
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 " مرة33النائب جمال الخضري: دخل الفرد اإلسرائيلي يفوق نظيره في غزة بـ "
 العاروري: لم نطرد من قطر ولن ننفصل عن "اإلخوان" والمصالحة ستواجه تحديات دولية كبيرة

 لبيد: لم أؤيد مفاوضات مع حماس دون موافقتها على شروط الرباعية
 خاب مجلسها الوطنيفلسطينيو أوروبا يطالبون بتفعيل منظمة التحرير وانت

 "مجموعة العمل": الداخلية اللبنانية تمنع الفلسطينيين المهجرين من سوريا من دخول لبنان

أبو مـرزوق: لـن نعتــر بــ "ئسـرائيل" و  
بشروط "الرباعية" وسـتبقى حمـاس وفيـة 

 لحق العودة لالجئين وللتحرير
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 22 :كاريكاتير

*** 
 
ـــر بـــ "ئســرائيل" و  بشــروط "الرباعيــة" وســتبقى حمــاس وفيــة لحــق العــودة  .0 أبــو مــرزوق: لــن نعت

 لالجئين وللتحرير
محمد العلول: قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن عضو  –غزة 

ومسئول ملف المصالحة فيها عزام األحمد سيصل إلى قطاع غزة، األحد  اللجنة المركزية لحركة فتح
 أو االثنين القادمين، للبدء بإجراءات تشكيل حكومة التوافق.

وبين أبو مرزوق، خالل لقاء مع صحفيين نظمه "بيت الصحافة" بغزة مساء اليوم السبت، أن القاهرة 
الظروف نضجت وتهيأت البيئة المناسبة من  ستحتضن إعالن الحكومة فور تشكيلها، مضيفًا بأن كل

 كل النواحي، المحيطة بالفريقين فتح وحماس، للدفع تجاه المصالحة.
وأوضح أن االنقسام والمشاكل الداخلية كان سببًا في انصراف كثير من الدول عن القضية 

حرك والتوقيع الفلسطينية، وهناك من أعفى نفسه من مستلزمات دعمها، األمر الذي شكل دافعًا للت
 السريع لجدولة المصالحة، وانهاء االنقسام الداخلي.

وأشار إلى أن موضوع األمن سيتم تأجيله حتى تشكيل الحكومة المنتخبة بالضفة والقطاع خالل 
المرحلة القادمة، الفتًا إلى أنها ستكون حكومة تكنوقراط مهنية خدمية مؤقتة وليست سياسية، وأن 

 تشكيل عقبات في طريقها.حركته حريصة على عدم 
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وذكر أبو مرزوق أنه من الصعب أن تتحرك الحكومة القادمة إذا انشغلت بقضايا األمن في الضفة 
والقطاع، لذلك تعمل األجهزة كما هي مؤقتًا، ويتم ترتيب كل التشكيالت بالتوافق الوطني وتحت 

 اشراف مصري وعربي".
مثاًل وطنيًا راقيًا في تسليم مؤسساتها ومقراتها  وأضاف: "األجهزة األمنية في قطاع غزة ستضرب

 ومعداتها للحكومة االنتقالية، سنتعامل بقاعدة العمل الدؤوب من أجل المصلحة العامة".
وبالنسبة للمصالحة المجتمعية، أكد أبو مرزوق أنها ستكون إحدى أهم اإلنجازات لتهيئة أجواء 

رفع الحرج عن الخارجين من القطاع والخائفين من االنتخابات، ورفع االحتقان بين العائالت، و 
العودة إليه. ولفت إلى أن لجنة الحريات تعد من أكثر اللجان شغاًل وحرجًا، ألنها تتعلق بحرية 
االنسان ووحدة المجتمع ومستقبل هذا الوطن، وألنها معنية بتسوية قضاياهم فهي ليست بسيطة، بما 

الت، الفتًا إلى أنه سيشارك فيها كل األطراف من علماء فيها من تعويضات وديات ومصالحة عائ
 ورجال إصالح وغيرهم.

وفيما يتعلق باالنتخابات؛ أشار أبو مرزوق إلى أن هناك مشاكل يقابلها إصرار على إجرائها في 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتوافق عليها في الخارج والشتات. وأضاف: "حكومة التوافق 

تهيئة األجواء لالنتخابات وترتيباتها، تحت رقابة محلية ودولية، وسنسعى لتكون  ستشرف على
 انتخابات نزيهة وشفافة".

وتابع أبو مرزوق: "موقف حماس قد اتخذ بالمشاركة في كل االنتخابات إال الرئاسة لم يتم اتخاذ قرار 
 فيها"، مغلبًا عدم اعتذار حركته عن خوض أي انتخابات.

وق أن القضية الفلسطينية ال تستطيع أن تنأى بنفسها عن دول المنطقة، قائاًل "نطلب وبّين أبو مرز 
حسن القول والفعل والعالقة، وال نتدخل في الشئون الداخلية للدول المحيطة". وشدد بالقول: "ال 

 نتدخل في الشأن الداخلي المصري، وسنحترم أي قرار للشعب المصري".
د عباس بالقول "إذا أراد األخ أبو مازن بيته في غزة فأهال وسهاًل ورحب أبو مرزوق بالرئيس محمو 

به، مشيرًا إلى أنه سيقابل رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في قطر خالل زيارته المرتقبة 
 للدوحة بعد أيام. 

أحمر وأكد أبو مرزوق على أنه ال مجال لالعتراف بالكيان الصهيوني إطالقًا، بقوله "االعتراف خط 
ال يمكن أن نتجاوزه بأي حال". واعتبر أن أقوال الصهاينة سواء كانت تهديدًا أو تحريضًا على 
حماس أو دعوة إلجراء حوار معها بأنها خارج حسابات حركته، مشددًا على أنه ال مجال للحوار بين 
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ينتقص من  حماس والكيان الصهيوني. وأردف قائاًل: "لسنا في مرحلة ضعف لالستسالم وتجاوز ما
 حقوقنا، ستظل حماس وفية للعودة واألقصى والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن حماس ستحافظ على عالقة معيارها األساسي هو موقف هذه الدولة أو تلك من القضية 
الفلسطينية والكيان الصهيوني، مضيفًا "عالقتنا مع الجميع جيدة وممتازة، كلما ارتقي الموقف 

 اسي أعلى كلما كانت عالقتنا أوثق وأقوى".السي
نما حصلت على دعم عربي ودولي.  وبّين أن حركته لم تتعرض لإلغراءات لتتوجه إلى المصالحة، وا 
أما بخصوص سالح المقاومة؛ فأشار أبو مرزوق إلى أن شرط الرباعية القاضي بنبذ العنف يعني 

على رفض حركته سابقًا لهذا الشرط وعدم قبوله في  باختصار انحناء بندقية القسام والمقاومة، مشدداً 
 أي حال من األحوال.

وأكد أن سالح المقاومة سيبقى سالحًا وطنيًا موجهًا لالحتالل، وأن هذه القضية لم يتطرق أحد إليها 
 وال مجال لطرحها في المستقبل.

حاب الوظيفة وطمأن أبو مرزوق الموظفين بقوله: "أكرر بأن األمن الوظيفي مكفول لكل أص
 العمومية، وان كان هناك إعادة هيكلة فستكون حسب معايير وطنية وليست فصائلية".

وذكر أن المجلس التشريعي في شطري الوطن سيعمل بكل مهامه القانونية، إضافة إلى مراجعة 
 القوانين التي أصدرت في غزة والضفة خالل فترة االنقسام"

ماس إما أن توافق أو ترفض، نحن ال ننسحب، نحن نقرر وقال: "حماس مقررة وليست متفرجة، ح
بالشأن الوطني ما يتوافق مع مصلحة وثوابت الشعب الفلسطيني". وعّد أبو مرزوق خروج الجميع 
متفقين على نصف انتصار أفضل من االستمرار في حرب ال يوجد فيها منتصر، مضيفًا "نتجاوز 

 الهدف المنشود".عن الكثير من الشكليات من أجل الوصول إلى 
3/5/4102غزة،  –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم   

 
 الحمد هللا والنسور يبحثان متابعة تنفيذ ا تفاقات الثنائية .2

وكاالت: التقى رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، أمس، نظيره األردني عبد هللا النسور بمقر  -عّمان 
، وذلك في إطار التنسيق بين القيادتين الفلسطينية رئاسة الوزراء األردنية في العاصمة األردنية

واألردنية، لمتابعة تطبيق االتفاقيات التي وقعت بين الطرفين خالل اجتماعات اللجنة الفلسطينية 
نيسان الماضي، وتضمنت توقيع تسع اتفاقيات في العديد من  47األردنية المشتركة بتاريخ 

 القتصاد.المجاالت، وبشكل خاص التعليم والصحة وا
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وشدد الحمد هللا على متانة العالقات األخوية التي تربط البلدين، وثمن موقف األردن ملكا وحكومة 
 وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف األصعدة.

وبحث الطرفان آخر تطورات العملية السياسية، واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس والمقدسات 
 ، وبشكل خاص االنتهاكات بحق المسجد األقصى الشريف.اإلسالمية والمسيحية

2/5/4102األيام، رام هللا،   
 
 عبدهللا عبدهللا: عباس يبدأ قريبًا جولة عربية لدعم سياسته .3

سما: يبدأ الرئيس محمود عباس قريبًا جولة خارجية يزور خاللها دواًل  –القدس المحتلة، غزة، رام هللا 
طوات التي اتخذها داخليًا وخارجيًا، وأكد عضو المجلس الثوري عربية عدة للبحث في دعم الخ

عباس يبدأ جولته العربية الخارجية قريبًا، »عبدهللا عبدهللا في تصريحات امس أن « فتح»لحركة 
إلجراء محادثات مع األشقاء العرب في التطورات التي تجري على الساحة الفلسطينية الداخلية 

ة الرئيس ستشمل دواًل منها السعودية وقطر ومصر واألردن وبعض جول»وأوضح أن «. والخارجية
 «.الدول األخرى للتشاور والبحث عن الدعم والمساندة العربية

وأضاف أن دواًل عربية كثيرة تعهدت دعم الفلسطينيين في خطواتهم الداخلية المتمثلة بتحقيق 
وقوفها مع القيادة الفلسطينية »ا اكدت المصالحة وتشكيل الحكومة الوطنية، وتوفير المساندة لهم، كم

 «.في ملف المفاوضات التي تجريه مع إسرائيل وخطوات التوجه نحو المجتمع الدولي
2/5/4102الحياة، لندن،   

 
 " مرة33النائب جمال الخضري: دخل الفرد اإلسرائيلي يفوق نظيره في غزة بـ " .4

المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال  هداية الصعيدي/األناضول: قال النائب المستقل في-غزة 
من معدل نظيره في إسرائيل. وأوضح  %7الخضري، إن معدل دخل الفرد في غزة يصل إلى 

، في بيان أصدره، تلقت ”رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار“الخضري، الذي يشغل منصل 
واحد في كال البلدين، إال بالرغم من تنفيذ نظام ضريبي ”وكالة األناضول نسخة منه، اليوم السبت: 

 ”.مرة 77أن دخل الفرد اإلسرائيلي يفوق دخل الفلسطيني بـ 
وأشار الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، إلى أن قيمة معدل دخل الفرد في غزة 

هذه الفجوة ” دوالر شهرًيا للفرد في إسرائيل. وأضاف: 4511دوالر شهرًيا، نظير  35تصل إلى 
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والخطيرة خّلفها الحصار اإلسرائيلي للقطاع منذ ما يزيد عن سبعة أعوام والذي تسبب في الكبيرة 
 ”.دوالر 4.5انخفاض معدل دخل الفرد اليومي إلى 

ولفت الخضري إلى أن غالء المعيشة في إسرائيل، خاصة الكهرباء والمياه والمواد الغذائية 
مدينة المحاصرة في ظل تردي األوضاع والمحروقات، انعكس بالّسلب على أسعار السلع في ال
 االقتصادية في القطاع وانخفاض معدل الدخل لسكانها.

ارتباط القطاع مع إسرائيل اقتصادًيا من خالل اتفاقية باريس، يفاقم األزمة االقتصادية في ” وتابع:
 ”.غزة، في ظل التقدم المتطور لالقتصاد اإلسرائيلي وتراجع مثيله في المدينة المحاصرة

سرائيل عام  ، وتنص على وجود غالف جمركي 0994ووقعت اتفاقية باريس بين الفلسطينيين وا 
موحد بين الجانبين، ومازالت تأثيراتها السلبية ظاهرة على االقتصاد الفلسطيني، وأهمها ارتفاع 

 األسعار بسبب التوحد الضريبي بينهما.
لتابعة للحكومة المقالة في غزة إلى ما يزيد عن وترتفع معدالت البطالة والفقر، وفق وزارة االقتصاد ا

79%. 
2/5/4102رأي اليوم، لندن،   

 
 غزة: خبير يدعو الحكومة المنتظرة ئلى معالجة التشوهات ا قتصادية .5

"وفا": قال الدكتور ماهر الطباع، الخبير والمحلل االقتصادي في تقرير أصدره، أمس، "ينتظر  -غزة 
كيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة القطاع الخاص الفلسطيني تش

 إنعاش القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير من االنقسام".
كما دعا الطباع إلى البدء بإطالق مشاريع استثمارية ذات تنمية مستدامة، وبذل الجهود في إعادة 

راعية والسياحية وغيرها من المشاريع النهوض من جديد بجميع األنشطة االقتصادية الصناعية والز 
االستراتيجية. وتطرق إلى أهمية السعي إلعادة بناء مطار غزة الدولي، وميناء غزة البحري، ومشروع 

 التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.
وذكر الطباع أن "الحكومة المرتقبة مقبلة على العديد من التحديات من أهمها الضغط على الجانب 

دخال جميع احتياجاته من اإلسرائيلي  لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر التجارية وا 
الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم ودون قيود أو شروط والسماح بتسويق 
منتجات القطاع الصناعية والزراعية في أسواق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم 

 ".الخارجي



 
 
 

 

 
           9ص                                     3419 العدد:     6/5/4102 ثالثاءال التاريخ:

 

وأوضح أهمية العمل على المستويات كافة إلرغام إسرائيل على رفع الحصار وضمان فتح جميع 
 المعابر المحيطة بالقطاع، ما يخفف معاناة المواطنين ضحايا الحصار اإلسرائيلي.

2/5/4102األيام، رام هللا،   
 
 الغريز: نتوقع دخول مواد البناء فور تشكيل الحكومة .6

محمد العرابيد: قال وزير األشغال العامة واإلسكان المهندس يوسف الغريز، إنه حاوره/  -الرسالة نت
في حال جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني سيشهد قطاع غزة انفراًجا في دخول مواد البناء إلى 
المشاريع المتوقفة. وأوضح الغريز في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أن أجواء المصالحة ستنعكس 

حياة المواطنين في غزة، وسيتم دخول مواد البناء إلى المشاريع القطرية وغيرها من إيجابًيا على 
المشاريع. وأضاف: "اإلغالق المتكرر لمعبر رفح لفترات طويلة، أثر بشكل سلبي على سير تنفيذ 

 المشاريع الممولة من خالل المنحة القطرية".
نجازه بوتيرة أسرع إذا ما تحققت المصالحة وأكد الغريز أن مشروع إنشاء مدينة حمد السكنية سيتم إ

وتم إدخال المواد الالزمة للبناء، متوقعًا أال يحدث أي تغيير على سير المشاريع في حال تنفيذ 
 حكومة التوافق الوطني.

