لطفلين، أول عربية تبلغ قمة جبل إيفرست، أعلى قمم العال
 يوماً لتسلق القمة ضمن فريق مؤلف من أربع فتيات، تمكنت ثالث منهن من الوصول 51نحو ) سنة
ويحفل سجل الهوبي، التي أمضت حيزاً من حياتها في تسلق الجبال، بأرقام قياسية أخرى، ففي  .إليها
 قاعدة جبل إيفرست، كما أنها أول عربية ، أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى معسكر2003عام 

  .تتسلق قمة إلبروس، أعلى قمم أوروبا، وأول فلسطينية تتسلق قمة كلمنغارو التي تعد أعلى قمم أفريقيا
وحظيت الهوبي، التي أمضت سنتين في التحضير للصعود إلى قمة إيفرست، برعاية مؤسسة التعاون، 

نماء الشعب الفلسطيني من خالل صون تراثه وهويته، كما إبالمنظمة الخيرية الفلسطينية التي تعنى 
  .ماراتيةاإل" أرابتك"حظيت بدعم من شركة 

  30/5/2011الحياة، لندن، 
  

  استقرار هش بسبب االعتماد على المعونات: الفلسطينياالقتصاد  .52
النظر إلى  يتلقي الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة دعما دوليا ب:جون دونيسون -رام اهللا 

ووفقا لبحث أجرته مجلة  .نصيب الفرد الواحد، أكثر من أي مجموعة أخرى من البشر في العالم
ويساهم االتحاد . 2008 دوالرا في عام 675االيكونيميست، فقد بلغ نصيب الفرد من هذا الدعم 

 في األراضي ويقول كرستيان بيرغر ممثل االتحاد األوروبي .األوروبي بنصيب كبير من هذه األموال
ويضيف أن الدول األعضاء في االتحاد  . مليون يورو في العام500الفلسطينية إن االتحاد يساهم بحوالي 

  .ويطلق بعض المراقبين على هذا الدعم شراء السالم االقتصادي .تساهم بمبلغ مماثل تقريباً
 .2010 خالل %9 بأكثر من ووفقا لصندوق النقد الدولي، نما االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية

 أو تخفيف حدة عملها في الضفة الغربية إلى تسهيل القيام اإلسرائيلية بعض نقاط التفتيش إلغاءوقد أدى 
فقد شيدت في رام  .ويمكن رؤية بعض مظاهر هذا النمو في رام اهللا .بأعمال تجارية بالنسبة للفلسطينيين

   .عديد من المقاهي والمطاعماهللا عشرات المباني الجديدة، كما افتتحت ال
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لكن هناك  . من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر%25وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن نسبة 
وفي غالب األمر يعود الكثير من هذا المال إلى المساعدات . أقلية واضحة في رام اهللا تملك المال

  .الدولية
 15 خالل السنوات الـ"امعة بيرزيت في الضفة الغربية  االقتصاد في جأستاذويقول ناصر عبد الكريم 

لكن هذه "وأضاف بامتعاض  ". من ميزانية السلطة الفلسطينية من المعونات الدولية%50األخيرة، جاءت 
لن تدفع "ويتابع عبد الكريم  إذن ما الذي يمكن أن يحدث إذا توقف الدعم؟ ".معونة والنمو غير دائم

، لن يتمكن الناس من دفع اإليجارات وال سداد قروض البنوك اإلنفاقفون عن المرتبات وسيتوقف الموظ
، في " في تعطيل االقتصاد بالكامل بارزاًسيلعب تأثير الدومينو دوراً"ويضيف  ".وال فواتير الكهرباء

  .وال يزال هذا السيناريو ممكن الحدوث .إشارة إلى انتقال األثر من قطاع آلخر
  . قام كبار الداعمين بسحب تمويلهم2006عندما فازت حماس باالنتخابات البرلمانية عام 

  .أشهروأدى ذلك إلى عدم حصول عشرات آالف الفلسطينيين على رواتبهم لفترة ستة 
وقد دعا بعض السياسيين في الكونغرس األمريكي إلى وقف الدعم األمريكي وذلك بسبب عودة حماس 

  .يإلى المشهد السياس
  لكن ماذا عن االتحاد األوروبي، أكبر داعمي السلطة الفلسطينية؟

، مشيرا إلى أن اتفاق "في هذه المرحلة ال نتحدث عن انضمام حماس إلى حكومة فلسطينية"يقول بيرغر 
بعد ذلك ستكون هناك انتخابات خالل عام، ونحن "ويضيف  . حكومة انتقاليةإنشاءالمصالحة يهدف إلى 

  ". يحدث اآلن ال ما سيحدث خالل عامسنركز على ما
  .وبمعنى آخر فإنه يشعر بأنه ليس على االتحاد األوروبي اتخاذ قرار اآلن

  استقرار هش
 الخارجية للفلسطينيين يعتمد على نجاح المصالحة بين االقتصاديةولكن حقيقة أن الكثير من المساعدات 

  .صالحةحماس وفتح ربما تكون هي نفسها السبب في فشل تلك الم
لون فلسطينيون وثيقو الصلة باالتحاد األوربي إنه سيكون من الخطأ أن يوقف االتحاد وويقول مسؤ

األوروبي دعمه للفلسطينيين بسبب حماس، فعلى مدى العامين الماضيين دأب العالم على مطالبة 
 يستطيع التعامل معنا الفلسطينيين بأن يتوحدوا، واآلن عندما تحققت تلك الوحدة يأتي من يقول لنا إنه ال

  . أصبحنا جبهة واحدةألننا
  27/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "أدب السجون" إصداران جديدان من "سجن السجن" و" غابة البرتقاليسقيرفيق السالمي " .53

 بإبداعات  التي تهتم"أدب السجون" عن وزارة الثقافة كتابان جديدان ضمن سلسلة  صدر حديثاً:رام اهللا
  .األسرى وإنتاجهم الثقافي على أنواعه

 ديوان شعري للشاعر الغزي محمود وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنها أصدرت مؤخراً
، وهي المجموعة الشعرية الثانية للشاعر بعد "رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال"الغرباوي بعنوان 
وعة تواكب مجريات األحداث والعديد من المناسبات  وهذه المجم"الفجر والقضبان"مجموعته األولى 

  .الوطنية على مدار اثني عشر عاما قضاها الشاعر خلف القضبان
ضمن السلسلة ) 5( لألسير عصمت منصور وتحمل الرقم "سجن السجن" كما أصدرت الوزارة رواية 

  .وهي رواية تحكي معاناة أسير حكم بالسجن لمدة ثالثة وعشرين عاماً
  29/5/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

 
  فتح معبر رفح ال يخالف اتفاقية كامب ديفيد: مصريمسؤول  .54
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أكدت مصادر مصرية حدودية أن المخاوف اإلسرائيلية من فتح معبر رفح           :  يسري محمد   - اإلسماعيلية
رة كاملة على الحـدود،     على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم وكامل ال مبرر لها، فمصر لديها سيط             

وأن السلطات المصرية لن تتراجـع      . »وال تقبل بأن يتم أي عمل ضد أي دولة أخرى من خالل حدودها            
  .عن قرارها بفتح المعبر وفق اآللية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من السبت

سرائيلي يوفال شتانيتس،   ال صحة لما قاله وزير المالية اإل      «وأوضح مسؤول أمني رفيع بشمال سيناء أنه        
بأن مصر قد خرقت االتفاق مع إسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائيا مـع     

تم توقيعها بين الـسلطة     ) الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح    (إسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر      
  .»2005) تشرين الثاني (الفلسطينية وإسرائيل واالتحاد األوروبي في نوفمبر

  
  

وأضاف المسؤول أن فتح مصر للمعبر ال يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر وإسرائيل،                
  .وأنه ال يوجد بند في االتفاقية يتعلق بمعبر رفح الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل وقت توقيع االتفاقية

  30/5/2011،  الشرق األوسط، لندن
 

  )2(من محاولة إعتراض قافلة أسطول الحرية " إسرائيل" تحذر تركيا .55
حذرت تركيا إسرائيل من انها سترد على أي محاولة قد تقوم بها االخيرة العتراض قافلة سـفن جديـدة                   

  .تحمل مساعدات انسانية ستتوجه في شهر يونيو المقبل الى قطاع غزة
ن بالده سترد بـصورة مالئمـة علـى أي          ا«ونقل عن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو تأكيده          

ودعا اسرائيل  . »محاولة اسرائيلية العتراض هذه السفن كما فعلت في نهاية شهر مايو من العام الماضي             
ان اتفـاق المـصالحة     «مشددا على   » الى عدم تكرار المأساة االنسانية التي تسببت فيها العام الماضي         «

  .»ار الحصار المفروض على قطاع غزةالفلسطينية يجب ان ينهي المبررات الستمر
ان الحصار غير المشروع الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منـذ            «وزير الخارجية التركي نبه الى      

ودعا الواليات المتحدة والمجتمع الدولي كذلك الـى        . »عدة سنوات هو سبب التوتر الرئيسي في المنطقة       
من شـأن ذلـك ازالـة احـد         « معتبرا ان   » وحماسدعم اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح         «

 .»المبررات االسرائيلية لفرض الحصار على قطاع غزة
 30/5/2011، البيان، دبي

  
   مؤتمر القوات الجوية فيالمشاركة  الطائرات اإلسرائيلية واليونانية منمشاركةمنع تركيا ت .56

ووجهـت قيـادة    . م الخميس  المقبـل    تستضيف تركيا مؤتمر قادة القوات الجوية لدول أوروبا يو        : ةانقر
القوات الجوية التركية الدعوة لجميع قادة القوات الجوية للدول األوروبية لحضور المؤتمر، وقررت منع              
الطائرات الحربية اإلسرائيلية واليونانية من المشاركة فى العرض الجوى الذى سيقام فى أجـواء تركيـا                

 نجوم تركيا فى العرض الجوى، الذى سيقام بمناسبة مـرور           وسيشارك فريق  .خالل فترة انعقاد المؤتمر   
 عام على تأسيس قيادة القوة الجوية وستشترك الطائرات الحربية لكل من ايطاليا، فرنسا، بريطانيا،               100

الواليات المتحدة، ألمانيا واألردن فى العرض لكن لن يسمح للطائرات الحربية اليونانيـة واإلسـرائيلية               
  .رض الجوى بناء على قرار قيادة القوات الجوية التركيةباالشتراك بالع

وكانت تركيا قررت إغالق مجالها الجوى أمام الطيران الحربى اإلسرائيلى بعد الهجوم علـى أسـطول                
 مايو من العام الماضى ، وبالنسبة لليونان فيرجع السبب إلى المشاكل بـين تركيـا                31الحرية لغزة فى    

  .جهواليونان فى منطقة بحر إي
 30/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   حاملة نفط من شركة إسرائيليةشراءطهران تنفي  .57

 نفت طهران شراءها سفينة من شركة اسرائيلية تعرضت لعقوبات أميركيـة، فيمـا              : أ ف ب   -طهران  
د  سفينة على األقل تابعة لتلك الشركة، رست في ايران خالل العق           13أوردت وسائل إعالم إسرائيلية أن      

  .األخير
االسـرائيلية،  » عوفر براذرز غـروب   «وفرضت الواليات المتحدة الثلثاء الماضي عقوبات على شركة         

 مليون دوالر، منتهكة بذلك حظـراً       8,6حاملة نفط بقيمة    » الخطوط البحرية االيرانية  «بتهمة بيع شركة    
االتهـام، وفتحـت الـسلطات      ونفت الشركة االسرائيلية هذا     . دولياً على طهران بسبب برنامجها النووي     

  .االسرائيلية تحقيقاً
  30/5/2011، الحياة، لندن

  
   اإلسرائيلي- يؤكدون أهمية نهر النيل في مركزية الصراع العربي مصريونخبراء  .58

اعتبر خبراء مصريون أن نهر النيل بمثابة قضية مركزية في التنميـة والـسياسة والـصراع                : القاهرة
” إسرائيل“ار أن الصراع المقبل في المنطقة هو صراع مائي، وهو ما تعمل              اإلسرائيلي، باعتب  -العربي  

  .على أن تكون محصلته في مصلحتها
إن قـضية    وقال الدكتور ماهر صالح، رئيس قسم األراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة اإلسـكندرية،            

  .ئيلياإلسرا“مياه النيل هي قضية مركزية في التنمية والسياسة والصراع العربي 
وتابع الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن هذه المشكلة تعـد                
من أخطر المشكالت التي تواجه المنطقة العربية، حيث إنه من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من المياه                 

وأكد أن مصر  .  متراً مكعباً في مصر    50 متراً مكعباً، وأقل من      667 إلى   2025في المنطقة العربية عام     
فدول المنابع ال تعاني من مشكلة في       “ستكون أكثر دولة يمكن أن تتضرر ببناء أي سدود على نهر النيل،             

