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    : الزيتونةأخبار
 5 2011 ويكشف مؤشرات 2010 التقرير االستراتيجي الفلسطيني يستعرض واقع ":الزيتونة".2

    
    :السلطة

 6  لن أرشح نفسي في االنتخابات المقبلة: عباس.3
 6   الفلسطينيةوالدولي بالمصالحة ظل الترحيب العربيبرائيليا بغزة يستبعد تصعيدا إس هنية.4
 7   الفلسطينيةعزيز دويك يدعو رؤساء البرلمانات إلى دعم المصالحة.5
 7  حسن خريشة يدعو لجلسة عاجلة للتشريعي في الضفة وغزة.6
 8  البد من منح اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس فرصة: فياض.7
 8   الفلسطينيةالمجلس التشريعي سيراقب تنفيذ اتفاق المصالحة: بحر.8
 8  أبو مازن يطالب مصر بالتدخل إلنهاء الحصار المالي اإلسرائيلي على السلطة.9
 8   تواصل رفضها تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة" إسرائيل: "غسان الخطيب.10
 9  بإخفاء معلومات مالية يتهم وزارة المالية بحكومة فياض رئيس نقابة الموظفين العموميين.11
 9    حول موعد صرف الرواتب بحكومة فياضحصل على إجابة من وزارة المالية لم ن:زكارنة.12
 9  فياض ينوب عن عباس بالضفة وهنية بغزة في الحكومة المقبلة: تقارير.13
    

    :المقاومة
 10   تُشكل خالل عشرة أيامالحكومة سوف..  للسلطةأميركا لم توقف دعمها المالي :شعث.14
 10  اجتماع جديد سيعقد بين فتح وحماس لبحث استكمال الحوار: حمداأل.15
 11   »تبادل األسرى«القاهرة أتمت صياغة ترضي حماس إلتمام : فتح.16
 11  ردا على وقف تحويل الضرائباإلسرائيلية عة البضائع بمقاطقوى فلسطينية تطالب .17
 11  حماس تنفي تعرضها لضغوط سورية لمغادرة دمشق.18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  ساس الحلأالفلسطينية وتبادل االراضي  توطين الالجئين في مناطق السلطة: باراك.19
 12   ساعاتثالثلن نجمد االستيطان ولو حتى ل: ليبرمان.20
 12  اجراء مفاوضات مع حماس ممكن: زبيري.21
 13  "قلب إسرائيل"وزير إسرائيلي يدعو إلى تدعيم االستيطان في الخليل باعتبارها .22
 13  لمصر واألردن وليبيا وحماس مصنع إسرائيلي ينتج أعالماً: معاريف.23
 13  بالموساد إلخماد الثورة مبارك استنجد: "روز اليوسف"مجلة .24
 14   قتل بن الدن كشف مرة أخرى ضعف الموساد: يديعوت.25
 14   يناشدون الحكومة أن تحترم حقوق اإلنسان الفلسطيني ودينية إسرائيلية ثقافيةاتشخصي.26
    

    :األرض، الشعب
 14   بموجب إجراء سرياإلقامةمن حق  ألف فلسطيني من الضفة 140 جرداالحتالل  :هآرتس.27
 15  من أراضي القدس للمستوطنات% 35صادرت " إسرائيل": "أوتشا".28
 15  االحتالل يشرع في بناء مقطع جديد من الجدار العازل بشمال القدس.29
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 15  لى الصراععطا اهللا حنا يدعو لمواجهة مخططات االحتالل الرامية إلضفاء الصبغة الدينية ع.30
 16   يحيون الذكرى الثالثة والستين للنكبة48 فلسطينيو.31
 16  استعدادات فلسطينية واسعة إلحياء ذكرى النكبة.32
 17   ن نكبة فلسطيأنقاضاحتفاالت يهودية استفزازية في القدس على .33
 17   اإلسرائيلية إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية تدعو48 ييفلسطينللجنة المتابعة العربية .34
 17  إطالق حملة دولية لدعم قضية القدس.35
 17  لمسيرة سلمية قرب الحدودقوات االحتالل تتصدى بالرصاص : بيت حانون.36
 18   حاجزاً في الضفة543االحتالل يغلق .37
 18  قراقع يطالب بموقف قانوني من التشريعات اإلسرائيلية لتشديد اإلجراءات على األسرى.38
 18  "بمثابة إعدام لهم"حتالل إغالق الملفات الطبية لألسرى المرضى قرار اال: وزارة األسرى.39
 18   بااللتزام بدوره كراعٍ التفاق كنيسة المهد وضمان عودة المبعديناألوروبيمطالبات لالتحاد .40
 19  طرح قضيتهم حال طرأ تعديل على صفقة التبادلمبعدو كنيسة المهد يطالبون آسري شاليت ب: غزة.41
 19   تنتهك حقوق اإلنسان والقانون في األرض الفلسطينية"إسرائيل": الميزانمركز .42
 19  أهالي المعتقلين في مصر يدعون القاهرة لإلفراج عن السجناء.43
 19   فلسطينياً من العالقين بليبيا إلى غزة44عودة .44
 20  الالجئون الفلسطينيون العائدون من ليبيا يطالبون األونروا بتوفير فرص عمل وإعانات عاجلة.45
 20  التهريبسيارات ليبية في شوارع غزة بعد دخولها عبر أنفاق .46
 20  درعا بسبب األحداث الجارية  ألف الجئ فلسطيني في30األونروا تعلق عدداً من خدماتها لـ .47
   

   :اقتصاد
  20   الدولةإلقامةانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية حاجة ملحة لخلق الجاهزية :  لبدةأبو.48
  21   مليون دوالر70إطالق أول سندات تجارية في فلسطين بقيمة اسمية تبلغ .49
  21  في إعمار غزة مليون دوالر 300المصري يتعهد باستثمارمنيب .50
   

   :صحة
  21 اضطراب وقلق وصعوبات تعلّمية:  الفلسطينية في لبناناتالصحة النفسية ألطفال المخيم.51
   

   :رياضة
  22 في ذكرى النكبة" بطولة فلسطين"يحضر افتتاح " الفيفا"رئيس اتحاد : الرجوب.52
   

   : األردن
 22 ن للدخول عليهاتنتظر حدوث فوضى في األرد" إسرائيل: "نائب أردني.53
 22  اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تدعوا الالجئين للمشاركة في مسيرة حق العودة.54
 22  القضية الفلسطينية ليست قضية قُطرية : الحركة الديموقراطيه القومية المباشرة.55
   

   : لبنان
 23  ضد الفتنة ومع المقاومة :"البدالت السود" توجه رسائل سياسية بـ"الجماعة اإلسالمية".56
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 24 "إسرائيل "توقيف لبناني وزوجته بتهمة التخابر مع.57
 24 مناورة عسكرية لالحتالل اإلسرائيلي داخل بلدة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.58
   

   :عربي، إسالمي
 25   تشعل فتنة طائفية لمنع مساندتنا لفلسطين"إسرائيل": نشطاء مصريون.59
 25  تحاصر السفارة اإلسرائيلية تضامناً مع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة " أبريل6"حركة .60
 25  "إسرائيل" سورية فلن يكون هناك استقرار في إذا لم تستقر األوضاع في: ابن خال األسد.61
 26  تضامنًا مع فلسطين في ذكرى النكبة"  يناير25ثورة "فعاليات لشباب .62
   

   :دولي
 26 أوضاع سوريا ستؤثر في خطط أوباما لتحريك عملية السالم": الخليج"مصدر أمريكي لـ.63
 26 الواليات المتحدة تنتظر رؤية أسلوب تنفيذ المصالحة قبل اتخاذ القرارات": هآرتس".64
 27 العتالء الحكم في العالم العربي" اإلخوان"سياسة أوباما تهدف إلى مساعدة ": ديبكا".65
 27 نثق بأبي مازن وننتظر لمعرفة من هو رئيس الوزراء: في القدس "الرباعية"سفير .66
 28 المصالحة الفلسطينية فرصة للسالم: وزير الخارجية الفرنسي.67
 28  تؤكد استمرار دعم بالدها للقضية الفلسطينية حتى إقامة الدولةلدى السلطة سفيرة البرازيل.68
 28 "أسطول الحرية"الفرنسيين بعدم المشاركة في " رسمياً"باريس تنصح .69
 28 باإلفراج عن كاتب وأكاديمي فلسطيني" إسرائيل"العفو الدولية تطالب .70
 29 ريطانياحملة جديدة لمقاطعة التمور اإلسرائيلية في ب.71
    

   :تقارير
 29 تقرير مجمع االستخبارات اإلسرائيلي حول األحداث السورية.72
    

    :حوارات ومقاالت
 31  عبداهللا بابتي... الكبير الذي افتقدناه.73
 32  الدين سليم ارقدانصالح ... عمامة ناصعة أنارت الدرب.74
 33  أحمد يوسف. د... مالمح وإشكاليات: الحكومة الفلسطينية القادمة.75
 35  منى سكرية... الملك عبداهللا الثاني والسعي الى السالم في زمن الخطر.76
 38  ماجد أبو دياك... فلسطين والثورات العربية.77
    

  39  :كاريكاتير
***  

   "إسرائيل" الفلسطينية على أي شبر من فلسطين دون االعتراف بـبالدولةسنعترف : الزهار .1
قال الدكتور محمود الزهار ان حركة حماس مستعدة لالعتراف بدولة فلسطينية على اي شـبر               : بيت لحم 

 .ن من شان ذلك ان يلغي حق االجيال القادمـة فـي التحريـر    أل، تعترف باسرائيلمن فلسطين دون ان   
واعتبر الزهار ان حركة حماس ال تعلق اماال على سبتمر المقبل نظرا لتكرار الوعودات التي لم تنفذ منذ                  

ما يحصل هي حبال من الهواء ومخدرات وملهاة سياسية واسطوانة سمعناها منـذ             ": وقال. عهود سابقة 
  ".هود سابقة وكررها الرئيس االمريكي السابق جورج بوش حول مواعيد القامة دولة فلسطينيةع
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 اين االرض التي ستقام عليها الدولة؟ وهل شعب الضفة          :بالقول, وتساءل الزهار عن مقومات هذه الدولة     
  العودة؟ مليون فلسطيني في الخارج هل نسقط حق 5الغربية وقطاع غزة هم ابناء الدولة؟ ما مصير 

 ان يصور القبول بالدولة دون االعتراف باسرائيل يكون غيـر فـاهم    ، كما يقول الزهار   ،وان من يحاول  
كما اعتبر الزهار التهدئة مع اسرائيل بانها تـاتي فـي            ".للموقف او يريد ان يسقط برنامج على برنامج       

  . اطار برنامج المقاومة وليس الغاء لها
ى الرئيس عباس ان يزور قطاع غزة في الوقت الحالي نظرا للتعقيـدات             وقال الزهار انه من الصعب عل     

ان المصالحة الوطنية تمت بين الفصائل ولكن الـصلح         " ويقول القيادي في حماس      ،التي افرزها االنقسام  
  ".االجتماعي ما يزال يترنح وبحاجة الى ترتيب صلح بين العائالت

م اسرائيل بارسال عمالء ويطلقون النار او قامت العائالت          بان ال تقو   -والكالم للزهار -وما هي الضمانة    
باطالق النار او احتجاجات او القاء حجارة على الرئيس كيف سيكون الموقف؟ وعليه فـان الموضـوع                 

كما اشار الزهار الى صعوبة عودة رؤساء االجهزة االمنية السابقين وفتح مكاتب فتح              .بحاجة الى ترتيب  
   .ترةفي هذه الف, في القطاع

اما فيما يتعلق بالحكومة المنوي تشكيلها؟ قال الزهار ان ذلك من اختصاص لجنة الحكومة التـي سـيتم                  
  .التوافق عليها الحقا وهي من سيبت في االسماء التي تطرح لقيادة المرحلة المقبلة

  11/5/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  2011 ويكشف مؤشرات 2010واقع  التقرير االستراتيجي الفلسطيني يستعرض ":الزيتونة" .2
مركز الزيتونة للدراسات ، أن يوسف حاج علينقالً عن مراسلها  11/5/2011فير، بيروت، السنشرت 

واالستشارات في بيروت، يوزع اليوم، التقرير االستراتيجي الفلسطيني الذي يغطي أحداث العام 
، ويتناول 2005 منذ العام  سنوياًوالتقرير هو السادس للمركز، بعدما عكف على إصداره. الماضي

معظم شؤون وشجون القضية الفلسطينية في الداخل وفي الشتات، وعالقتها بمختلف األطراف المؤثرة 
واستغرق إعداد التقرير، الذي يعتمد على التوثيق واألرقام بشكل رئيسي، كما على الرصد  .بها

  .لماً أن تجميع مواده يستمر على مدار العامواالستقراء والتحليل، ستة أشهر من العمل التحريري، ع
، توزع على ثمانية فصول، وشارك في "فولسكاب"والتقرير الذي يصدر في خمس وعشرين صفحة 

إعداده خمسة عشر متخصصاً في شؤون األرض واالستيطان، والشأن اإلسرائيلي، وشؤون القدس 
طينية، والشأن العربي، والشأن التركي، والمقدسات، والشأن اإليراني، واإلحصاءات السكانية الفلس

واالقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى محللين سياسيين، وباحثين من المركز، ومتخصصين في العالقات 
  .الدولية والدراسات المستقبلية

ولعّل أبرز النقاط التي ظهرت في التقرير الذي كان من الصعب اختصاره بسبب أهمية المواد الموثقة 
 الفلسطينية "جمود المصالحة"، و"المعركة األولى إلسرائيل" موضوع تهويد القدس، التي اعتبرها فيه، كان

وأرقام الشهداء الفلسطينيين والجرحى، واألسرى، مسجالً ) قبل توقيع اتفاق الفصائل األخير في القاهرة(
من دون إقفال الباب عدم وجود تحول يذكر على صعيد الموقف العربي الرسمي من القضية الفلسطينية، 

  .على تطورات قد يشهدها الموقف المذكور بعد التغيرات التي تشهدها الساحة العربية مؤخراً
لبنانياً، اعتبر التقرير أن ملف حقوق الالجئين قد شهد تحسناً جزئياً من خالل مشروع قانون حق العمل 

اإلفادة من تعويض نهاية الخدمة وفق في القطاعات المسموح فيها بالعمل لألجانب بموجب إجازة عمل، و
  .قانون الضمان االجتماعي من صندوق خاص

محمد المبحوح كان الحدث األبرز، » حماس«أما خليجياً فاعتبر التقرير أن اغتيال القيادي في حركة 
مقدماً مواقف الدول المؤثرة من القضية الفلسطينية ومسارها، وعارضاً سلسلة من اإلحصاءات السكانية 