وفيما يتعلق بشراء مواد البناء من الجانب )اإلسرائيلي( ذكر أن الحكومة في غزة معنية باستمرار 
قطرية وغيرها من المشاريع. وأشار إلى أن أي مواد بناء تدخل إلى قطاع غزة ال عمل المشاريع ال

 نرفضها، متابًعا: "الحكومة تشجع المقاولين شراء مواد البناء من أي جهات أخرى".
 3/5/4102الرسالة، فلسطين، 

 
 أبو مرزوق: الشيخ ياسين سيبقى رمز األمة .7

ة اإلسالمية )حماس( موسى أبو مرزوق اليوم غزة: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاوم
( إن مسيرة مؤسس الحركة الشيخ الشهيد أحمد ياسين لن تضييع هباًء وستزهر بتحرير 5-7السبت )

 كل فلسطين وعودة القدس واألسرى والالجئين.
وأضاف أبو مرزوق خالل جولة له على عدد من بيوت القادة الشهداء بغزة، "الشيخ ياسين سيبقى 

ا لكل األمة العربية واإلسالمية، فقضية فلسطين هي قضية األمة كلها، والبشرى ستتحقق عندما رمزً 
 تعود فلسطين كل فلسطين وتتحرر من دنس االحتالل".
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وأشار أبو مرزوق إلى أن "جنازة الشهيد ياسين لم يسبق لها مثيل في تاريخ األمة الحديث، فمئات 
تشهاده وتأكيدا على السير على ذات النهج، وغضًبا من جريمة اآلالف خرجوا في تشييعه احتفاًء باس

 االحتالل "اإلسرائيلي".
3/5/4102المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 حركة فتح: ا حتالل اإلسرائيلي   يريد السالم و  األمن وا ستقرار في المنطقة .8

ترحيل زهاء مليون ونصف نادية سعدالدين: تهدد قوننة "يهودية الدولة"، عند إنفاذها، ب -عمان
سقاط حق العودة، ووضع مدينة القدس 0941المليون فلسطيني من األراضي المحتلة العام  ، وا 

المحتلة، بما فيها المسجد األقصى المبارك، تحت السيادة اإلسرائيلية"، وفق مسؤولين فلسطينيين. 
اإلسرائيلي بأنه "الوطن القومي وكان نتنياهو أعلن مؤخرًا عن مبادرة لسن قانون أساس يعرف الكيان 

 للشعب اليهودي".
من جانبه، قال القيادي الفلسطيني في حركة "فتح" فاروق القدومي إن "تشريع القانون يعني ترحيل 

إلى أماكن أخرى، ومنع المطالبة العربية الفلسطينية بتنفيذ حق عودة الالجئين  0941فلسطينيي 
وأضاف، لـ"الغد" من تونس، إن "الجانب اإلسرائيلي بدأ يطالب الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم". 

بشكل محموم مؤخرًا، باالعتراف "بيهودية الدولة"، من أجل التخلص من كل فلسطيني، وتفريغ 
 األرض من مواطنيها الفلسطينيين العرب، وتنقية األماكن التي يحتلها منهم".

، وعدم القبول به شرطًا لعملية التسوية السلمية"، وأكد "الرفض الفلسطيني القاطع "بيهودية الدولة"
نما يطرح ما  معتبرًا أن "االحتالل اإلسرائيلي ال يريد السالم وال األمن واالستقرار في المنطقة، وا 
يعرقل التوصل إلى تسوية". ورأى أن "المطلب اإلسرائيلي ال يعكس واقع داخله، في ظل وجود من 

نما جاؤوا   إليه من مختلف بقاع العالم".هم ليسوا بيهود، وا 
فيما اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي إن "يهودية الدولة" تشكل خطرًا على 
الكيان اإلسرائيلي نفسه، الذي يعود بمطلبه للوراء ويصنف نفسه على أساس الدين، ما يهدد عقلية 

 الجيتو وعدم القبول باآلخر".
المحتلة، أن "االحتالل يريد من خالل ذلك إضفاء المشروعية الدينية  وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين

والتاريخية والقانونية المزعومة على روايته الصهيونية باألحقية في فلسطين، وبالتالي "شرعنة" تفريغ 
فلسطين من سكانها". وقّدر "بمحاولة االحتالل الستغالل المشهد العربي اإلقليمي المأزوم وانشغال 

 بقضاياها الداخلية، والدعم األميركي المفتوح له، من أجل تمرير قوانين عنصرية خطيرة".الدول 
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وشدد على "الموقف الفلسطيني المحسوم تجاه رفض "يهودية الدولة"، لما تحمله من محاذير تتعلق 
ة بالجانب القيمي والروحي والتاريخي وتؤثر على وجود المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتل

 ".0941العام 
ولفت إلى "المساعي اإلسرائيلية لكسب مزيد من الوقت من أجل تنفيذ مخطط االستيطان والتهويد 

 واستالب ما تبقى من القدس المحتلة وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني فيها".
فلسطيني، وقال إن "الفلسطينيين مستمرون في سياستهم بالدفاع عن قضيتهم العادلة وحقوق الشعب ال

 في إنهاء االحتالل وتقرير المصير وحق العودة".
2/5/4102الغد، عمان،   

 
 العاروري: لم نطرد من قطر ولن ننفصل عن "اإلخوان" والمصالحة ستواجه تحديات دولية كبيرة .9

اسماعيل جمال: أكد صالح العاروري القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة  -إسطنبول
مية حماس، أن قطر لم تطلب من قيادات حركته مغادرة أراضيها، مشددًا على أن المقاومة االسال

ن العالقات مع ايران تراجعت  الحركة لن تنفصل تنظيميًا أو فكريًا عن حركة اإلخوان المسلمين، وا 
ألن الحركة لن تقبل بأي دعم مشروط اذ ان هذا ‘كثيرًا بسبب األزمة السورية ولم تتحسن حتى االن 

 ’.فى مع مبادئها ومواقفهايتنا
، أن المصالحة الفلسطينية تواجه تحديات ’القدس العربي‘كما أوضح العاروري في حوار شامل مع 

كبيرة وتتهددها الضغوط األمريكية واإلسرائيلية التي افشلت االتفاقيات السابقة، وأكد ان حركته لم 
 سطينية.تبحث بعد موضوع ترشيح أحد قياداتها لمنصب الرئاسة الفل

وفيما يتعلق بالدعوات التي وجهت لحركة حماس بقطع اتصالها بحركة اإلخوان المسلمين، شدد 
ولن تتخلى إطالقًا ‘العاروري على أن حركته هي جزء من حركة االخوان المسلمين وتنتمي لها فكريًا 

 ’.عن إنتمائها الفكري لإلخوان المسلمين
مني في اتفاق المصالحة سيتم حسب اتفاق القاهرة عام وأكد العاروري على أن تنفيذ الملف األ

تجريم التعاون األمني مع االحتالل ‘والمالحق التابعة له والتي تنص بحسب العاروري على  4100
 ’.ويفرض ضمانات على حماية المقاومة وسالحها وملف كتائب القسام لم يطرح للنقاش

االتفاق لن يتم خاللها اجراء تغيرات هيكلية على  بحسب االتفاق فإن السنة االولى في تطبيق‘وقال: 
أجهزة األمن في غزة والضفة الغربية إال باالتفاق مع اللجنة األمنية العليا المكونة من الفصائل 

 ’.الفلسطينية
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وحول االنباء عن قرار حماس بترشيح احد قياداتها لالنتخابات الرئاسية المقبلة في فلسطين، نفى 
اذا تم تحديد موعد ‘الموضوع قد طرح للنقاش في قيادة الحركة، مستدركًا:  العاروري أن يكون

لالنتخابات الرئاسية ستقوم قيادة الحركة ببحث كل الملفات وكل الخيارات مطروحة بما فيها الترشح 
 ’.للرئاسة أو دعم شخص من خارج الحركة

ناديق االقتراع في الدول العربية ص‘وتوقع العاروري أن تفوز حركته في االنتخابات المقبلة، وقال: 
، مشيرًا الى أن حركته ستحترم نتائج االنتخابات المقبلة سواء كانت ’اثبتت انها صديقة لإلسالميين

 لصالحها أم ال.
الذي ‘وتوقع العاروري أن تشهد الضفة الغربية انتفاضة شعبية ومسلحة في وجه االحتالل االسرائيلي 

ضد الضفة الغربية ويشن حملة مسعورة من أجل تهويد القدس  صعد من اعتداءاته بشكل كبير
، محذرًا من المخاطر التي تتهدد مدينة ’وتخصيص مكان داخل المسجد االقصى لبناء كنيس يهودي

 القدس في ظل الصمت العربي واإلسالمي.
ة مع مؤشر المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد مستمر وهو ما سيقود حتمًا الى مواجهة شامل‘

، معبرًا عن أمله بتمكن المقاومة في الضفة الغربية من امتالك صواريخ، وعند سؤاله عن ’اإلحتالل
غزة صنعت الصواريخ وهي محاصرة والضفة ستتمكن من تجاوز كل التحديات ‘امكانية ذلك، قال: 

 ’.وستصل لذلك
بل المقاومة وتوعد العاروري بأن تحمل أي حرب جديدة لالحتالل على غزة مفاجآت من ق

كل مواجهة لنا مع االحتالل حملت مفاجأة جديدة وأي جولة مقبلة ستختلف عن ‘الفلسطينية، وقال: 
 ’.سابقاتها ألن المقاومة ال تتوقف عن تطوير قدراتها

3/5/4102القدس العربي، لندن،   
 

 مصالحة مجتمعية بالتزامن مع المصالحة السياسية بفلسطين .01
منا مع توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية مؤخرا بين حركتي حماس وفتح، غزة: تزا-أحمد عبد العال

بدأ العمل على ملف المصالحة المجتمعية خاصة وأن األخيرة تبحث في تفاصيل دقيقة من 
 تعويضات ورد اعتبار لضحايا قتلوا وجرحوا وآخرين تضرروا.

ة في أعقاب االنتخابات وخالل االشتباكات التي وقعت بين حركة حماس )التي شكلت الحكوم
في قطاع غزة، قتل  4113( واألجهزة األمنية للسلطة في يونيو/حزيران عام 4112التشريعية عام 
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من أبناء الشعب الفلسطيني وجرح أكثر من ألف شخص. كما أدت األحداث إلى تضرر  441
 اع.وحرق عشرات المنازل للطرفين، وانتهت االشتباكات بسيطرة حكومة حماس على القط

من جهته، اعتبر عضو لجنة المصالحة المجتمعية عن حركة فتح عبد هللا أبو سمهدانة أن هذا 
الملف شائك ألنه يختص بالدماء، مشيرا إلى أن مجتمع غزة عشائري والتعامل معه صعب خاصة 
فيما يتعلق بالدماء وال يستطيع أحد أن يجبر ولي الدم على التنازل عن حقه حتى لو أصدرت 

 طة وكل الفصائل قرارا بذلك.السل
من أنه في حال التهاون في هذا الملف فإن ذلك  -في تصريحات للجزيرة نت-وحذر أبو سمهدانة 

يهدد السلم المجتمعي. كما دعا عضو لجنة المصالحة المجتمعية، السلطة والفصائل والمجتمع، 
المصالحة، وسيتم البدء  للتكاتف من أجل معالجة هذا الملف، موضحًا أنه مرتبط بباقي ملفات

بالعمل به فور تشكيل الحكومة، معبرًا عن أمله أن يحل بأقصى سرعة وتعود الُلحمة المجتمعية بين 
 أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال عضو لجنة المصالحة المجتمعية عن حركة حماس إسماعيل رضوان إن اللجنة أولى 
ث تم وضع خطوط عريضة نقوم من خاللها بمعاجلة اللجان التي أنهت أعمالها بالقاهرة "حي

اإلشكاليات وا عادة الُلحمة االجتماعية وتحقيق السلم المجتمعي، ووضعنا ميثاق شرف وقع عليه 
 الجميع".

وأضاف رضوان أنه تم االتفاق في القاهرة على وضع المستلزمات لعمل اللجنة ووضع كل الهياكل 
تشكيل اللجنة المركزية ولجان المحافظات المختلفة ولجان المطلوبة، وتم التأكيد الحقًا على 

 متخصصة لعالج الدماء واألضرار التي ترتبت على االنقسام.
وأكد أنه تم النص على ضرورة وضع صندوق لمعالجة األضرار والدماء، وهذا الصندوق يدعم من 

أن اللجان على أتم  الحكومة والدول العربية ذلك ألنها تحتاج لمبلغ مالي ليس هينًا، موضحاً 
 الجاهزية لبدء عملها فور تشكيل الحكومة.

وكشف رضوان للجزيرة نت أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية هاتف أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد بخصوص دعم هذا الصندوق، حيث أبدى الشيخ تميم استعداده للمساهمة في 

 قديم مبلغ خمسة ماليين دوالر أميركي.دعم صندوق المصالحة المجتمعية بت
من جهته، اعتبر مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات إياد أبو حجير أن ملف 
المصالحة المجتمعية ال يشمل تعويضات مادية فقط بل هو رد اعتبار معنوي ألهالي ضحايا 

لى األبد.االنقسام، مشددًا أن هذا الملف بحاجة لحل وطني بطوي صفحة اال  نقسام مرة واحدة وا 
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وقال أبو حجير للجزيرة نت "خالل اجتماعنا مع لجنة المصالحة طرحنا عليهم جملة من الفعاليات 
التي تعزز التسامح، وتقديم اعتذار رسمي من القادة السياسيين ألهالي الضحايا، وتعهد بعدم اللجوء 

دفع دية الضحايا وتعويض الجرحى للعنف في حل أي اشكاليات، وأخيرا التعويض المادي ب
والمتضررين". وأضاف أنه خالل زياراتهم ألهالي ضحايا االنقسام لمسوا تسامحا لديهم، وأكدوا أنهم 
نهاء االنقسام، مستدركًا "ربما هناك إشكالية لدى الذين يعرفون من قتل ابنهم،  سيدعمون المصالحة وا 

 اتها وحلها".وهؤالء عددهم قليل وهذه حاالت صعبة يجب مراع
3/5/4102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 لبنان: وفد "فتح" يزور رئيس المحكمة الشرعية في طرابلس .00

زار أمين حركة "فتح" في الشمال أبو جهاد فياض برئاسة وفد من قيادة الحركة رئيس المحكمة   
تطورات الشرعية السنية في طرابلس القاضي الشيخ سمير كمال الدين، حيث تّم البحث في ال

حرص القيادة الفلسطينية على انجاح المصالحة والذهاب إلى تشكيل »الفلسطينية. وأكد فياض 
 ».حكومة وفاق وطني تحضر النتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 

ال عودة إلى المفاوضات إال بعد اطالق الدفعة األخيرة من األسرى الفلسطينيين من »وأضاف: 
ي مقدمهم القادة: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي، ووقف السجون االسرائيلية وف

 ».أسرة فلسطينية 5111االستيطان وترسيم الحدود ولّم شمل 
 -المصالحة الفلسطينية واستبشاره بمستقبل العالقة الفلسطينية «وأعرب كمال الدين عن سروره بـ

 ».ق طموحاتهالفلسطينية وتطويرها بما يرضي الشارع الفلسطيني ويحق
2/5/2410المستقبل، بيروت،   

 
 لبيد: لم أؤيد مفاوضات مع حماس دون موافقتها على شروط الرباعية .02

ـرب: قال وزير المالية اإلسرائيلي، رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، إن التصريحات التي 41عــ
ات مع حماس في نسبت إليه من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه ال يستبعد إجراء مفاوض

يوم ما على غرار المفاوضات التي جرت مع منظمة التحرير التي كانت تعد "إرهابية" قد تم تحريفها 
 واقتطاع أجزاء منها واقتباس أجزاء غير مكتملة.