الموارد المائية على اإلطالق، بل إن بعض الدول تعاني من فائض في المياه التـي تغمـر األراضـي                   
  .”ماد عليها بشكل كبير، بعكس دول المصب وخاصة مصرالزراعية، بسبب وفرة مياه األمطار واالعت

 30/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   يدين مداهمة قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل شاعر فلسطيني"العربالكتّاب " .59
منـزل الـشاعر    ” اإلسرائيلي“أدان االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب مداهمة قوات االحتالل          : القاهرة

  .د السوداني، أمين عام اتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيينالفلسطيني مرا
إن هذا شأن ممارسات االحتالل مع كل الذين يرفضونه، ويرفضون التطبيع           ” مساء السبت “وقال في بيانه    

وأعاد االتحاد  . معه على امتداد الوطن العربي، معبراً عن غضبه واستنكاره بشدة للممارسات الصهيونية           
ماوي إلى األذهان جرائم االحتالل بحق الكتاب الفلسطينيين السابقة، وتعرضهم لهجمات           برئاسة محمد سل  

وذكر باغتيال جيش االحتالل للفنان ناجي العلي وماجد أبوشـرار والـشاعر كمـال              . وحشية على يديه    
وهم الذين استهدفوا مثقفي األرض المحتلة، وألقوا بهـم فـي ظلمـات             “ناصر والروائي غسان كنفاني،     

  . ” لسجونا
  30/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  "الصندوق القومي اليهودي"رئيس الوزراء يستقيل من منصب فخري في : بريطانيا .60

الـصندوق  " رعـاة "إن رئيس الوزراء البريطاني استقال من منصبه كواحد من " الغارديان"قالت صحيفة   
 نتيجة ضغوطهم المستمرة، فإن رئاسة      القومي اليهودي، وفيما اعتبر ناشطون لصالح الفلسطنيين أن هذه        
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 . داوننغ ستريت أصرت على أن هذا يأتي في سياق مراجعة كاميرون لنشاطاته الخيرية             10الوزراء في   
وتذكر الصحيفة بأن كل من رئيسي الوزراء السابقين غوردن براون وتوني بلير ما زاال عضوين فـي                 

باعتباره أسس لـشراء    " ندوق القومي اليهودي  الص"وتمضي الصحيفة في اعطاء تفاصيل عن        .الصندوق
أراض فلسطينية وبناء مستوطنات يهودية عليها، قبل تأسيس دولة إسرائيل، ولكنه تحول إلـى جمعيـة                

  .، عبر زراعة الغابات"أرض الشعب اإلسرائيلي"عالمية، تقول بأنها تعنى بـ 
ود لفلسطينيين، وأنه طمـس قـرى       وتقول الصحيفة إن منتقدي الصندوق، يقولون بأنه يصادر أراض تع         

وتضيف الصحيفة أن الصندوق كان منخرطاً فـي محـو قـرى            . عربية بحجة زراعة الغابات والحدائق    
عن صوفيا مقلود احدى ناشطات حملـة       " الغارديان"وتنقل   .عربية بدوية في صحراء النقب بالحجة ذاتها      

ا بأن نشاط حملتهم كان الـسبب وراء تنحـي          ، ومقرها بريطانيا، قوله   "أوقفوا الصندوق القومي اليهودي   "
وكانت الحملة قـد     .كاميرون، مضيفاً بأن هناك تغير لدى الرأي العام حول السلوك اإلسرائيلي وسياساته           

وتقـول   .وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء مطلع هذا الشهر تنتقد رعايته وعـضويته فـي الـصندوق               
كـانوا  ) المحافظون، والعمال، واألحرار الليبراليون   (نيا  الصحيفة إن رؤساء األحزاب الرئيسية في بريطا      

تقليديا رعاة في الصندوق، ولكن باستقالة كاميرون ال احد من زعماء األحزاب الحاليين هـو راع فـي                  
  .الصندوق

  30/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  للتحريض ضد السامية أموال المساعدات تستخدمالسلطة الفلسطينية : بريطانيةمنظمة  .61
الصادرة امس االحد أن منظمة دافعي الضرائب في        ' صندي اكسبريس 'افادت صحيفة   : ـ يو بي اي    لندن

المملكة المتحدة اتهمت السلطة الفلسطينية باستخدام أموال المساعدات البريطانية لشراء كتـب مدرسـية              
اعة الضغط اكدت أيـضاً أن أمـوال        وذكرت الصحيفة أن جم    .تحرض على العداء للسامية واالستشهاد    
تُستخدم لتلقين األطفال    '2009 مليون جنيه استرليني عام      62ر5المساعدات البريطانية، والتي بلغ حجمها    

في قطاع غزة والضفة الغربية هذه األفكار من خالل تمويل وسائل االعالم الرسمية التي تروج لالرهاب                
من المهم جـداً أن ال  'سنكلير مدير تحالف دافعي الضرائب قوله    ونسبت إلى ماثيو     .'وتدعو إلى الكراهية  

كمـا نقلـت     .'يتم تلقين الجيل الجديد القادم من الفلسطينيين المواجهة العنيفة بدالً من التـسوية الـسلمية              
هذه المزاعم تستند إلى تقريـر قـديم خـاطئ، ألن           'الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله        

  .'رسية في المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية تخضع لرقابة وزارة التعليم االسرائيليةالكتب المد
  30/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  تطالب باإلفراج عنه بتهمة التجسس لحماس "إسرائيل" تحتجزه استراليعائلة  .62

همة التجسس لـصالح  ناشدت عائلة استرالي من أصل فلسطيني تحتجزه إسرائيل بت: كانبيرا ـ يو بي اي 
ونفت أسمى، زوجة إياد أبو عرجة وهو خبيـر          .حركة حماس، الحكومة االسترالية التدخل لإلفراج عنه      

' صن هيرالد 'مارس الماضي، في مقابلة مع صحيفة       /في تكنولوجيا المعلومات تحتجزه إسرائيل منذ آذار      
وكانت الـسلطات االسـترالية قـد        .'ةغير معقول 'االسترالية االتهامات الموجهة ضد زوجها وقالت إنها        

مارس الماضي في مطار بن غوريون في تل أبيب مع زوجته ولكن تم             / آذار 24اعتقلت أبو عرجة، في     
ويقول اإلسرائيليون إن أبو عرجة كان في مهمة لصالح حركة           .اإلفراج عنها الحقاً وعادت إلى استراليا     

 مكاتبها وموظفيها فيما تقول زوجته إنهما كانـا         حماس لجمع معلومات حول شركات تكنولوجيا وتصوير      
  .يريدان الصالة في المسجد األقصى

  30/5/2011، القدس العربي، لندن
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   بالضفة الغربية النبي صالحقرية  يزور األميركيينوفد من المتضامنين  .63
  قرية النبـي صـالح شـمال غـرب رام اهللا           األميركيين زارت امس مجموعة من المتضامنين       :رام اهللا 

 القرية جراء استمرار التصعيد االسرائيلي واالعتداء الممنهج علـى القريـة،            أهاليلالطالع على معاناة    
وعبر اعضاء المجموعة عن تضامنهم الكامل مع اهالي قرية النبي صالح خصوصا والشعب الفلسطيني              

ينية، واطلع اعـضاء     الفلسط واألرض اإلنسان التي تتواصل بحق     اإلسرائيليةعموما في وجه االعتداءات     
  .األهالي معاناة  علىالمجموعة

  30/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  

  "إسرائيل" فتحت معبر رفح استعدادا لوقف الغاز عن القاهرة ":ديبكا" .64
أالستخباري اإلسرائيلي أفـاد    " تيك ديبكا "في تقرير خاص نشره موقع      :  ترجمة قدس نت   -القدس المحتلة 

رية وضعت خطة إلنهاء حصارها عن قطاع غزة المستمر منذ أربع سنوات وافتتاح             بأن السلطات المص  
الذي هو  معبر رفح بصورة دائمة وتصفية فريق اإلدارة التابع لشركة غاز شرق البحر األبيض المتوسط               

    فى المائة من االحتياجات إلسرائيل40بموجب عقد لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل وتوفير 
أن وزير النفط المصري عبد اهللا غراب أخذ المشورة من مستشارين           " ديبكا"در خاصة لموقع    وقالت مصا 

  . وذلك لوقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل2009قانونيين بشأن سبل كسر العقد الموقع في عام 
وتأتي هذه الخطوة تمشيا مع سياسة المجلس العسكري الحاكم في مصر اآلن، وهي أن ينأوا بأنفسهم عن                 

  . إسرائيل مع جميع تشعباتها
أن حكومة نتنياهو لم تعالج هذا التحول الجذري في السياسات في األشهر األربعة منذ              : " وأضاف التقرير 

مؤتمر القاهرة وتجاهل طلب إسرائيل لمنع منح إذن مرور سفينتي شحن إيرانية لإلبحار من خالل قنـاة                 
كانت محملة باألسلحة وكان يمكن أن توقف من الناحية         فبراير على الرغم من أن السفن        22السويس يوم   

  ".القانونية 
 مايو ، فتحت القاهرة معبر رفح لعبور األشخاص من قطاع غزة إلى مصر من دون                28وفي يوم السبت    

 بين مـصر وإسـرائيل      2005تنسيق هذه الخطوة مع إسرائيل ، على الرغم من أن هذا انتهاك التفاقات              
 باالشتراك مع الدول األوروبية وإشراف مـراقبين أوروبيـين وتـشرف علـيهم     لمعابر غزة وأن تكون 

  .  اسرائيل
واختارت القاهرة في اليوم نفسه قطع إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى إسـرائيل وذلـك اسـتجابة                 

وكان خط األنابيب ، الذي بني من قبل فريـق اإلدارة البيئيـة مـن               . لضغوط من قادة حماس في غزة     
 مليون دوالر ، قد تعرض للتفجير قرب العريش مرتين          460ش في سيناء إلى مدينة عسقالن بتكلفة        العري

  .هذا العام من قبل نشطاء حماس
الهيئة المصرية العامة للبترول ، والمساهم في فريق اإلدارة البيئية ، طالبت بتصفية الـشركة وطلبـت                 

 المسؤولون القول ما اذا كـان فريـق اإلدارة          ورفض هؤالء . معلومات عن األموال المحولة إلى مبارك     
  .البيئية تواجه التهم

وذكرت مصادر القاهرة أنه تم تكثيف الجهود العتقال رجل األعمال المصري حسين سالم الـذي كـان                 
قريبا من العائلة الحاكمة ويشتبه المدعي العام المصري فيه بإدارة المعامالت لبطانة جيوبهم بما في ذلك                

  . وذكر أنه يختبئ في سويسرا أو إسرائيل.  مع إسرائيلصفقة الغاز
وحسب مصادر موقع تيك ديبكا فانه وفي األسبوع الماضي ، أبلغت القاهرة إسرائيل بأن ضـخ الغـاز                  
المصري لن يستأنف إلسرائيل على الرغم من أن األضرار الناجمة في خط أنابيب الغـاز مـن جـراء                   

  .لك ألن فريق اإلدارة البيئية رفض التفاوض على رفع األسعار أبريل قد أصلحت وذ27االنفجار يوم 
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ويتهم فريق اإلدارة البيئية القاهرة بانتهاك العقد الدولي للحفاظ على مستوى السعر الحـالي حتـى عـام                  
2013 .  