  .االقتصادية الحالية والمستقبليةو
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التقرير ، أن الدين  نادية سعد،عماننقالً عن مراسلتها في  11/5/2011الغد، عّمان، وأضافت 
سلطات االحتالل "االستراتيجي الفلسطيني، الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بأن 

 في تنفيذ السياسة االستيطانية التهويدية، ستلجأ إلى تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والتسريع
ورأى أن  ".بخاصة في القدس المحتلة، وذلك رداً على التحوالت الجارية في المنطقة واتفاق المصالحة

الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة قد تشجع االحتالل على االستمرار في استراتيجيته القائمة على "
الدولة الفلسطينية " األوروبية حول خيار –تمحور الجهود األميركية فرض الوقائع على األرض، بينما ت

  ".المؤقتة
 إعداد ، الذي هو من التقرير االستراتيجي الفلسطيني إلى أن 11/5/2011الشرق، الدوحة، وأشارت 

 حماس ، ويشير إلى أن2011 ويكشف مؤشرات ،2010 يستعرض واقع ،محسن محمد صالح. د
 ة يقلقها هاجس سوري"إسرائيل"، وأن طة والمقاومة وفتح فشلت في محاربة الفسادتأثرت بالجمع بين السل

  .وإيران وحزب اهللا وال تزال في مثلث الخوف
  

   نفسي في االنتخابات المقبلةأرشحلن : عباس .3
إننـا جـادون فـي      '،  'فـتح 'قال الرئيس محمود عباس، في كلمته أمام المجلس الثوري لحركة           : رام اهللا 

  .'المصالحة ونريدهاالوصول إلى 
الكثيرون منا كانوا يشككون في نوايانا، وكنا نسمع بعض التعبيرات والهمزات واللمزات بأننا             'وأضاف،  

  .'لسنا جادين فيها، لكن ثبت بال يقبل الشك أننا منذ اللحظة األولى جادون قبل وبعد التوقيع
نلعب بمصير الشعب، ومثلها القضية األخرى،      إنها ليست مناورة وال تكتيكا وليست لعباً، نحن ال          ': وتابع

وهي الذهاب إلى األمم المتحدة، وأيضا كان الكثيرون يقولون ال تصدق ال تصدق، هذه مناورات ال أكثر                 
  .'وال أقل
نحن جادون في كل خطوة وفي كل كلمة نقولها ألننا ال نعبث وال نلعب، هذه قضايا مصيرية نقدم                  ': وقال

  .'صل إلى النتائج التي نتوخاهاعليها ونحن نريد أن ن
عندما ذهبنا إلى أنابوليس، قال لنا األميركان واإلسرائيليون، إن أي اتفاق يمكن أن تـصلوا             ': عباسوقال  

  .'إليه لن يتم تطبيقه ما لم تكن هناك وحدة وطنية بين طرفي الوطن
ما قلته في   ': ات الرئاسية، وقال  وأكد، مجددا، في كلمته أمام المجلس الثوري، أنه لن يرشح نفسه لالنتخاب           

الماضي أيضا جاد فيه، لن أرشح نفسي لالنتخابات، تقولون لي نحن نمون عليك وأنت حبيبنـا، ال، لـن                   
  .'أرشح نفسي لالنتخابات

  10/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الفلسطينيةدولي بالمصالحةوال ظل الترحيب العربيب إسرائيليا بغزة تصعيدايستبعد  هنية .4
استبعد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية قيام االحتالل اإلسرائيلي بأي تصعيد  :غزة

  .خاصة في ظل حالة الترحيب العربي واإلقليمي والدولي باتفاق المصالحة
نحن ال نتوقع : "لبريد االلكترونيوقال هنية في رده على أسئلة أرسلتها إليه وكالة األنباء األلمانية عبر ا

أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراًما لهذا االتفاق أو ألي خطوة ايجابية يقوم بها الفلسطينيون وستحاول جاهدة 
  ".إفشال هذه التجربة وإعادة األوضاع إلى حالة من االنقسام

قبة أمام االحتالل ألي لكن حالة الترحيب العربي واإلقليمي والدولي بهذا االتفاق يشكل ع"وأضاف 
تصعيد عسكري في الوقت الراهن على شعبنا فضال عن أننا بذلنا وما زلنا جهوًدا حقيقية لتفويت مثل 

  ".هذه الفرصة على االحتالل
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وكشف هنية أن اتفاق المصالحة لم يتطرق إلى عمل ووضع األذرع العسكرية لكل من حركتي فتح 
ب هذه األذرع العسكرية ولم يتطرق لها باعتبار وجودها مرتبط لم يكن االنقسام بسب"وحماس، مضيفًا 

  ".بوجود االحتالل وليس االنقسام
واستبعد تخوف البعض من أن تؤدي المصالحة إلي توقف عملية االعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل 

ى ترضى هل يعني ذلك أن نوقف المصالحة حت: "بعض دول أمريكا الالتينية وأوربا، وقال مستغربا
  ".بعض الدول ونبقى مختلفين نحارب بعضنا؟

وأكد أنهم قرروا مصلحة شعبنا في المصالحة وترجمناها عبر هذا االتفاق، وعلى أي دولة احترام إرادة 
وخيار الشعب الفلسطيني وليس من حق أي أحد التدخل في من يفوز أو يخسر في االنتخابات، مشيًرا إلى 

  .الحةأن العالم بارك اتفاق المص
نجحت في المزاوجة بين المقاومة والحكم وخاضت أكبر حرب في المنطقة "ونبه هنية إلى أن حماس 

وأفشلت أهداف العدو في هذه الحرب التي سماها المؤرخون الحرب السابعة والتي شهدت أعنف هجمات 
حتالل لضرب الشعب شنها العدو على شعبنا الفلسطيني كما شكلت المقاومة سدا منيعا أمام أي محاولة لال

  ".الفلسطيني
وأوضح أن قطار المصالحة الذي انطلق لن يتوقف وسيواصل مسيره حتى المحطة األخيرة، مشدًدا على 
أن رئيس الوزراء القادم سيكون تعيينه بالتوافق من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بغض 

  .النظر عن موقعه السياسي
 10/5/2011، )صفا(نية وكالة الصحافة الفلسطي

  
   الفلسطينية البرلمانات إلى دعم المصالحةرؤساءعزيز دويك يدعو  .5

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، أمس، رؤساء البرلمانات العربية : )آي.بي .يو (
اء تلك وقال في رسالة بعثها إلى رؤس. واإلسالمية إلى دعم جهود المصالحة الفلسطينية بكل األشكال

آن األوان الحترام إرادة وخيارات الشعب الفلسطيني الذي ظُلم “البرلمانات، حسب بيان صادر عن مكتبه 
بأن رؤساء ” يقينه“وأعرب عن . ، داعًيا إلى تبني الرؤساء لهذا المطلب على المستوى العالمي”طويالً

ًدا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من سنًدا دائماً إلخوانهم الفلسطينيين، وراف“تلك البرلمانات سيظلون 
  .”أجل تحقيق طموحه بالوصول إلى الحرية وقيام الدولة على كامل التراب الفلسطيني

  11/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   عاجلة للتشريعي في الضفة وغزةلجلسةحسن خريشة يدعو  .6
ني حـسن خريـشة، الـرئيس       دعا النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلـسطي      :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

الفلسطيني محمود عباس لعقد جلسة برلمانية جديدة لتفعيل دور المجلس التشريعي الذي غُيب دوره منـذ                
  .أكثر من أربع سنوات مضت

وأوضح خريشة في تصريح تلقت الغد نسخة عنه أمس الثالثاء، أن دعوة الرئيس عباس يجب أن تكـون                  
كافة القضايا الفلسطينية العالقة بما فيها المـصالحة والتطـورات          سريعة إلطالع المجلس التشريعي على      

  .األخيرة بالملف
وأكد خريشة، أن تعطيل وتأخير اجتماع الفصائل لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة سيؤثر سـلباً علـى األجـواء                  

ن لديهم،  باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيي     " فتح وحماس "المحيطة بالمصالحة، مطالباً حركتي     
  .منوهاً الى أن عودة ملف االعتقال السياسي سيكون قنبلة جديدة تنسف الجهود اإليجابية للمصالحة 

  11/5/2011الغد، عمان، 
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   المصالحة بين حركتي فتح وحماس فرصةاتفاقالبد من منح : فياض .7
طينية ضرورية من اجل     قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الثالثاء ان الوحدة الفلس           :رام اهللا 

وقال فيـاض فـي      .السالم مع اسرائيل والبد من منح اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس فرصة            
وأضاف  . انه يشعر بالرضا بأن الفلسطينيين في بداية عملية العادة الوحدة بينهم           24مقابلة مع قناة فرنسا     

 للـسيطرة علـى     2007ال لفترة قصيرة عام     فياض أن بدء عملية لرأب الصدع بين الفصيلين اللذين اقتت         
وأكد فياض أن اتفاق المصالحة      .قطاع غزة امر ضروري للغاية حتى اذا لم تتحقق المصالحة على الفور           

  ".نقطة انطالق جيدة"كان مفاجئا حتى له شخصيا لكنه وصفه بأنه 
. 1967ة على حدود    وقال فياض ان خالد مشعل زعيم حماس اوضح أنه يقبل بهدف اقامة دولة فلسطيني             

وينص ميثاق حماس على استعادة كل االراضي التي كانت خاضعة لالنتداب البريطاني بمـا فـي ذلـك           
وأضاف فياض أنه كما هو الحال في الحكومة االئتالفية االسرائيلية تتشكل الحركـة الوطنيـة                .اسرائيل

واستبعد فياض امكانيـة ان تكـون        .الفلسطينية من فصائل مختلفة لكل منها رؤية مختلفة بطبيعة الحال         
  .للفلسطينين دولة ذات سيادة يعيشون فيها بكرامة مالم تكن غزة جزءا ال يتجزأ منها

  10/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   الفلسطينية سيراقب تنفيذ اتفاق المصالحةالتشريعيالمجلس : بحر .8
 بحر، أن المجلس سيراقب بدقـة مـسار         أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد       : غزة

تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، مشدًدا على أن المجلس التشريعي سيلعب دوًرا                
  .رياديا في دعم المصالحة الوطنية، وإسناد كل الجهود الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

إلى أن كل المؤشرات تـدل علـى صـدق النوايـا            ) 5-10(ثاء  وأشار بحر في بيان صحفي اليوم الثال      
واإلرادات لدى مختلف القوى واألطراف الفلسطينية لجهة إنجاح اتفاق المصالحة وسالمة تطبيقه علـى               
أرض الواقع خالل المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن اتفاق المصالحة يشكل البوابة الرئيسة إلخراج القضية               

زجاجة وإعادة االعتبار لها إقليميا ودوليا في ظـل محـاوالت االحـتالل واإلدارة              الفلسطينية من عنق ال   
  .األمريكية إدامة فرض الحصار السياسي واالقتصادي على الشعب الفلسطيني

  10/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

   بالتدخل إلنهاء الحصار المالي اإلسرائيلي على السلطةمصرأبو مازن يطالب  .9
من القيادة المصرية التحرك ) أبو مازن(طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  كفاح زبون-هللارام ا

على كافة المستويات من أجل إنهاء الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية منذ 
يل من أجل بداية هذا الشهر، داعيا أثناء لقائه السفير المصري ياسر عثمان، مصر للضغط على إسرائ

  .دفع مستحقات الضرائب للسلطة الضريبية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها
  11/5/2011الشرق األوسط، 

  
  تواصل رفضها تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة" إسرائيل: "غسان الخطيب .10

مة مالية خانقة   اكدت حكومة الدكتور سالم فياض المستقيلة الثالثاء بأنها تعيش از         :  وليد عوض  -رام اهللا   
الماضي، مطالبة بتحرك شـعبي     ) ابريل(وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر نيسان          

لمساندة التحرك الرسمي للضغط على اسرائيل لتحويل اموال الضرائب الفلسطينية التـي تحتجزهـا ردا               
  .على اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع االسبوع الماضي في مصر

ـ        واكد الثالثـاء بـأن اسـرائيل      ' القدس العربي ' الدكتور غسان الخطيب مدير مركز االعالم الحكومي ل
 - ماليـين دوالر   105-تواصل رفضها تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة عن الشهر الماضي           
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ين بـدفع   االمر الذي فاقم من االزمة المالية التي تعانيها السلطة اصال نتيجة عدم التزام بعـض المـانح                
  .التزاماتهم المالية للسلطة

وبشأن ما يثار في الشارع الفلسطيني وفي صفوف فتح والموظفين الحكوميين بان اموال الرواتب لـشهر              
الماضي متوفرة رغم عدم تحويل اسرائيل الموال الضرائب اال ان قرار الحكومـة عـدم       ) ابريل(نيسان  

س الوزراء المستقيل الدكتور سالم فياض بهـدف تكليفـه   دفعها هدفه سياسي يتمثل في لفت االنظار لرئي       
برئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة من اجل توفير االموال الضرورية للخزينة الفلـسطينية كونـه               

ـ     هذا كالم غير صحيح، وال يوجد مثل هذه االتهامات ال في           ' 'القدس العربي 'مقبوال دوليا، قال الخطيب ل
، مشيرا الى ان حسابات السلطة شفافة       ' الموظفين على االطالق، وهذه حقيقة     اوساط فتح وال في صفوف    

  .'ال تجعل هناك متسعا ان يكون شيء في الواقع غير ما هو معلن'بحيث 
يجب ان يكون واضحا للجميع ان الحديث يدور عن ازمة مالية جادة، وتأليف قصص              'واضاف الخطيب   

  .'إسرائيللى غير هذا الواقع من شأنه ان يخفف الضغط ع
 11/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بإخفاء معلومات ماليةيتهم وزارة المالية بحكومة فياض  العمومييننقابة الموظفين رئيس  .11

، مشككة في حكومة فياض شنت نقابة الموظفين العموميين هجوما شديدا على : كفاح زبون-رام اهللا
تصريحات رئيس «إن » الشرق األوسط« رئيس النقابة لـوقال بسام زكارنة،. حقيقة العجز المالي لديها

بالجاهزية إلقامة الدولة واالعتماد على الذات، والدعم العربي والغربي، واستعداد سالم فياض الوزراء 
ال «وأردف . »البنوك إلقراض الحكومة، وأجواء المصالحة تجعلنا نسأل عن الهدف من تأخير الرواتب

لم نحصل حتى اآلن على إجابة من وزارة المالية حول موعد «ضاف وأ. »مبرر للحديث عن أزمة
  .»صرف الرواتب، ولم نستطع لقاء فياض رغم أننا طلبنا ذلك

واتهم زكارنة وزارة المالية بإخفاء معلومات مالية عن الجمهور، قائال إن لديه معلومات حول صرف 
 .رات وبعض التزامات السلطة األخرى مليون دوالر في اليومين الماضيين لتغطية نفقات الوزا100