ووفقا لبيان صدر عن مكتبه قال لبيد، إن المواقف التي نقلتها الصحيفة عنه غير مكتملة وال تعبر 
ن اليد يعارض إجراء محادثات مع حماس طالما أنها ال تقبل بشروط اللجنة عن موقفه، مبينا أ
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الرباعية وتعترف باسرائيل واالتفاقيات الموقعة معها وال تنبذ االرهاب على حد وصفه، واقتبس لبيد 
قول ليتسحاق رابين ان اسرائيل تحارب االرهاب كأنه ال يوجد سالم وتعمل من أجل السالم كأنه ال 

ذ يوجد اره اب. وأضاف لبيد "طالما ال توافق على هذه الشروط، فإنها ليست سوى منظمة إرهابية، وا 
 كانت تقبل باهذه الشروط فهذا شيء آخر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن لبيد قوله أنه ال يستبعد إجراء المفاوضات مع 
منظمة التحرير التي كانت تعتبرها حماس مستقبال، مشيرا إلى أن إسرائيل أجرت مفاوضات مع 

 "إرهابية".
 3/5/4102، 28عرب 

 
 العالقات مع تركيا قريباً  تطبيعليبرمان متفائل بشأن  .03

ـرب: أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن تفاؤله في ما يتعلق باستكمال 41عــ
مر صحافي عقده في باكو عاصمة عملية المصالحة بين اسرائيل وتركيا. وقال ليبرمان خالل مؤت

 أذربيجان، إنه يعتقد أن العالقات مع تركيا ستعود الى سابق عهدها بل وأفضل مما كانت عليه.
وكان ليبرمان فد عارض في السابق أي تنازل أمام تركيا كجزء من عملية المصالحة، اال أنه ومنذ 

 األزمة بين الدولتين. عاد الى منصبه قبل بضعة أشهر أصبح متحمسا لعقد صفقة تنهي
 3/5/4102، 28عرب 

 
 فتح وحماس سينهار سريعاً  بينموفاز: اتفاق المصالحة  .04

القدس المحتلة: قال وزير الدفاع االسرائيلي السابق النائب عن حزب "الحركة" شاؤول موفاز أن 
فعاًل مما اتفاق المصالحة بين فتح وحماس لن يصمد، وسينهار بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه ليس من

جرى كما ظهر ذلك على وجوه بعض الوزراء والمسؤولين في إسرائيل. ونقلت وسائل إعالم عبرية 
 عن موفاز قوله ان "الفجوات بين فتح وحماس كبيرة وهائلة، لذلك سينهار االتفاق سريعًا".

إن يتخلى في الوقت نفسه، نقلت االذاعة العبرية عن مسؤول اسرائيلي فضل عدم ذكر اسمه انه "ما 
عباس عن تحالفه مع حماس، المنظمة المجرمة التي تدعو الى تدمير دولة اسرائيل، ستكون اسرائيل 

 مستعدة للعودة فورًا الى طاولة المفاوضات وبحث كل مواضيع الخالف".
 2/5/4102الحياة، لندن، 
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 ة منذ عّدة سنوات: ا تصا ت بين "ئسرائيل" وحماس ما زالت مستمرّ تزعممصادر أمنّية بتل أبيب  .05
زهير أندراوس: زعم مراسل الشؤون العسكرّية في القناة الثانية بالتلفزيون العبرّي، روني  -الناصرة 

دانئيل، نقاًل عن مصادر أمنّية وصفها بأّنها رفيعة المستوى في تل أبيب، زعم أّن قنوات االتصال 
سرائيل لم تتوّقف، الفًتا إلى أّن هذه االتص االت مستمّرة منذ عّدة سنوات. في سياق بين حماس وا 

متّصل، تساءل الخبير اإلسرائيلّي، ماتي غوالن ما الضير في حوار إسرائيل مع حماس؟ ألن منظمة 
التحرير الفلسطينّية كانت ذات مرة مثل حماس، وفي كل األحوال، أكّد على أّن توقيع االتفاق مع 

توقيع عليه بدونها، الفتًا إلى أّنه أعرب في الفلسطينيين بمشاركة حماس، أفضل بكثير من ال
مناسبات عديدة عن عدم ثقته بإرادة أو قدرة الفلسطينيين على الوصول مع إسرائيل التفاق، حتى لو 

 أرادوا ذلك.
وأشار غوالن، وهو رئيس تحرير صحيفة )غلوبس( العبرّية إلى أّنه بدون مشاركة حماس فيما أسماها 

كون نصف أو ربع اتفاق فقط، مشّدًدا على أّن االتفاق مع قسم من الشعب بالمسيرة السلمّية، فسي
الفلسطيني من شأنه أْن يكون أسوأ من اتفاق سالم، ألنه ال يحل شيًئا بالنسبة للقسم اآلخر، على حّد 

 تعبيره. 
 2/5/4102رأي اليوم، لندن، 

 
 يراني بدعم أمريكي وأوروبي" قادرة على التعامل مع النووي ا ئسرائيلرئيس الموساد األسبق:" .06

ـرب: قال رئيس الموساد األسبق شبتاي شافيط إسرائيل قادرة على التعامل "عسكريا" قضية 41عــ
النووي اإليراني في حال حصولها على دعم أوروبي وأمريكي رغم أن الحديث يجري عن عشرات 

شكل الصحيح عندما تركت المواقع في جميع أنحاء إيران. وأضاف شافيط، إن إسرائيل تصرفت بال
موضوع التعامل مع قضية المشروع النووي اإليراني لألسرة الدولية، خاصة وأن هذا المشروع يشكل 
تهديدًا كبيرًا ألوروبا والواليات المتحدة ودول في المنطقة مؤكدًا أن إسرائيل ليست ملزمة بإخراج 

 "الكستناء من النار" ألجل هذه الدول.
 3/5/4102، 28عرب 

 
 رئيسان سابقان للموساد والشاباك:   جدية ئسرائيلية في وقـ جرائم "دفع الثمن" .07
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"األيام": قال رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي األسبق كارمي غيلون، إن "بإمكان الجهاز  -القدس
ذه وضع حد في غضون فترة وجيزة لجرائم الكراهية المعروفة باسم )تدفيع الثمن(، إذا تقرر مكافحة ه

 اآلفة أسوة بأي نشاطات أخرى تحمل طابعًا إرهابيًا".
وكان يشير بذلك إلى هجمات مستوطنين إسرائيليين على ممتلكات فلسطينية ومواقع دينية إسالمية 

 ومسيحية في إطار ظاهرة "دفع الثمن" التي ازدادت وتيرتها في األشهر األخيرة.
الظاهرة لم تثمر حتى اآلن بسبب عدم وجود نية  وقال غيلون في ندوة أمس، "إن النشاطات ضد هذه

حقيقية في ذلك"، وأضاف "ال يعقل أال يكون بوسع جهاز األمن العام معالجة هذه الظاهرة ولكنه 
 يبدو بأنه ال توجد الرغبة الكافية لدى الجهات األمنية المختصة".

مكن وضع حد لظاهرة )تدفيع أما رئيس جهاز "الموساد" اإلسرائيلي األسبق شبتاي شافيت، فقال: "ي
 الثمن(، ولكن إسرائيل دولة قانون ال تقوم بفرض القوانين بما فيه الكفاية".

 2/5/4102األيام، رام هللا، 
 
 " في ئيالتباتريورت"ئسرائيل" تنشر بطارية " .08

ـرب: نشر الجيش االسرائيلي مؤخرا بطارية "باتريورت" في مدينة إيالت الواقعة على ساحل 41عــ
 بحر األحمر وذلك ضمن المنظومة الدفاعية التي تشمل المدن الرئيسية االسرائيلية.ال

ووفقا للمصادر االسرائيلية، فإن البطارية التي نصبت منذ اسبوعين ستكون الى جانب بطارية 
منظومة القبة الحديدية المعدة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى وتستبدل بطارية صواريخ الهوك 

 القديمة.
 3/5/4102، 28ب عر 

 
 باللون األحمر وسط مدينة يافا ئسرائيليةتلطيخ أعالم  .09

وكاالت: أقدم مجهولون ليلة الخميس الماضي، على تلطيخ أعالم إسرائيلية باللون األحمر،  -يافا 
علمًا واستبدالها بأعالم فلسطينية، وذلك على طول شارع الملك فيصل في  21وتمزيق أكثر من 

 خل المحتل، حيث تم نشر هذه األعالم مؤخرًا في ذكرى ما يسمى بعيد "االستقالل".مدينة يافا بالدا
وقالت شرطة المدينة، إن تقديراتها تشير إلى أن الحادث ليس عرضيًا، وتعتقد أن الحادث يأتي 
استنكارًا على االعتداءات العنصرية التي تقوم بها جماعة "دفع الثمن" اليهودية المتطرفة على عدة 

 وقرى فلسطينية بالداخل. مدن
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وانتشرت وحدات كبيرة من الشرطة في الشارع المذكور، تحسبًا لتكرار مثل هذه الحوادث، علمًا أن 
 هذه األعالم علقت لالحتفال بذكرى إعالن قيام إسرائيل. 

 2/5/4102األيام، رام هللا، 
 
 ني بتفعيل منظمة التحرير وانتخاب مجلسها الوط يطالبفلسطينيو أوروبا  .21

دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا، في ختام دورته الثانية عشرة، إلى إعادة هيكلة منظمـة التحريـر باريس: 
ــداخل والخــارج "يفــرز قيــادة تمثــل إرادة ومطالــب  عبــر تشــكيل مجلــس وطنــي فلســطيني منتخــب فــي ال

 الشعب بأكمله"، وفق البيان. 
عربية وكافة األطراف المعنية بالشـأن الفلسـطيني ووّجه المؤتمر في بيانه الختامي، رسالة إلى الدول ال

عامــًة والــدول المضــيفة لالجئــين خاصــًة، دعــاهم مــن خاللهــا إلــى إحســان معاملــة الفلســطينيين لــديها 
وتخفيف معاناتهم ورفع الجور عنهم، داعيًا جامعـة الـدول العربيـة إلـى التحقّـق مـن االلتـزام ببروتوكـول 

يتعلــق بمعاملــة الالجئــين الفلســطينيين، بمــا يتماشــى مــع التمّســك فــي مــا  0925الــدار البيضــاء لســنة 
، وبما يستجيب أيضًا لحقوق اإلنسان 0941الفلسطيني بحق العودة إلى األرض والديار المحتلة سنة 

 وكرامته وللحقوق المدنية واالجتماعية، وفق ما جاء في البيان.
لسياســية الفلســطينية، معتبــرًا أن هــذه الخطــوة ورّحــب المــؤتمر، بالتوّجــه إلــى المصــالحة بــين األطــراف ا

"فرصة لتحصين الموقف الداخلّي وحشد الجهـود لحمايـة الحقـوق الفلسـطينيةث الثابتـة، والعمـل المشـترك 
يات المرحلة الراهنة".  على مواجهة مخططات االحتالل وتحدّث

التحّركــات التــي مــن كمــا رّحــب المــؤتمر الــذي انعقــد فــي العاصــمة الفرنســية بــاريس، بكــل الخطــوات و 
شـــأنها تعزيـــز المكانـــة القانونيـــة لفلســـطين علـــى المســـتوى الـــدولي، مثـــل التوقيـــع علـــى اتفاقيـــات دوليـــة 
واالنضمام إلى هيئات أمميـة، فيمـا حـّث علـى اإلسـراع فـي هـذا التوّجـه بمـا يهـدف إلـى تعزيـز الموقـف 

ل قانونيـــًا ودوليـــًا، مـــع عـــدم الفلســـطيني الجـــامع فـــي مواجهـــة االحـــتالل ودعـــم جهـــود مالحقـــة االحـــتال
 المساس بأيٍّّ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

ـــت بالشـــعب الفلســـطيني ســـنة  ـــه المـــؤتمر، إلـــى المســـؤولية التاريخيـــة ألوروبـــا عـــن النكبـــة التـــي حّل ونّب
 ، والتي ما زالت أجياله تدفع ثمنها حتى اليوم.0941

"الحملـة الدوليـة لمطالبـة بريطانيـا بتقـديم االعتـذار  وفي السياق ذاته، أعلـن فلسـطينيو أوروبـا دعمهـم لــ
للشعب الفلسطيني" جراء تسّببها المباشر في هذه النكبة، قائلين "إن االلتزامات التي تعّهدت بها الدول 
األوروبية ومؤسسات الوحدة األوروبية نحو حقوق اإلنسان وحرّيات الشعوب والقيم اإلنسانية العالمية، 
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تنـاع عـن أي شـكل مـن أشــكال الـدعم أو الشـراكة أو التعـاون مـع سـلطات االحــتالل تفـرض عليهـا االم
لة دون إبطاء".  القائمة في فلسطين، بما يقتضي إلغاء كافة االتفاقيات ذات الصّث

والحــــظ المــــؤتمرون باهتمــــام تنــــامي الجهــــود المدنيــــة فــــي أوروبــــا والعــــالم التــــي تســــاند حقــــوق الشــــعب 
ّرف، واتساع الحمالت والمبادرات والمواقـف المناهضـة لالحـتالل ونظامـه الفلسطيني غير القابلة للتص

 العنصري وسياسات العدوان والحصار التي يباشرها.
 3/5/4102قدس برس، 

 
ــادي األســير:  .20 ــتقال  041ن ــي الســجون ا ســرائيلية يواصــلون ئضــرابا مفتوحــا عــن  فلســطينيامع ف

 الطعام
معتقال إداريا فلسطينيا في  041عال شوقي، أن  ، عن3/5/4102وكالة رويترز لألنباء، ذكرت 

السجون اإلسرائيلية يواصلوا إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم السبت لليوم العاشر على التوالي 
معتقل  411وتشير االحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من  إحتجاجا على ظروف اعتقالهم.