وكان رد الجانب المصري ان التحقيقات ضد الرئيس السابق توفر أساس إلعادة التفاوض علـى العقـود     
  .وضبط األسعار صعودا حاداعلى الفور 

 كما أشارت المصادر لموقع تيك ديبكا بأن القاهرة قد تكون باستخدام التهديد بتصفية فريق اإلدارة البيئية                
  .ووقف تام على إمدادات الغاز إلى اسرائيل هو كوسيلة ضغط للحصول على سعر أفضل للغاز المصري

ء ال يتجزأ من حملتها ليثبت للشارع المصري مدى          ومع ذلك ال يمكن تجنب استمرار توقف الغاز كجز        
  .جديتها في انها تقاتل النظام السابق والشبكة العالمية للفساد

 ومن غير المحتمل أن تؤثر الضغوط على الحكام الجدد في القاهرة الذين يعكفون على أي حـال علـى                   
دوا باحترام جميـع االتفاقـات      تبريد عالقات السالم بين مصر وإسرائيل وذلك على الرغم من أنهم تعه           

والمعاهدات الدولية وهي تؤيد نشر طرف ثالث دولي لمراقبة معابر غزة والغاز والمعامالت التجارية مع               
  .إسرائيل

  30/5/2011، وكالة قدس نت
  

  عوامل النجاح والفشل: المصالحة الفلسطينية .65
  فراس أبو هالل

 القاهرة، برعاية مصرية، وسط ترحيـب عربـي    وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة الوطنية في       
وإسالمي، بعد أربع سنوات من االنقسام الفلسطيني، وعشرات الجوالت من الحوار بين الحركتين، فـي               

  .عدد من المدن الفلسطينية والعربية
بـة  وقد قوبل االتفاق بحالة من الفرح والتفاؤل في األوساط الشعبية الفلسطينية، التي رأت فيه نهايـة لحق                

  .استثنائية من تاريخ الحركة الوطنية، شهدت انقساما غير مسبوق سياسيا وجغرافيا
والسؤال بعد ذلك عن فرص نجاح أو فشل اتفاق المصالحة، من خالل تحليل بنوده، وقـراءة العوامـل                  

س الداخلية والخارجية التي قد تؤثر فيه، وهي المتغيرات اإلقليمية والدولية، والثقة بـين حركتـي حمـا                
  .وفتح، والموقفين اإلسرائيلي والدولي من االتفاق

  المصالحة أمام المتغيرات اإلقليمية والدولية 
شكلت المتغيرات اإلقليمية والدولية عامال ضاغطا نحو سرعة إنجاز اتفاق المصالحة في القاهرة، ومـن               

ومـن أهـم هـذه      . لمنظورالمتوقع أن تساهم في إنجاح االتفاق، أو على األقل في تثبيته في المستقبل ا             
  :المتغيرات

" نجاح الثورة المصرية في إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، وهو النظام الذي مثـل إلسـرائيل                 : أوال
خالل عقود حكمه الثالثة، وعمل على تحييد مصر مـن معادلـة الـصراع العربـي                " كنزا استراتيجيا   

حتالل ضد الفلسطينيين دون وضـع الموقـف        اإلسرائيلي، وأعطى الفرصة إلسرائيل لتمارس سياسة اال      
  .المصري في الحساب

ومع دخول حماس إلى الساحة السياسية الفلسطينية بعد فوزها في انتخابـات المجلـس التـشريعي فـي                  
، أضيف بعد آخر لتأثير السياسية المصرية في الوضع الفلسطيني، حيـث            2006كانون الثاني عام    /يناير

وحتى سقوط مبارك مع الملف الفلسطيني من الزاويـة األمنيـة، ومـن             تعاملت مصر في تلك المرحلة      
منطلقات داخلية مصرية نظرت إلى حركة حماس باعتبارها الفرع الفلسطيني لجماعة اإلخوان المسلمين             
العدو األول لنظام حسني مبارك، وهو ما دفع السياسية المصرية إلى االنحياز التام لحركة فتح والرئيس                

  .ف الداخلي الفلسطيني ضد حركة حماسعباس في الخال
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وتبدو أهمية هذا المتغير اإلقليمي، بالنظر إلى أن اتفاق المصالحة يتضمن التوقيع على ورقة المـصالحة                
تفاهمـات  " ، مع إضافة ما بات يعرف بورقة 2009تشرين األول /  أكتوبر 17المصرية التي قدمت في    

وقد كانت هـذه    . استدراكات حماس على الورقة المصرية    ، وهي الورقة التي تتضمن مالحظات و      "دمشق
، ولكن الرئيس   2010أيلول  /التفاهمات محل توافق بين وفدي حماس وفتح في لقاءات دمشق في سبتمبر           

تشرين الثاني من نفس العام، بسبب تعرضه للـضغوط مـن           /عباس أرسل وفدا تراجع عنها في نوفمبر      
  .النظام المصري، حسب اتهامات حركة حماس

وإذا تجاوزنا اتهامات حماس باعتبارها طرفا في الصراع، فإن العودة إلى وثائق الدبلوماسية األمريكيـة               
التي سربها موقع ويكيليكس، يعطي صورة كاملة عن موقف الدبلوماسية المصرية وجهـاز مخابراتهـا               

اف حماس بكـل    برئاسة عمر سليمان من الملف الفلسطيني، والذي يتلخص بتقوية الرئيس عباس وإضع           
  .صورة ممكنة

وتبرز أهمية العامل المصري أيضا، من خالل قدرة مصر الجديدة على إعاقة أية مخططات إسـرائيلية                
لتعزيز الحصار على غزة ردا على توقيع االتفاق، وقد بدا ذلك واضحا في تصريحات وزير الخارجيـة                 

 استخدامه كأداة لتعميق الحصار علـى       المصري نبيل العربي، المؤكدة على إعادة فتح معبر رفح، ووقف         
  .القطاع
آذار، وتركزت على   /الضغوط الشعبية الفلسطينية التي توجت بمظاهرات الخامس عشر من مارس         : ثانيا

، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على حركتي حماس وفتح إلنجـاز            "الشعب يريد إنهاء االنقسام     " رفع شعار   
لشعبي الفلسطيني باتجاه إنجاح االتفاق أو تثبيته علـى األقـل           االتفاق، ومن المتوقع أن يستمر الضغط ا      

خالل الفترة القادمة، مستفيدا من الزخم الذي تشكله الثورات الشعبية في أكثر من دولة عربيـة، بحيـث                  
أثبتت التجارب أن بقاء واستمرار الضغوط الشعبية، يؤدي في نهاية األمر إلى الحفاظ على اإلنجـازات،                

يحصل في تونس ومصر، وهذا ما سيضعه الحراك الشعبي الفلسطيني في الحسبان لمنع             وهذا ما حصل و   
  .فشل اتفاق المصالحة

اشتعال االنتفاضة السورية، التي وضعت النظام السوري في مأزق سياسي وأمني ال يتوقع لـه أن                : ثالثا
المصالحة، بهـدف   ينتهي قريبا، وهو ما شكل عامل ضغط سياسي على حركة حماس للتوقيع على اتفاق               

فتح بوابات دبلوماسية وسياسية جديدة لها في المنطقة، وخصوصا مع النظام المصري الجديد، الذي يهمه               
  .تحقيق إنجازات إقليمية ومحلية تساعده في إرضاء الحراك الشعبي الثوري في مصر

اق، ولكـن مـع      للتوقيع على هذا االتف    2010تشرين الثاني   /صحيح أن حماس كانت مستعدة في نوفمبر      
سقوط نظام مبارك أعلنت على لسان العديد من قادتها أن الورقة المصرية أصبحت في حكم الملغى، وأن                 
أي اتفاق إلنهاء االنقسام الفلسطيني يجب أن يكون منسجما مع الحقائق اإلستراتيجية المستجدة في مصر،               

ه الغيا قبل أقل من شهرين، ما كـان         وهو ما يؤكد أن توقيع حركة حماس على هذا االتفاق الذي اعتبرت           
ليتم لوال المتغيرات التي تعصف بالساحة السورية، والتي تؤثر بشكل مباشر علـى أوراق القـوة التـي                  

  .تملكها الحركة
التراجع النسبي في القدرة األمريكية والغربية على فرض إرادتها علـى دول المنطقـة، بـسبب                : رابعا

انطالقا من دخول اإلرادة الشعبية العربية فـي حـسابات األنظمـة            التغييرات التي حصلت في مصر، و     
العربية والدول الغربية على حد سواء، بعد أن أدركت كل األنظمة أنها ليست عصية على التغييـر فـي                   

  .مواجهة اإلرادة الشعبية
السـتيطان  في قضية ا  " تنازل  " التوقف الكلي في عملية السالم، والرفض اإلسرائيلي لتقديم أي          : خامسا

يؤدي إلى تحقيق اختراق في المفاوضات، وإعالن الواليات المتحدة أنها لن تمارس المزيد من الضغوط               
  .على إسرائيل لوقف االستيطان



  

  

 
 

  

            31 ص                                    2160:         العدد       30/5/2011 اإلثنين :التاريخ

إن أهمية هذا المتغير تكمن في كونه عامال أساسيا في الضغط على الرئيس عباس، بعد أن فقد المبـادرة                   
ه السياسي بشكل كامل، وهو ما يحد من قدرته على التراجـع            على التحرك والمناورة بعد توقف مشروع     

عن اتفاق المصالحة، كما أن الرئيس عباس يستطيع التذرع بالموقف اإلسرائيلي المعطل للسالم، لمواجهة              
  .أية ضغوط محتملة من الواليات المتحدة والدول الغربية، التي تتحفظ على االتفاق

 على قطاع غزة، الذي شهد أسبوعين ساخنين في بداية شهر إبريل            التصعيد العسكري اإلسرائيلي  : سادسا
نيسان الماضي، وتصاعد التهديدات اإلسرائيلية على لسان المسئولين السياسيين والعسكريين بشن حرب            / 

واسعة ضد حماس في غزة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على حركة حماس ويـدفعها للتمـسك باتفـاق                   
يدة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل، كما حدث في حرب الرصاص            المصالحة، حتى ال تترك وح    

  .2009 و2008المصبوب عامي 
التفكك الشديد في تنظيم حركة فتح في قطاع غزة، وتنظيم حركة حماس فـي الـضفة الغربيـة،                  : سابعا

وهو ما يـشكل    والمعاناة الكبيرة لكوادر الحركتين من تداعيات االنقسام خالل السنوات األربع الماضية،            
عامل ضغط على قيادتي الحركتين للتمسك باالتفاق بهدف تخفيف معاناة كـوادر حمـاس فـي الـضفة                  

  .الغربية، وكوادر فتح في قطاع غزة
  امتحان الثقة بين حركتي حماس وفتح 

ساهمت سنوات االنقسام الفلسطيني، وما سبقها من أحداث دامية، في إحداث شرخ كبير بين حركتي فتح                
س، وأدت الحمالت اإلعالمية الشرسة المتبادلة خالل السنوات الخمس الماضية إلى فقدان الثقة بين              وحما

الطرفين، وقد بدا ذلك خالل الساعات األخيرة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة، حيث شهدت القـاهرة                
قيع، وهي نقاشات    ساعة لالتفاق على أمور شكلية وبروتوكولية خالل حفل التو         16نقاشات استمرت لمدة    

  .وخالفات لم تكن لتحدث لو وجدت الثقة بين الطرفين
إن تطبيق االتفاق الذي يحتوي على الكثير من العموميات والنقاط التي تحتاج إلـى تفـصيل وتفـسير،                  

بين الطرفين في تفسير هذه النصوص، وهو أمر لن يتم دون إعـادة             " التسامح  " سيتطلب قدرا كبيرا من     
ينهما، وهو ما يعني أن الفترة االنتقالية التي يفترض أن تسبق االنتخابات وتستمر لمدة عـام،                بناء الثقة ب  

  .ستكون فترة حاسمة، باتجاه إعادة بناء الثقة وإنجاح االتفاق، أو باتجاه تعزيز الخالف وانهيار االتفاق
 مثل اإلفراج عـن المعتقلـين       ومن هنا تأتي أهمية اإلجراءات العملية التي قد تساهم في إعادة بناء الثقة،            

السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء المزيد من جوالت الحوار الميدانية، ووقف الحـرب               
اإلعالمية بين الطرفين، وإعادة ترتيب األوضاع في غزة والضفة لفتح المجال للحركتين للعمل بحريـة               

ليها الكثير في إيجاد األرضية المناسبة إلنجـاح        في كافة أراضي السلطة الفلسطينية، وهي أمور سيبنى ع        
  .اتفاق المصالحة وتجنب الفشل في تطبيقه

  التلويح بالعصا : الموقف اإلسرائيلي
يشكل الموقف اإلسرائيلي عامال مهما في الضغط على األطراف، نظرا المتالك دولة االحتالل الكثير من               

ستطيع ممارسة المزيد من التصعيد العـسكري فـي         أوراق القوة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ت        
القطاع ورفع وتيرة الحصار عليه، كما أنها تمتلك معظم أوراق اللعب في الضفة الغربية بسبب سيطرتها                

  .األمنية على األرض، وقدرتها على التحكم بالوضع االقتصادي في الضفة بشكل كامل
 قرب التوصل لالتفـاق، حـين قالـت الحكومـة           لقد كان الموقف اإلسرائيلي واضحا منذ اإلعالن عن       

اإلسرائيلية إن على الرئيس عباس أن يختار بين حماس وبين السالم، واستبقت توقيع االتفاق بـإجراءات                
عملية تمثلت بوقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بحجة أن إسرائيل تريد التأكد من               

ما اعتبر رئيس الوزراء توقيع اتفاق المصالحة ضربة كبيرة للـسالم           أن األموال لن تصل إلى حماس، في      
  ".لإلرهاب" وانتصارا 
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ي إطار اإلجراءات العملية، بدأت إسرائيل حملة دبلوماسية إلقناع الدول الغربية بخطورة االتفاق علـى               
ها أيضا ضد   عملية السالم، والترويج أن المصالحة مع حماس ليست فقط ضد المصلحة اإلسرائيلية، ولكن            

كما تحدثت مصادر إعالمية إسرائيلية عن سعي نتنياهو لدى القاهرة، لبحث           . مصالح الغرب في المنطقة   
المخاوف اإلسرائيلية من المواقف المصرية الجديدة المتمثلة بالتقارب مع إيران ورعاية اتفاق المصالحة             