اهتزت خزانة «وهاجم زكارنة ما وصفه خضوع الحكومة لما يقرره وزير المالية اإلسرائيلي، وقال 
  .»إذا قررت إسرائيل تأخير األموال، نقطع الرواتب؟«وأضاف متسائال . »السلطة من دون هزة

ر عرفات ودباباتها تجول في مقر المقاطعة، كانت إسرائيل تحتجز أموال السلطة أيام ياس«وأردف قائال 
ووصف  .»وكان يدفع رواتب الناس، أما اآلن فالحكومة بانتظار ما سيقرره وزير المالية اإلسرائيلي

فياض فرض ضرائب على الموظفين وألزمهم بقضايا «زكارنة ظروف الموظفين بالصعبة، وقال 
  .»مختلفة، من بينها دفع مسبق لفاتورة الكهرباء

  11/5/2011شرق األوسط، لندن، ال
  

   عن عباس بالضفة وهنية بغزة في الحكومة المقبلةينوبفياض : تقارير .12
نقلت تقارير صحفية عن مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، أن هناك : الوكاالت -غزة

لوفاق أو اتصاالت رفيعة المستوى لدراسة اقتراح فلسطيني توافقي لترشيح رئس الوزراء في حكومة ا
مهمة رئيس الوزراء إلى جانب رئاسة » أبو مازن«حكومة المهمات الفلسطينية يقضي بأن يتولى الرئيس 

سالم فياض نائبه في . السلطة، على أن يكون له نائبان في كل من غزة والضفة الغربية بحيث يكون د
عن اسمه، بأن هذا وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف . الضفة وإسماعيل هنية نائبه في غزة

  االقتراح وجد ترحيبا وقبوال فلسطينيين، وجار تسويقه في المحافل الدولية، خاصة وأن جميع األطراف 
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معنية بأال تصطدم الحكومة الجديدة بأي عقبات أمام المجتمع الدولي، من اجل تسهيل مهمة إعادة إعمار 
  .قطاع غزة ورفع الحصار المفروض منذ أربع سنوات

  11/5/2011، دبي، البيان
  

  الحكومة سوف تُشكل خالل عشرة أيام..  للسلطة دعمها الماليتوقفأميركا لم  :شعث .13
قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان الواليات المتحدة لم توقف دعمها               : بيت لحم 

حكومـة الفلـسطينية    كذلك كشف الدكتور شـعث ان ال      . المالي لمؤسسات السلطة وانها مستمرة في ذلك      
كمـا   . لكن حتى االن لم يتم تسمية الشخصية التي سـتقودها          ،الجديدة سوف تبصر النور بعد عشرة ايام      

اوضح شعث في تصريح صحافي ان هناك ضغطا امريكيا واوروبيا على اسرائيل لجهة االفـراج عـن                 
  . مليون دوالر90مستحقات السلطة التي تبلغ نحو 

الموجودة في الضفة وغزة ستبقى كما هي عليه فيما يتعلق باالمن وغيره مـن              شعث ان الترتيبات    وأكد  
 800ان السلطة كانت تحتجز نحـو       " فتح"وكشف القيادي في     .الملفات حتى يتم البحث عن ترتيب جديد      

 . وهؤالء محكومون بقضايا جنائية    100سجين قبل اشهر وافرجت عن معظمهم ولم يتبق في السجون اال            
   .قال شعث ان هذا متروك للحوار, لق بالجمعيات واعادة فتحها في الضفةاما فيما يتع

  11/5/2011، القدس، فلسطين
  

  اجتماع جديد سيعقد بين فتح وحماس لبحث استكمال الحوار: حمداأل .14
أكد عضو مركزية حركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام االحمـد،           : محمد اللحام  - معا -بيت لحم   

عن مد جسور الحوار مع حركة حماس مسقطاً نظريـة التطـور المفـاجيء فـي                أن حركته لم تتوقف     
  .المصالحة

أقوال األحمد جاءت في سياق مؤتمر صحفي مغلق عقده مع نخبة من الصحفيين والمحـررين ومـدراء                 
  .المكاتب االعالمية في مقر كتلة فتح البرلمانية بمدينة رام اهللا بعد ظهر اليوم

ن اجتماعاً سيعقد بين فتح وحماس بعد انتهاء جلسات المجلس الثوري للحركة،            وكشف االحمد في اللقاء ا    
ولـم   .وذلك بغرض استكمال الحوار واالتفاق على االنطالق بالخطوات العملية التمام بنود المـصالحة            

وفيما يتعلق باالنتخابـات     .يخف االحمد صعوبة بعض الملفات مثل الملف األمني الذي قد يستغرق وقتا           
  .تأجيلها الى ما بعد اتمام المصالحة، لكي تشارك حماس بها% 99ية قال انه يتوقع وبنسبة البلد

وعلى الصعيد االسرائيلي اشار األحمد أن حماس بتوقيعها على المصالحة هي تقترب للسالم واالعتـدال               
  .أكثر وعلى اسرائيل أن تفهم ذلك

حمد أن االتفاق واضح والنص يقول، حيثمـا  وحول انتخابات المجلس الوطني في الوطن والشتات قال األ      
كان ذلك ممكنا وبصراحة سيكون صعباً في بعض األماكن مثل األردن تحديداً حيـث المحاسـبة مـن                  

وأكد األحمد أن انتخابات المجلس الوطني ستكون وفـق مبـدأ            .ازدواجية الجنسية والتخوف من فقدانها    
ونـسبة الحـسم    % 75وللقائمة النسبية   % 25قوائم الدوائر   التمثيل النسبي الكامل أما التشريعي فستكون ل      

2.%  
وعن غياب االردن عن اجتماع المصالحة واالتفاق، أوضح األحمد أن السبب بسيط ويتمثل بعدم حضور               
وزير خارجية األردن ناصر جودة بسبب مرضي نتيجة كسر في يـده، مؤكـداً علـى عمـق العالقـة                    

  .الفلسطينية األردنية
 11/5/2011، إلخباريةوكالة معاً ا
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  » تبادل األسرى« ترضي حماس إلتمام صياغةالقاهرة أتمت : فتح .15
كشفت مصادر امنية فلسطينية أن جهاز المخابرات المصرية أتم كتابة صياغة ترتـضيها             : ةالقدس المحتل 

ها إلى  حركة حماس إلتمام صفقة تبادل األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل أسرى فلسطينيين، وستقدم            
  . سيصل إلى القاهرة خالل األيام المقبلة-ً قد يكون إسرائيليا –تل أبيب عبر وسيط 

  11/5/2011، الدستور، عّمان
  

  ردا على وقف تحويل الضرائباإلسرائيلية  البضائع بمقاطعةقوى فلسطينية تطالب  .16
 خالل اجتماع لها اليـوم،      طالبت القوى السياسية الفلسطينية في طولكرم بشمال الضفة الغربية،        : طولكرم

 .بمقاطعة البضائع الصهيونية، رًدا على تجميد سلطات االحتالل لتحويل مستحقات الضرائب الفلـسطينية            
قرصنة سافرة، واعتداء صارخ على القانون الدولي واالتفاقيات التعاقديـة          "واعتبرت القوى هذه الخطوة     

  ".عيةالموقعة، وشكلًا مفضوًحا من أشكال العقوبات الجما
  10/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   سورية لمغادرة دمشقلضغوطحماس تنفي تعرضها  .17

نفت حركة حماس تعرضها لضغوط من القيادة السورية على خلفية عـدم            : غزة - أحمد فياض  - دمشق
  .وضوح موقف الحركة من االحتجاجات في سوريا، أو نيتها مغادرة العاصمة السورية

 أن تلك األنباء إعالمية فقط ولم تلمس الحركة         -طلب عدم الكشف عن اسمه    -ي بالحركة   فقد أوضح قياد  
أي تغيير في مواقف دمشق إزاءها، مشيرا إلى صدور موقف واضح تجاه األحداث أكد الوقـوف مـع                  

  .سوريا لتجاوز األزمة
 وينطلـق مـن     إن موقف حماس معلن وال يقبل التأويل في هذا الموضـوع،          "وقال القيادي للجزيرة نت     

  ". موقف مبدئي وعالقة إستراتيجية بين سوريا وحماس
 10/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ساس الحل أالفلسطينية وتبادل االراضي   في مناطق السلطةالالجئينتوطين : باراك .18

 دعا وزير الحرب االسرائيلي ايهود براك ، أنالقدس، من 11/5/2011، وكالة سما اإلخباريةذكرت 
من واجب السلطة " المجتمع الدولي الى ان يطالب حركة حماس باالعتراف بدولة اسرائيل مشيرا الى ان
  ". الفلسطينية اثبات حسن نواياها بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

واكد براك ان اسرائيل تريد تطبيق حل الدولتين للشعبين وهي مستعدة التخاذ قرارات صعبة بهذا 
الخصوص مشيرا الى ان هذا الحل يستند الى ترسيم حدود دائمة بين الدولتين بحيث تبقى الكتل 

وقال ان توطين الالجئين الفلسطينيين . االستيطانية الكبرى تحت السيادة االسرائيلية مقابل تبادل االراضي
  . سيتم داخل اراضي السلطة الفلسطينية

شاليط دعا باراك دول العالم الى ممارسة الضغوط على حركة وحول قضية الجندي الماسور بغزة جلعاد 
يجب القيام بكل خطوة مناسبة وممكنة العادة شاليط الى ذويه ولكن ليس "حماس لتسمح بزيارته مبينا 

  ". بكل ثمن
وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك شرح مواقفه من أن ، 11/5/2011، عكا االخباريونشر موقع 

وذلك في الوقت الذي , "خطوات شجاعة"ووعد بأن إسرائيل مستعدة لـ, ع الفلسطينيينالحل السياسي م
يحتفظ فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواقفه التي سيعلنها أمام مجلسي الشيوخ والنواب األمريكيين 

  :وحسب باراك فإن الخطة يمكن تلخيصها في النقاط التالية .في واشنطن
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 أسس وحسابات أمنية وديموغرافية بشكل تكون فيه الكتل االستيطانية واألحياء حدود دائمة تكون على-
إلى جانب تبادل أراضي تبقى في أيدي الفلسطينيين , اليهودية في القدس تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية
  .1967مقابل أرض مشابهة لما كان عليه قبل حرب الـ

وأن تكون الدولة الفلسطينية , ئيلي على طول نهر األردنترتيبات أمنية تشمل تواجد دائم للجيش اإلسرا-
  .منزوعة السالح كي ال تتحول إلى غزة أو لبنان

  .تكون عودة الالجئين الفلسطينيين إلى داخل الكيان الفلسطيني-
  .ترتيبات مقبولة في الحوض المقدس في مدينة القدس-
ادلة إلى جانب االعتراف بإسرائيل كدولة الحل النهائي يتضمن نهاية الصراع ونهاية الطلبات المتب-

  .والدولة الفلسطينية هي دولة الشعب الفلسطيني, للشعب اليهودي
  

   ساعاتثالث ولو حتى لاالستيطانلن نجمد : ليبرمان .19
رفض وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان دعوة الرئيس محمود عباس لتجميد : القدس

لن : "وقال لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في اسرائيل .فاوضاتاالستيطان، من اجل استئناف الم
 الضفة الغربية ال لثالثة اشهر، وال )يهودا والسامرة(يكون هناك أي تجميد للبناء سواء في القدس أو في 

اسرائيل على استعداد الستئناف المفاوضات مع "لثالثة ايام، وال حتى لثالث ساعات، مشددا على ان 
  ".ينيين دون شروط مسبقةالفلسط

اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يثير العديد من التساؤالت، ولدينا اسباب للتشكيك "واعتبر ان 
في صدق نوايا الفلسطينيين، بعد عدم استغاللهم لفترة التجميد السابقة التي استمرت عشرة اشهر، من 

  ".اجل الشروع في مفاوضات مع اسرائيل
ة حماس ال تقبل بشروط الرباعية الدولية، وهي تنظيم يدعو الى القضاء على دولة ان حرك"واضاف 

  ".اسرائيل، من خالل العنف والجهاد، وتصبو الى عالم يكون خاليا من اليهود
أن هناك من يعتقدون بأن اسرائيل هي سبب الحرب في الشرق االوسط، إال ان "وأشار ليبرمان الى

  ".ن األمر ليس كذلكالتطورات األخيرة تدل على أ
  11/5/2011، األيام، رام اهللا

  
   مع حماس ممكنمفاوضاتاجراء : زبيري .20

صرح الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في مقابلة نشرت الثالثاء ان اجراء : القدس ـ ا ف ب
  .امر ممكن) حماس(مفاوضات سالم مع حركة المقاومة االسالمية 

بمناسبة ' واي نت'الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت وقال بيريز في المقابلة التي اجراها 
كل شيء يمكن ان .. المهم هو المضمون.. ال يهمني االسم'الذكرى الثالثة والستين العالن اسرائيل 

  .'يحدث الن حماس لديها مشاكل ايضا وليست قوية الى هذا الحد
عرفات كان يقال لي ان هذا لن ) ل ياسرالزعيم الفلسطيني الراح(عندما بدأت مفاوضات مع 'واضاف 

، ملمحا بذلك الى المفاوضات السرية بين 'يؤدي الى شيء، واعتقد ان االمر نفسه ينطبق على حماس
واوضح بيريز ان حماس . 1993اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي افضت الى اتفاق اوسلو في 

 رفض المبادىء التي تطالبها االسرة الدولية بقبولها يمكن ان تتعرض لعقوبات اقتصادية اذا اصرت على
  .اي االعتراف باسرائيل واالتفاقات التي وقعها الفلسطينيون معها والتخلي عن العنف

في كل مفاوضات، كل طرف يريد ان يثبت النصاره انه قوي وجريء ولن يتخلى عن 'اكد بيريز انه و
  .' ال خيار لديهم وانه يجب صنع السالملكن القادة يعرفون في اعماق انفسهم انه. شيء

  .'ال احد يتطلع الى سفك الدماء لذلك يجب ان نميز بين المظاهر واالمكانيات الخفية'وتابع 



  

  

 
 

  

            13 ص                                     2142:         العدد       11/5/2011 األربعاء :التاريخ

  .'اذا ارادوا االتحاد فليتحدوا'وردا على سؤال عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال بيريز 
وحدة مع منظمة ) الفلسطينيون(نا واذا شكلوا نحن من جانبنا نتحدث عن قضايا امنية تعني'واضاف 

تواصل الدعوة الى تدمير اسرائيل فاالمر ال يعود مسألة داخلية فلسطينية بل قضية سياسية خارجية 
  .'تعنينا