 استنادا إلى قانون بريطاني قديم.ادراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة 
وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "إن جزءا ممن تبقوا هم من 
كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم لإلضراب بينما سينضم القسم االخر الحقا وفقا 

والجهات المختصة بإصدار أوامر للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات اإلحتالل 
أسيرا منهم االضراب وقد  50اإلعتقال اإلداري." وأوضح بيان النادي أنه "في سجن النقب يخوض 

 نقلوا الى العزل في السجن نفسه."
أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم اآلن محتجزون في عزل الرملة.  73واضاف البيان "في عوفر أعلن 

 فى أساف هروفيه."نقل ثالثة منهم الى مش
فتحي صّباح، أن جمعية "واعد لألسرى والمحررين" قالت ، عن 2/5/4102الحياة، لندن، وأضافت 

فشال إضرابهم من خالل عزل  إن مصلحة السجون اإلسرائيلية تسعى الى "تركيع األسرى اإلداريين وا 
من االلتقاء بهم وتشتيت القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان"، اضافة الى "منع المحامين 

الجهود القانونية، والتعميم على كل السجانين ببدء الحرب النفسية ضد األسرى المضربين من خالل 
يهامهم أن أحدًا في الخارج ال يسمع لهم صوتًا".  قطع أشكال التواصل عنهم، وا 

، وأنها ال تمثل واعتبرت "واعد" في بيان أمس أن هذه الوسائل "تكشف مدى خطورة وأهمية المعركة
 شيئًا بالنسبة الى األسرى المضربين ألنها قديمة ومكشوفة".
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ســلهب والخطيــب: قــانون "دولــة يهوديــه" هدفــه الســيطرة علــى "األقصــى" وتهويــد القــدس وتهجيــر  .22

 الفلسطينيين
نادية سعدالدين: تهدد قوننة "يهودية الدولة"، عند إنفاذها، بترحيل زهاء مليون ونصف  -عمان 

سقاط حق العودة، ووضع مدينة القدس 0941يون فلسطيني من األراضي المحتلة العام المل ، وا 
 المحتلة، بما فيها المسجد األقصى المبارك، تحت السيادة اإلسرائيلية"، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وقال مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب إن مسعى طرح قانون 
لقومية اليهودية أمام "الكنيست" اإلسرائيلي "سيمس األقصى، حيث سيعتبر كل القدس، بما فيها ا

، وبالتالي تابعة "للدولة اليهودية" وتحت السيادة 0941المسجد، واقعة ضمن فلسطين المحتلة العام 
 اإلسرائيلية، بصفتها مناطق مهّودة".

د "انتهاكًا خطيرًا ضد األقصى والمقدسات الدينية وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن ذلك يع
في القدس المحتلة، في ظل مخطط االحتالل لتهويد األقصى وطمس معالمه وهويته العربية 

 اإلسالمية وتزييف الحقائق التاريخية".
في حين، أكد رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عبدالعظيم سلهب أن 

سرائيلية "تطهير عرقي، تمس بحقوق الفلسطينيين في الكيان اإلسرائيلي، وتستهدف تهويد القوانين اإل
 المدينة المقدسة وطرد غير اليهود منها، والسيطرة على المسجد األقصى وتهويده".

ألف مواطن فلسطيني  421وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن نفاذ هذا القانون "سيهدد حوالي 
دس والمناطق التي سلخها االحتالل، مثل عناتا والرام وضاحية البريد، بينما يوجد أكثر في مدينة الق

 ألف فلسطيني خارج الجدار العنصري مهددين بمنع اإلقامة في مدينتهم المقدسة". 041من 
ورأى أن "المسألة في المسجد األقصى تفوق مخطط تقسيمه زمنيًا ومكانيًا، أمام مخطط الحكومة 

المتطرفة لتهويد المدينة المقدسة واستباحة األرض وطرد السكان منها، حيث تريد تطهيرًا اليمينية 
 عرقيًا".

 2/5/4102الغد، عّمان، 
 
 4111صحفًيا فلسطينًيا قتلوا بنيران ا حتالل منذ سنة  42: الديمقراطيالتجمع الصحفي  .23

كات االحتالل ضد الصحفيين رصد التجمع الصحفي الديمقراطي الفلسطيني تصاعًدا ملحوًظا النتها
 الفلسطينيين ضمن سياسية ممنهجة ومقصودة.
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ووثق التجمع في بيان صحفي "تصاعد االعتداءات االحتاللية على الصحفيين والتي زادات بنسبة 
منذ بداية هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، "وهو ما يؤكد أنها سياسة  041%

ة تتبع ضد الصحفيين باعتبارهم حراس الحقيقة وناقليها الى الرأي العام احتاللية ممنهجة ومقصود
المحلي والعربي والدولي وهو ما يعري االحتالل ويسلط الضوء على جرائمه الوحشية وسياساته 
العنصرية". وبين التجمع أن أربعة وعشرين من الصحفيين قتلوا برصاص االحتالل منذ العام 

لجرحى واألسرى الصحفيين، داعًيا لمحاكمة قتلة الصحفيين، وتقديم ، في حين سقط مئات ا4111
 قادة االحتالل الى القضاء الدولي باعتبارهم مسؤولين مباشرة عن كل ما يرتكب بحق الصحفيين.

 3/5/4102، فلسطين أون  ين
 
 المستوطنون يستخدمون الخنازير في حربهم ضد الفلسطينيين .24

رويون الفلسطينيون وسط وشمال الضفة الغربية، من الخسائر صالح النعامي: يشكو الق  –غزة 
الهائلة التي يتكبدونها جراء الخراب التي تعيثه قطعان من الخنازير البرية، يحرص المستوطنون على 

 نقلها لتقليص قدرة الفلسطينيين على التمسك بأراضيهم.
ير البرية في شاحنات ضخمة، ويؤكد القرويون الفلسطينيون أن المستوطنين يقومون بنقل الخناز 

ويقومون بدفعها وسط الحقول، سيما في ساعات الليل، بهدف تحقيق أكبر قدر من الضرر، مشيرين 
 إلى أن هذه الخنازير تمتاز بشهيتها الكبيرة وأحجامها الكبير نسبيا، ما يفاقم من مستوى الضرر.

ي الريف، سيما في المناطق التي وبسبب القيود التي يفرضها جيش االحتالل على حرية الحركة ف
 تتاخم المستوطنات، فإن قدرة الفلسطينيين على مكافحة الخنازير محدودة للغاية.

من ناحيته قال عماد عباهرة، الرئيس السابق لمجلس "اليامون" المحلي: "إن ظاهرة الخنازير البرية 
والبلدات الواقعة في شمال الضفة باتت تشكل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا على البلدة، وعلى جميع القرى 

" أوضح عباهرة "أن المستوطنين يتعمدون جلب قطعان كبيرة من 40الغربية". وفي حديث مع "عربي 
الخنازير، ودفعها وسط الحقول في أوج المواسم الزراعية، سيما موسم اللوز"، مشيرًا إلى أن "الخنازير 

 تهام المحصول".تقضي على الموسم عبر تكسير أشجار اللوز بعد ال
ونوه إلى أن "الخنازير تقوم بتخريب شبكات المياه والمزروعات في طريقها، بحيث تقضي على كل 
ما تواجهه في طريقها". وأشار عباهرة إلى أن هناك "مخاوف من أن تجلب هذه الخنازير األمراض 

 المعدية، سيما وأنها تشرب من آبار المياه أثناء مهاجمتها المحاصيل".
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ت عباهرة إلى أن المؤسسة األمنية "اإلسرائيلية" متواطئة مع المستوطنين، مشيرًا إلى أن سلطات ولف
االحتالل تمنع استيراد المواد الكيماوية التي تستخدم في إبعاد الخنازير، معتبرًا أن هذه الممارسات 

 .تأتي ضمن حملة شاملة تهدف إلى محاولة طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم
 2/5/4102"، 40موقع "عربي 

 
 " في مخيم البداوي تضامنا مع األسرىالقيودحملة "أحرار برغم  .25
، تضامنا مع األسرى «أحرار برغم القيود»نظمت لجنة مهرجان حق العودة في مخيم البداوي، حملة  

 األطفال في سجون االحتالل االسرائيلي.
ن مخيمي نهر البارد والبداوي موجهة الى وأطلقت الحملة كتيبا يضم رسومات ورسائل أطفال م

 األطفال األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي، والتي سيتم ارسالها عبر الصليب االحمر الدولي.
 2/5/4102المستقبل، بيروت، 

 
 ماجد الزير لـ"قدس برس": المصالحة مدخل للتمسك بالثوابت وعلى رأسها حق العودة .26

لمؤتمر  04الفلسطيني في بريطانيا ماجد الزير أن فعاليات الدورة  باريس: رأى رئيس مركز العودة
 فلسطينيي أوروبا "تمثل نقلة نوعية في عمل المؤسسات الفلسطينية األوروبية".

وأكد الزير في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن اللقاء الفلسطيني السنوي في أوروبا يعني أن 
ين لم ولن يتخلوا عن حقهم في العودة، وأن اختيار فرنسا هدفه مخاطبة األوروبيين الفلسطيني

ومختلف القوى الدولية في العالم، بأن حق العودة مقدس وغير قابل للمساومة، تحت أي شعار كان، 
وأن المصالحة تكون داعما لحق العودة وليس العكس، وهي شرط للتمسك بالقدس وليس للتفريط 

 فيها".
اف: "نحن نعقد هذا المؤتمر في أجواء تصالحية يجب أن تدعم حق العودة والتمسك بالقدس وأض

 وفك الحصار عن غزة"، على حد تعبيره.
 3/5/4102قدس برس، 

 
 شاماًل على األراضي الفلسطينية ثالثة أيام أمنًياا حتالل يفرض طوًقا  .27

امل علــى األراضــي الفلســطينية، الناصــرة: قــررت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي فــرض طــوق أمنــي شــ
 لمدة ثالثة أيام، اعتباًرا من مساء الغد.
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وبحســب بيــان عســكري إســرائيلي نشــرته وســائل اإلعــالم العبريــة؛ فإنــه تقــرر فــرض طــوق أمنــي شــامل 
( وحتـى 5|4على الضفة الغربيـة، بمـا فيهـا مدينـة القـدس، اعتبـاًرا مـن السادسـة مـن مسـاء غـد األحـد )

اء األربعاء المقبل، بمناسبة حلول ذكرى قتلى حـروب ومعـارك إسـرائيل ومـا يسـمى منتصف ليل الثالث
"عيــد االســتقالل"، فــي إشــارة إلــى ذكــرى احــتالل فلســطين السادســة والســتين. وبحســب القــرار العســكري 
الصـــادر عـــن وزارة الحـــرب اإلســـرائيلية؛ فإنـــه لـــن يســـمح للفلســـطينيين بـــدخول األراضـــي المحتلـــة عـــام 

 ن سيتم تعزيز تواجد قوات االحتالل وأفراد الشرطة في أنحاء الدولة العبرية.، في حي0941
 3/5/4102قدس برس، 

 
 الرياضية في مخيمات لبنان العودةشعلة : تطلق "انتماء" .28

-4-4انتماء اطلقت مساء الجمعة  –ضمن فعاليات الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية 
باب والرياضة شعلة العودة بدأ من مخيمات طرابلس بحضور مدير المؤسسة الفلسطينية للش4104

المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان السيد خليل العلي ومندوب المؤسسة في الشمال 
 السيد هيثم اللبابيدي وعديد من الهيئات االدارية واالندية ورياضيين وجمهور من المنطقة.

ة ثم كلمة لمدير المؤسسة السيد خليل العلي الذي اكد ان الشعب وقد افتتح النشاط بإشعال الشعل
عاما من التهجير والنزوح وانه رغم كل الصعاب التي يمر بها الالجئ  22الفلسطيني وبعد 

الفلسطيني في اماكن تواجده في الشتات اال انه ما زال متمسكا بكامل حقوقه المسلوبة، واكد ان 
فه مخيمات لبنان وتستقر في مخيم الرشيدية األقرب الى فلسطين نشاط الشعلة والتي ستمر في كا

هي رسالة الى العالم والى الكيان الغاصب ان الشباب الفلسطيني لم ولن ينسى أرضه ووطنه وما 
زال متمسكُا بحقه بالعودة والتحرير ثم اكد ان مقولة العدو الكبار يموتون والصغار ينسون قد نسفها 

ستبدلها بمقولة كبارنا يموتون لكن صغارنا يكبرون على حب فلسطين واالرض شبابنا من قاموسه وا
 وهم اليوم اشد اصرارُا على العودة .

 3/5/4102المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، 
 
 "دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية/ تكريما للباحث والمناضل أنيس صايغ"كتاب  .29

لباحث والمناضل الفلسطيني د. أنيس صايغ، صدر حديثًا كتاب الدستور: عن لجنة تكريم ا –عمان 
جديد تحت عنوان "دراسات وأبحاث في القضية الفلسطينية/ تكريما للباحث والمناضل د. أنيس 

 صحفة من القطع الكبير، وبغالف مقوى وطباعة أنيقة. 311صايغ"، جاء في 
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بعة أقسام، بحثت في سيرة وثقافة الكتاب الذي جاء صدوره تكريما للمناضل صايغ توزع على س
ومواقف د. صايغ من مختلف الزوايا، كما بحثت في مختلف شؤون القضية الفلسطينية وامتداداتها 
العربية واالقليمية، فقد حمل القسم االول من الكتاب عنوان "حوارات مع صايغ وآراء بعض رفاقه"، 

لقسم الثالث: "البعد القومي للقضية الفلسطينية"، والقسم الثاني: "الصهيونية.. نشأتها وعالقاتها"، وا
على طريق “والقسم الرابع: "رموز عربية وفلسطينية في مقاومة الصهيونية"، والقسم الخامس: 

االستالم"، والقسم السادس: "عالمات الهزائم والخروج على الثوابت القومية"، أما القسم السابع فحمل 
ة"، وشارك في الكتاب ما يقرب من خمسين كاتبا وباحثا، عنوان: "فلسطين ومتطلبات المقاوم

 معظمهم ممن عرفوا د. صايغ عن قرب او عملوا معه.
الكتاب حمل مقدمتين، االولى بقلم السياسي الفلسطيني خيرالدين ابو الجبين والثانية بقلم الباحث عبد 

 هللا حمودة عن اللجنة المكلفة بإصدار هذا الكتاب.
 2/5/4102الدستور، عّمان، 

 
 اختتام معرض التراث الوطني الفلسطيني في لبنان .31

اختتم معرض التراث الوطني الفلسطيني في لبنان، والذي نظمته "جمعية التراث الوطني الفلسطيني" 
جمعية فلسطينية،  75و"تكتل الجمعيات االهلية اللبنانية"، اعماله في قصر اليونيسكو بمشاركة 

ت تعنى بالحفاظ على هوية الزي الفلسطيني، الى منحوتات خشبية وتضمن أشغاال يدوية ومطرزا
تجسد رموزا وطنية وأماكن دينية وتراثية، إضافة الى انواع من المأكوالت التي تحمل طابع الذوق 
الفلسطيني. وكرمت الجمعيات المنظمة للمعرض، مدير قصر اليونيسكو سليمان الخوري ممثال 

 بمساعده نعمة بدوي.
 2/5/4102بيروت،  المستقبل،

 
 تصبح عبثا ئذا لم تدعمها الوحدة الوطنية الفلسطينية والمفاوضاتالسالم  جهودالنسور:  .30

)بترا(: استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور في مكتبه برئاسة الوزراء أمس السبت -عمان 
الثنائية ومستجدات االوضاع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا وبحث معه العالقات 

 على الساحة الفلسطينية.
وأكد النسور ونظيره الفلسطيني خالل اللقاء على ادامة التواصل والتشاور بين البلدين خدمة للقضية 
الفلسطينية. وبينا اهمية البناء على اجتماعات اللجنة العليا االردنية الفلسطينية المشتركة التي عقدت 
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 وتنفيذ االتفاقات التي توصل اليها الجانبان االمر الذي من شانه تعزيز العالقات قبل ايام في رام هللا
 الثنائية وفتح مجاالت اوسع للتعاون المشترك.