  .الفلسطينية
لحة، سيشكل ضغطا كبيرا على الرئيس عباس بشكل        إن الموقف اإلسرائيلي الرافض لتوقيع اتفاق المصا      

خاص، سواء كان ذلك بشكل مباشر من خالل اإلجراءات األمنية والعقوبات االقتصادية على الحكومـة               
الفلسطينية القادمة، أو بشكل غير مباشر من خالل التأثير على موقف الرباعية الدولية والدول الغربيـة                

لحكومة التي سيفرزها االتفاق كما حدث بعد توقيع اتفاق مكـة فـي   ومحاولة فرضها رفض التعامل مع ا    
، وهو ما سيجعل مصير االتفاق معلقا بقدرة الحكومـة القادمـة علـى              2007فبراير  / الثامن من شباط    

الصمود، وبإصرار الرئيس على موقفه الرافض لكل الضغوط التي تحاول منعه مـن االسـتمرار فـي                 
  .نهايتهاطريق المصالحة الوطنية إلى 

  حذر وترقب : الموقف الدولي
شكل الموقف الدولي من حركة حماس عائقا أمام التوصل إلى اتفاق للمصالحة الفلسطينية خالل السنوات               
األربعة الماضية، وكان لهذا الموقف دور كبير في إفشال اتفاق مكة بسبب مقاطعـة حكومـة الوحـدة                  

ت المالية عنها، وهو ما وضع الحكومة في مأزق سياسي          الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وقطع المساعدا     
ومالي، قبل أن تنتهي بالحسم العسكري لحماس في قطاع غزة بعد حصار خانق، ومقاطعـة دبلوماسـية                 

  .وانفالت أمني مبرمج من قبل بعض األطراف التي كانت متنفذة في حركة فتح في ذلك الوقت
القاهرة، يبدو أن تغيرا ملحوظا قد طرأ على هذه المواقـف           ومن خالل قراءة المواقف الدولية من اتفاق        

من المصالحة الفلسطينية، انطالقا من التغييرات اإلستراتيجية في المنطقة، إضافة إلى عامل االطمئنـان              
الذي وفرته بعض البنود التي وردت في االتفاق، وخصوصا ما يتعلق بتشكيل حكومة تكنـوقراط غيـر                 

  .اسيا، ما يعطي الفرصة لهذه الحكومة للتحلل من متطلبات الرباعية الدوليةفصائلية وغير ملتزمة سي
ورغم وجود هذا التغيير في الموقف الدولي من المصالحة، إال أن هذا ال يعني أن االتفاق أصبح محـل                   

  .توافق دولي، إذ أظهرت معظم المواقف الدولية بعض التحفظات
ا بين اعتبار االتفاق فرصة للسالم أو عائقا لـه، وكانـت            تأرجح موقف الرئيس األمريكي بارك أوبام     * 

قبـل أن   " تنتظر رؤية التفاصيل  "وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون قالت، إن الواليات المتحدة          
ال تستطيع دعم حكومة تضم حركة حماس إال في حال          "وأكدت إن واشنطن    . تحكم على اتفاق المصالحة   

  ".اعيةتبنت مبادئ اللجنة الرب
الوحـدة  "أما األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، فقد أعرب عن أمله بأن يتقدم الفلسطينيون نحو                 * 

، وطالـب بـبعض   "بما يخدم السالم واألمن، ضمن إطار السلطة الفلسطينية والتزامات منظمة التحريـر       
  .فيما يتعلق باالتفاق" دواعي قلق إسرائيل " اإليضاحات لإلجابة على 

ولم يختلف موقف وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه، الذي اعتبر المصالحة خطوة جيدة، ولكنه أكد               * 
  ".تحترم عدداً من المبادئ التي تعتبرها فرنسا أساسية" أنها يجب أن 

تنبذ العنف  " فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أي حكومة فلسطينية جديدة يجب أن               * 
ستحكم على أي   " ، مشيرا إلى أن بالده      "رف بحق إسرائيل في الوجود، وأن تشارك في عملية السالم         وتعت

  .، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية وليام هيغ"حكومة فلسطينية وفقا ألعمالها
" نية، ولكنه أكـد أن      للوحدة الفلسطي " تأييده الدائم   " أما توني بلير ممثل الرباعية الدولية، فقد أشار إلى          * 

  ".مبادئ الرباعية ما زالت قائمة
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وقد جاء موقف االتحاد األوروبي الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية منسجما مع هذه التحفظات، وأكد              *
  .االتحاد أنه بانتظار اإلطالع على تفاصيل االتفاق، وأنه سيحكم على أفعال الفلسطينيين وليس أقوالهم

ية من قراءة هذه المواقف الدولية المتحفظة، هي أن االتفاق سـيكون خـالل فتـرة                إن الخالصة األساس  
الدولية المكثفة، وأن أي خروج للحكومة الفلسطينية القادمة أو ألي عضو فيها عن             " الرقابة"تطبيقه تحت   

عة سيعرض الحكومة إلشكاالت سياسية واقتصادية، قد تصل إلى درجة المقاط         " المجتمع الدولي "متطلبات  
أو وقف المساعدات الدولية التي تشكل المصدر األساسي لتمويل السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا               

  .إنهاء اتفاق المصالحة
أما الخطورة األكبر في الموقف الدولي من اتفاق المصالحة، فتكمن في كونها تتحدث عن الفترة االنتقالية                

 إلى  – في حال حصولها     –رحلة ما بعد االنتخابات القادمة      التي ستقودها حكومة تكنوقراط، فيما تركت م      
ستتكرر من جديـد إذا جـاءت نتـائج         " القوى الدولية   " المجهول، ما يعني أن معضلة الفلسطينيين مع        
  .االنتخابات بعكس إرادة ومتطلبات هذه القوى

  مخاطر المسكوت عنه : بنود االتفاق
رت سابقا في تحديد مصير اتفاق المصالحة، إال أن العامـل           على الرغم من أهمية كافة العوامل التي ذك       

  .الجوهري في نجاح االتفاق أو فشله يكمن في بنوده ونصوصه
ومن خالل قراءة بنود االتفاق، يمكن القول أنها لن تساعد في نجاح االتفاق واسـتمراريته، بنـاء علـى                   

  :المالحظات التالية
ما بين اعتبار االتفاق فرصة للسالم أو عائقا لـه، وكانـت            تأرجح موقف الرئيس األمريكي بارك أوبا     * 

قبـل أن   " تنتظر رؤية التفاصيل  "وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون قالت، إن الواليات المتحدة          
ال تستطيع دعم حكومة تضم حركة حماس إال في حال          "وأكدت إن واشنطن    . تحكم على اتفاق المصالحة   

  ".باعيةتبنت مبادئ اللجنة الر
الوحـدة  "أما األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، فقد أعرب عن أمله بأن يتقدم الفلسطينيون نحو                 * 

، وطالـب بـبعض   "بما يخدم السالم واألمن، ضمن إطار السلطة الفلسطينية والتزامات منظمة التحريـر       
  .فيما يتعلق باالتفاق" دواعي قلق إسرائيل " اإليضاحات لإلجابة على 

ولم يختلف موقف وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه، الذي اعتبر المصالحة خطوة جيدة، ولكنه أكـد                
  ".تحترم عدداً من المبادئ التي تعتبرها فرنسا أساسية" أنها يجب أن 

تنبذ العنف  " فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أي حكومة فلسطينية جديدة يجب أن               * 
ستحكم على أي   " ، مشيرا إلى أن بالده      "ف بحق إسرائيل في الوجود، وأن تشارك في عملية السالم         وتعتر

  .، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية وليام هيغ"حكومة فلسطينية وفقا ألعمالها
" ية، ولكنه أكـد أن      للوحدة الفلسطين " تأييده الدائم   " أما توني بلير ممثل الرباعية الدولية، فقد أشار إلى          * 

  ".مبادئ الرباعية ما زالت قائمة
وقد جاء موقف االتحاد األوروبي الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية منسجما مع هذه التحفظات، وأكد              * 

  .االتحاد أنه بانتظار اإلطالع على تفاصيل االتفاق، وأنه سيحكم على أفعال الفلسطينيين وليس أقوالهم
ية من قراءة هذه المواقف الدولية المتحفظة، هي أن االتفاق سـيكون خـالل فتـرة                إن الخالصة األساس  

الدولية المكثفة، وأن أي خروج للحكومة الفلسطينية القادمة أو ألي عضو فيها عن             " الرقابة"تطبيقه تحت   
عة سيعرض الحكومة إلشكاالت سياسية واقتصادية، قد تصل إلى درجة المقاط         " المجتمع الدولي "متطلبات  

أو وقف المساعدات الدولية التي تشكل المصدر األساسي لتمويل السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا               
  .إنهاء اتفاق المصالحة

أما الخطورة األكبر في الموقف الدولي من اتفاق المصالحة، فتكمن في كونها تتحدث عن الفترة االنتقالية                
 إلى  – في حال حصولها     –رحلة ما بعد االنتخابات القادمة      التي ستقودها حكومة تكنوقراط، فيما تركت م      
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ستتكرر من جديـد إذا جـاءت نتـائج         " القوى الدولية   " المجهول، ما يعني أن معضلة الفلسطينيين مع        
  .االنتخابات بعكس إرادة ومتطلبات هذه القوى

  مخاطر المسكوت عنه : بنود االتفاق
رت سابقا في تحديد مصير اتفاق المصالحة، إال أن العامـل           على الرغم من أهمية كافة العوامل التي ذك       

  .الجوهري في نجاح االتفاق أو فشله يكمن في بنوده ونصوصه
ومن خالل قراءة بنود االتفاق، يمكن القول أنها لن تساعد في نجاح االتفاق واسـتمراريته، بنـاء علـى                   

  :المالحظات التالية
ي للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو بذلك أهمل السبب الرئيسي         لم يتطرق االتفاق إلى البرنامج السياس     * 

كما أنه تعامل مع مشكلة السلطة الفلسطينية وانقسامها بين حكومتين          . في الخالف على الساحة الفلسطينية    
في الضفة وغزة، ولكنه تجنب الخوض في مشكلة المشروع الوطني الفلسطيني المنقسم بـين مـشروع                

 نهايته، وبين مشروع المقاومة الذي توقف عمليا عن المبـادرة وأصـبح بفعـل           التسوية الذي وصل إلى   
  .الظروف الذاتية والموضوعية في موقف الدفاع عن النفس وحسب

ركز االتفاق على حل مشكلة األجهزة األمنية، وتشكيل لجنة عليا إلصالحها بإشراف عربي ومصري،              * 
سلطة تحت  " ه األجهزة، وأغفل أن هذه األجهزة تعمل في         ولكنه أهمل االتفاق على العقيدة العسكرية لهذ      

وليس في دولة مستقلة، وهو ما يعني أن األجهزة األمنية يجب أن تكون جزءا مـن حركـة                  " االحتالل  
  .من خالل هذه األجهزة" الفلسطيني الجديد " التحرر الوطني وليس جزءا من مشروع دولي يسعى لبناء 

 األجهزة األمنية، مع أن هذه المشكلة كانت أحد أهم األسباب التي أججـت              لم يتطرق االتفاق لمرجعية   * 
، حيث كانت   2006آذار  /الخالفات الفلسطينية بعد تشكيل حركة حماس حكومتها األولى في نهاية مارس          

مرجعية األجهزة األمنية حسب القانون الفلسطيني األساسي موزعة بين الرئاسة ورئيس الحكومة، وهـو              
  . أدى لتداخل الصالحيات بين الحكومة والرئاسةاألمر الذي

إلنجاحها، ولكنه لم يتطـرق إلـى       " الفنية  " ركز االتفاق على مرحلة اإلعداد لالنتخابات واإلجراءات        * 
مرحلة ما بعد االنتخابات، حيث أشار إلى ضرورة احترام كافة األطراف لنتائج االنتخابات دون أن يحدد                

رام، وإن كان يعني من ضمن ما يعنيه التزام الطرف الخاسر بعدم التعامل مع            تفصيالت وآليات هذا االحت   
القوى الدولية التي تقاطع الطرف الفائز، لتجنب تكرار سيناريو حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت على               
أساس اتفاق مكة، التي قوطع أعضاؤها المنتمون إلى حركة حماس من قبل المجتمع الدولي، فيما كـان                 

  .اؤها المنتمون لفتح والمستقلون يحظون باعتراف دولي، مما أضعف الحكومة وأنهك وحدتهاأعض
 لالجتماع برئاسة الرئيس محمود     2005نص االتفاق على دعوة اللجنة المنبثقة عن إعالن القاهرة عام           * 

مي، لتكـون   عباس، ومشاركة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد اإلسال           
 علـى ضـرورة أن ال       – بإصرار من حركـة فـتح        -هذه اللجنة إطارا قياديا مؤقتا، ولكن االتفاق أكد         