  11/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  "قلب إسرائيل" إلى تدعيم االستيطان في الخليل باعتبارها يدعووزير إسرائيلي  .21
ا وزير إسرائيلي إلى تدعيم االستيطان في مدينة الخليل وتعزيزه، معتبراً أن المدينة هي دع: الناصرة
  ".القلب إلسرائيل"بمثابة 

وبحسب تقرير بثه تلفزيون القناة السابعة اإلسرائيلي؛ اعتبر وزير البنية التحتية اإلسرائيلي عوزي  
وليس الماء والطاقة، فيما عبر عن أسفه " رائيلالبنية التحتية الحقيقية إلس"النداو أن مدينة الخليل هي 

  .لألجيال الشابة بالقدر الكافي" الحقيقة"لعدم قيام المدارس اإلسرائيلية بتعليم تلك 
ودعا الوزير في الحكومة اإلسرائيلية إلى تدعيم االستيطان في مدينة الخليل وتقويته، حيث أشار إلى 

ينة، والتثقيف حولها في البيت والمدرسة، منذ مرحلة رياض تنظيم الحمالت السياحية إلى المد"ضرورة 
  .، بحسب المصدر"األطفال، وأثناء الخدمة العسكرية، وكذلك البناء فيها

واعتبر أن التغيير يجب أن يبدأ من مدينة الخليل، التي قال إنها تمثل الجذور بالنسبة لليهود، معبراً عن 
ظمة التعليمية والسياسية و العسكرية اإلسرائيلية، لتصبح المدينة رغبته في أن يؤثر هذا التغيير على األن

  .، حسب تعبيره"بتغيير القلب، يتبع البقية الحقاً"هي من يقود الجميع، وأضاف 
كما طالب النداو رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارة مدينتي القدس والخليل قبل التوجه 

يجب عليه أن يبدأ : " األمريكي باراك أوباما خالل الشهر الحالي، وقالإلى واشنطن لمقابلة الرئيس
خطابه بالقول أنه جاء من أرض حبرون وصهيون، والتفصيل حول حقنا في هذه األرض، يجب عليه 

  .، كما قال"التأكيد على عدالة المشروع الصهيوني
  10/5/2011قدس برس، 

  
  األردن وليبيا وحماسلمصر و  ينتج أعالماًإسرائيليمصنع : معاريف .22

اإلسرائيلية، أمس، مقابلة مع آفي مروم، وهو صاحب أحد مصانع األعالم » معاريف«أجرت صحيفة 
  .في منطقة كفر سابا، يقوم بإنتاج أعالم مصرية وأردنية وحمساوية

إلسرائيل بالرغم من » الكارهة«يقوم بإنتاج أعالم لعدد من الدول » مصنع مروم«وذكرت الصحيفة أن 
  عدائها للدولة العبرية، ومن بينها مصر وإيران واألردن والسلطة الفلسطينية وتركيا، الفتة إلى أن 

إننا نصنع أعالم «ونقلت عن صاحب المصنع قوله . يقوم بتصنيع حتى أعالم حركة حماس» مروم«
  .حسب قوله» حركة حماس ألهداف سرية جداً ال يمكنني الحديث عنها

  11/5/2011، السفير، بيروت
  

  بالموساد إلخماد الثورة مبارك استنجد: "روز اليوسف"مجلة  .23
 25قدم مائير داجان رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق أمس األول التقرير النهائي حول أحداث ثورة 

» داجان«أن التقرير السري الذي قدمه » روزاليوسف«وعلمت  .يناير وسبب فشل الموساد في توقعها
خلوع حسني مبارك كان علي اتصال لحظة بلحظة بعدد من الضباط اإلسرائيليين منذ أكد أن الرئيس الم

  .اندالع الثورة وحتي تدخل الجيش
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بين ترك » مبارك«وأضاف أن الجيش قام بقطع االتصال بالكامل عن القصر الجمهوري حيث خير 
الجمهوري وقام الجيش الحكم أو االعتقال الفوري فأختار التنحي وخرجت عائلته في دقائق من القصر 

بجمعهم في بهو القصر ثم خرجوا بالمالبس التي يرتدونها مؤكداً أن المشير طنطاوي يرفض منذ هذا 
  .أو أي محاولة للتدخل أو الوساطة الخارجية بشأنه» مبارك«الوقت الحديث مع 

 الموساد ال يعتبر وأوضح التقرير أن ما حدث بمصر ليس ثورة بل تبديالً في نظام الحكم مشيراً إلي أن
بل مفترق تاريخي للشعوب العربية يصعب تقديره أو » تسونامي سياسي«ما يجري في الشرق األوسط 

  .توقعه
كان بال حدود مؤكداً أن فساد نجليه عالء وجمال عجل بثورة المصريين » مبارك«ولفت إلي أن فساد 

  .ببعد أن هددا مقدرات مصر كلها وظال ينهبونها حتي انفجر الشع
  10/5/2011، روز اليوسف 

  
    شاليطفي تحديد مكانبسبب الفشل  كشف ضعف الموساد الدنقتل بن : يديعوت .24

يديعوت 'كشف المحلل اإلسرائيلي البارز، ناحوم بارنياع، من صحيفة  :الناصرة ـ زهير أندراوس
نه كشفت من جديد النقاب عن أن عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن والتخلص م' أحرونوت

وأوضح الكاتب في مقال بالصحيفة العبرية أن كال من . ضعف الموساد ووحدة العمليات التابعة للجيش
وأضاف بارنياع، . الطرفين فشل وإلى اآلن في تحديد مكان الجندي المختطف غلعاد شليط في قطاع غزة

ذا الفشل سيستمر مع عدم التوصل إلى استناداً على مصادر رسمية ورفيعة المستوى في تل أبيب، أن ه
  .حل لمعرفة مكان شليط وتخليصه من براثن الفلسطينيين

أشار إلى أن الكثير من اإلسرائيليين طالبوا بضرورة االستعانة بالوحدة األمريكية الخاصة التي ساهمت 
يون اإلسرائيلي وهي الرغبة التي وصفها التليفز. في قتل ابن الدن، وإحضارها إلى غزة لتخليص شليط

بالُمِلحة، خاصة مع األزمات التي تتوالى على صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل ووصولها 
  .إلى طريق مسدود

  11/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   يناشدون الحكومة أن تحترم حقوق اإلنسان الفلسطيني إسرائيليةودينية  ثقافيةاتشخصي .25
 رجل دين، بيانا دعوا 16أصدرت مجموعة من المثقفين اإلسرائيليين، بينهم : ي النظير مجل- تل أبيب

وكتبوا في البيان أن القيم العليا في الدين اليهودي . فيه إلى الكف عن دوس حقوق اإلنسان الفلسطيني
  . وفي أسس الحركة الصهيونية القديمة ترفض ممارسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ضد الفلسطينيين

  
وقالوا إن على إسرائيل أن تنطلق اليوم من هذه القيم وليس من الشعور بالذنب أو جلد الذات للتخلي عن 

  .هذه السياسة والجنوح إلى ممارسات أخرى مبنية على السالم واالحترام للطرف اآلخر
  11/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   بموجب إجراء سرياإلقامةق من ح ألف فلسطيني من الضفة 140 جرداالحتالل  :هآرتس .26

 قامت بممارسة إجراءات "إسرائيل"، اليوم األربعاء، أن وثيقة سرية وصلتها تشير إلى أن "هآرتس"كتبت 
، 1994-1967سرية لسحب إقامة فلسطينيين غادروا الضفة الغربية إلى الخارج، وذلك في السنوات 

 من "إسرائيل"وبواسطة هذه اإلجراءات تمكنت . التي حصلوا عليها" بطاقة مغادر"ولم يقوموا بتجديد 
 في  فلسطينيا14ً، ونحو  آالف سنويا5ً، أي بمعدل  أكثر من  عاما27ً ألف فلسطيني خالل 140تهجير 
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مكتب المستشار "وبحسب الصحيفة فإن هذه التفاصيل وردت وثيقة مفصلة وضعت من قبل  .كل يوم
  ".غربيةالضفة ال/ القضائي في قيادة يهودا والسامرة

  ".حرية المعلومات"قد طلب الحصول على الوثيقة، استنادا إلى قانون " مركز حماية الفرد"وكان 
  11/5/2011، 48موقع عرب 

  
  من أراضي القدس للمستوطنات% 35صادرت " إسرائيل": "أوتشا" .27

 أولهو ، وينراي دولف" المخاوف اإلنسانية األساسية: القدس الشرقية" قال معد تقرير : بترا–نيويورك 
يدور حول أوضاع الفلسطينيين في ) أوتشا(تقرير شامل يصدر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

القدس لبناء وتوسيع المستوطنات   من األراضي في شرقي%35 صادرت "إسرائيل" أن. شرقي القدس
 من %13 فأصبحت هذه األراضي غير متوفرة للسكان الفلسطينيين وال يخصص لهم في الواقع سوى

 المتحدة الليلة قبل الماضية عن دولفين في تقريره أن التدابير األممونقل راديو . هذه  األراضي
والسياسات اإلسرائيلية تعطي األولوية للمستوطنين اإلسرائيليين في القدس الشرقية على حساب السكان 

يعرض  ما شكل غير قانوني،وبالتالي ال يترك لهم أي خيار سوى البناء ب الفلسطينيين في المدينة،
 وعلى النقيض من ذلك 1967ن أكثر من ألفي منزل هدم منذ عام ألى إ  وأشار.منازلهم لخطر الهدم

وأضاف دولفين أن التقرير يحاول  .بنيت اآلالف من الوحدات السكنية للمستوطنات في شرقي القدس
لي على األراضي والموارد التي تسليط الضوء على أن المستوطنات بشكل عام هي مشكلة ألنها تستو

  .ينبغي أن تكون متاحة للفلسطينيين في شرقي القدس
  11/5/2011الرأي، عّمان، 

  
   مقطع جديد من الجدار العازل بشمال القدسبناءاالحتالل يشرع في  .28

 أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جرافات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بحراسة قوات :القدس المحتلة
كرية، شرعت في أعمال تجريف بمحاذاة الشارع االلتفافي جنوب أراضي قرية قلنديا شمال مدينة عس

  .القدس المحتلة، بهدف استكمال إقامة الجدار العازل
  10/5/2011قدس برس، 

  
  عطا اهللا حنا يدعو لمواجهة مخططات االحتالل الرامية إلضفاء الصبغة الدينية على الصراع .29

ان عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثودكس، إلى مواجهة خطر  دعا المطر:رام اهللا
إضفاء الصبغة الدينية على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي "مخططات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى 

وقال خالل محاضرة ألقاها، أمام الضباط  .، وبذل الجهود للدفاع عن هوية فلسطين العربية"القائم
إن "، 10/5ولين األمنيين المشاركين في دورة عقدتها هيئة التوجيه السياسي في رام اهللا الثالثاء والمسؤ

الشعب الفلسطيني ال يعادي اليهود كونهم يدينون باليهودية، بل يقاوم المحتلين والصهاينة الذين يستغلون 
، مشدداً على "لسماوية السمحةالدين ألغراض سياسية وغير إنسانية وعنصرية ويخالفون تعاليم الديانات ا

  .، حسب تقديره"مصدر االضطهاد الوحيد على هذه األرض"أن االحتالل هو 
التي تعانيه مدينة القدس المحتلة في هذه اآلونة، بفعل " الكارثي"ولفت عطا اهللا حنا النظر إلى الوضع 

  .السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية
ق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، داعياً كافة القوى واألحزاب وأكّد عطا اهللا حنا على أهمية تحقي

  .السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن العليا باعتبارها مصلحة للجميع على المصالح الضيقة أو الفئوية
  11/5/2011قدس برس، 
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   يحيون الذكرى الثالثة والستين للنكبة48 فلسطينيو .30
 48 يفلسطيني، أن  برهوم جرايسي،الناصرةالً عن مراسلها في نق 11/5/2011الغد، عّمان، نشرت 

 "إسرائيل"فيه " احتفت" لنكبة الشعب الفلسطيني، في نفس اليوم الذي 63ا أمس الذكرى الـ وأحي
، هذا بزيارات إلى عشرات القرى المدمرة، في حين جرت المسيرة والزيارة المركزية "ذكرى قيامها"بـ

  .، بمشاركة حوالي عشرين ألف نسمة1948يس المدمرتين في شمال مناطق في قريتي الدامون والرو
ومنذ ساعات الصباح انطلق عشرات آالف الفلسطينيين إلى عشرات القرى المدمرة، كل إلى قريته، 

 يعتبرون الجئين في 48من فلسطينيي % 25ومعهم أبناء البلدات المجاورة، وحسب التقديرات، فإن 
 مليون فلسطيني، وهم محرومون من العودة إلى قراهم 1,32 من أصل ألفاً 340وطنهم، أي حوالي 
  . ما يسكنون في مدن وقرى فلسطينية مجاورة لقراهم األصليةوأراضيهم، وغالباً

 أكدت فيه على الشعار المركزي، وهو هذا وكانت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، قد أصدرت بياناً
  ".يوم استقاللهم هو يوم نكبتنا"

 بما  بيانا أكدت فيه على عدم التنازل عن حق العودة وتذكيرا48ًلجنة المتابعة لفلسطينيي "كما أصدرت 
 على قانون النكبة الذي أقره الكنيست  على وحدة الجماهير العربية، ورداًحدث في عام النكبة، وتأكيداً

  .ربي في بالدنا هذهوعلى مختلف القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود العربي والحق الع
النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أكد أن  أن 11/5/2011، 48موقع عرب وأضاف 

مشاركة اآلالف في مسيرة العودة إلى قريتي الدامون والرويس في الجليل هي صفعة للكنيست 
  .  ت إحياء ذكرى نكبة فلسطين، لردع الناس عن المشاركة في نشاطا"النكبة"اإلسرائيلي، الذي سن قانون 

  
  استعدادات فلسطينية واسعة إلحياء ذكرى النكبة .31

 للنكبة التي تحل في 63 ـبدأ الفلسطينيون استعداداتهم إلحياء الذكرى ال:  منتصر حمدان-رام اهللا 
الخامس عشر من هذا الشهر، وسط تباين في المواقف بخصوص طبيعة الفعاليات الوطنية التي سيتم 

ها في هذه المناسبة، ففي الوقت الذي تضغط مجموعات شبابية وقوى باتجاه تسيير مظاهرات شعبية تنفيذ
نحو نقاط التماس مع قوات االحتالل والمستوطنات، فإن هناك جهات ترى بضرورة اقتصار تنظيم 

حتالل الفعاليات الشعبية في مراكز المدن والمخيمات تحسبا من وقوع مصادمات واشتباكات مع قوات اال
 قد "إسرائيل"قد تفاقم وتزيد من التدهور األمني، ال سيما أن جهات أمنية وسياسية فلسطينية ترى أن 