واكد الدكتور النسور دعم االردن للشعب والقيادة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  الشقيق وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة

كما أكد دعم االردن للمصالحة الوطنية الفلسطينية التي من شانها دعم الموقف الفلسطيني على كل 
االصعدة. وقال ان قضية فلسطين بالنسبة لنا في االردن تحتل المكان والموقع االول حيث ان محور 

 رتكز وهو الموقف الثابت من القضية الفلسطينية.السياسة االردنية يدور حول هذا الم
واضاف الدكتور النسور ان موقفنا واضح ونحن مع منظمة التحرير الفلسطينية وال نرغب بان نرى 

اتوجه »اي خالفات بين اخواننا الفلسطينيين الن هذا االمر يسوئنا ويسوء القضية الفلسطينية مضيفا 
مؤكدا » الشيء الذي يعذبهم يعذبنا ويبعدهم عن تحقيق اهدافهم  الى ابناء الشعب الفلسطيني بان هذا

 ان هذه الخالفات مدانة ويجب ان ننتهي منها.
وأعرب النسور عن اعتقاده بان كل جهود السالم واالتصاالت والمفاوضات تصبح عبثا إذا لم تدعمها 

تنا ورجاؤنا ان يتم االلتزام دعو »الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني وقال 
مؤكدا ان االمة العربية واالسالمية كلها ستدين من يعوق « باالتفاق الذي تم توقيعه وان يتم تنفيذه

 تنفيذ هذا االتفاق.
  2/5/4102الدستور، عمان، 

 
 
 "ئسرائيل" لم تتبع األعراـ الدبلوماسية بشأن مقال أبو جابر سفارةالمومني:  .32

اونة: أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمود الطر  -عمان 
محمد المومني أنه كان حريا بالسفارة اإلسرائيلية أن تتحدث الى وزارة الخارجية األردنية، بشأن مقال 
وزير الخارجية األردني األسبق كامل أبو جابر، وكذلك في أي شأن آخر، وأن "تتبع األعراف 

 اسية المعمول بها بين الدول".الدبلوم
وأشار المومني، في تصريحات إلى "الغد" أمس، الى أن "حرية التعبير والرأي في المملكة تستند الى 

 الدستور والقانون"، الفتا الى أنها من "الثوابت األردنية".
 2/5/4102الغد، عّمان، 
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 عن حق العودة بديلطاهر المصري:    .33
ي:  اكد رئيس مجلس االعيان السابق طاهر المصري بأن االردن لن د.ماجد الخضر  -الزرقاء 

يكون وطنا بديال للفلسطينيين وان الفلسطينيين وطنهم فلسطين وال بديل عن االرض المقدسة، 
واضاف أن الشعب االردني متحد ومتماسك وان حادثة االعتداء على القاضي زعيتر بينت أن 

شمية، مؤكدا ان حق العودة هو حق مقدس وال احد من ابناء االردنيين يسيرون خلف قيادتهم الها
فلسطين يقبل التخلي عن وطنه. واكد على ضرورة ايجاد تحرك سياسي مستند إلى القواسم المشتركة 
ومنها "الحفاظ على الهوية االردنية على االرض االردنية بقدر الحفاظ على الهوية الفلسطينية على 

ن الوطن البديل "مشروع اسرائيلي ال يتحقق إال إذا رفض الفلسطيني االرض الفلسطينية". وأكد أ
 البقاء في فلسطين أو وافق االردني على استقباله، وهذا مستحيل".

 2/5/4102الرأي، عّمان، 
 
 عًمان: "نقابة الصحفيين" تثمن رفض صحيفة "الجوردن تايمز" طلبًا ئسرائيليًا لنشر اعتذار .34

ابة الصحفيين موقف رئيس تحرير صحيفة الجوردان تايمز الناطقة بترا:  ثمن مجلس نق –عمان 
باللغة اإلنجليزية الزميل سمير برهوم الرافض للطلب اإلسرائيلي بنشر اعتذار عما ورد في مقال وزير 
الخارجية األسبق الدكتور كامل أبو جابر الذي نشر في الصحيفة مؤخرًا، وأورد فيه معلومات وحقائق 

 ها أي نوع من معاداة السامية، كما أدلى الجانب اإلسرائيلي.تاريخية ليس في
وأكد المجلس مساندته ووقوفه الى جانب الصحيفة ورئيس تحريرها والزميالت والزمالء العاملين فيها 
ورفضهم للطب اإلسرائيلي، مشيرًا الى أن ما ورد في المقال يقع في إطار حرية الرأي والتعبير 

الدولية. وبين المجلس أن اسرائيل كيان عنصري األكثر معاداة للسامية، المكفولة في المواثيق 
وانتهاكًا لحقوق اإلنسان، فضاًل عن كونه كيان احتالل بغيضا يمارس سياسات الفصل العنصري 
يوميًا، الى جانب ارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتشريده من أرضه، ومصادرته لها، 

 حقوق األشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني.وتنكره المستمر ل
 2/5/4102الغد، عّمان، 

 
 "مجموعة العمل": الداخلية اللبنانية تمنع الفلسطينيين المهجرين من سوريا من دخول لبنان .35
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وكاالت: أصدرت الداخلية اللبنانية قرارًا يمنع دخول الفلسطيني السوري إلى لبنان وأوعزت  -بيروت 
لسورية المعنية بوقف إعطاء تصاريح السفر إلى لبنان ألصحاب الهوية الفلسطينية إلى السلطات ا

 السورية، وضرورة طلب موافقة مسبقة من األمن العام اللبناني قبل منح التصريح.
وأوضحت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان صحفي، أنه بموجب القرار الجديد، 

لسطينيي سورية سيكون حصرًا ألصحاب الحاالت الخاصة، ويقرر فإن الدخول إلى لبنان من ف
 الدخول موظفو الحدود عند منطقة المصنع الحدودية.

وبدورها أوقفت شعبة فلسطين للهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية السورية في منطقة عين كرش 
البت بموافقة مسبقة من األمن بدمشق منح تصاريح سفر إلى لبنان لالجئين الفلسطينيين السوريين وط

العام اللبناني قبل منح التصريح. كما حصرت خروجهم إلى لبنان عن طريق المصنع الحدودي في 
 دمشق وبجواز سفر إلى لبنان.

 2/5/4102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 سوريًا وفلسطينيًا حاولوا مغادرة مطار بيروت بجوازات مزورة 29األمن اللبناني يوقـ  .36

شخصا من  49ليال أبو رحال: أعلنت المديرية العامة لألمن العام اللبناني توقيفها أمس  -بيروت 
السوريين ومن الفلسطينيين الالجئين في سوريا، في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولتهم 

 مغادرة البالد دفعة واحدة بموجب جوازات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية.
ان صادر عنها، إلى أنه "بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية أحيلوا إلى القضاء وأشارت، في بي

المختص الستكمال اإلجراءات القانونية". ورفضت مصادر األمن العام اللبناني اإلفصاح لـ"الشرق 
األوسط" عن هوية البلد الذي كان الالجئون السوريون الفلسطينيون ينوون التوجه إليه، مفضلة "ترك 
التحقيقات تأخذ مجراها"، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن وجهتهم كانت "بلدا أفريقيا عربيا". وغالبا 
ما يحاول الالجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان استخدام مطار بيروت للعبور إلى بلدان عربية 

دان األوروبية طلبا وسيطة، وبشكل خاص إلى ليبيا، تمهيدا للسفر منها بطريقة غير شرعية إلى البل
 للجوء السياسي واإلنساني فيها.

 2/5/4102الشرق األوسط، لندن، 
 

 مظلوم وأبو كسم: زيارة الراعي للقدس واجب ولن يلتقي أي مسؤول ئسرائيلي .37
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الحياة: شدد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم على أن مرافقة البطريرك بشارة  –بيروت 
يس الى القدس هي "زيارة رعوية وكنسية كواجب عليه، ألنه كاردينال في الكنيسة الراعي البابا فرنس

 الجامعة، ومن واجبه أن يكون موجودًا في مثل هذه المناسبة إلى جانب البابا".
البطريرك لديه ابرشية مارونية في االراضي المقدسة، وال يمكن ان »وأكد مظلوم للـ "ال بي سي" أن 

من أوروبا ليزور الناس، وأال يكون المسؤول عن الموارنة موجودًا في استقباله". يأتي البابا فرنسيس 
وقال: "إسرائيل ليست في حاجة الى ذرائع لتستغل أي شيء لمصلحتها إعالميًا، وال يمكن احدًا أن 

 يزايد على البطريركية باعتبار اسرائيل دولة ظالمة ومغتصبة وهجرت شعبًا من أرضه".
مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم الخوري عبده أبو كسم من لورد، حيث يواكب من جهته، أوضح 

زيارة الراعي، أن : الزيارة تأتي أواًل في إطار استقباله البابا على أراضي النطاق البطريركي، وليس 
في إطار مرافقته في عداد الوفد البابوي. ثانيًا لن يلتقي غبطته أي مسؤول إسرائيلي، والحديث عن 

 التطبيع وما سوى ذلك مما ينشر ويذاع من تحليالت عار من الصحة.
 2/5/4102الحياة، لندن، 

 
 للتصالح مع "ئسرائيل" بشروطهاتركيا تتمسك  .38

خليل مبروك: نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية في نسختها اإلنجليزية  -إسطنبول 
قدس، أكد فيه أن أنقرة وتل أبيب األربعاء الماضي تصريحا منسوبا إلى مصدر سياسي في ال

 ستعلنان اتفاق مصالحة والعودة إلى تطبيع العالقات بينهما في غضون أسبوعين.
لكن مصادر رسمية تركية أكدت أن أي تقدمٍّ في العالقات بين الجانبين سيبقى رهنا بتحقيق الشروط 

 التركية الثالثة.
سرائيل قوتان مهمتان في اإلقليم، وقال جاهد توز مستشار نائب رئيس الحكومة التركية  إن بالده وا 

ن التغييرات الكثيرة والمستجدات في المنطقة تفرض عليهما التقدم في العالقات بينهما إيجابيٍّا، لكنه  وا 
 ذكر أن تركيا لن تتنازل رغم ذلك عن أي من شروطها الثالثة.

ئي ويقوم على رفض تركيا أن الموقف التركي تجاه إسرائيل مبد -في حديث للجزيرة نت-وأوضح 
لالعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، خاصًة في مجاالت االستيطان وتهويد القدس وحفر 

 األنفاق أسفل المسجد األقصى المبارك.
ويؤكد جاهد توز أن العالقات بين الطرفين ال يمكن أن تنتهي كليا، لكنها ستبقى في مجاالت 

 من سياستها تجاه المنطقة بشكل عام. محدودة ما لم تغير إسرائيل
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من جانبه يعبر عزت شاهين منسق العالقات الدولية والدبلوماسية في هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
( عن ثقته بأن الحكومة التركية ستواصل التمسك بشروطها مهما IHHاإلنسان والحريات التركية )

 تزايدت عليها الضغوط.
األتراك يدعمون الحقوق الفلسطينية ويرفضون إعادة العالقات مع  من %91ويؤكد أن أكثر من 

 إسرائيل إلى ما كانت عليه دون تحقيق الشروط الثالثة.
 2/5/4102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 عداء السعودية لقوى اإلسالم السّني عندراسة ئسرائيلية  .39

دية ترى في جماعة "اإلخوان : قالت دراسة "إسرائيلية" حديثة إن السعو 40عربي  –القدس المحتلة 
المسلمين" وجماعات "اإلسالم السني" بشكل عام تهديدًا على نظام الحكم فيها، على اعتبار أن نجاح 

 هذه الجماعة قد ينسف المسوغات الدينية التي يستند عليها نظام الحكم لتبرير وجوده.
لجامعة تل أبيب أن الموقف من  وجاء في الدراسة الصادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي"، التابع

جماعة اإلخوان المسلمين أصبح أحد العوامل المؤثرة في عالقات الرياض الخارجية، مشيرة إلى أن 
 الخالف الكبير مع دولة قطر ينبع من هذه القضية على وجه الخصوص.

يس من مجلة "مباط عال"، التي أصدرها المركز الخم 540ونوهت الدراسة التي نشرت في عدد 
الماضي إلى أن السعودية تحاول صياغة مجلس التعاون الخليجي من أجل تسهيل مهمة مواجهة 

 التحديات التي تالقيها، والمتمثلة في خطر اإلسالم السني والتحدي اإليراني.
وأضافت الدراسة: "لقد اكتشفت القيادة السعودية الهرمة أنه في غضون أعوام عدة ستجد نفسها في 

وخطيرة تهدد استقرار نظامها، وهو ما دفعها لمحاولة إقناع الدول األخرى بفكرة تحويل بيئة معادية 
 مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد سياسي كامل".

وأشارت الدراسة إلى أن محاوالت السعودية تهيئة مجلس التعاون الخليجي ليقوم بدور مهم في 
 دول الخليجية قد باءت بفشل كبير.مواجهة التحديات التي تتعرض لها أنظمة الحكم في ال

وأشارت الورقة إلى إنه على الرغم من أن الدول الخليجية تتفق على الخطورة التي تمثلها إيران على 
استقرارها، إال إن تعاطيها مع إيران يتأثر بجملة مختلفة من العوامل، وهو ما نتج عنه سياسات 

 متفاوتة.
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تحاول التوفيق بين رغبتها في عدم خوض مواجهة مباشرة  وشددت الدراسة على أن الدول الخليجية
مع إيران، وفي ذات الوقت تخشى من خضوعها "إلمالءات السعودية"، سيما على صعيد العالقات 

 الخارجية. 
وأكدت الدراسة أن هناك غضبا سعوديا عارما على سلطنة عمان بسبب دورها الفاعل في 

 وهي االتصاالت التي قادت إلى اتفاق جنيف.االتصاالت السرية بين إيران والغرب، 
وأشارت الدراسة إلى أن السعودية وجدت في مصر بعد االنقالب مشروع لشريك لها في مواجهة 
التحديات االستراتيجية، عالوة على أن السعودية تدرس فكرة االستعانة بجنود أردنيين ومغاربة، مشيرة 

 ن لقاء إرسال القوات األردنية للعمل هناك.إلى أن دول الخليج دفعت أموال كبيرة لألرد
وزعمت الدراسة أن الجنود األردنيين نفذوا عمليات عسكرية داخل دول الخليجية بناًء على طلب 

 حكوماتها.
وأشارت الدراسة إلى أن دواًل خليجية أحبطت توجهًا سعوديًا لضمن األردن والمغرب لالتحاد، حيث 

صادية لالنضمام، إلى جانب تخوفها من إمكانية تأثر مكانتها في خشت هذه الدول من التبعات االقت
 االتحاد على خلفية هذا التطور.