تتعارض صالحيات هذه اللجنة مع صالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو ما سيشكل سببا في               
 جديد، وسيثير نزاعا كبيرا     إثارة الكثير من اإلشكاالت في مرحلة التطبيق إلى حين انتخاب مجلس وطني           

  .حول الصالحيات بين اللجنتين
لم يحدد االتفاق سقفا زمنيا إلصالح مؤسسات المنظمة، متجاهال أن لجنة إصالح المنظمة التي أقرهـا            * 

، لم تجتمع منذ ذلك الوقت، ولم تنفذ أي خطوة عملية على طريـق  2005مارس / اتفاق القاهرة في آذار   
  .اإلصالح

تفاق الكثير من األمور الفنية والتفصيلية للنقاش والحل من خالل اللجان التي ستتشكل وتعمـل               ترك اال * 
في الفترة االنتقالية، وهو ما سيجعل نجاح االتفاق رهنا بعمل هذه اللجان، التي من المفتـرض أن تحـل                   

  .من الحوارخالل عام واحد، تفاصيل وإشكاالت عجزت الحركتان عن حلها خالل أكثر من أربع سنوات 
  خالصات 
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من خالل قراءة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الوضع الفلسطيني، ودراسـة نـصوص اتفـاق                
  :المصالحة، يمكن استنتاج ما يلي

يشكل المناخ السياسي على الساحة الداخلية الفلسطينية، والمأزق السياسي الذي تعيشه كل من حمـاس               * 
  . ستمرار اتفاق المصالحةوفتح، عامال داعما إلنجاح وا

تمثل المتغيرات السياسية في المنطقة العربية واقعا جديدا يمكن للفلسطينيين أن يستثمروه إلنجاح اتفاق              * 
  . المصالحة

يمكن أن يشكل الموقف اإلسرائيلي الرافض لالتفاق عامل ضغط على الـرئيس عبـاس والحكومـة                * 
  .  تعطيل المصالحةالقادمة، وهو ما قد يضعف السلطة ويساهم في

يعتبر الموقف الدولي المتحفظ من االتفاق، عامال محتمال إلفشال المصالحة، في ظل الرقابة المتوقعـة              * 
  . على مواقف وتصريحات وأعمال الحكومة التي سيفرزها االتفاق

ق حتى مع   تعتبر بنود االتفاق ونصوصه المشكلة األهم فيه، ويمكن أن تتسبب هذه البنود بإفشال االتفا             * 
توافر كافة الظروف السياسية والداخلية اإليجابية، وسيعتمد نجاح المصالحة أو فشلها على قدرة اللجـان               

  . المنبثقة عن االتفاق على حل اإلشكاالت والسلبيات الموجودة فيه
يد سيكون الرهان األكبر خالل المرحلة االنتقالية، على قدرة الطرفين على صياغة برنامج سياسي، يع             * 

األمور إلى نصابها، ويفصل المسار النضالي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني عن السلطة وانتخاباتهـا              
وارتهانها باالحتالل وبالمساعدات الدولية، وإال فإن االتفاق سيكون مرحلة تهدئة ال أكثر، قد تطـول أو                

 .ل المنطقةتقصر، حسب المناخ السياسي والمتغيرات اإلستراتيجية التي سترسم مستقب
  29/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  حالة حرب معلنة .66

  بالل الحسن
إذا كان الزحف الشعبي الفلسطيني نحو الحدود قد وضع النضال ضد إسرائيل أمام نقطة انطالق تاريخية                

  الصهيونية، تـضع   -األميركية  » أيباك«جديدة، فإن خطابات أوباما ونتنياهو في واشنطن، وأمام منظمة          
  .المنطقة العربية بأكملها في أجواء حالة حرب

لقد كان خطاب أوباما األول خطابا شامال ضد المنطقة العربية، حين سمى البلدان باالسم، وحـين حـدد                  
البلد المرضي عنه ستقدم له     . حين أعلن رضاه عن هذا البلد وغضبه على ذلك        . لكل بلد ما عليه أن يفعل     

ة السير في طريق الديمقراطية؛ حيث الديمقراطية هنا اسم رمزي لاللتزام           المساعدات المشروطة بمواصل  
أما البلد المغضوب عليه فعليـه أن يـدرك سـلفا، أو حـاال،              . بالسياسة األميركية وبالمطالب األميركية   

 المطالب والرغبات األميركية، ويبادر إلى تطبيقها، وهو تطبيق يتخذ معنى واحدا، أن يتغير النظام باتجاه              
  .القبول بالشروط األميركية

.. وكان خطاب أوباما الثاني خطاب كشف لألوهام التي قد تكون موجودة في عقل أي مـواطن عربـي                 
أوهام مؤمنة أو آملة، أن الرئاسة األميركية، بحكم مسؤولياتها العالمية، ال بد من أن تتجه نحو نوع مـن                   

، وحـسب   )تريدها أميركـا  (طالب بدولة مستقلة    العدالة، وبخاصة فيما يخص الشعب الفلسطيني، الذي ي       
مـن أرض   % 80، وبما يضمن إلسرائيل السيطرة على       )تعترف بها أميركا   (1967حدود تعود إلى عام     

واألوهام، التي كان مطلوبـا     ). وأقل(من أرض فلسطين    % 20، وبما يبقي للفلسطينيين     )وأكثر(فلسطين  
لق بالقدس، وبحق العودة لالجئين الفلـسطينيين، وبإزالـة         من المواطن العربي أن ينتزعها من عقله، تتع       

لكن هذه كلها قضايا لم تكن موجودة فـي خطـاب أوبامـا األول،              . المستوطنات المخالفة للقانون الدولي   
ولكن ما إن جاء الخطاب الثاني حتى تالشـت هـذه القـضايا             . 1967مقابل شيء واحد فقط هو حدود       
ئيس دولة عظمى يتراجع عما أعلنه بنفسه، ويرضـخ لـشروط حليفـه             الجوهرية كلها، وأصبحنا أمام ر    
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وهي تطلـب القـدس     . ، داعيا لقبول ما تطلبه إسرائيل بالكامل      1967الصغير، ويتراجع عن حدود عام      
وتطلب التسوية على قاعدة االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة، وبما يـضمن           . عاصمة أبدية إلسرائيل  

بما يضمن الـدفاع  « تحت شعار زائف يقول 1967وهي تطلب أيضا تعديل حدود   ،  )الترانسفير(التهجير  
. وهي تطلب البقاء على طول حدود نهر األردن بحجة أنها الحدود األمنية إلسرائيل            . »عن أمن إسرائيل  

ويعني البقاء عند هذه الحدود االستيالء على مياه نهر األردن، ويعني السيطرة على جبال الضفة الغربية                
  .»السلمي«التفاق وادي عربة » االحترام«مطلة على نهر األردن، ويعني تهديد األردن كدولة، مع كل ال

وقيل الكثير أيضا عن انصياع     . لقد قيل الكثير عربيا وفلسطينيا عن خطابات أوباما وعن خطابات نتنياهو          
؛ حيث  »أيباك«اهو في   وقيل الكثير أيضا عن مغزى خطاب نتني      . الدولة العظمى لمطالب الدولة الصغرى    

استُقبل كإمبراطور، وحيث ألقى خطاب حياته كما قيل، وحيث وقف له كل زعماء الصهيونية األميركية               
  :لكن شيئا واحدا لم يتم قوله بالوضوح الكامل، وهو ذو شقين.  مرات9مصفقين 

ليا يوم اتفاق أوسـلو     إن الخطابات قد أعلنت نهاية نهج المفاوضات، ذلك النهج الذي بدأ فع           : الشق األول 
حالة الحـرب ال    . وإن الخطابات قد أعلنت بدء دخول المنطقة العربية في حالة حرب معلنة           . 1993عام  

تعني إعالن االستنفار العام، وال تعني خروج الجيوش إلى ميادين القتال، وال تعنـي بـدء االشـتباكات                  
وقبل ذلك، أن المناخ أصبح مناخ حرب، وأن        حالة الحرب قد تعني ذلك كله، لكنها تعني أوال،          . المسلحة

ويبدأ اقتصاديا بقـرارات  . االستعداد للحرب يبدأ سياسيا بقرارات سياسية. من ال يستعد للحرب يفقد نفسه   
والمدى الزمني لذلك قد يكـون شـهورا، وقـد يكـون            . ثم ينتهي عسكريا بقرارات عسكرية    . اقتصادية

وكثيرا ما قال علماء االستراتيجيا، الكبـار       . حرب وال يتجاوزها  سنوات، لكن طول المدة ال يلغي حالة ال       
إنه حين يكون طرفان في حالة حرب، ثم ينتهيان إلى ضرورة التفاوض، ثم يفشل هـذا                : منهم والصغار 

وهذا ما تعيشه المنطقة    . التفاوض ويتالشى، فإن العودة إلى حالة الحرب هي االستنتاج الطبيعي والمحتم          
  .وبوضوح أكثر من الالزمالعربية اآلن، 

القـدس مدينـة يهوديـة، وهـي        : مثال. لكن لها في واقعنا ترجمات عربية محددة      .. كلمة الحرب كبيرة  
 -المفاوضـات الفلـسطينية     . الدولة الفلسطينية أصبحت شعارا من الماضـي      . عاصمة إسرائيل األبدية  

أما على الصعيد العربـي،     . لفلسطينيهذا كله على الصعيد ا    . اإلسرائيلية تحولت إلى عبء ال طائل منه      
فإن أقرب المعاني المباشرة فيه هي أن األردن، بحـسب المفهـوم الـصهيوني، هـو الـوطن البـديل                    

وحين يكون مطروحا   . لدولة عربية مستقلة هي األردن    ) أو تدمير (للفلسطينيين، وبما يعنيه ذلك من تهديد       
دن ومجلس التعاون الخليجي، فإن حدوث أمـر مـا،          بين األر ) من نوع خاص  (اآلن إقامة عالقات متينة     

فإن ذلك يعني بالضرورة أن نتائجها ستمس دول مجلـس التعـاون            .. تطور ما، هجرة ما، نحو األردن     
  .وهكذا يصل أول إرهاصات مناخ الحرب إلى الخليج العربي. الخليجي

في أبـوظبي، نـدوة فكريـة       قبل سنوات، وبعد اتفاق أوسلو، انعقدت في مركز الدراسات االستراتيجية           
تحدث في الندوة أستاذ جامعي أميركـي،       . سياسية، تدرس وتناقش أثر أوسلو على أمن الخليج ومستقبله        

اقتـصاد إسـرائيل    : إن عالقات خاصة يجب أن تنشأ بين أقوى اقتصادين في المنطقـة           : وقال ما معناه  
الحظوا كلمة  ( المنطقة دولتان تتنافسان     هناك في : وقال أيضا ). دول النفط (واقتصاد دول الخليج العربي     

والذي نعرفه اآلن أن األردن     . األردن ومصر : ، لتلعبا دور الوسيط بين هذين االقتصادين، هما       )تتنافسان
أما مصر فقد خرجت من إطار السياسة       . بكل أطيافه يرفض ويستنكر ويناضل ضد سياسة الوطن البديل        

تلقي األوامر األميركية، وبدأت تعمل السـتعادة مكانتهـا         » يفونتل«األميركية، ولو جزئيا، وابتعدت عن      
وما فعلته خطابات أوباما ونتنياهو أنها      . دولة تملك تأثيرا استراتيجيا مباشرا على كل حدث عربي        . كدولة

أعادت مثل هذا النوع من التفكير األميركي إلى ساحة العمل السياسي العربي؛ لذلك فإن أجواء الحـرب،               
نا إليها، ليست مقصورة على الفلسطينيين واإلسرائيليين، بل هي ستعبر من الضفة الغربية إلـى               التي أشر 



  

  

 
 

  

            37 ص                                    2160:         العدد       30/5/2011 اإلثنين :التاريخ

األردن، ومن األردن إلى الخليج العربي، ومن الخليج العربي إلى كل ما لـه عالقـة بـالنفط العربـي                    
  .وتداعياته وتأثيراته

ولنتذكر أنه عند . وني قديم ومتصل إن دخول إسرائيل إلى ميدان النفط العربي أمر خطير، وهو حلم صهي           
الـشرق  «اتفاق أوسلو مباشرة، كتب شيمعون بيريس، رئيس دولة إسرائيل اآلن، كتابه الشهير بعنـوان               

، وقدم فيه صورة وردية عن الجنة التي ستولد عند أعتاب السالم الجديد، وعند مشاريع               »األوسط الجديد 
 دوالر واحد على كل برميل نفط عربي مـن شـأنه أن     إن فرض «: السالم الجديد، وقال بالحرف الواحد    

لقد كشف بيـريس عـن التطلـع    . »يؤمن الموارد الالزمة لبناء المشاريع التي ستصنع الجنة التي ستولد        
وسيبرز هذا التفكير من جديد في ظـل التوازنـات الدوليـة            . الصهيوني إلى حصة له في النفط العربي      
في خدمة أصغر حليف لها، الحليف الذي هو أقل تكلفة مـن أي             الجديدة، حين تصبح أكبر دولة عظمى       