تستغل مثل هذه األحداث لتفجير األوضاع األمنية وتصعيد المواجهة العسكرية مع الفلسطينيين للهروب 
  .من العزلة السياسية التي تعيشها في الوقت الراهن

 تتحين الفرصة لتصعيد "إسرائيل" أنفلسطيني رفض ذكر اسمه، للخليج من الواضح وقال مسؤول أمني 
المواجهة وجر شعبنا نحو التصعيد العسكري للهروب من المواجهة السياسية التي سوف تصل ذروتها 

، مؤكدا أن على الفلسطينيين العمل من أجل قطع الطريق على مساعي " سبتمبر المقبل/في أيلول
  . في هذا المجال"ائيلإسر "ومخططات
 اإلعالم في وزارة  صحافياً، مؤتمراًأمس ذكرى النكبة، إلحياء عقدت اللجنة الوطنية العليا ،إلى ذلك

الفلسطينية في رام اهللا، بمشاركة مسؤولين رسميين عن اللجنة لإلعالن عن فعاليات إحياء النكبة التي 
  .سيتم تنظيمها في الضفة وغزة بشكل مشترك

  11/5/2011الشارقة، الخليج، 
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   نكبة فلسطينأنقاضاحتفاالت يهودية استفزازية في القدس على  .32
نظمت الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنون في مختلف مستوطنات : بتراوكالة  –فلسطين المحتلة 

امتدت القدس والبؤر االستيطانية داخل أسوار القدس القديمة ومحيطها، احتفاالت صاخبة واستفزازية 
  .حتى فجر أمس لمناسبة تأسيس دولة االحتالل على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني

ونظمت مجموعات يهودية متطرفة صباح أمس، حلقات رقص هستيرية في باحة باب العامود كادت أن 
تتحول لمواجهات مع المقدسيين لوال تدخل قوة شرطية وأخرى عسكرية أمنت انسحاب المتطرفين إلى 

لبلدة القديمة باتجاه باحة حائط البراق الستكمال االحتفاالت ولالنتظام بمسيرة يهودية كبرى عادة داخل ا
  .ما يتخلل نظيراتها تهديدات باقتحام المسجد األقصى المبارك واالعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم

  11/5/2011الدستور، عمان، 
  

   اإلسرائيليةض تأدية الخدمة العسكرية إلى رف تدعو48 ييفلسطينللجنة المتابعة العربية  .33
 إلى رفض تأدية الخدمة البدو، والعرب عموماً) 48فلسطينيو (دعت لجنة المتابعة العربية : أحمد البديري

  . البدو جزء ال يتجزأ من النسيج العربي في الداخلأن، مؤكدة أمنية خدمة إي أوالعسكرية 
 منذ  بدوياً جنديا179ً فقد قتل، إجبارية ليست "إسرائيل"  الخدمة العسكرية للبدو فيأنوعلى الرغم من 

  ."إسرائيل" إقامة
  10/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  إطالق حملة دولية لدعم قضية القدس .34

هشام التالوي، عن إطالق الحملة الدولية التي جرى . أعلن، أمس، أمين عام الحملة الدولية د: رام اهللا
، موضحاً في مؤتمر صحافي في مدينة رام اهللا، أن الحملة "شدوا الرحال إلى القدس"حت اسم تنظيمها ت

  .تمثل شخصيات فلسطينية مستقلة، ورجال دين من مختلف دول العالم
وجرى اإلعالن عنى انطالق الحملة الدولية بمشاركة أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر 

سيحية حنا عيسى، وأكد خاطر أهمية إصدار علماء الدين فتوى لحث المسلمين ووكيل وزارة الشؤون الم
وأكد عيسى أن قضية القدس شائكة، وقال إن سلطات االحتالل تحاول  .والمسيحيين على زيارة القدس

السيطرة عليها رغم الموقف القانوني الدولي الداعم لقضية تدويل القدس، موضحاً أن اإلجراءات 
  .مرة بصورة مخالفة لجميع القواعد واألعراف الدولية التهويدية مست

  11/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  قوات االحتالل تتصدى بالرصاص لمسيرة سلمية قرب الحدود: بيت حانون .35
بعد أن واجهت " المنطقة األمنية العازلة"أصيبت إحدى المشاركات في مسيرة ضد  :كتب عيسى سعد اهللا

  .تي انطلقت من بيت حانون، أمس، بوابل من األعيرة الناريةقوات االحتالل المسيرة ال
ولم يفلح إرهاب وعنف قوات االحتالل في تفريق المسيرة التي شارك فيها العشرات من نشطاء المقاومة 

وتميز تصدي قوات االحتالل للمسيرة بالقسوة الشديدة، إذ فتحت األبراج  .الشعبية، ومتضامنون أجانب
 .)إيرز(لحتها الرشاشة باتجاه المشاركين أثناء اقترابهم من محيط معبر بيت حانون العسكرية نيران أس

  .وحاول ثالثة متضامنين أجانب حماية المتظاهرين، إال أنهم فشلوا بسبب غزارة إطالق النار
وصمم المشاركون الذين اتخذوا من التالل سواتر على توصيل رسالتهم إلى قوات االحتالل التي تمنع 

  .رعين من الوصول إلى أراضيهمالمزا
  11/5/2011 رام اهللا، األيام،
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   حاجزاً في الضفة543االحتالل يغلق  .36
 معظم الحواجز أمس أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي : سمر خالد،  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

 "حوارة"حاجز حاجزاً في عمق الضفة الغربية وعلى حدود القدس المحتلة وخاصة   543ـ العسكرية ال
 –وقالت الشرطة الفلسطينية  . قسمينإلىالعسكري جنوب مدينة نابلس الذي يقطع الضفة الغربية شماالً 

قسم االرتباط المدني الفلسطيني بأن قوات االحتالل أبلغت الجانب الفلسطيني، بقرار إغالق الحاجز من 
ويمنع عبور مركبات المواطنين في كال  أمس ولغاية الساعة الخامسة بعد عصر الساعة الثامنة صباحاً

  ."االستقالل" إلى أن إغالق الحاجز المذكور، يأتي في إطار ما يسمى بعيد االتجاهين، الفتاً
  11/5/2011الرأي، عّمان، 

  
  قراقع يطالب بموقف قانوني من التشريعات اإلسرائيلية لتشديد اإلجراءات على األسرى .37

والمحررين عيسى قراقع منظمة الصليب األحمر الدولي باتخاذ طالب وزير شؤون األسرى : رام اهللا
 مشاريع قوانين بدأت الكنيست اإلسرائيلية بنقاشها، تستهدف تشديد اإلجراءات 6موقف قانوني حول 

 التفاقيات  صارخاًالتعسفية والقمعية بحق األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، ما يشكل انتهاكاً
  .ن الدولي اإلنساني، ويشكل خطورة كبرى على حقوق األسرىجنيف الرابعة، وللقانو

جاءت أقوال قراقع خالل لقائه، في مقر الوزارة برام اهللا، أمس، ممثلي الصليب األحمر الدولي، حيث 
  .تناول اللقاء أوضاع األسرى، وانتهاكات االحتالل التي تمارس ضدهم

  11/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

  "بمثابة إعدام لهم"االحتالل إغالق الملفات الطبية لألسرى المرضى  قرار: وزارة األسرى .38
 اعتبرت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين قرار سلطات االحتالل بإغالق الملفات الطبية :غزة

إعدام لهؤالء األسرى "لعدد من األسرى المرضى، الذين يقبعون في مستشفى سجن الرملة، هو بمثابة 
وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة، بأن االحتالل  ".م أمراًضا خطيرة جداًالذي يعاني بعضه

بدل أن يوقف سياسة اإلهمال الطبي التي يمارسها بحق األسرى المرضى، ويقدم لهم العالج المناسب "
حتى ال يتعرضوا للموت، يقوم وبشكل متعمد بإغالق ملفات بعض األسرى المرضى ويوقف عالجهم في 

تشفى الرملة، تمهيداً لنقلهم إلى السجون المختلفة، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد، ألن بعضهم مس
  ".يعيش ظروف صحية متدهورة ، وال يستطيع تحمل األوضاع في السجون

  10/5/2011قدس برس، 
  

   بااللتزام بدوره كراعٍ التفاق كنيسة المهد وضمان عودة المبعديناألوروبيمطالبات لالتحاد  .39
، واعتصام في غزة ومؤتمر صحفي في بيت لحم أمس نظم مهرجان حاشد في بيت لحم :محافظات

  .أوروبية غزة ودول إلى مواطناً من بيت لحم 34 إبعادلمناسبة مرور تسع سنوات على 
 ممثلين عن إلى باإلضافةوتحدث في تلك الفعاليات قادة ومسؤولون وممثلون عن لجان دعم المبعدين 

 بمسؤولياته كراع األوروبيواجمع المتحدثون على ضرورة أن يلتزم االتحاد  .ائالتهمالمبعدين وع
 غير قانوني اإلبعاد أنوشددوا على  .اإلبعادالتفاقية فك الحصار عن كنيسة المهد والتي تم بموجبها 

  .ويجب ضمان عودة المبعدين
  11/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   بطرح قضيتهم حال طرأ تعديل على صفقة التبادلشاليط يطالبون آسري مبعدو كنيسة المهد: غزة .40
طالب مبعدو كنيسة المهد إلى غزة في اعتصام نظموه، أمس، أمام مقر األمم  :كتب فايز أبو عون

 بطرح قضيتهم حال طرأ شاليطالمتحدة بمدينة غزة حركة حماس وآسري الجندي اإلسرائيلي جلعاد 
  .ط الصفقة مع االحتاللتعديل أو تغيير على شرو

  11/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

   تنتهك حقوق اإلنسان والقانون في األرض الفلسطينية"إسرائيل": الميزانمركز  .41
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل شهر 

مة لمبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي ، وارتكبت انتهاكات جسيمة ومنظ2011أبريل / نيسان
يستعرض هذا التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً . اإلنساني

  .لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة
يا االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل ويبدأ التقرير بعرض موجز إحصائي حول أعداد ضحا

 شخصاً 55 فلسطينياً، من بينهم طفالن، وإصابة 23، حيث أسفرت عن مقتل 2011إبريل / نيسانشهر 
كما يرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة في  . سيدات4 طفالً، و12بجروح متفاوتة، من بينهم 

 3، ويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة
 حالة قصف صاروخي 37وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع  .عمليات توغل

 شخصاً بجروح متفاوتة، كما تسببت في تدمير عدد من المنازل بشكل 14 ومدفعي، أسفرت عن إصابة
، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق كلي وألحقت أضرار جزئية في عدد أخر

ويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين حيث اعتقلت  .السكنية
  . شبان القترابهم من الشريط الحدودي الفاصل3قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  10/5/2011، مركز الميزان لحقوق اإلنسان
  

  لمعتقلين في مصر يدعون القاهرة لإلفراج عن السجناءأهالي ا .42
طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية سلطات القاهرة : محمد جمال - القدس المحتلة

ودعا .  عن باقي المعتقلين وبالكشف عن مصير أبنائهم الذين تم اعتقالهم على يد النظام السابقباإلفراج
ألهالي أمام السفارة المصرية في لاسم تجمع أهالي المعتقلين في مصر في اعتصام عماد السيد الناطق ب

 الثالثاء على رفض سياسة يومهالي في مؤتمر صحفي األوأكد . غزة إلى اإلفراج عن كل المعتقلين
  ". السوداء"التقسيط في اإلفراج عن أبنائهم، داعين إلى إنهاء هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة 

  11/5/2011ق، الدوحة، الشر
  

   فلسطينياً من العالقين بليبيا إلى غزة44عودة  .43
 فلسطينياً ممن كانوا عالقين بالجماهيرية الليبية إلى 44سمحت السلطات المصرية، أمس، بعودة  :القاهرة

وأكد مصدر مسؤول أن العالقين قدموا إلى األراضي المصرية عن طريق . قطاع غزة عبر معبر رفح
  .لوم، وقد تم نقلهم إلى معبر رفح، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم ودخولهم إلى غزةمعبر الس

  11/5/2011الخليج، الشارقة، 
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  الالجئون الفلسطينيون العائدون من ليبيا يطالبون األونروا بتوفير فرص عمل وإعانات عاجلة .44

لة األونروا بتوفير فرص عمل  طالب الالجئون الفلسطينيون العائدون من ليبيا وكا: حسن دوحان–غزة
مؤقتة وإعانات عاجلة نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها بعدما اجبروا على الرحيل من ليبيا نتيجة 

  .الحرب الدائرة هناك
  11/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  سيارات ليبية في شوارع غزة بعد دخولها عبر أنفاق التهريب .45

من الطبيعي ان تشاهد سيارة تسير في شوارع غزة وتحمل لوحة تسجيل بات : شهدي الكاشف -غزة 
 إلى، وعندما تسأل تجار السيارات من أين جاءت هذه السيارات الحديثة "الجماهيرية"ليبية كتب عليها 

، كما قال ابو محمد، وهو تاجر سيارات في شارع الجالء وسط مدينة "أنها ليبية"غزة، يردون بالقول 
شهود عيان في مدينة رفح أن عشرات السيارات التي تحمل لوحات تسجيل ليبية تعبر ويروي  .غزة

  .الحدود المصرية إلى غزة عبر أنفاق تهريب كبيرة مخصصة لعبور السيارات أسبوعياً
ويؤكدون أن حكومة حماس تدقق في أوراق تلك السيارات وتتقاضى ألف دوالر أمريكي فقط كي تسمح 

 يقوم صاحب أن حين إلى تلك السيارات أوراقبر الحدود، ولكنها تقوم بسحب لها بدخول قطاع غزة ع
  .السيارة بدفع رسومها الجمركية

 هذه السيارات يتم التدقيق في إن أسامة العيسوي وزير المواصالت في غزة لبي بي سي، .ويقول م
 .المحرك والشاصيأوراقها الثبوتية من قبل المسؤولين في وزارته من حيث شهادة المنشأ وأرقام 

ويضيف أن أي تالعب يجعل من غير الممكن أن يتم التعامل معها بشكل قانوني، وان وزارته تقوم 
بالتواصل مع الجانب المصري بشأن أي مركبة يتم اإلبالغ عن سرقتها وان وزارته على استعداد 

: ويقول العيسوي ".الغ عنهاإلعادة أي مركبة يتبين بأنها سرقت وتم اإلب"للتعاون مع السلطات المصرية 
  ".نحن لم ولن نقبل بان نتعامل مع أي سيارة مسروقة ال من مصر وال من أي دولة أخرى"