 3/5/4102"، 40موقع "عربي 

 
 تونسيون يشاركون في مؤتمر فلسطينيي أوروبا في باريس وحقوقيونسياسيون  .41

ينيي أوروبا لمؤتمر فلسط 04شاركت شخصيات سياسية وحقوقية تونسية في فعاليات الدورة باريس: 
في العاصمة الفرنسية باريس سواء بالحضور أو بالمساهمة المباشرة في الكلمات جلسات المؤتمر 
المختلفة. وقد كانت نائب المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي أبرز السياسيين المشاركين 

إلى جانب القضية  بإلقائها كلمة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر أكدت فيها وقوف الشعب التونسي
لى جانب الالجئين منهم بصفة خاصة وأكدت تأييدها لهم في تمسكهم بحق  الفلسطينية عامة، وا 
العودة. كما شارك في المؤتمر مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية الحقوقي أنور الغربي 

 الحقوقية  بمحاضرة شدد فيها على أهمية التمسك بحق العودة كمطلب حقوقي، ودعا المنظمات
 

الدولية إلى مناصرة الفلسطينيين عامة في مواجهة االحتالل، والعمل على دعم مطالب رفع الحصار 
 المفروض ظلما على قطاع غزة ومناصرة الالجئين في مطلبهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

 3/5/4102قدس برس، 
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 األدنى في أي اتفاق مسؤول أميركي: "ئسرائيل" لن تمنح الفلسطينيين الحد .40

اإلسرائيلية آرون ميلير، إن  -وكاالت: قال الخبير في مفاوضات السالم الفلسطينية  -القدس 
"إسرائيل ليست مستعدة للموافقة على منح الحد األدنى مما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون في أي 

 اتفاق سالم في الوقت الراهن".
ويلسون" ومسؤول قسم الشرق األوسط في المركز، ردًا  وأضاف ميلير، نائب رئيس "مركز ودروو

على سؤال من يتحمل مسؤولية فشل المفاوضات، إنه "ال أحد من األطراف الثالثة )الواليات المتحدة 
سرائيل والفلسطينيين( مستعدا لدفع الثمن المطلوب للتوصل إلى اتفاق سالم، وبالتالي كان محكومًا  وا 

منذ استئنافها قبل تسعة أشهر رغم مساعي جون كيري الحثيثة للتوصل  على هذه المفاوضات بالفشل
 إلى اتفاق إطار يبقي المفاوضات على قيد الحياة.

اإلسرائيلية، قال  -وفيما يتعلق بمستقبل ومستوى االنخراط األميركي في عملية السالم الفلسطينية 
وقفة، أعلن أيضًا أنه سيبقى منخرطًا ميلير: "أعتقد أن تصريح الوزير جون كيري وا عالنه عن اتخاذ 

في عملية السالم بشكل مباشر، مضيفا "ولكن، يصعب تخيل تجدد المفاوضات قبل االنتخابات 
 األولى". 4105(، أو في أشهر عام 4104النصفية )انتخابات الكونجرس تشرين الثاني 

 2/5/4102األيام، رام هللا، 
 
 ترفض انضمام جماعة جي ستريت الليبرالية الرئيسية األميركيةالجماعات اليهودية  .42

صوت ائتالف يضم الجماعات اليهودية األميركية الرئيسية برفض انضمام جماعة جي ستريت 
 الليبرالية، فيما عبر عدد من المنظمات التي توصف بأنها معتدلة عن إحباطها من القرار.

يبلغ ثلثي األعضاء من بين أعضاء  وقال االئتالف إن التصويت الذي جرى األربعاء في نيويورك لم
المؤتمر الخمسين التي يتطلبها االنضمام. وأضاف أنه بحث أمر انضمام جي ستريت لعدة أشهر، 

 مشيرا إلى أنه سبق أن قدمت منظمات طلبات لالنضمام دون الحصول على التأييد الالزم.
ي مالكولم هوينلين أن وجاء في بيان أصدره رئيس المؤتمر روبرت سوغرمان والرئيس التنفيذ

 العضوية الحالية للمؤتمر تضم منظمات تمثل شرائح عريضة من الطائفة اليهودية األميركية.
 وعبر البيان عن ثقته في أن المؤتمر سيواصل تقديم رؤية توافقية في القضايا القومية والدولية

 المهمة مثلما كان عليه الحال في السنوات الخمسين الماضية".
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قابل عبر عدد من الجماعات اليهودية الليبرالية األخرى عن معارضتها للقرار، وقالت جي وفي الم
 ستريت إن التصويت دلل على األسباب الرئيسية التي أنشئت من أجلها المنظمة ابتداء.

وذكرت في بيان أن شرائح كبيرة من الطائفة اليهودية األميركية تشعر بأنها ليس لها وجود أو صوت 
 هياكل التقليدية.داخل ال

 4/5/4102الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 : القضية الفلسطينية جامعة للعرب والمسلمينالدنماركيالمجلس اإلسالمي  .43

أشاد رئيس "المجلس اإلسالمي الدنماركي" عبد الحميد الحمدي، بفعاليات الدورة الثانية عشر باريس: 
باريس، مؤكدًا أن القضايا التي ناقشها  لمؤتمر فلسطينيي أوروبا المنعقد في العاصمة الفرنسية

المؤتمر هي "قضايا عادلة وتمّثل القاسم المشترك ليس بين الفلسطينيين وحدهم، بل وبين كل أحباء 
 فلسطين من العرب والمسلمين وأحرار العالم"، وفق وصفه.

د حوله وقال الحمدي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، "فلسطين ال زالت هي الجامع الذي يتوح
العرب والمسلمون"، مضيفًا "لقد جئنا من كوبنهاغن من أجل فلسطين والقدس واألقصى مسرى نبي 
اإلسالم عليه الصالة والسالم، جئنا ألننا نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن 

الظالم في المقدسات، كما أننا نريد البعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها بأن مناصرة الظلم و 
 فلسطين هو أمر غير معقول وأن التوقف عنه أمر واجب"، كما قال.

وأضاف "كل ما نتمناه أن يرسل هذا المؤتمر إلى قادة الشعب الفلسطيني من السياسيين برسالة تؤّكد 
نما أيضًا  على أن الوحدة الوطنية هي مطلب واجب وشرعي، ليس فقط لحماية النفس وحدها وا 

 فلسطينية التي تتعّرض لمشاريع تصفية".لحماية األرض ال
 3/5/4102قدس برس، 

 
 اإلسرائيلي المحتلالتفاوض مع  .44

 د.عصام شاور
ال مانع من التفاوض مع حركة حماس  7/5/4104قال المسئول اإلسرائيلي يائير لبيد يوم السبت 

"، أقوال لبيد فقد فاوضنا منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي وكانت منظمة خطيرة و" إرهابية
جاءت ردًا على سؤال صحفي وليس ردا على طلب من حماس التي ما زالت ترفض مبدأ التفاوض 

 مع العدو اإلسرائيلي.
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تصريحات لبيد أثارت بعض الردود الفلسطينية وخاصة من جانب التيار اإلسالمي وعادة ما يقصد 
صول على مبتغاه، فهم يطلقون بالونات الجانب اإلسرائيلي استدراج الفصائل الفلسطينية إعالميا للح

االختبار ويرصدون تأثيرها، وفي إحدى المرات لم يعلق أي فلسطيني على خبر نشرته صحيفة 
عبرية فما كان منها إال التأكيد بخبر آخر على التجاهل الفلسطيني التام وكأن المطلوب منا أن نعلق 

 على كل شيء يصدر عن صغيرهم وكبيرهم.
ي قطاع غزة علق على أقوال لبيد قائال: " إن مجرد التفاوض مع االحتالل فهذا اعتراف أحد القادة ف

بوجوده على األراضي المحتلة، مؤكدًا أنها قضايا منتهية وال يمكن أن تخدعنا فمواقفنا ثابتة ولن 
 نعترف بـ"إسرائيل". 

يا لست واثقا من أن نحن على ثقة بأن الحركات اإلسالمية لن تعترف بـ" إسرائيل" ولكنني شخص
حركة حماس لن تفاوض المحتل اإلسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فالتفاوض مع 
المحتل ال يعني االعتراف بشرعية احتالله لألراضي الفلسطينية إذا كان ذلك المقصود من " 

ة وبين وهناك فرق بين رفض التفاوض مع المحتل اإلسرائيلي ألسباب شرعي“ االعتراف بوجوده
رفضها للقناعة بعدم جدواها وخاصة بعد تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، كما انه يوجد فرق بين 
التفاوض على أساس التنازل عن الحقوق والثوابت واالعتراف بشرعية االحتالل أو التفاوض دون 

 المساس بما ذكر وغيره من المحظورات.
فاوض مع حركة حماس ال قيمة له على اإلطالق وقد ما قاله لبيد ومن سبقه من األعداء حول الت

كتبنا في ذلك الكثير، ولكن من المهم ان تكون التصريحات من الجانب الفلسطيني وخاصة من 
المنتمين إلى التيار اإلسالمي مضبوطة شرعيا وسياسيا حتى ال تكون حجة على صاحبها وعلى 

جيد أن نتعلم تجاهل بالونات االختبار اإلسرائيلية التيار الذي ينتمي إليه في يوم من األيام، ومن ال
 إلغاظتهم وتفويت الفرصة عليهم.

3/5/4102فلسطين أون  ين،   
 
يران  .45  المياه في أفريقيا وصراعئسرائيل وا 

 منى عبد الفتاح
يمثل الصراع على المياه في أفريقيا بكافة دوافعه وقودا عظيما لالشتعال بين العديد من الدول. وما 

يران في هذه القضية يدّل على الضعف الذي ُمنيت به الدول المشاطئة يظهر  ه الصراع بين إسرائيل وا 
للبحر األحمر في جزئها األفريقي وعدم مقدرتها على طرح أي نوع من المعالجات أو الحلول 
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للمشكلة، كما يعكس العجز عن التصدي لها نظرا إلفالس مضمار السياسة وتكلفتها الزهيدة مقارنة 
 بما يمكن أن تقدمه هذه الدول من االهتمام بقضايا أخرى.

ذا كان هناك اعتقاد بأّن النفط الذي يمكن استبداله وتعويضه بموارد اقتصادية أخرى قد تم تسييسه،  وا 
 فإّن هذه الحالة تنطبق على المياه بصورة واضحة ومما يزيد من خطورتها هو انعدام البديل.

 
 يةاستراتيجية ئسرائيل البحر 

يختلف الوضع بالنسبة للصراعات والخالفات المائية عندما يكون قائما فيما بين دول المنطقة، عنه 
 عندما تدخل إلى المسرح دولة أخرى تقف في نقطة المتحفز لالنقضاض مثل إسرائيل.

أي حدود أو نقطة وصول إلى مياه البحر األحمر، ولم يتم ذلك  0949لم تكن إلسرائيل حتى عام 
مما شجعها لالتجاه جنوبا والسيطرة على  0949فبراير/شباط  44بتوقيع اتفاقيات الهدنة في إال 

 نقطة تم فيما بعد إنشاء ميناء إيالت عليها.
، على امتياز المرور عبر مضيق 0952حصلت إسرائيل إبان العدوان الثالثي على مصر في عام 

أفريقيا ثم إلى المحيط الهندي إلى آسيا. هذا تيران وخليج العقبة باتجاه البحر األحمر لتعبر إلى 
األمر ساعدها في خلق وضع أقرب إلى األمر الواقع فما كان من بعض الدول األفريقية إال أن 

 هرولت لتوسع نطاق عالقاتها السياسية والعسكرية واالقتصادية معها.
قرار الرئيس الراحل  وقامت باحتالل شبه جزيرة سيناء بعد 0923أعلنت إسرائيل الحرب على مصر 

جمال عبد الناصر، إغالق مضيق تيران بوجه المالحة اإلسرائيلية، حتى توصلت إلى فتح المضايق 
 واالستفادة منها.

وهي إغالق مضيق باب المندب جنوبا في وجه المالحة  0937قامت مصر بخطوة أخرى في حرب 
لتبني استراتيجية بحرية تمثلت في  اإلسرائيلية. ولمواجهة خطر الحصار البحري، اضطرت إسرائيل

نشر قوة بحرية قادرة على مواجهة أية تهديدات جديدة في مواقع هامة في البحر األحمر، وعلى 
األخص في مدخله الجنوبي وفي جيبوتي، واستخدام قناة السويس وألول مرة لمرور الغواصات 

 والقطع البحرية اإلسرائيلية.
بالدخول في حالة تشابك مع المصالح السياسية واالستراتيجية لم تكتف إسرائيل بذلك بل قامت 

واالقتصادية بالبحر األحمر لدول مثل الواليات المتحدة والدول األوروبية ودول إقليمية مثل جيبوتي 
 وكينيا.
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 0931سبتمبر/أيلول  03استمر ذلك الوضع عدة سنوات إلى أن تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 
 صري األسبق محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل األسبق مناحيم بيغن.بين الرئيس الم

نصت االتفاقية على تمتع إسرائيل بحق المرور بقناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس 
 والبحر المتوسط، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة.

ره الجنرال يعقوب عميدرور من معهد أبحاث األمن القومي في يونيو/حزيران ويتضح هذا فيما نش
م، حيث بّث مخاوف إسرائيل من تطور العالقات بين دول شرق أفريقيا مثل إثيوبيا وأوغندا 4101

وكينيا ككتلة واالتجاه بها نحو التحالف االستراتيجي بما فيها دولة جنوب السودان المنتظرة من 
حية أخرى تعاظم دور إيران لدعم دول أخرى في المنطقة وحركات موالية لها داخل ناحية، ومن نا

 هذه الدول.
وال تخفى األهمية االستراتيجية لموقع هذه المنطقة بالنسبة إلسرائيل واألهمية االقتصادية حيث يشّكل 

 البحر األحمر ممرا بحريا هاما للتجارة اإلسرائيلية وتعزيز وجودها.
كافة اإلجراءات لتعزيز وجودها األمني في عدة دول مثل إثيوبيا التي تعتبر دولة  اتخذت إسرائيل

أساسية من الناحية االستراتيجية وتنبع أهميتها بالنسبة إلسرائيل من مجاورتها لدول عربية، ولموقعها 
لى قناة السويس.  المطّل على مسارات إبحار السفن إلى ميناء إيالت وا 

وثيقة سمحت على إثرها إثيوبيا بوجود عسكري إسرائيلي في أراضيها. كما  وتربط الدولتين عالقات  
دعّمت إسرائيل من عالقتها مع كينيا وجيبوتي وعلى الساحل الصومالي، وهذا االنتشار العسكري 
اإلسرائيلي البحري والجوي ينطلق من متطلبات المواجهة مع تعاظم الوجود اإليراني في شرق أفريقيا 

 ريتريا خصوصا.عموما وفي إ
 

 مواجهة على صفحة المياه
نسبة لما تمثله أفريقيا من عمق استراتيجي للشرق األوسط، فقد ظّلت القارة في دائرة االهتمام 

 لالستراتيجية اإلسرائيلية ودبلوماسيتها المزدوجة.
ائل وما فتئت إسرائيل تجتهد في كسر الحصار العربي عليها تارة، وتلتف حوله مستخدمة كل الوس

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالستخباراتية تارة أخرى حتى وصلت بمساعدة العرب أنفسهم إلى 
 خلق فراغ عربي في أفريقيا.
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ومما ساعد إسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها في أفريقيا هو حصولها على عملية التسوية السياسية 
إلى تأمين وجودها بما يمكن أن ُيسمى تطبيقا  ، والتي أّدت0990السلمية بمؤتمر مدريد للسالم عام 

 عمليا لنظرية ملء الفراغ الذي خّلفه العرب بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
أسست إيران بالمقابل حديقتها الخلفية في السودان وعينها على البحر األحمر الممتد جنوبا من 

مائية العالمية ألّنه يصل البحر األحمر بخليج مضيق باب المندب الذي ُيعتبر من أهم الممرات ال
 عدن وبحر العرب وصوال شماال إلى قناة السويس حيث تطّل من هناك عيون العدو اللدود.