  .قاعدة عسكرية أميركية، كما قال مناحم بيغن للرئيس األميركي في حينه
ونـشأ تنـاغم كامـل بـين إسـرائيل      . لقد نشأ أمام أعيننا تناغم كامل بين إسرائيل والواليات المتحـدة      

وهذه تناغمات لها   . الصهيوني» أيباك« األميركي و  ونشأ تناغم كامل بين الرئيس    . والكونغرس األميركي 
ومهمة رجل االستراتيجيا العربي، أينما كان موقعه، أن يدرس معنى هذه التناغمات، وأن يتخذ              . ما بعدها 

  .وإال.. إزاءها ما يضمن مصالح بلده
  30/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أيلول أو االنتفاضة الثالثة .67

  الوف بن
انتهت معركة الخطابات بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو              . ةلنبدأ من النهاي  

واألهم، أنه على األرض لـم      . وكل واحد من الخصمين تمسك بمواقف تبناها ولم يتراجع عنها         . بالتعادل
 فالعملية السلمية لم تستأنف، واإلسرائيليون والفلـسطينيون يواصـلون ركـضهم غيـر       . يطرأ أي تغيير  

  .المكبوح نحو االنتفاضة الثالثة
إذ سيواصل الفلسطينيون سعيهم    . لقد أجاد أوباما ونتنياهو الكالم، لكنهما لم يعثرا على مخرج من األزمة           

وسيواصل األميركيون محاولتهم تلطيف صـيغة      . لنيل اعتراف األمم المتحدة بدولتهم المستقلة، في أيلول       
وسيواصل نتنياهو في هذه األثناء تحضير الـشعب اإلسـرائيلي          . القرار وإضعافه، بحيث ال يغدو ملزماً     

هـذا خطـاب    «: فقد أجمل دبلوماسي إسرائيلي حضور رئيس الحكومة في الكونغرس بقولـه          . للمواجهة
  .»حرب، ليس خطاب سالم

ولكـن  . ويتفق أوباما ونتنياهو على أن إسرائيل تواجه خطرا على وجودها كدولة يهودية ديموقراطيـة             
ويؤمن أوباما بأنه سيتعذر على إسرائيل البقاء       . اتهما للموقف متناقضة وكذلك الحلول التي يقترحانها      تقدير

وإذا تخندقت فـي موقفهـا، فـسوف        . إذا واصلت احتالل المناطق، توسيع االستيطان وقمع الفلسطينيين       
دفاعية وبكراهية هائلـة    تصطدم بأغلبية فلسطينية بين البحر والنهر، وبوسائل قتال قافزة فوق األسوار ال           

هذه أقوال قاسية، كررها أوباما في      . من جانب الجماهير العربية عامة، وهذا المزج الخطر سوف يهزمها         
لم يعرب أي رئيس    . خطبتيه، أمام الخارجية األميركية يوم الخميس الفائت وأمام مؤتمر إيباك يوم األحد           

اخرجـوا مـن    : يقول أوبامـا  .  مستقبل دولة اليهود   أميركي قبله عن قلق بهذه الشدة، بهذا العمق، على        
  .المناطق وانعموا بالحياة

. نتنياهو يعتقد أن هذه ترهات، وان أوباما ببساطة ال يفهم الواقع في الشرق األوسط ويتعلـق باألوهـام                 
وهو يؤمني بـأن دوره     . ورئيس الحكومة على قناعة بأن إسرائيل ستغدوا خرابا إذا خرجت من المناطق           

د الضغط الدولي، إحباط مؤامرة طرد الجيش اإلسرائيلي والمـستوطنين مـن الـضفة الغربيـة                هو ص 
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ولذلك فإنه يقترح تسويات    . ويفهم نتنياهو استحالة أن يبيع للعالم هذه الرسالة       . واستبدالهما بدولة فلسطينية  
  .افتراضية ويتحدث عن تنازالت مؤلمة لن تتحقق أبدا

ة الفلسطينية رفضت اقتراحات مفصلة وأكثر سخاء لسلفي نتنيـاهو، إيهـود            فالقياد: وهذا ليس ذنبه وحده   
وهكذا بدال من بـذل الجهـد وإغـراء         . باراك وإيهود أولمرت، بل إنها ترفض حتى الحديث مع نتنياهو         

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعرض أكثر سخاء، يفضل نتنياهو إقناع أعضاء الكونغرس، وبالتأكيـد              
فقط التحدث بلغة إنكليزية مفخمة وإظهار قـدرة        . وهي ال تتطلب حتى فتح خرائط     . سهلفإن هذه مهمة أ   
  .خطابية رائعة

ولم تفعل الثورات العربية سوى تعميق الخالف بين نتنياهو وأوباما، وهو خالف انتشر من المناطق إلى                
رير، في الـيمن وفـي      المتظاهرون في ميدان التح   . فأوباما ينظر إلى ما يجري وقلبه يهيم      . كل المنطقة 

وهـو مقتنـع بـأن      . سوريا يذكرونه بنضال السود من أجل المساواة في أميركا الخمسينيات والستينيات          
التاريخ إلى جانبهم، وأن الجماهير في الشرق األوسط ستحطم االستبداد وستنال قـوة سياسـية وحقـوق              

  .وهذا جميل. راطيةوأميركا ستكون لهم قدوة، وتخدم كنموذج للحرية والديموق. مواطنة
. ولكن هذه الرؤية تسقط على اآلذان اإلسرائيلية كوهم ونشوة سكير غرق في الستينيات وبرفض أن يفيق               

وليس نتنياهو وحده، بل كل الوزراء، المسؤولين، الخبراء ورجال االستخبارات اإلسرائيليين الذين مروا             
ركيين، من أنه خلف المتظاهرين في الميدان       في واشنطن خالل الشهور األخيرة، حذروا محاوريهم األمي       

  .يختبئ اإلخوان المسلمون وإيران
وبعد . وتركيا باتت خسارة  . فإسرائيل محاطة بأذرع األخطبوط اإلسالمي، التي تحاصرها من كل جانب         

ويؤمن نتنياهو بأنـه إزاء خطـر كهـذا ال بـديل            . قليل ستغدو مصر، سوريا واألردن إلى توأم إليران       
ينبغي إغالق الفتحات وانتظار تراجـع هـذه        .  وكل تنازل عن مليمتر واحد سيدمر السور كله        للتخندق،

  .الموجة البائسة
إذ لم يقنـع    . ولم تقرب منافسة السجال التي دارت هذا األسبوع في واشنطن بين مواقف نتنياهو وأوباما             

الشرخ العميق بـين ديـوان      فالسجال العلني بينهما لم يفعل سوى إبراز        . أحد منهما خصمه بأنه مخطئ    
بل ان نتنياهو أقر بأن التنسيق السياسي مع الواليات المتحدة          . رئاسة الحكومة اإلسرائيلية والبيت األبيض    

يحتاج إلى تحسين، وانه خالفا لرؤساء حكومات إسرائيليين، لم يحاول الزعم بأن العالقات ممتـازة وأن                
  .لواقعوسائل اإلعالم تخلق خصومة ال أساس لها في ا

فنتنياهو وأوباما علـى    . والمشكلة هي أنه يتعذر توثيق التنسيق بين زعيمين تتصادم مصالحهما السياسية          
. وخطاب نتنياهو أمام الكونغرس مثل بداية حملته االنتخابية لوالية ثالثـة          . حد سواء يستعدان لالنتخابات   

ط بعد ذلك، قبل وقت قصير من فتح صناديق         وفق. وكل حملة تبدأ بالعودة إلى بيته، إلى قاعدته االنتخابية        
  .االقتراع، ينحرفان نحو الوسط لكسب أصوات المترددين

وقبل بضعة شهور بدا أن نتنياهو ينهار       . ونتنياهو يتصارع حاليا مع أفيغدور ليبرمان على زعامة اليمين        
شغلت وسـائل اإلعـالم     وقد اهتم بالترهات وان   . تحت اإلهانات المتواصلة التي تلقاها من وزير خارجيته       

ولكن رحلته المليئـة بالتوقعـات إلـى تلـة          . بسفريات الملذة التي قام بها مع سارة زوجته إلى الخارج         
  .الكابيتول وشجاره العلني مع أوباما أعاداه إلى سدة القيادة

ستيطان، فبعد فشله في تجميد اال    . كما أن أوباما بحاجة للشجار مع نتنياهو، العتبارات خارجية ال داخلية          
لذلك سـعى لرسـالة     . أراد أن يظهر ألصدقائه األوربيين أنه ال يخاف من اللوبي اليهودي ومن نتنياهو            

  .تفسر على أنها ضغط ناعم على إسرائيل
وكانت فرضية العمل في اإلدارة األميركية، وال تزال، أنـه ال فرصـة اآلن السـتئناف المفاوضـات                  

كد أن هذا لن يحدث قبيل دورة الجمعية العمومية لألمم المتحدة فـي             ومن المؤ .  الفلسطينية -اإلسرائيلية  
ومن أجل استئناف العملية السياسية ينبغـي       . أيلول والتصويت المصيري فيها، ومشكوك أن يحدث بعدها       
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انهيار االئتالف اليميني في إسرائيل، أو انهيار اتفاقية المصالحة بين فتح وحمـاس  : حدوث تغيير سياسي  
وهذا سبب عدم تعيين أوباما مبعوثـاً       . وإلى أن يحدث ذلك، ال معنى لبذل الجهد       .  الفلسطيني في الجانب 

 67. بديالً لجورج ميتشيل المستقيل، ولعدم إعالنه عن أي خطوة عملية إلحيـاء التـسوية المحتـضرة               
 الـرئيس جـو     زائداًوالرسالة الوحيدة لنتنياهو، التي أثارت نوعا من األمل لدى األميركيين، سمعها نائب           

كان بوسعي اإلقدام على خطوات ال تحظى بقبول شعبي، لكني كنت سأفقد            : قال نتنياهو لبايدن  . بايدن منه 
فهل كان يلمح إلى توجه نحو االنتخابات، أم إلى استبدال ليبرمان بتسيبي ليفني لتسهيل              . ائتالفي الحكومي 

ركيون يحترمون قـوة رئـيس الحكومـة        خطوة سياسية؟ أم أنه كان فقط يتذرع لرفض التحرك؟ واألمي         
فتسيبي ليفني، التي زارت واشنطن هذا األسبوع، حظيت بلقاء         . السياسية وال يراهنون على كديما كبديل     

  .بهذا الشكل ال ينشئون بديال. مع نائب وزير الخارجية جيم شتاينبرغ، نظير داني أيالون اإلسرائيلي
إنشاء دولـة   :  اختار أوباما أن يعرض هيكال جديدا للمفاوضات       وبدال من التدخل في السياسة اإلسرائيلية،     

 مع تبادل أراض متفق عليه، ورفض البحث فـي مـسألتي القـدس              1967فلسطينية على أساس خطوط     
نتنياهو سمع الخطـاب    . هذا كان عنوان خطاب أوباما أمام الخارجية األميركية، يوم الخميس         . والالجئين
  . عبر عن احتقار إسرائيل للفكرةونشر تصريحا فظا،. ورد بهجوم

فلم يكونوا يتوقعون أن يرد نتنياهو بالغناء والرقص، لكن انطباعهم من مبعوثيـه             . لقد فوجئ األميركيون  
»  زائداً تبـادل أراض    67«إلى واشنطن، الرئيس شمعون بيريز والمحامي اسحق مولخو، هو أن صيغة            

س، وربما أنه في الغرفة المغلقة سيوافق علـى صـيغة           وأن نتنياهو سيبارك بتحفظ أقوال الرئي     . محتملة
لكن نتنياهو واصل الهجوم حتى في الغرفة البيضاوية، في محاضرة أمام الكاميرات ألوباما عـن               . أوباما

  .معاناة اليهود
وأزيح مولخـو   . ومعززا برؤساء المنظمات اليهودية، شرع نتنياهو باتصاالت لتلطيف الرسالة الرئاسية         

ووافـق أوبامـا علـى      . ار المستشار السياسي رون دريمر االتصاالت مع البيـت األبـيض          جانبا، وأد 
 وتشديد النبرة ضد حماس، لكنه رفض اإلعالن عن أنه لن يكون بوسع             67موقفه من خطوط    » توضيح«

لقد حصلتم على دعم    : وقال مسؤولون أميركيون لرجال نتنياهو    . الالجئين الفلسطينيين العودة إلى إسرائيل    
إذا أعطيناكم شيئا آخر في الالجئين، فسوف نضطر        . ئاسي حماسي للدولة اليهودية، عليكم االكتفاء بذلك      ر