  10/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  بسبب األحداث الجارية  عا ألف الجئ فلسطيني في در30األونروا تعلق عدداً من خدماتها لـ  .46
 الجارية لألحداث الناطق الرسمي لألونروا كريستوفر غانيس عن قلقها أعربت : خالد الخواجا-عمان 

 وأوضح. في سورية والقيام بتعليق عدد من خدماتها أو التقليل منها في عدد من المناطق في أرجاء البالد
مدرسة   في درعا وحواليها، تقوم بتشغيل وإدارة إحدى عشرةاألونروا أن أمسالبيان الصادر عنها 

وتعرب األونروا عن قلقها  .يادتين صحيتين ومركزين لخدمة المجتمع المحلي ومركز شبيبة واحدوع
.  الجئ فلسطيني في درعا والمناطق المحيطة بها30,000بشأن استمرار تقديم الخدمات لما يقارب من 

 في درعا والمناطق المحيطة بها ممن  مريضا120ًوتشعر األونروا بقلق أكبر حيال ما يزيد عن 
  .يعتمدون على األونروا للحصول على جرعة األنسولين التي تعتمد حياتهم عليها

  11/5/2011الرأي، عّمان، 
  

   الدولةإلقامةانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية حاجة ملحة لخلق الجاهزية :  لبدةأبو .47
ن انضمام فلسطين إ": لبدةأبو حسن .ني دفلسطيالقتصاد ال قال وزير ا: أبو كامشإبراهيم -رام اهللا 

لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في االقتصاد العالمي 
 هذا المشروع من أهمية إلى ، مشيراً" الدولة الفلسطينيةإلقامةوحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة 

 األميركينامج تحسين البيئة االستثمارية في فلسطين والممول من الجانب خالل الدعم المقدم من بر
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 المنفصلين اللذين عقدا أمس األولينجاء ذلك خالل االجتماعين  . لهذا المشروعاألوروبيوكذلك الدعم 
م لبدة للفريقين الوطني والفني الخاصين، بالتحضير النضما بوأفي مقر وزارة االقتصاد برام اهللا، برئاسة 

  .فلسطين لمنظمة التجارة العالمية
  11/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   مليون دوالر70 في فلسطين بقيمة اسمية تبلغ تجاريةإطالق أول سندات  .48

أمس، إصدار أول سندات تجارية في ) باديكو القابضة(أعلنت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار : رام اهللا
لسندات التي قالت إنها تهدف إلى تحقيق مستويات قوية من النمو المستدام فلسطين، وأصدرت فعال هذه ا

في العوائد، مما يدعم قدرة الشركة على تعزيز مركزها المالي في السنوات المقبلة، وتنويع أدوات 
ومصادر التمويل بتكلفة مالئمة أقل من تكلفة التمويل الذاتي، وبمخاطر مالية مضبوطة، باإلضافة إلى 

  .قوق المساهمين بعوائد إضافية وأرباح مستقرةرفد ح
وحصلت باديكو، على التزام وموافقة عدة بنوك ومؤسسات مصرفية لالكتتاب في السندات التجارية، 

  .حيث ستصدر هذه السندات في اكتتاب خاص
لغ  آالف سند تجاري وبقيمة اسمية تب7وقال سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لباديكو، إن شركته ستصدر 

  . مليون دوالر أميركي70 آالف دوالر أميركي للسند الواحد، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ 10
  11/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  في إعمار غزة مليون دوالر 300المصري يتعهد باستثمارمنيب  .49

تقلة تعهد منيب المصري رجل األعمال الفلسطيني ورئيس تجمع الشخصيات المس :الهول كتب أشرف أبو
وقال ، بالمشاركة في جهود إعمار غزة من خالل العديد من المشروعات التي أعدها سلفا لهذا الغرض

مليون دوالر في مشروعات إعادة  300 قبيل مغادرته القاهرة انه مستعد الستثمارلألهرامالمصري 
ليارات الدوالرات  مىإعمار قطاع غزة عالوة علي القيام بحملة دولية لجذب استثمارات خارجية تصل إل

  . يتم إعمار القطاع بالكاملىحت
  11/5/2011األهرام، القاهرة، 

  
  اضطراب وقلق وصعوبات تعلّمية:  الفلسطينية في لبنانالصحة النفسية ألطفال المخيمات .50

ال يبدو أن هناك أي تطور يذكر في مجال الصحة النفسية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني : مادونا سمعان
لعلّها الخالصة األبرز والوحيدة التي توصل إليها المشاركون في الندوة السنوية الخامسة .  لبنانالمقيم في

 بيت أطفال -حول الصحة النفسية التي تنظّمها المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني 
والمعالجين الصحيين بالقدر علماً انه يسجل لندوة أمس، معالجتها عمل المرشدين االجتماعيين .. الصمود

نفسه الذي حاولت فيه معالجة الصحة النفسية والمشاكل االجتماعية لدى الفلسطينيين عموماً وأطفالهم 
  .خصوصاً

قدمت الندوة عدداً من الدراسات، فذكّرت بالدراسة األخيرة التي أعدتها وكالة األونروا بالتعاون مع و
صت محوراً خاصاً بمخيمي نهر البارد والبداوي، فقدمت الطبيبة وخص. الجامعة األميركية في بيروت

النفسية مادلين بدارو طه دراسة أعدتها لبيت أطفال الصمود حول الصحة النفسية ألطفال البداوي ونهر 
. 2010 ديسمبر/  وآخر كانون األولأكتوبر/ البارد، خالل الفترة الممتدة ما بين األول من تشرين األول

 طفالً من البارد، من ضمنهم أربعة 57 طفالً من البداوي، من ضمنهم أطفال لبنانيون، و30وشملت 
  .وأدخل أهلهم ضمن اإلحصاء. لبنانيين يعيشون الظروف نفسها التي يعيشها أهل المخيمين
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االضطراب، والتأخر النفسي، والمشاكل الصحية، والعوامل : فتمت مراقبة خمسة عوامل لدى العينة
وتبين أن نسبة الذين خضعوا . ة الضاغطة، وتأثير االضطراب على حياة الطفل أو المراهقاالجتماعي

للمعالجة بسبب مشاكل نفسية، كانت كبيرة بين الذين تخطوا سن التاسعة عشرة من العمر في مخيم نهر 
  .لمخيمينفيما تعادل األطفال ذوو المشاكل في النطق أو النمو أو الدراسة األكاديمية بين ا. البارد

وسجلت الدراسة لدى سكان المخيمين، مشاكل في العالقات األسرية، لكنها نسبتها تظهر أكثر ارتفاعاً في 
  .البارد، وسجلت من ضمنها حالتا تعنيف لألطفال

  11/5/2011فير، بيروت، الس
  

  في ذكرى النكبة" بطولة فلسطين"يحضر افتتاح " الفيفا "اتحادرئيس : الرجوب .51
أكد رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، قدوم  :رام اهللا

" بطولة فلسطين الدولية"السويسري جوزيف سيب بالتر، الفتتاح " الفيفا"رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
  . مايو الجاري، في ذكرى النكبة/يوم الخامس عشر من أيار

  10/5/2011قدس برس، 
  

   تنتظر حدوث فوضى في األردن للدخول عليها"إسرائيل": ائب أردنين .52
 قال النائب الدكتور عبداهللا النسور أمس إن إسـرائيل ال تحتـرم معاهـدات وال                : إياد الجغبير  -البلقاء  

مواثيق، وعلى األردن أن يأخذ الحيطة والحذر أكثر من أي بلد عربـي آخـر بـسبب وجـود العـدو                     
  .اإلسرائيلي

أن " الـوالء واالنتمـاء   "ل محاضرة له في مدرسة السلط الثانوية للبنات صباح أمس بعنوان            وأضاف خال 
 تنتظر حدوث الفوضى في األردن للدخول عليها، مستغلة حالة الفوضى واالقتتال التي يمر بها               "إسرائيل"

النـسور إلـى   ودعا ". حتى ال نجد من يقف معنا لمساعدتنا ألن الجميع مشغول بمشاكله    "الوطن العربي،   
  ".اضطرابات عمياء وهوجاء نعرف كيف تبدأ وال نعرف كيف تنتهي"مواجهة ذلك بالحذر واالنتباه من 

11/5/2011، الغد، عّمان  
  

  الجئين للمشاركة في مسيرة حق العودة ال ادعوتاللجنة العليا للدفاع عن حق العودة  .53
فلسطينيين عشية الذكرى الثالثة والستين للنكبة      دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين ال         :عمان

  .المواطنين للمشاركة يوم الجمعة القادم في مسيرة العودة
وأضافت أن المسيرة تأتي تعبيراً عن دعم وإسناد الشعب األردني للشعب الفلسطيني الشقيق مـن أجـل                 

 بفعل  1948جروا منها عام    حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها العودة الى ديارهم وأراضيهم التي هُ          
كما تأتي لتأكيد حالة االجماع     .  العدوان اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس       

والتمسك بالوحدة الوطنية ورفـض الـسياسات التوسـعية         " الوطن البديل "واإلصرار على دفن ما يسمى      
  .الصهيونية

11/5/2011، الغد، عّمان  
 

  طرية  القضية الفلسطينية ليست قضية قُ:  المباشرةالقوميةقراطيه وديملحركة الا .54
قال األمين العام المساعد للحركة الديمقراطيه القومية المباشـرة محمـد حمـدان             : احمد الحراوي –مادبا  
 عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية او نتحدث عن الوحدة الوطنية فنحن النـستطيع ان نقـصر                 ،القاق

 على اعتبار أن ما يجـري علـى         ،لى الساحة فحسب او على الوحدة الوطنية الفلسطينية فحسب        حديثنا ع 
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األرض يؤكد في الماضي والحاضر والمستقبل ان القضية الفلسطينية ليس قضية قطريـة وان القـضية                
  .عندما تحصر قطريا هي محاولة لؤدها في المهد

مادبا بعنوان الوحدة الوطنية الفلسطينية انـه اذا        وأضاف القاق خالل محاضرة له بنادي القدس في مخيم          
أضفنا الى ما يجري في الساحة العربية والدولة االن يؤكد ان الظاهرة في المنطقة ال يمكن تجزئتها وما                  

  .يجري في بقعة من األرض العربية ينعكس سلبا او ايجابا على البقع األخرى
11/5/2011، الدستور، عّمان  

  
  ضد الفتنة ومع المقاومة :"البدالت السود" رسائل سياسية بـتوجه "ةالجماعة اإلسالمي" .55

مناسبة تشييع أمينها العام السابق الشيخ المستـشار فيـصل          » الجماعة االسالمية «اغتنمت  : غسان ريفي 
مولوي، في مسقط رأسه بطرابلس إلظهار قوة حضورها على الساحة اللبنانية وقدرتها علـى التنظـيم                 

 الجامع المنصوري الكبير أو في الشوارع التي سلكها موكب الجنازة، إضـافة الـى               الدقيق سواء ضمن  
  .إظهار حجم االلتفاف الشعبي حولها

، حرصـت  »االخوان المسلمين«التي تعد أحد أبرز مكونات تنظيم » الجماعة االسالمية «وبدا واضحا أن    
السابقة سياسيا وعسكريا وشعبيا، وذلك     خالل التشييع أن تقدم نفسها بشكل مختلف تماما عن كل نشاطاتها            

  .انسجاما مع المتغيرات الحاصلة سواء على الصعيد اللبناني أو على صعيد العربي
) »حـزب اهللا  «على غـرار    (التي استعرضت خالل الجنازة ببدالتها السوداء       » قوات الفجر «وقد كانت   

ظار المشاركين وتركت تساؤالت عـدة      وتولت أمور التنظيم، قد شكلت عالمة فارقة في الجنازة ولفتت أن          
حول الهدف من الكشف عنها في هذا الوقت بالذات، فيما شكل الحضور السياسي والديني المتنوع فرصة                

الجامعة لمختلف المكونات االسالمية حيث تحلق حول جثمان الشيخ         » وسطيتها«للجماعة االسالمية لتأكيد    
 بدءا من مؤسس الوسطية في لبنان الرئيس المكلف نجيـب           فيصل مولوي األضداد في السياسة اللبنانية،     

ميقاتي، مرورا بكتلة المستقبل النيابية وممثلي الرئيسين سعد الحريري وفؤاد الـسنيورة النـائبين خالـد                
االخـوان  «وجبهة النضال الـوطني وقيـادات       » أمل«وحركة  » حزب اهللا «زهرمان وخالد ضاهر، الى     

  .وال الى التيارات السلفية على تنوعها والحركات االسالمية كافةفي األردن ومصر، وص» المسلمين
أرادت من خالل الجنازة توجيه سلسلة رسائل علـى الـصعيدين           » الجماعة االسالمية «ويمكن القول إن    

  :الداخلي والخارجي من أبرزها
قوة إسالمية سـنية،    أنها ال تزال ملتزمة بنهج المقاومة ضد إسرائيل، ك        » الجماعة االسالمية «تأكيد  : أوال

في تشييع أحد أبرز مؤسسي هـذا       » قوات الفجر «وإظهار بعض ما تمتلكه من قدرة عسكرية من خالل          
الجناح العسكري، وقد برز ذلك أيضا من خالل حرص األمين العام للجماعة الدكتور إبراهيم المـصري                

جانبه طيلة تقبله التعـازي فـي       والمقاومة الشيخ عبد المجيد عمار الى       » حزب اهللا «على أن يكون ممثل     
في هذا السياق أن ثمة اقتراحا جرى التداول بـه بـين   » السفير«وعلمت  . بهو الجامع المنصوري الكبير   

بتقديم التحية العسكرية بالسالح لـدى إخـراج جثمـان          » قوات الفجر «قيادات الجماعة بأن تقوم ثلة من       
خالل تشييع شـهدائه، إال أن هـذا        » حزب اهللا «الشيخ مولوي من الجامع، على غرار ما يفعل عناصر          

  .االقتراح ما لبث أن سقط حرصا من القيادة على عدم إثارة أية حساسية سياسية أو أمنية في طرابلس
أنها حاضرة على الصعيد العسكري لمواجهة أي فتنة مذهبية قد تفضي           » الجماعة االسالمية «تأكيد  : ثانيا

سية، حيث يمكنها كقوة عسكرية سنية أن تفرض وجودها على الشارع           عن المستجدات والمتغيرات السيا   
علـى إبطـال    » حزب اهللا «في مناطقها على األقل في حال حصول أي فلتان أمني، وتعمل بالتنسيق مع              

  .مفاعيل بعض األصوليات التي يمكن أن تغذي مثل هذه الفتنة
بيا للتأكيد أنها قادرة على أن تلعـب دورا    إلبراز حضورها سياسيا وشع   » الجماعة االسالمية «سعي  : ثالثا