ولكي تخلق إيران ممرات بحرية تمّكنها من وضع يدها على مناطق حيوية واستراتيجية ومن ثم تخدم 
الطريق البحري على إسرائيل، قامت إيران عبر أطماعها التوسعية بعد السيطرة على المضيق وقطع 

ميناء عصب اإلريتري ومضيق باب المندب بإرسال المساعدات واألسلحة لتزويد الحوثيين في اليمن 
 قبل الثورة هناك.

كما استخدمت إيران خليج عدن بالقرب من القرن األفريقي لتزويد اإلسالميين المتشددين في 
 سكري.الصومال بالسالح والعتاد الع

ومن البديهي االعتقاد بأّن اختراق إيران لليمن بدعم متمرديها ومحاذاتها للسواحل الصومالية لم يكن 
ليتم بدون مساعدة دولية ما من بعض دول المنطقة، فكثير  من دول القرن األفريقي تسعى بعد جني 

ن لم يكن هذا الحليف إسرائيل فع  دوتها إيران.ثمار هذه العالقة ألن يكون لها حليف، وا 
إّن هذه السياسة التي تنتهجها إيران هي في مجملها سياسة ذرائعية، فحين تطمح إلى خلق منفذ 
استراتيجي للنفط والغاز اإليرانيين فإّن رغبتها األصيلة في مّد نفوذها بمنطقة القرن األفريقي هو في 

يهدف بشكل أساسي وواضح الحقيقة محاولة جادة لمواصلة مشروعها التوسعي في المنطقة والذي 
 إلى السيطرة على منطقة البحر األحمر.

 
 تطورات صراع المياه

دخلت إسرائيل إلى أفريقيا من بوابة المساعدات وتعتبر زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
إلى عدة دول أفريقية من بينها  4119ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف عام 

بعض دول حوض النيل التي بينها وبين مصر خالف حول حصص مياه النيل بمثابة اصطياد في 
 الماء العكر.
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ففي كينيا أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي جملة مساعدات في مجال الري والزراعة، ولم تنس كينيا 
رة المخطوفة بالطبع أفضال إسرائيل في مساعدتها في محاربة اإلرهاب كما في قضية تحرير الطائ

 في مطار عينتيبي في أوغندا، وتسليم مواطنين ألمان عملوا في خدمة ما أسمته اإلرهاب الفلسطيني.
ثم وصل ليبرمان محطة نيجيريا إحدى أكبر وأغنى وأهم الدول األفريقية والتي توجد بها مجموعة 

البنية التحتية، باإلضافة إلى كبيرة نسبيا من رجال األعمال اإلسرائيليين الناشطين في مجال الزراعة و 
اعتبار نيجيريا هدفا لصادرات األسلحة اإلسرائيلية. وبالرغم من ُبعد نيجريا نسبيا عن مصادر المياه 

 األفريقية إال أّن التركيز العسكري واالستخباراتي جاء إلحاطة وتطويق دول حوض النيل.
فكرة "تدويل األنهار المشتركة" أو ولكن أخطر ما رّوج له ليبرمان خالل زيارته تلك هو عرض 

"خصخصة المياه" على األمم المتحدة بتوصية إلى البنك الدولي لدراستها بدعوى منع قيام حروب 
 مياه.

من عقود المياه والصرف الصحي الخاصة  %74المضحك المبكي أّن البنك الدولي الذي تعاني 
ديدة هو من أعلن مؤخرا اعتماد ، من صعوبات ش4101و 4111بمشروعاته في الفترة ما بين 

 التوصية وتبنيها.
ووجه السخرية يتمثل في أّن البنك الدولي الذي تقوم على عاتقه حّل مشاكل التنمية في البلدان 

 النامية عن طريق تقديم القروض والموارد والمشاريع هو من يوصي بخصخصة إدارة المياه.
لنامية فاستجابت، بيد أن هذه االستجابة تعتبر تجاهال يبدو أّن هذه التوصية أطربت عددا من الدول ا

للتحدي األساسي المتمثل في معالجة ندرة وتلوث المياه، وفي ظروف أسوأ الصراعات على 
 الحصص منها كما يحدث اآلن في نهر النيل.

كان عالج أزمات المياه من قبل يتم في إطار يضمن التعايش السلمي لضمان سريان هذا الشريان 
حيوي بطرق آمنة، بالسعي نحو إيجاد سبل التعاون بدال من الصراع واالقتتال إال أّن دخول المياه ال

في مربع السياسة حّولها من مصدر حياة إلى دافع للموت، فالتعامل مع أزمة المياه أصبح تحديا 
 آخر من التحديات السياسية العديدة.

يران ونفاذهما إلى دول أفريقي ا ومحاولة السيطرة على منابع النيل والممرات على وبتدخل إسرائيل وا 
 البحر األحمر يحّولها إلى أزمة عسكرية.

ما يمكن إدراكه بشكل واضح هو أّن مشاكل المياه في أفريقيا ليست بسبب الندرة وحدها ألّن الندرة 
ّن اإلدراك تنشأ على نحو مصطنع بسبب العمليات السياسية، ولكنها تشكل قضية أمنية بامتياز. إال أ
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نما بصورة تعكس المنافسة الجيوسياسية  الذي جاء متأخرا هو أّن أمن المياه ال يظهر بشكل مطلق وا 
 الدولية المحتدمة حولها.

ّنما حّولها  وهذا الوضع لم يحّول المياه في أفريقيا إلى محركات للصراع بين الحدود الدولية فحسب، وا 
 إلى صراع عابر للقارات.

0/5/4102لدوحة، الجزيرة نت، ا  
 
 
 الفلسطينية والوطنية"ئعالن غزة"  .46

 علي جرادات
لم يخامر الفلسطينيين، في أماكن وجودهم كافة، شك في أن انقسام قيادتهم السياسية خالل السنوات 
السبع الماضية، كان ربحًا صافيًا لالحتالل وسياسات حكوماته التوسعية العدوانية. وقد جاءت ردود 

الهستيرية على "إعالن غزة" كخريطة طريق لتنفيذ اتفاقات إنهاء هذا االنقسام المدمر  قادة "إسرائيل"
لتقطع الشك باليقين، وتؤكد أن ال حركة "فتح"، وال حركة "حماس"، بما في داخل كل منهما من 
تيارات ومراكز قوى، تستطيع منفردة أن تشكل طريقًا للخالص الوطني، حيث لم تسفر سنوات 

السبع عن إضعاف المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية وتشويه صورتها وضرب قيمها انقسامهما 
وثوابتها ومرتكزاتها الثقافية والسياسية واألمنية والنضالية، فحسب، بل أسفرت أيضًا عن إضعاف دور 
ومكانة ووزن وهيبة كل من الحركتين، إن على الصعيد الداخلي، أو، )وهنا األهم(، على صعيد 

دارة الصراع معه . هنا ثمة درس ال يمكن للنخب القيادية الفلسطينية بألوانها مجابه ة االحتالل وا 
استيعاب كامل معانيه، وهضمها، والتعلم منها، وبناء السياسة، خطابًا وممارسة، على أساسها، إال 

اها باستعادة االنضباط الكامل لشروط خصوصية الوطنية الفلسطينية، عمومًا، ولمقتضيات محتو 
 الشعبي خصوصًا. لماذا؟

في معمعان مئة عام من المواجهة الشاملة بين الشعب الفلسطيني بعمقه القومي العربي والتحرري 
العالمي، والمشروع الصهيوني االستيطاني اإلحاللي بارتباطاته ووظائفه االستعمارية، تبلور المحتوى 

ينضب، ودافعية متجددة، لكفاح وطني  الشعبي للوطنية الفلسطينية، وتعمق، وتحول إلى نبع ال
مديد، يحركه حلم ال يموت وتطلعات تحررية ال تنطفئ. "فشعب فلسطين سيظل يثور جياًل بعد جيل 
إلى أن تتحرر فلسطين". هذا ما جاء في إحدى رسائل القائد الفلسطيني الكبير الشهيد عبد القادر 

سطيني لم يظفر بالنصر الحاسم بعد، لكنه الحسيني. وقد صدقت نبوءته. إذ صحيح أن الشعب الفل
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لم يستسلم، بل ظل يقاوم متشبثًا بحقوقه الوطنية والتاريخية. ما يعني أن عمليات التشتيت القسري 
والتطهير العرقي المخطط وجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبتها، وال تزال، الحركة الصهيونية 

الوطنية الفلسطينية من التاريخ والجغرافيا والسياسة، بل،  في إزالة-فقط-وكيانها "إسرائيل"، لم تفشل 
السبب األساس خلف تعميقها، وتجذير أهدافها في إنهاء الطابع الصهيوني ل"إسرائيل" -أيضاً -كانت 

متسعًا للتسوية السياسية أو الحلول الوسط  -بعدوانيتهم وتوسعيتهم وعنصريتهم-التي لم يترك قادتها 
تج، وال يزال، دوافع تجديد الثورات واالنتفاضات الفلسطينية، كمبادرات شعبية للصراع . وهو ما أن

هجومية لتعديل ميزان القوى، وفضح ما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي قل نظيره في 
 التاريخ المعاصر.

هذا هو الدرس األول واألساس الذي يمكن استخالصه من تاريخ مسيرة الوطنية الفلسطينية 
ورتها. أما الدرس الثاني فيتمثل في أن انقسامات النخب السياسية والفكرية القيادية الفلسطينية، وصير 

كما لم تفضث في الماضي، فإنها لن تفضي ال في الحاضر وال في المستقبل، إلى تفريغ الوطنية 
نية الفلسطينية الفلسطينية من محتواها الشعبي. فالنخب القيادية الفلسطينية إما أن تتوحد وتعزز الوط

ما أن تنقسم وتضعفها. وغني عن الشرح أن لهذا الخيار أو ذاك الدور األساس في تعزيز الشرعية  وا 
 الشعبية لهذه النخب أو تآكلها، تقدم األمر أو تأخر. لماذا؟

يتفهم الشعب الفلسطيني خالفات نخبه القيادية واختالفاتها السياسية والفكرية، لكنه قط ال يتفهم، أو 
يتسامح مع، تغليب هذه الخالفات واالختالفات على األولوية الوطنية العامة التي قدم لقاء بقائها 
أولوية األولويات شالالت دم غزيرة. فالذاكرة الجمعية الفلسطينية مثقلة بهذه الدماء التي سالت، طوعًا 

على "وعد  وعن طيب خاطر، دفاعًا عن الوطن. فمن انتفاضات عشرينات القرن الماضي رداً 
الذي كشف نوايا جلب المهاجرين اليهود لفلسطين، إلى ثورة الشهيد الشيخ الجليل  0903بلفور"، ،

عز الدين القسام التي عززت الوعي الوطني بترابط المشروع الصهيوني والمشروع االستعماري 
يم فلسطين التي قضت بتقس 0973الكبرى ضد رؤية لجنة "إيرل بيل"، ، 79-72الغربي، إلى ثورة 

إلى قسمين: تُقام على األول "دولة لليهود"، وُيضم الثاني إلمارة شرق األردن، إلى القتال األسطوري 
الذي تجشم مصاعب ظرفه المجافي الشهيد القائد الوطني الكبير عبد القادر الحسيني ضد قرار هيئة 

ى فلسطين لمصلحة قيام (، توطئة إلنهاء االنتداب البريطاني عل0943األمم بتقسيم فلسطين، )
"وطن قومي لليهود" فيها، إلى القتال الذي لم ينقطع، )رغم صدمة النكبة ونتائجها الكارثية(، في 
خمسينات وستينات القرن الماضي، إلى إطالق الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة التي لم تطفئ 

ائي من خارج حدود فلسطين لهيبها، بل حولته إلى حريق شامل من العمل الفد 0923هزيمة، ،
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إلى خموده، بل انتقل إلى لبنان، ولم  0931وداخلها،، ولم يفضث ضرب مركز ثقله في األردن، ،
(، إلى خمود الثورة الفلسطينية، بل إلى انتقال 0914يفضث ضربه وتشتيته، بعد صمود أسطوري، )

(، إلى "هبة النفق" 0997-0913مركز ثقلها إلى الوطن بعد اندالع االنتفاضة الشعبية الكبرى، )
 -4111التي مهدت، وهبات جماهيرية تلتها، الندالع انتفاضة األقصى، ) 0992المسلحة، ،

دون  41(، وصواًل إلى الهبات الجماهيرية الجارية في أوساط فلسطينيي الضفة، وفلسطينيي ،4114
الالجئين  أو أن نتجاهل صمود 4104و، 4111أن ننسى صمود غزة األسطوري في حربْي 

وتشبثهم بحقهم في العودة والتعويض، رغم ما يتعرضون له من نكبة جديدة أعادتهم ثانية إلى حياة 
 التشرد والقتل والحصار والحرمان، بل والموت جوعًا أيضًا . ماذا يعني هذا الكالم؟
ليب وأدوات فعل إن المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية الناجم عن تغلغل الثورة ثقافة وأشكااًل وأسا

في أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، هو، قبل وأكثر من أي عامل آخر، ما أفشل 
-رهانات قادة المشروع الصهيوني على كل انقسامات النخب القيادية الفلسطينية في الماضي. وهو 

إجبار طرفيه على  ما سيقود إلى إفشال رهانهم على االنقسام الحالي، من خالل -في التحليل األخير
تنفيذ بنود اتفاقهما األخير لتوحيد اإلرادة والجهود واإلمكانات والطاقات الوطنية، بعد أن بددا سبع 
سنوات، قضتها قيادة الطرف األول، "فتح"، في الرهان الفاشل على أن تجلب بالمفاوضات، إنجازًا 

بينما  4112عية والمحلية في العام ،وطنيًا يعيد مكانتها إلى ما قبل خسارتها لالنتخابات التشري
قضتها قيادة الطرف الثاني، "حماس"، في الرهان الفاشل أيضًا على أن يعزز صعود حركات 
اإلسالم السياسي عمومًا، ووصول أصلها، جماعة "اإلخوان المسلمين"، إلى السلطة في مصر، 

ة أن ما حازته من تأييد شعبي خصوصًا، مكانتها الوطنية والعربية واإلقليمية والدولية، متناسي
فلسطيني في صندوق االقتراع لم يكن بسبب خيارها اإليديولوجي، بل كان بسبب أنها حركة مقاومة 

 وطنية ضد االحتالل.
2/5/4102الخليج، الشارقة،   

 
 على أمريكا  الفلسطينيسقوط الرهان  .47

 نقوال ناصر
رهانها الخاسر على الواليات المتحدة لتخيرها  )لقد حان الوقت كي تعيد القيادة الفلسطينية النظر في

بين دور الخصم المنحاز لدولة االحتالل اإلسرائيلي وبين دور الحكم المحايد النزيه الذي كانت 
 تّدعيه حتى اآلن(
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سواء أقرت منظمة التحرير الفلسطينية بذلك وتصرفت على أساسه أم ال، فإن التاسع والعشرين من 
جب أن يدخل التاريخ الفلسطيني باعتباره اليوم الذي كان يجب أن يسقط فيه نيسان/أبريل الماضي ي

 أي رهان فلسطيني مستقبلي على الواليات المتحدة األميركية.
فقد أثبتت تجربة احتكارها الفاشلة لرعاية حل للصراع العربي الصهيوني على فلسطين طوال ما يزيد 

 ور الحكم والخصم في آن معا.على عشرين عاما استحالة استمرارها في لعب د
ومن الواضح أن الوقت قد حان كي تعيد القيادة الفلسطينية النظر في رهانها الخاسر على الواليات 
المتحدة وكي تضع محددات فلسطينية للقبول مجددا بأي دور لها في المستقبل، إذ على واشنطن 

اإلسرائيلي وبين دور الحكم المحايد  كشرط مسبق أن تختار بين دور الخصم المنحاز لدولة االحتالل
 النزيه الذي كانت تّدعيه حتى اآلن.