  .إلعطاء مقابل للفلسطينيين في القدس
وشكل التفاهم الجديد أساس خطاب أوباما أمام ايباك، مما أتاح لنتنياهو الزعم بأن صالبة موقفه لطفـت                 

. دما على رد فعله الشديد، الفوري، على خطـاب أوبامـا األول           ورئيس الحكومة ليس نا   . موقف الرئيس 
وهكذا رد بثناء محدود على خطاب      . بالعكس، نتنياهو يعتمد على خبرته ويعتقد أنه يعرف ما يقول ومتى          

حتى أوروبا لقـد كـان      . أوباما الثاني، وحظي برد مشابه من البيت األبيض على خطابه في الكونغرس           
قبل كل شيء، منع الضغوط إلجـراء مفاوضـات مـع           : و في واشنطن مزدوجا   الهدف السياسي لنتنياه  

المديح العلني  : ولم يكن األمر صعبا على وجه الخصوص      . حكومة الوحدة الفلسطينية، وقد أفلح في ذلك      
لرئيس حكومة غزة، إسماعيل هنية، ألسامة بن الدن ضمن أن ال تؤيد أية جهة جدية في واشـنطن اآلن                   

والثاني، أراد نتنياهو أن يعرض مواقف متطرفة قبيل التساوم علـى قـرار األمـم               . التحاور مع حماس  
لذلك عرض كومة الءات وغلفها بوعد أن تكون إسرائيل الدولة األولى التي تعتـرف              . المتحدة في أيلول  

وعباس لـن يخنـع     . بفلسطين، إذا تخلى عباس عن الشراكة مع حماس واعترف بإسرائيل كدولة يهودية           
إن أربعة شهور هـي     . لغد لهذا اإلمالء، لكن نتنياهو يشير هنا إلى وجود ما يمكن التحادث حوله            صباح ا 

  .أبد في الدبلوماسية
والتوتر والجهد في خطاب حياته برزا عنـدما التقـى          . لقد خرج نتنياهو منهكا من خطابه في الكونغرس       

وفـي  . خطابة في مجلـس النـواب     بالصحافيين اإلسرائيليين، بعد ثالث ساعات من نزوله عن منصة ال         
. فقد تم إيقاف التراجع في مكانة إسرائيل الدولية       . نظره، كان األمر يستحق الجهد الذي له نتيجة تاريخية        
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والتصفيق من جانب أعضاء مجلسي الكونغرس سمعت أصداؤه في البيت األبيض، بل وصلت حتى إلى               
ا على المواقف التي عرضـها، علـى مطلبـه          ويرى أن ممثلي أغلبية الشعب األميركي صادقو      . أوروبا

  .1967وعلى رفضه االنسحاب إلى خطوط » دولة الشعب اليهودي«بوجوب اعتراف الفلسطينيين بـ
لكنها أجلت لبضعة شهور، إلـى ان تقـع الخطـوة           . لم تحسم المواجهة بين نتنياهو وأوباما هذا األسبوع       

فقط حينها،  . ثة، أو ان كلتيهما تقرران وقائع سياسية جديدة       الفلسطينية في األمم المتحدة، أو االنتفاضة الثال      
نتنياهو يريد الوصول إلى هناك مسلحا بالجمهور اإلسرائيلي واالئـتالف          . ربما، سيحين موعد القرارات   

  .الحكومي والحلبة السياسية األميركية معه، تحسبا لالضطرار للعمل أيضا وليس فقط إللقاء خطاب
  27/5/2011هآرتس 

  30/5/2011، ير، بيروتالسف
  

  "إسرائيل"أمريكا واالنقياد األعمى خلف  .68
  مايكل كوهين

نشرت دورية فورين بوليسي األمريكية مقاالً لمايكل كوهين في         : ترجمة وعرض محمد سليمان الزواوي    
ـ         2011 مايو   24 داخل الكـونجرس   " إسرائيل" يشن فيها هجوما ضاريا على اليمين األمريكي الموالي ل

 رحب بنتنياهو وبمبادرته، وسمح بالهجوم على الرئيس األمريكي من داخل الكونجرس ذاته، وذلك              والذي
بسبب السياسات الحزبية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء من أجل حشد أصوات اليمين             

ـ األمريكي الذي يتكون من اليهود األمريكيين واإلنجيليين وبعض الطوائف األخرى الموالي           ، "إسرائيل"ة ل
ويقول كاتب المقال إن ذلك أعمى السياسيين عن رؤية المصالح العليـا للواليـات المتحـدة، وإن ذلـك                   

ـ  سوف يضير المصالح طويلة األمد لواشنطن في الشرق األوسط، خاصة فـي ظـل              "إسرائيل"االنحياز ل
اليات المتحدة، وكذلك في    تشكل حكومات جديدة في الشرق األوسط من غير المتوقع أن تكون موالية للو            

  .ظل نية الفلسطينيين إعالن دولتهم المستقلة في الخريف القادم باألمم المتحدة
 بعدما انزعج الديمقراطيون في الواليات المتحدة من الـرئيس جـورج            2003ويقول الكاتب إنه في عام      

 الواليات المتحدة، حيث    بوش االبن وخططه لغزو العراق، قاموا بدعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى           
كان معروفًا عنه معارضته للحرب، وذلك من أجل إلقاء خطاب فـي اجتمـاع مـشترك بـالكونجرس                  
األمريكي، وكانت تلك مسرحية سياسية واضحة في محاولة من المعارضة للعمل مع زعيم أجنبـي فـي                 

ته على تنفيـذ تلـك      عرض فكرة مضادة لخطط الرئيس االمريكي لغزو العراق، ومن أجل الحد من قدر            
الخطط بشن حرب في الشرق األوسط، وقد استقبل شيراك بحفاوة في واشنطن مـن المراكـز البحثيـة                  
الليبرالية ومن جماعات الضغط الموالية لفرنسا في الوقت الذي تـسابق فيـه الـسياسيون االمريكيـون                 

  .ياز وراء جاك شيراكوالناشطون من الديمقراطيين ليؤكدوا معارضتهم للحرب على العراق واالنح
ولكن فكرة أن ينحاز الكونجرس صراحة وراء زعيم أجنبي ضد رئيس الواليات المتحدة األمريكية بـدا                

 2011 أيـار    24أمرا بعيد المنال ويصعب تصديقه، ولكن شيء مخالف حدث في واشنطن يوم الثالثاء              
متحدة وتحدث أمام اجتماع مشترك فـي       عندما زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الواليات ال        

وبينمـا  ).  مرة من متحمسين وقفوا لالعتراض عليـه 25بالرغم من أن خطبته تم مقاطعتها (الكونجرس  
: ذلك النوع من الخطابات بالكونجرس يعد نادرا، إال أن ذلك الحدث على وجه األخص كان غير عـادي                 

بمساعدة كاملة ودعم من قيادة الحزب الجمهوري في        -فنوايا المخاطب لمعارضة رئيس الواليات المتحدة       
، أعطى نتنياهو مجاالً خصبا لتقديم خطبة معارضة تمامـا          -الكونجرس وبدعم ضمني من الديمقراطيين    

لمقترحات الرئيس األمريكي باراك أوباما األخيرة الخاصة بالمضي قدما في عمليـة الـسالم العربيـة                
  .اإلسرائيلية
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ورك تايمز األسبوع الماضي فإن الدعوة لحضور نتنياهو كان قد طلبها قادة الحـزب              وكما أوردت النيوي  
الجمهوري قبل أن يعلن الرئيس أوباما عن خطابه بشأن الشرق األوسط، ولكن ذلك بـدا واضـحا أنـه                   
محاولة للخروج على الرئيس أوباما بتقديم مقترح سالم إسرائيلي من شأنه إحراج الـرئيس األمريكـي،                

ولكن كانت تلك فرصة جيدة للجمهوريين لمعارضة موقف الـرئيس          .  تماما عما يطلبه الفلسطينيون    وبعيد
األمريكي من السالم العربي اإلسرائيلي، فبعدما ألقى الرئيس أوباما خطبته بشأن سالم الشرق االوسـط               

يـت رومنـي    قام معارضو الرئيس األمريكي داخل الكونجرس من الجمهوريين أمثال تيم بـاولينتلي وم            
تحت الحافلة لتدهسها، ومن المعتاد أن يعارض أعـضاء         "إسرائيل"بقولهم إن الرئيس بخطابه ذلك قد ألقى        

الكونجرس أجندة أي رئيس أمريكي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن ما حدث هـو خطـة كاملـة                  
 ومحاولة إحـراز نقـاط      باالتفاق مع زعيم دولة أجنبية لمحاولة وضع الرئيس األمريكي موضع الدفاع،          

انتخابية مع الحزب اآلخر أثناء تلك العملية، فمع انحيازهم إلى نتنياهو ضد اوباما وجعل السالم العربـي                 
اإلسرائيلي قضية توافقية بين الحزبين، فإن الجمهوريين في الكونجرس يعرضـون أنفـسهم لمخـاطرة               

  .ة في الشرق األوسطواضحة لعبور خط الخطر، وبالتالي تقويض المصالح األمريكي
وهذا السلوك جاء في أعقاب حادثة مقلقة أخرى، ففي تشرين الثاني الماضـي اقتـرح زعـيم األغلبيـة            
بالكونجرس إيريك كانتور بعد لقائه نتنياهو أن الكونجرس ذا الغالبية الجمهورية سوف يعمـل كمراقـب                

 انتقـد كـانتور     2009، وفي خريف    "ئيلإسرا"لقرارات إدارة أوباما عندما يتعلق األمر بالسياسات تجاه         
إدارة أوباما بسبب توبيخها للحكومة اإلسرائيلية بسبب إخالئها للعائالت الفلسطينية من القدس الشرقية من              
حي الشيخ جراح، ولكن األكثر دهشة من كل ذلك هو أن ذلك الهجوم على سياسة اوباما خرج من القدس                   

 نائبا، وهو انتهاك غير عادي لقواعد الكـونجرس         25جمهوريا من   نفسها، عندما كان كانتور يرأس وفدا       
وهو أن النواب يجب أن يمتنعوا عن انتقاد الحكومة األمريكية إذا كانوا في دولة أجنبية، كما اتخذ الحاكم                  

، فقـد   "إسرائيل"السابق لوالية آركنساس مايك هوكابي موقفًا مشابها في شباط الماضي عندما كان يزور              
معارضة إدارة أوباما للمستوطنات اإلسرائيلية بأنهـا مواقـف طالمـا اعتبرهـا الجمهوريـون               وصف  

  .والديمقراطيون على حد سواء بأنها مساوية للعنصرية والتمييز
وفي األسبوع الماضي عندما أعطى نتنياهو ألوباما محاضرة في المؤتمر الصحفي في البيت األبـيض،               

، "إسـرائيل "لرئيس االمريكي فيما يتعلق بالمستوطنات والتزامه بأمن     وتحدث عما كان يتوقع سماعه من ا      
فإن المشرعين من الجمهوريين قد غضوا الطرف عن ذلك السلوك من نتنياهو، والذي كان يجب أن يعد                 
إهانة لرئيس الواليات المتحدة إذا كان جاء من أي زعيم أجنبي آخر وكان يمكن أن يشعل نوبة غـضب                   

  . المقابل لم يفعلوا أي من ذلك ووجهوا هجماتهم على أوباماعارمة، ولكنهم في
، ففـي شـباط     "إسـرائيل "ولكن يبدو أن كل ذلك يتماشى تماما مع المواقف األساسية للجمهوريين تجاه             

يجب أن تفرح بأن مـساندها      "إسرائيل""الماضي كتب رومني في إحدى الدوريات السياسية األمريكية أن          
حتى بالرغم من أن ذلك جاء علـى حـساب          "إسرائيل"ي الواليات المتحدة ساندت     األساسي في العالم وه   

، ولكن كل ذلك يأتي معارضا للغاية للمـصالح األمريكيـة العليـا             "سمعتها وصورتها في العالم العربي    
ويضير بها، كما أن الكتلة التصويتية اليهودية داخل الواليات المتحدة تلعب دورا فـي رسـم سياسـات                  

ـ          الوالي ، وقـد   "إسرائيل"ات المتحدة ويتنافس عليها الحزبين، باإلضافة إلى أصوات اإلنجيليين المساندين ل
والمجتمع اليهـودي داخـل     " إسرائيل"حدث في السابق أن جورج بوش األب خاض صراعا مفتوحا مع            

 ذلـك    بسبب ضمانات القروض إلنشاء المستوطنات اإلسـرائيلية، ولكـن         1991الواليات المتحدة عام    
، وأن  1992كلفه غاليا في االنتخابات الرئاسية عام       " إسرائيل"الموقف من جورج بوش األب وموقفه من        