ما في لبنان، في ظل الدور المتنامي الذي بدأ يظهر لإلخوان المسلمين انطالقا من مصر مرورا باألردن                 
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ـ               اإلخـوان  «وصوال الى سائر البلدان العربية، فضال عن االشارة الى االمتداد اللبناني عبر الجماعة لـ
  . تشييع مولويالذين حضروا بقوة في» المسلمين
حرص قيادة الجماعة على إعطاء عنصر الشباب دور الريادة والقيادة، تماشيا مع الثورات العربية              : رابعا

التي فجرها الشباب، والتي تجلت تنظيميا بانتخاب عزام األيوبي رئيسا للمكتب السياسي، وانتهـت فـي                
م المصري حيث أعلن عن اكتفائه بوالية واحدة في         الكلمة التأبينية التي ألقاها األمين العام الدكتور إبراهي       

  .األمانة العامة، وتركها بعد ذلك للقيادات الشابة في الجماعة
 آذار وأنها الوعـاء     14 و 8وأنها خارج مكونات قوى     » الجماعة االسالمية «التأكيد على وسطية    : خامسا

سالمية في لبنان حول نعش أمينها      االسالمي المعتدل الذي يتسع للجميع، من خالل جمعها كل مكونات اال          
  ...العام السابق، سواء سياسية أو مذهبية أو عقائدية

تبقى اشارة أخيرة الفتة لالنتباه أنه خالل تشييع مولوي في طرابلس، سأل أحد المـشاركين قياديـا فـي                   
» قـوات الفجـر   «هؤالء  «: فجاءه الجواب » البدالت السود «عن المغزى من نزول أصحاب      » الجماعة«

ونحن على موقفنا الثابت مع المقاومة في العداء السرائيل، ونحن اليوم بدأنا ننجز دورات محـو األميـة    
  ..»العسكرية لشبابنا

  11/5/2011، السفير، بيروت
  

 "إسرائيل"توقيف لبناني وزوجته بتهمة التخابر مع  .56
اً ُيدعى حنا مارون الفحيلي     ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن استخبارات الجيش اللبناني اعتقلت أمس شخص          

 لالشتباه بأنه أحد عمالء جهاز االسـتخبارات        ، أقصى جنوب لبنان   ،في بلدة القليعة الحدودية   )  عاماً 56(
وبعد ذلك، توجهت قوة أمنية من استخبارات الجيش الى منزله واعتقلت زوجتـه             . ”الموساد“االسرائيلي  

  .فاع لالستجوابوساقتها الى وزارة الد)  عاما54ً(دينا شلهوب 
في سياق متصل، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد نزار خليل حكماً غيابيـاً                

التعامل مع العدو   “قضى بإنزال عقوبة اإلعدام على المتهم الهارب حبيب أحمد عبداهللا بعدما أدانته بتهمة              
  . ”اإلسرائيلي ودس الدسائس لديه

 سـنوات علـى عميـل       10ياً بإنزال عقوبة السجن مع األشغال الشاقة لمدة         كما أصدرت حكماً حضور   
وادعى مفوض الحكومة اللبنانيـة لـدى       . الموقوف محمد علي بركات بعد إدانته بالتهمة ذاتها       ” الموساد“

التعامـل مـع العـدو      “المحكمة القاضي صقر صقر، على الموقوفين هادي شماس وجان نهرا بتهمـة             
  . ”واالتصال به

11/5/2011، تحاد، أبو ظبياال  
  

  اإلسرائيلي داخل بلدة مزارع شبعا اللبنانية المحتلةلالحتاللمناورة عسكرية  .57
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية مناورة عسكرية داخل بلدة مـزارع شـبعا اللبانيـة                 

ها وحدات المدفعية والطيـران     المحتلة في أقصى جنوب لبنان على الحدود مع فلسين المحتلة، شاركت في           
  . والمشاة، وترددت أصداء االنفجارات الصادرة عنها في أرجاء الجنوب

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن قذائف إسرائيلية سقطت في مرتفعات كفرشوبا داخل األراضي اللبنانيـة               
ني وقوات الطوارئ الدولية    وأشارت إلى حالة استنفار متبادلة للقوات اإلسرائيلية والجيش اللبنا        . المحررة

على طول الحدود الممتدة من الناقورة غرباً وحتى سفوح جبـل           ” يونيفيل“لحفظ السالم في جنوب لبنان      
  .الشيخ شرقاً، مع تسيير دوريات آلية على الجانبين

11/5/2011، االتحاد، أبو ظبي  
  



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2142:         العدد       11/5/2011 األربعاء :التاريخ

  
  

  ن تشعل فتنة طائفية لمنع مساندتنا لفلسطي"إسرائيل": نشطاء مصريون .58
اتهمت أحزاب مصرية و نشطاء، إسرائيل بتأجيج أحداث الفتنة الطائفية األخيرة في مصر لوقف              : القاهرة

  ". مايو الجاري15الجهود المصرية لمساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم النكبة ''
ة، التـي أدت إلـى      وأدت أحداث الفتنة والمصادمات بين المسلمين والمسيحيين في منطقة أمبابة بالقاهر          

 مصابا، لتخلي اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية عن المشاركة في تنظيم            238 قتيال و  13سقوط  
، احتراما لمـشاعر الـشعب      'مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل، كانت مقررة لدعم االنتفاضة الفلسطينية         

حـداث، لعرقلـة مـساندة الثـوار        المصري، فيما اتهم حزب مصري إسرائيل بالوقوف وراء تلـك األ          
  .المصريين للقضية الفلسطينية

إن ) 10/5(الثالثـاء   " قدس بـرس  "، الذي تلقته    )تحت التأسيس (وأكد بيان لحزب جبهة التحرير القومية       
تترجم حقدها على ثورة مصر العظيمة، ونجاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية، واعتزامهـا             "إسرائيل  

ن تاريخ إسرائيل في زرع الفتن بمصر وكل الوطن العربي، ال يدع مجاالً للشك في               وأ.. فتح معبر رفح    
وأكد البيان استمرار الدعوة لمليونية النفير يـوم         ".أنها تقف بطريقة ما، وراء الفتنة التي تعصف بالوطن        

 .الجاري في ميدان التحرير) مايو( أيار 13
 10/5/2011، قدس برس

 
  فارة اإلسرائيلية تضامناً مع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة تحاصر الس" أبريل6 "حركة .59

، إحدى أبرز الحركات السياسية التي لعبـت دوراً         ' أبريل 6'أعلنت حركة شباب    :  هيثم عسران  -القاهرة  
 15محورياً خالل الثورة المصرية، مشاركتها في انتفاضة الشعب الفلسطيني الثالثة المقررة األحد المقبل              

كـرم  'و' رفح'ي، إذ تشارك الحركة بمئات الشباب الذين أعلنوا اعتزامهم التوجه إلى معبري             مايو الجار 
 أيام، حيث أعلنوا    3لمحاصرتها ومحاصرة منزل السفير اإلسرائيلي في القاهرة، ومقر السفارة          ' أبو سالم 

ودة لجميع الالجئين   وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه المشاركة تأتي لتأكيد حق الع           . االعتصام أمامها 
بشكل كامل أمام األفراد والبضائع والمطالبة بوقف تصدير        ' رفح'والمهاجرين الفلسطينيين والمطالبة بفتح     

الغاز المصري بشكل نهائي، وبغض النظر عن األسعار ودخول الفلسطينيين بدون تأشيرة لمصر وإنشاء              
لمعاناة عن أهل غزة، والمطالبة باإلفراج عن       سوق حرة بين غزة ورفح للتنشيط التجاري بينهما، ورفع ا         

  .جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية
  11/5/2011، النهار، بيروت

 
  "إسرائيل" األوضاع في سورية فلن يكون هناك استقرار في تستقرإذا لم : ابن خال األسد .60

ل الـرئيس الـسوري بـشار       أكد رامي مخلوف، ابن خا    : عمان – أمجد العبسي  -عبدالرحمن الحسيني   
إذا لـم   "، ذاهبا إلى أنـه      "سيواجه االحتجاجات التي تشهدها بالده حتى النهاية      "األسد، أن النظام في بالده      

  ".يكن ثمة استقرار هنا فليست من طريقة ألن يكون هناك استقرار في إسرائيل
" تـرددا "إن مخلوف أبدى    ) االثنين(وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أجرت مقابلة معه أول من أمس            

يعنـي  "في رده على سؤال الصحيفة عما إذا كان كالمه عن أثر اإلطاحة بالنظام في بالده على إسرائيل                  
  ".تحذيرا أم تهديدا

لم أقل حربا، فما أقوله هو ال تدعونا نعاني وال تـضعوا كثيـرا مـن      "وتنقل عنه الصحيفة في توضيحه      
  ".رية لعمل شيء لن تكون سعيدة إذا فعلتهالضغط على الرئيس، وال تدفعوا سو

  11/5/2011، الغد، عّمان
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  تضامنًا مع فلسطين في ذكرى النكبة"  يناير25ثورة "فعاليات لشباب  .61
دعوات مباشرة عبر صفحتي الفيس بـوك       )  يناير 25ثورة  (وجه ائتالف شباب الثورة المصرية      : القاهرة

  . مايو أيار عبر عدة ترتيبات15وتويتر للتضامن مع فلسطين في ذكرى النكبة 
وقال محمد أبو زيد الصحفي بجريدة الشروق وعضو ائتالف شـباب الثـورة  فـي تـصريح خـاص                    

إن ائتالف شباب الثورة رتب أكثر من فعالية للتضامن مع فلسطين في            ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "لــ
  . مايو15 و14و 13في أيام " صالة فجر مليونية"ذكرى النكبة من ضمنها إقامة 

تكون خاصـة بنكبـة     ) 5-13(وأضاف أنه تمت الدعوة إلى مليونية بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل            
 مايو سيتم زحف العديد من القوافل الرمزية إلى سيناء والتوجه إلى معبر رفـح،               15فلسطين، وفي يوم    

المعبر، إضافة إلى قوافل إغاثيـة      وفق ترتيبات شباب االئتالف في المحافظات لترتيب وقفة رمزية عند           
  . محملة بمستلزمات طبية ومواد بناء

 11/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 سالمالأوضاع سوريا ستؤثر في خطط أوباما لتحريك عملية ": الخليج"مصدر أمريكي لـ .62
آلن ستؤثر في   أن األوضاع الحادثة في سوريا ا     " الخليج"ـأكد مصدر أمريكي ل    :حنان البدري  -واشنطن  

خطط تفكر بها حالياً إدارة أوباما لتحريك عملية سالم شاملة، وأن إدارة أوباما تعكف حالياً على إعـداد                  
، وأن األمر لن يكون بمنـأى عـن         "اإلسرائيلي"لتحريك العملية على الصعيد الفلسطيني      " أفكار أمريكية "

س األمريكي ألفكاره في خطاب يعتزم إلقاءه       والعرب على السواء قبيل طرح الرئي     " إسرائيل"التشاور مع   
  .في غضون أسابيع قليلة

ورفض المصدر التعليق على سؤال عما إذا كانت هناك أفكار أمريكية لتحريك منفـرد لمـسار الـسالم                  
إن المسارين اللبناني اإلسرائيلي    "في سوريا اآلن، واكتفى بالقول      ما يجري   اللبناني اإلسرائيلي في ضوء     

  .إلسرائيلي كانا دوماً مرتبطين ألسباب داخلية في هذين البلدينوالسوري  ا
أن ملف عملية السالم وإمكانية أن يلعب األردن دوراً ما إلى جوار مصر والـسعودية،               " الخليج"وعلمت  

سيكون أحد أهم بندين على جدول أعمال اللقاء المرتقب بين العاهل األردني والرئيس األمريكي بـاراك                
 لم تتغير بـل     "إسرائيل"ثاء المقبل، وأن القناعة األمريكية بمطالبة العرب باالعتراف بيهودية          أوباما الثال 

للحوار مع حماس قد يكون أحد األفكار المرشحة لمقايضة العرب بهـا        " إسرائيل"على العكس، وأن قبول     
  ".إسرائيل"مقابل اعترافهم بيهودية 

11/5/2011، الخليج، الشارقة  
  

  سلوب تنفيذ المصالحة قبل اتخاذ القراراتأ تنتظر رؤية المتحدةات الوالي: "هآرتس" .63
االسرائيلية في عددها الثالثاء عن نائب المتحـدث باسـم      " هآرتس"نقلت صحيفة    : وليد عوض  - رام اهللا 

ان الواليات المتحدة تنتظر رؤيـة اسـلوب تنفيـذ اتفـاق            "وزارة الخارجية االمريكية مارك تونر قوله       
  ".حركتي فتح و حماس قبل اتخاذ القرارات الالزمة حول هذا االمرالمصالحة بين 

انه من السابق   " بوقف العائدات المالية للسلطة الفلسطينية مؤكدة        "سرائيلإ"وانتقدت الواليات المتحدة قرار     
ان "غير انـه شـدد علـى        " ان لالسرائيليين مخاوفهم  "واعترف تونر   ". ألوانه اتخاذ أي قرار بهذا الشأن     

  ".ف الحكومة االمريكية يؤكد ضرورة االنتظار لرؤية ما سيحدثموق
لرؤية ما يمكن ان يؤدي اليه اتفاق المصالحة الفلسطينية من الناحية العملية قبـل ان               "واعرب عن التطلع    

  ".نتخذ أي قرار بشأن المساعدات التي سنقدمها للفلسطينيين في المستقبل
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ينية الجديدة سنقوم بتقييم عملها وسياساتها قبل ان نحدد نتائج هـذا            انه وبعد تشكيل الحكومة الفلسط    "واكد  
  ".االمر

11/5/2011، القدس العربي، لندن  
  

   العتالء الحكم في العالم العربي"اإلخوان"سياسة أوباما تهدف إلى مساعدة : "ديبكا" .64
تهجها الرئيس باراك اوباما    التابع لالستخبارات االسرائيلية، ان السياسة التي ين      " ديبكا"كشف موقع    :القدس

ومساعدتهم، العتالء الحكم بدال من الزعماء العـرب        " االخوان المسلمين "في المنطقة العربية هدفها دفع      
  ".الحاليين، وان هذه نقطة خالف بين البيت االبيض وبين اسرائيل

وباما واسرائيل هم   القاسم المشترك بين اسامة بن الدن وباراك ا       "في واشنطن ان    " ديبكا"وذكرت مصادر   
ان مصلحة أمن اسـرائيل االسـتراتيجية       ) قرار سري غير معلن   (االخوان المسلمين، حيث يرى اوباما      

تكمن في دعم االخوان المسلمين في الشرق االوسط باعتبارهم قوى اسالمية معتدلة من بطن السنة تقف                
  ".في وجه القاعدة المتطرفة
، بل ذهب الموقع لالدعاء ان الرئيسين االميركيين السابقين         "هجنالغريب والمست "ووصف قرار اوباما بـ     