ومن الواضح كذلك أن الواليات المتحدة ال تريد أو هي عاجزة عن الفصل بين الدورين في أي وقت 
اإلسرائيلي، وأن أي رهان فلسطيني على حدوث فصل  –منظور في كل ما يتعلق بالشأن العربي 

العمى السياسي، وأن أي مجاملة فلسطينية ألي نصح من األشقاء العرب بعكس كهذا يندرج في باب 
 ذلك لم تعد في مستطاع أي قيادة فلسطينية حريصة حقا على شعبها وقضيته ومصالحه العليا.

فالرئيس محمود عباس لم يخرج بخفي حنين فقط من جولة المفاوضات األخيرة التي استمرت تسعة 
اإلسرائيلي بل خرج خالي الوفاق من رهانه على الواليات المتحدة الذي أشهر مع دولة االحتالل 

 استمر لمدة تزيد على عقدين من الزمن.
وطنية لمنظمة التحرير قد تحقق بالضد من اإلرادة األميركية، مثل ” إنجازات“فكل ما يمكن أن يعّد 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب “انطالق الثورة الفلسطينية مرورا باعتراف المجتمع الدولي بالمنظمة 
 حتى اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو فيها.” الفلسطيني

وقد استمر الخط البياني للنضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر واالستقالل وتقرير المصير 
اجهة حقيقة أن الواليات صاعدا طالما اعتمد الوحدة الوطنية والمقاومة سالحا أساسيا له في مو 
 المتحدة ودولة االحتالل اإلسرائيلي جبهة معادية واحدة ال جبهتين منفصلتين.

ولم يبدأ الخط البياني للنضال الوطني باالنحدار إال بعد أن بدأت منظمة التحرير في الرهان على 
وهم أن الوزن الدولي  وهم أنه يمكن الفصل بين الواليات المتحدة وبين دولة االحتالل للمراهنة على

مع دولة االحتالل يمكن أن يجبرا األخيرة على االنسحاب من ” الخاصة“للواليات المتحدة وعالقتها 
 إلقامة دولة فلسطينية عليها. 0923األراضي الفلسطينية المحتلة عام 



 
 
 

 

 
           24ص                                     3419 العدد:     6/5/4102 ثالثاءال التاريخ:

 

نهيار وفي ضوء تجربة التوسط األميركي في إبرام الصلح المصري المنفرد مع دولة االحتالل ثم ا
االتحاد السوفياتي وتفرد الواليات المتحدة في صنع القرار الدولي بعد ذلك، وانهيار التضامن العربي، 
وغير ذلك من عوامل تفكك الدعم العربي واإلسالمي للمقاومة الفلسطينية، ربما يجد المراقب 

عظم في التاريخ مسوغات لقيادة منظمة التحرير في حرصها على عدم استعداء القوة األميركية األ
 آنذاك ومحاولة الرهان عليها الستعادة بعض حق شعبها المغتصب في فلسطين.

لكن بعد مضّي ما يزيد على عقدين من الزمن من الرهان الفلسطيني على هذا الوهم ال يساور الشك 
ل أحدا اليوم في أن الواليات المتحدة كانت وما زالت في جبهة واحدة معادية مع دولة االحتال

وتستمر ضامنا ومموال ومسلحا وحاميا سياسيا ودبلوماسيا لها ما يحولها الى شريك في احتاللها، 
وفي أن أي محاولة فلسطينية للفصل بينهما توهما في إمكانية تحّول الواليات المتحدة إلى وسيط نزيه 

لمفاوض ” ةتبخرت كل الوعود األميركي“محايد سوف تظل محاولة محكوما عليها بالفشل بعد أن 
لرهان المنظمة على تلك الوعود كما قال عضو ” المفزعة والكارثية“منظمة التحرير وبعد النتائج 
 تنفيذية المنظمة تيسير خالد.

حل “بعد أن تسرب إلى وسائل اإلعالم تحذيره في مجلس مغلق من أن دولة االحتالل في حال فشل 
يمكنها أن تكون دولة “ي أو إلى دولة ال مهددة بخطر التحول ألى دولة فصل عنصر ” الدولتين

، أصدر وزير الخارجية األميركي جون كيري في الثامن والعشرين من الشهر ”يهودية ديموقراطية
في أي وقت، علنا أو في “أو أن يكون قد أعلن ” يعتقد“الماضي بيانا صحفيا مهينا نفى فيه أنه 

كما قال ردا على ” نوي أن تكون كذلكمجلس خاص، بأن إسرائيل دولة فصل عنصري أو أنها ت
الحملة الشرسة الواسعة التي شنتها عليه الدوائر الصهيونية واليهودية المتنفذة في الواليات المتحدة 
مطالبة بإقالته أو استقالته واعتذاره لدولة االحتالل، بالرغم من ثالثين سنة قضاها في دوائر صنع 

الداعمين لدولة االحتالل والمدافعين عنها حّد أن يتبنى مؤخرا القرار األميركي كان خاللها من أقوى 
 ”.دولة قومية للشعب اليهودي“مطالبة حكومتها باالعتراف الفلسطيني بها 

ويذّكر هذا البيان المهين لكيري بالتراجع المهين لرئيسه باراك أوباما في مواجهة رئيس وزراء دولة 
الية األولى لكليهما عندما عجز الرئيس األميركي عن الوفاء االحتالل بنيامين نتنياهو في مستهل الو 

بوعده للفلسطينيين بوقف االستعمار االستيطاني للضفة الغربية لنهر األردن وبوعده من فوق منبر 
 األمم المتحدة بدولة فلسطينية خالل عامين.
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ر األميركي في الشأن إن التراجع المهين لكيري وأوباما أمام دولة االحتالل يؤكد مجددا أن القرا
الفلسطيني يظل مرتهنا لدولة االحتالل والحركة الصهيونية العالمية وأن استمرار أي رهان فلسطيني 

 على الواليات المتحدة سوف يظل حرثا في البحر.
في آذار/مارس الماضي حذر أوباما نتنياهو من أن الواليات المتحدة لن تعود قادرة على الدفاع عن 

إذا اعتقد الفلسطينيون بأن “ل في حال فشلت جولة مفاوضات التسعة الشهور ألنه دولة االحتال
إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة لم تعد في متناول اليد، عندئذ سوف تكون 

 ”.قدرتنا على التحكم بالمضاعفات الدولية محدودة
أوباما الرئاسي لها، مارتن إنديك، حقائبه  لكن جولة المفاوضات تلك قد فشلت فعال وحزم مبعوث

وعاد إلى الواليات المتحدة ولم يعلن البيت األبيض أو وزارة الخارجية عن أي خطط لعودته إلى 
المنطقة وسط تقارير إعالمية تتحدث عن استقالته من وزارة الخارجية وعودته للعمل مع معهد 

 بروكينغز.
ألميركية تبدوان اآلن مستنفرتين من أجل ما وصفه أوباما ب غير أن إدارة أوباما ومؤسسة الحكم ا

في … قيام دولة فلسطينية “لمنع أي تحرك فلسطيني يمكن أن يجعل ” التحكم بالمضاعفات الدولية”
 ”.متناول اليد

فقد أعلنت واشنطن معارضتها للتوجه الفلسطيني نحو االنضمام للمنظمات الدولية ووكاالت األمم 
تفاق الفلسطيني على إنهاء االنقسام الوطني، وتحرك الجمهوريون والديموقراطيون في المتحدة، ولال

بحظر أي مساعدات  4112الذي أصدره عام ” قانون مكافحة اإلرهاب الفلسطيني“الكونجرس لتفعيل 
أميركية ألي حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ليردد ممثل أوباما الديموقراطي في لجنة الشؤون 

الرئيس عباس يقف اآلن على “مجلس النواب، تد دويتش، كالببغاء ما قاله نتنياهو إن الخارجية ب
 ”فهل يريد السالم مع إسرائيل أم المصالحة مع حماس؟… مفترق طرق محوري 

أو إلى ما وصفته المتحدثة باسم وزارة ” مهلة“أو ” وقفة“لقد أعلن أوباما أن المفاوضين بحاجة إلى 
للتفاوض ثانية برعاية الواليات المتحدة، ألنه ” قبل العودة ” فترة انتظار”الخارجية جن بساكي ب 

اللقاء ثانية للقيام ببعض “تشجعهم واشنطن على دخوله كما قال أوباما وهو ” باب واحد“يوجد 
 ”.التسويات الصعبة جدا

، أي أن ”الشهور الستة المقبلة“حتى خالل ” الباب“ولم يتوقع أوباما أن يدخل المفاوضون ذلك 
التي ينصح أوباما بها يمكن أن تمتد أطول من ذلك، ال تفعل الواليات المتحدة خاللها شيئا ” المهلة“

 .0990أثبتت عقم الرهان الفلسطيني على أميركا فيها منذ انطلقت عام ” عملية“بانتظار استئناف 
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يطلق يدها في مواصلة  األميركية ضوءا أخضر” المهلة“ومن المؤكد أن ترى دولة االحتالل في هذه 
استعمارها االستيطاني الذي لم تستطع وقفه ال المفاوضات وال الرعاية األميركية لها وال رهان منظمة 

 التحرير على أميركا.
2/5/4102رأي اليوم، لندن،   

 
 حققا امنا نسبيا أكثر من الجميع مازننتنياهو وابو  .48

 أمنون لورد
بكل شدته وتنظيم العريضة، توجهت ” مكور ريشون“سبيل وجود في االيام التي دار فيها الكفاح في 

” وول ستريت جورنال“الى بيرت ستيفنز كي يوقع أيضا. ولكن بيرت ستيفنز، المراسل الكبير في 
والحائز على جائزة بوليتسر، يتواجد االن في أفغانستان. فهو يشهد عملية تقليص القوات االمريكية 

 االف. 01ألف الى  41من 
أفغانستان سوى جبهة واحدة يتركها الرئيس اوباما لمصيرها، وهو الذي كان مستعدا الن يلقي  ليس

 –الى المعركة بآالف الجنود في مهام لم يؤمن بها منذ البداية. اوكرانيا، سوريا، النزاع االسرائيلي 
جد ساحة في الفلسطيني، مصر، إيران، روسيا، الصين. هل نسينا دولة ما على وجه البسيطة؟ ال تو 

 فرا من الحريق وامتنعا عن اطفائه. –العالم لم يلقث فيها اوباما وكيري أعواد ثقاب مشتعلة أو العكس 
ال يأخذ المحللون الكبار في الواليات المتحدة بجدية زلة لسان كيري. ولكنهم يأخذون بجدية الفوضى 

ة االمريكية. هكذا يصف ذلك ريتشارد كيري الى سياسة الخارجي –المطلقة التي جلبها الثنائي اوباما 
هاس. آخرون يقولون: السياسة الخارجية االمريكية تنتقل من سيئة الى غير موجودة. مشكلة اسرائيل 

 هي أنها موضع السياسة الخارجية االمريكية. ما يفعله او ال يفعله االمريكيون يؤثر علينا.
الفلسطيني  –لمفاوضات أو للنزاع االسرائيلي وفي ظل ذلك يتبلور توافق على أن كل معالجة كيري ل

ذا كان أحد ما مذنب فهو ليس ابو مازن وليس نتنياهو بل كيري ورئيسه في البيت  كان فاشال، وا 
االبيض. ولكن كيري واوباما ال يزاالن يمكنهما أن يحققا بضعة عناوين مدخنة، وال سيما في وسائل 

االبرتهايد في مستقبل اسرائيل هي مثال. قول غير ذي االعالم االسرائيلية. زلة لسان على خطر 
صلة يبعث الكثير من الدخان. ويحتمل حتى أن منذ البداية قيلت وسربت كي تغطي على قصورات 

 الواليات المتحدة.
ولكن في ظل القصور االمريكي، والذي بسببه يقتل االف السوريين، ينبغي قول كلمة طيبة عن ابو 

هو. زبونان صعبان في الغالب ليس مقبوال القول عنهما أقواال طيبة. ابو مازن مازن، وكذا عن نتنيا
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تعلما منذ  –بالتأكيد أثر مسؤولية من بوجي هرتسوغ. هو ونتنياهو، إذا ما استخدمنا الكليشيه المتآكل 
 االن كيف يديرا النزاع.

لسنوات أمنا نسبيا وهما يفعالن ذلك بكفاءة ونجاعة منذ نحو خمس سنوات. وقد حققا في هذه ا
وتطورا لشعبيهما أكثر من كل الطقوس االحتفالية التي شهدناها في العقود الماضية. فقد وجد أبو 
مازن سبيال ناعما للتحرر من صيغة كيري. العناق مع حماس. صحيح، هذا ليس شرعيا، ولكن هذا 

لعله بالخطأ يصعد الى  –هو طريق الفلسطينيين للحفاظ على استقرار حكومة نتنياهو. إذ من يدري 
 الحكم محب للسالم يجر المنطقة الى الحرب.

السالم ينبغي أن يقاس بالسنتيمترات. في ضوء القول، الدعائي في اساسه، من أبو مازن عن الكارثة 
وعن الجريمة التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي، ثمة مجال لقول من جانب اسرائيل. اسرائيل ال 

اتقها الذنب، ولكن زعماء اسرائيل يمكنهم أن يقدموا بضع كيلومترات من ينبغي أن تأخذ على ع
 التعاطف بل وحتى قليال من التضامن.

 البادرة االكبر يمكن أن تكون في انقاذ بضعة االف فلسطيني من الجحيم السوري.
و قابل درس الكارثة قابل للتطبيق ليس فقط بشأن النووي االيراني، عمى اوباما وبقاء اسرائيل. وه

 للتطبيق ايضا بالنسبة للقتل في سوريا وانعدام الفعل بالنسبة اليه.
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