ذلك بال شك ال زال يراود الحزب الجمهوري حتى اليوم وبمثابة الـشبح المخيـف لـه، وألي سياسـي             
  .أمريكي آخر يجنح إلى وضع ضغوط علنية على الزعماء اإلسرائيليين
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 بأمن الواليات المتحدة وليس فقط بالسياسات الداخلية، ففي لحظة هامة مـن التحـوالت               وكل ذلك يضير  
ـ           والذي أكده كال الحـزبين     -" إسرائيل"السياسية داخل الشرق األوسط فإن الدعم الراسخ والذي ال يلين ل

الماضـي   فإنه يهدد بتقويض المصالح األمريكية طويلة األمد في المنطقة، ففي العـام         -داخل الكونجرس 
الغضب العربي بشأن القضية الفلـسطينية      "علق الجنرال ديفيد بيترايوس في شهادة أمام الكونجرس بأن          

، وقد أشعلت تصريحاته تلك     "يحد من قوة وعمق الشراكة األمريكية مع الحكومات والشعوب في المنطقة          
ـ               ي داخـل الواليـات     حالة من الجدل داخل واشنطن، ولكنك إذا تحاورت مع أي مراقب أو محلل سياس

المتحدة ستجده لن يستطيع معارضة ذلك التقييم الذي خلص إليه الجنرال بيترايوس، فليست قضايا العراق               
أو أفغانستان أو ليبيا هي التي سببت أكبر قدر من المعارضة لالتجاهات األمريكية في العـالم العربـي،                  

ة الكثيرين من العرب في المنطقة للواليات       ولكنه غياب الحل الواضح للصراع العربي اإلسرائيلي ورؤي       
  .وموافقة على تحركاتها"إسرائيل"المتحدة أنها دائما موالية لـ

ويستمر الكاتب بقوله إنه ال يقول إن الواليات المتحدة يجب أن تدير ظهرها للدولة اليهودية، ولكن الوقت                 
من الصراع وهو الشيء الذي تحتاجـه       قد حان لكي تكون الواليات المتحدة منصفة ومتوازنة في موقفها           

الواليات المتحدة بشدة اآلن، وبخاصة عندما تحتاج الواليات المتحدة إلى التعامل مع الحكومة الجديدة في               
ـ         ، وعندما تحتاج واشنطن أيضا إلى التعامل مـع         "إسرائيل"القاهرة التي من المتوقع أن تكون أقل دعما ل

جتاح الشرق األوسط، وعندما تتعامل أمريكا مع الجمعية العامة لألمم          موجة اإلصالح الديمقراطي التي ت    
وتلك األحداث سوف   . المتحدة التي من المتوقع أن تتبنى إعالن إنشاء الدولة الفلسطينية في الخريف القادم            

ولكن على السياسات األمريكية فـي المنطقـة ككـل،    "إسرائيل"يكون لها تداعيات جسيمة ليس فقط على       
العنيدة والحرونة لكي تكون أكثر جديـة       "إسرائيل"أن أوباما يدرك تلك الحقيقة ولذلك قرر مواجهة         ويبدو  

ولكن يبدو أن الكونجرس يهدف إلى كبح جماحه وقدراته على فعل ذلك، وجعل السياسات              . بشأن السالم 
ه بتناغم مع زعيم    والتحركات األمريكية فعليا رهينة لرغبات زعماء الحزبين، في الوقت الذي يعمالن في           

مـن  : ويختتم الكاتب مقاله بطرح سؤال يراه مشروعا، وهو. دولة أجنبية لفعل ذلك، وهو بنيامين نتنياهو     
  الذي يبحث عن المصالح األمريكية وليس اإلسرائيلية داخل الكونجرس األمريكي؟

  24/5/2011، فورين بوليسي
  30/5/2011، السبيل، عمان

  
   هي الرابحة"إسرائيل": فتح معبر رفح .69

  اليكس فيشمان
لـن  . في جهاز األمن في إسرائيل يعربون، على نحو مفعم بالمفارقة، عن رضاهم عن فتح معبر رفـح                

يقول أحد هذا بصوت عال، ولكن في المداوالت الداخلية على أعلى المستويات في الجهـاز العـسكري                 
. لخطوة المـصرية أحاديـة الجانـب      والسياسي في وزارة الدفاع في تل أبيب ثمة إحساس بالرضا عن ا           

حلم إسرائيل الرطب   . يحتمل جداً، كما يقولون هنا، أننا نسير أخيراً نحو فك ارتباط كامل عن قطاع غزة              
  .إسرائيل ال تتحمل المسؤولية عن سكان القطاع: آخذ في التجسد

. نـة إلسـرائيل   على نحو خاص، يصفون فتح المعبـر كإها       " الجزيرة"في وسائل اإلعالم العربية، وفي      
الواليـات المتحـدة،    : فالمصريون لم يستخفوا فقط بإسرائيل بل وأيضاً بالشركاء اآلخرين في اتفاق رفح           

  .ولكن يتبين أن أياً من الشركاء ال يسارع إلى الثوران، وليس صدفة. دول الرباعية، والسلطة الفلسطينية
ربع األخيرة، أصبح غير ذي صلة فـي أعقـاب        االتفاق، الذي لم يعد قائماً على أي حال في السنوات األ          

 ألف غزي، ومنـذ     130 مر في المعبر أكثر من       2010في العام   . التطورات األخيرة في الشرق األوسط    
فتح المعبر أمام السكان لن يغيـر جوهريـاً         .  ألفاً آخرين  30بدأت االضطرابات في مصر مر فيه نحو        

. ي رقابة من إسرائيل، من الـسلطة، أو مـن الرباعيـة           عبور السكان دون أ   : الواقع القائم على األرض   
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بالدخول " الجهاد اإلسالمي "لو أرادوا في الماضي السماح لرجال       : المصريون ببساطة رتبوا الوضع القائم    
  .وحتى لو أرادوا عمل ذلك في المستقبل، فإنهم لن يسألوا أحداً. إلى القطاع لفعلوا ذلك ببساطة
من يخشَ تهريب جلعاد شاليت إلى سـيناء        .  معنى أمني من ناحية إسرائيل     وهكذا ليس لخرق االتفاق أي    

  .عبر المعبر يجب أن يأخذ بالحسبان أنه منذ اليوم يمكن تهريبه، عبر األنفاق
منع إدخال البضائع عبر معبر رفح، والذي بقي على حاله اآلن أيضاً، يتجاوزه سكان غزة مـن خـالل                   

إذا كان احد ما يحرص على تهريـب الـسالح          ". أمتعة شخصية "ى  ناقالت صغيرة أو حقائب كبيرة تسم     
 نفقاً لتهريـب    70اليوم يعمل على نحو ثابت      : عبر معبر رفح فإن هذا أيضاً ال يغير في األمر شيئاً حقاً           

معبر رفح يمكن أن يساهم، ربما، بعـالوة منـاظير للرؤيـا الليليـة أو               . الذخيرة من مصر إلى القطاع    
  . معدات مساعدة ليس فيها ما يحدث تغييراً دراماتيكياً في ميزان الرعب اإلقليمي.تلسكوبات للقناصة

في حقيقة أن مصر تفتح المعبر بشكل دائم، بالمقابل، يوجد إعالن بحكـم األمـر الواقـع عـن تحمـل                     
إسرائيل، التي تتعرض اليوم لهجمة نزع شرعية عالمية بسبب اإلغالق،          . المسؤولية عن السكان في غزة    

اإلحساس باالختنـاق   . نها أن تعرض ابتداء من يوم غد على أمم العالم حقيقة أنه لم يعد هناك إغالق               يمك
عنـدما يكـون    .  يمكنه أن يخرج ويعود كما يحلو له من والى مصر          –لدى المواطن الغزي لم يعد قائماً       

  .ن غزةمعبر رفح مفتوحاً ستصبح المستشفيات في العريش عنواناً للمساعدة اإلنسانية لسكا
  .يفترض القرار المصري أيضاً أن يثبط حجج األسطول التالي

سفن تريد  . بشكل عام، على إسرائيل أن تخرج من العلبة وان تبدأ في التعاطي مع القطاع بشكل مختلف               
ولتجتز رقابة في قلـب البحـر،       . أن تصل إلى قطاع غزة في األسطول الكبير في نهاية تموز؟ فلتتفضل           

  .أما السفينة التي تقاوم التفتيش بالقوة، فستوجه إلى العريش. ا سالح، فلتبحر إلى غزةوإذا لم يكن فيه
نظام مبارك لم يرغب في أن يقع فـي هـذا الفـخ             . المصريون، بضعفهم، أدخلوا هدفاً ذاتياً في مرماهم      

خـوان  اإل"النظام الجديد للجنراالت اتخذ هذه الخطوة كي يرضـي          . فيتحمل المسؤولية عن سكان القطاع    
  ".المسلمين

ـ  – نفسي   –يوجد هنا انجاز دبلوماسي      توجد هنا إشارة سيئة جـداً      . في المدى القصير  " حماس" سياسي ل
ولكن في  .  مصر ألن المصريين خرقوا بشكل فظ اتفاقاً موقعاً مع إسرائيل          –من ناحية عالقات إسرائيل     

  .المدى البعيد فإن إسرائيل ستحصد الربح كله
  29/5/2011، "يديعوت"عن 
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  ضوء تحذير: حماس مصر الجديدة تراهن على .70
  عميت كوهين

. ، دون أي انجاز على األرض     "فتح"و" حماس"مر أكثر من ثالثة أسابيع على توقيع اتفاق المصالحة بين           
" دايهـو "تواصل السيطرة في غزة، وأجهزة الـسلطة الفلـسطينية تـسيطر علـى              " حماس"أجهزة أمن   

وإذا كنا سنـصدق    . حكومة الوحدة، التي يفترض أن تثبت المصالحة، ال تلوح في األفق بعد           ". السامرة"و
في هذه األثناء يتنازع الطرفان،     . المسؤولين الفلسطينيين، فبعد أسبوعين فقط قد تتشكل مثل هذه الحكومة         

سطيني الداخلي، يفضل النظـام     رغم الجمود الفل  . دون مؤشرات اتفاق، على هوية رئيس الوزراء التالي       
  .الفتح التام لمعبر رفح: أحد أكبر انجازاتها" حماس"المصري اإليفاء بتعهداته في منح 

فقـد  . على المستوى الفوري، اليومي، لن تغير الخطوة المصرية الجديدة دراماتيكيا جودة حياة الغـزيين             
التـي  " اإلرهـاب " بدءاً بمنظمـات     – حرصت صناعة األنفاق جيداً على توفير احتياجات سكان القطاع        

تزودت بال انقطاع بكل أنواع الوسائل القتالية، وانتهاء بالسكان البسطاء الذين حـصلوا علـى الغـذاء،                 
كما أن التخوف من أن يـسهل معبـر رفـح خـروج             . المالبس، الوقود، والسيارات من تحت األرض     
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ت صواريخ على إيالت، حاولـت اختطـاف        عبر األنفاق خرجت خاليا أطلق    . مدحوض تماماً " مخربين"
  .سياح في سيناء، بل ونفذت عمليات ضد أهداف مصرية في القاهرة

ولكن على مستوى الوعي فان قرار الحكم العسكري في مصر يدل على أن القاهرة قررت الرهان على                 
ازن وقيادتـه،   خالفاً لحكم مبارك، الذي أيد دون شك أبو م        . بهدف الحفاظ على الهدوء الداخلي    " حماس"

في الـسنوات األربـع     . العباً أهم يجدر االجتهاد إلرضائه    " حماس"فان النظام المصري الجديد يرى في       
فـي رام اهللا    . األخيرة عارضت إسرائيل فتح معبر رفح، ولكن السلطة الفلسطينية عارضت بقدر ال يقل            

ـ . على قطاع غزة  " حماس"عرفوا بان هذه الخطوة ستثبت نهائياً حكم         ا اآلن، فـي ظـل المـصالحة        أم
فليس معبر رفح فقـط     . والتغييرات الدراماتيكية في مصر، يضطر أبو مازن ورجاله إلى ابتالع الضفدع          

  .2005وأجهزتها أي تواجد فيه، خالفاً التفاق المعابر من العام " فتح"يفتح، بل وليس لـ 
آلن فصاعداً الباب إلى قطاع غـزة       من ا . إسرائيل من جهتها يمكنها أن تكسب ظاهراً من الوضع الجديد         

 – وهو سيناريو جد غير خيالي       –إذا ما انهارت المصالحة     . هو أيضاً من مصر، وليس فقط من إسرائيل       
ولكـن  . من جهة أخـرى   " فتح"من جهة و  " حماس"ستضطر القاهرة إلى التصدي إلدارة عالقات ثنائية،        

في المرة التالية التي    . ب أن يشعل ضوء تحذير    وبين مصر الجديدة يج   " حماس"تسخين العالقات بين حكم     
، يمكن االفتراض بأن مصر ستؤدي دوراً آخر، أكثـر عـداء،            "حماس"يطرأ فيها تصعيد بين إسرائيل و     
  .بالقياس إلى سلوك مبارك في حينه

  29/5/2011، "معاريف"
 30/5/2011، األيام، رام اهللا
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