كانا يعلمان مكان اختباء بن الدن ولم يذهبا لقتله بعكس اوباما الذي يـستثمر              "جورج بوش وبيل كلينتون     
  ".خوان المسلمينكل جهده االن في دعم اإل

القاهرة كان سـيعرف جيـدا ان    في   2009من قرأ خطاب اوباما في الرابع من يونيو العام          "واضاف ان   
اوباما قرر التحالف مع االخوان المسلمين باعتبارهم تيارا اسالميا سنيا معتدال وان قراره قتل اسامة بـن              

الظهار مدى قوته ورغبته في محاربة االسالم المتطرف ورفع اسهمه امام الجمهـور             : الدن جاء لسببين  
خوان المسلمين وتحذيرهم من التطرف مثل بن الدن مـن          االميركي، اضافة الى تحقيق الردع النفسي لال      

جهة وافساح المجال لهم لدخول الحكم واالعتدال من جهة ثانية، بل والسعي الحثيث الى جعلهـم القـوى              
  ".االكثر قوة في المنطقة وان يكونوا حلفاء للواليات المتحدة

11/5/2011، الراي، الكويت  
  

  ي مازن وننتظر لمعرفة من هو رئيس الوزراءبأنثق ب: القدسفي  "الرباعية"سفير  .65
 زار السفير جاري جرابو من مكتب الرباعية في القدس مقر وكالة معا والتقى مع رئيس                - معا -بيت لحم 

  .ناصر اللحام نحو ساعة من الزمن. تحريرها د
العمليـة  ان الرباعية وثقت وتثق بالرئيس ابو مازن وانه رجل سـالم وملتـزم ب             : "من جانبه قال السفير   

قامة الدولـة  إ لطاولة المفاوضات لالتفاق على "سرائيلإ"، واعرب عن امله في ان تعود السلطة و       "السلمية
 "سرائيلإ"قامة دولة فلسطينية، االتفاق مع      فضل طريقة واسهل طريقة إل    أقبل شهر سبتمبر، موضحا، ان      

  .على ذلك
اري ان الرباعية ليـست ضـد الوحـدة         ية عقوبات غربية على السلطة بسبب المصالحة قال ج        أوحول  

الفلسطينية وال ضد المصالحة، وان اي قلق كان يساور البعض حول الموقف السياسي للحكومة القادمـة                
قال انه وفي حال بقي فياض رئيسا للوزراء، فان الغرب لن           " معا"سئلة  أبو مازن، وردا على     أوضحه  أقد  

عيين رئيس وزراء اخر فان الرباعيـة تنتظـر وتراقـب           ما في حال ت   أن مواقفه معروفة،    يسأل كثيرا أل  
  .تصريحاته

11/5/2011، وكالة معاً اإلخبارية  
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  المصالحة الفلسطينية فرصة للسالم: الفرنسيوزير الخارجية  .66
أعلن وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه امس انه ينوي التوجه الى الشرق االوسط خالل االيام               : باريس

لعمليـة  " فرصـة "وحماس الى " فتح"ل اتفاق المصالحة الفلسطينية االخير بين حركتي   المقبلة بهدف تحوي  
  .السالم

هذا االتفاق ليس تهديداً يجب التمترس خلفه، انه على العكس فرصـة            "وقال جوبيه امام الجمعية الوطنية      
  ".مقبلة الى المنطقةينبغي انتهازها وهذا ما ساحاول الدفاع عنه في رحلة انوي القيام بها خالل االيام ال

بقاء الوضع في الشرق االوسط على ما هو عليه لم يعد مقبوال،           "واضاف الوزير الفرنسي امام النواب ان       
وخصوصا ان االطار االقليمي تبدل في شكل جذري مع الثورة المصرية واالحداث المأسوية الجارية في               

  ".سوريا
 مـع   1967العودة الى حدود    "تتجلى في   " ايير واضحة على قاعدة مع  (...) يجب استئناف الحوار    "وتابع  

  ".تبادل لالرض وضمانات امنية واندماج اقليمي السرائيل والقدس عاصمة لدولتين
نعتقد انه يستطيع المساهمة في المصالحة الفلسطينية       "بهذا االتفاق، وقال    " رحبت"وذكر جوبيه بأن فرنسا     
ضيح كل عناصره، وهو ما يدفعنا الى ان نطلب من حمـاس            ينبغي تو ) ولكن. (وايضا تقدم عملية السالم   

التخلي عن االرهاب واحترام االتفاقات السابقة على الصعيد        : االلتزام في شكل واضح وفق ثالثة شروط      
  ".الدولي واالعتراف الكامل بدولة اسرائيل

11/5/2011، الحياة، لندن  
  

  للقضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة تؤكد استمرار دعم بالدها السلطةلدى  سفيرة البرازيل .67
أكدت سفيرة البرازيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ليجيا ماريا شرير أن البرازيل ستبقى إلى              : رام اهللا 

جانب الحقوق الفلسطينية وتدعمها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيـران               
  .ريف، وعاصمتها القدس الش1967عام 

السياسة الخارجية البرازيلية تجاه القـضية الفلـسطينية        "وأضافت السفيرة في محاضرة لها تحت عنوان        
ألقتها في مدرج الشيخ هزاع بن زايد في األكاديميـة الفلـسطينية للعلـوم األمنيـة، أن                 " والعالم العربي 

كانت مـن أولـى الـدول التـي         البرازيل ومن عمق إيمانها بأهمية وحتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة           
  .اعترفت بهذه الدولة على مستوى العالم أجمع

11/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  "أسطول الحرية" الفرنسيين بعدم المشاركة في "رسمياً"باريس تنصح  .68
أسـطول  " الفرنسيين بعدم المشاركة فـي       "رسمياً" نصحت وزارة الخارجية الفرنسية      : أ ف ب   -باريس  
  ".مخاطر أمنية"الثاني المتجه إلى غزة حامالً مساعدات إنسانية لوجود " يةالحر

بسبب المخاطر األمنية التي تواجـه      "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو للصحافيين أمس          
مثل هذا التحرك ننصح بشدة المواطنين الفرنسيين بعدم صعود السفن التي تهدف إلـى كـسر الحـصار       

فرنسا تدعو إلى إرسال المساعدات اإلنسانية إلى غزة براً         "وأضاف  ". المفروض على قطاع غزة   البحري  
  ".خصوصاً عبر القنوات الموجودة التي وضعتها السلطات اإلسرائيلية

11/5/2011، الحياة، لندن  
  

  فراج عن كاتب وأكاديمي فلسطيني باإل"إسرائيل"العفو الدولية تطالب  .69
فراج عن كاتب وأكاديمي    سرائيلية الثالثاء باإل  ت منظمة العفو الدولية السلطات اإل     طالب:  يو بي آي   -لندن  

  .فلسطيني قالت إنها تحتجزه منذ ما يقرب من ثالثة أسابيع في الضفة الغربية
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بقاء أحمد قطامش قيد االحتجاز بمزاعم تورطـه مـع          إسرائيلية تريد   وقالت المنظمة إن وكالة األمن اإل     
  .تحرير فلسطين، وهو ما ينفيه الكاتب الفلسطينيالجبهة الشعبية ل

 خـالل   "سـرائيل إ"شارت المنظمة إلى أن قطامش أصبح أحد المعتقلين اإلداريين األطول خدمة فـي              أو
  .اتسعينيالت

نخـشى أن   "وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية               
وراء القضبان ال يتعلق بسبب سوى التعبير السلمي عن آرائه السياسية، فـإذا             يكون وضع أحمد قطامش     

  ".كان األمر كذلك فإن المنظمة تعتبره سجين رأي وتدعو لالفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط
11/5/2011، القدس العربي، لندن  

 
  في بريطانياحملة جديدة لمقاطعة التمور اإلسرائيلية  .70

 في بريطانيـا فـي      "إسرائيل"مقاطعة التمور المستوردة من     حملة  قصى والزيتونة،   بدأت جمعية األ  : لندن
  .فيكتوريا وسط العاصمة، على أن تتوسع مع اقتراب شهر رمضان، لتشمل باقي المناطق في بريطانيا

وتدعو الحملة إلى مقاطعة التمور المستوردة من المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية والمقامـة علـى               
   .اضي صودرت بالقوة من أصحابها الفلسطينيين في مخالفة صريحة للقوانين واألعراف الدوليةأر

11/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
     

  تقرير مجمع االستخبارات اإلسرائيلي حول األحداث السورية .71
ريبات إسرائيلية، عن قيام أجهزة     تحدثت بعض المصادر األمريكية نقالً عن تس      : قسم الدراسات والترجمة  

المخابرات اإلسرائيلية بإعداد تخمين لتطورات الوقائع الجارية حالياً ضمن فعاليات الحـدث الـسوري،              
وأشارت التسريبات بأن التخمين االستخباري اإلسرائيلي قد تم تقديمه للجهات اإلسرائيلية العليا المعنيـة              

  ئيلي وما هي الخطوط العامة التي تطرق إليها؟فما هي حقيقة التخمين اإلسرا: باألمر
  أبرز المعالم والخطوط العامة: تخمين المخابرات اإلسرائيلية* 

تحدثت صحيفة وورلد تريبيون األمريكية نقالً عن مصادرها في تل أبيب، عن قيام اإلسرائيليين بإعـداد                
ة، وفي هذا الخصوص نشير إلى      تخمين استخباري، لجهة تحديد واقع الحدث السوري وتطوراته المحتمل        

  :النقاط اآلتية
تم إعداد تقرير التخمين االستخباري بواسطة ما أطلقت عليه الصحيفة تسمية مجمع االسـتخبارات              •    

)  األمن الخارجي (الموساد  : اإلسرائيلي أي الكيان الذي يضم ممثلين عن كل أجهزة المخابرات اإلسرائيلية          
  ).األمن العسكري( أمان ) األمن الداخلي(الشين بيت 

تعاونت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية في إعداد التخمين مع العديد مـن أجهـزة األمـن اإلقليميـة                 •    
والدولية، ذات العالقة والصلة بالمخابرات اإلسرائيلية، وعلى وجه الخصوص في مجال تبادل المعلومات             

  .وما شابه ذلك
  .ليين بأن يحدث انهيار في دمشقأشار التخمين إلى أمل اإلسرائي•    
  .افترض التخمين حدوث تراجع في قدرة دمشق على السيطرة•    
  .افترض التقرير حدوث إحباط في أوساط حلفاء دمشق•    
  .افترض التقرير بأن حلفاء دمشق  أصبحوا أكثر سلبية لجهة دعم دمشق•    

  لحدث السوريماذا تقول مقاربات التخمين االستخباري اإلسرائيلي ل* 
من الواضح، وباالستناد على المعلومات التي أوردتها التـسريبات نالحـظ أن التخمـين االسـتخباري                

  :اإلسرائيلي قد سعى إلى بناء منظور إدراكي  قيمي من خالل اآلتي
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وصف التخمين البيئة السياسية الـسورية الداخليـة علـى أسـاس            : مقاربة البيئة السياسية الداخلية   : أوالً
  :تبارات الفرضيات اآلتيةاع

  .يوجد تراجع في قدرة دمشق لجهة القيام بالسيطرة، وهو تراجع يؤدي إلى تآكل هذه القدرة•    
لم تنجح دمشق في مقابلة توقعات العديد من عناصر ورموز النخبة السياسية، إضـافة إلـى عـدم                  •    

  .خصوص إيرانالنجاح في مقابلة توقعات حلفاء دمشق في المنطقة وعلى وجه ال
توقعات النخبة السياسية، وتوقعات الحلفاء اإلقليميين تتمثل حصراً في قدرة دمشق علـى احتـواء                •    

  .االحتجاجات وإنهاءها
وصف التخمين البيئة السياسية السورية الخارجية علـى أسـاس          : مقاربة البيئة السياسية الخارجية   : ثانياً

  :اعتبارات الفرضيات اآلتية
حركة االحتجاجات السورية الجارية حالياً، قوة الدفع الكبرى والرئيسية بواسطة العديد مـن             وجدت  •    

  .األطراف الخارجية، وعلى وجه الخصوص األطراف اإلقليمية
حدثت عمليات تسلل كبيرة إلى داخل سوريا عبر الحدود األردنية والعراقية واللبنانية، إضافة إلـى               •    

  .حة والمتفجرات عبر نفس هذه الحدودعمليات تهريب كبيرة لألسل
األطراف اإلقليمية الرئيسية التي قامت بدعم عمليات تسلل العناصر وتهريب األسلحة والمتفجرات            •     

  .سعودية  عراقية  أردنية  لبنانية: هي أطراف
ة تغطيـة   تضمن الدعم اإلقليمي الخارجي، قيام بعض األطراف اإلقليمية، بعمليات تمويل كبيرة لجه           •    

  .النفقات اليومية بالقدر الكافي لتسيير حركة االحتجاجات، بما يؤمن استمرارها يومياً
تتضمن ميزانية النفقات اليومية، مبالغ مخصصة لتمويل عمليات التقاط الصور وبثها عبر أجهـزة              •    

 إضافة إلـى تقـديم      الخليوي المتطورة الخاصة، إضافة إلى تمويل المحادثات التي تسعى لفبركة الوقائع،          
الحوافز والمكافآت الكبيرة لعمليات االغتيال التي يتم تنفيذها، وعلى وجه الخصوص ضد رجال الجـيش               

  .واألمن والشرطة
هذا، ونالحظ أن التخمين االستخباري اإلسرائيلي قد سعى إلى االكتفاء برصد مالمح البيئـة الـسياسية                

  .بتها من خالل هذه المعطياتالسورية الداخلية والخارجية على أساس مقار
  دمشق إلى أين؟: توقعات التخمين االستخباري اإلسرائيلي* 

تحدث التخمين االستخباري اإلسرائيلي بشكل مباشر سعى من خالله إلى تحديد الحدث األكثـر احتمـاالً                
  :لجهة الحدوث في دمشق، قائالً اآلتي

  .لحالي هو انهيار دمشقاألكثر أهمية بالنسبة لإلسرائيليين في الوقت ا•    
  .االحتمال األول، المتوقع إسرائيلياً هو حدوث انقالب قصر داخل دمشق•    
المتوقع إسرائيلياً هو قيام طرف إقليمي بالتنسيق مع طرف داخلـي لجهـة تنفيـذ               : االحتمال الثاني •    

  .ديد االرتباط بدمشقاالنقالب، بما يؤدي بالضرورة إلى ضمان استمرارية مصالح الطرف اإلقليمي الش
هذا، ونالحظ أن التخمين االستخباري اإلسرائيلي، قد اكتفى بتحديد التوقعـات دون أن يقـدم التسلـسل                 
المنطقي المتعلق بمجريات األحداث والوقائع المفترضة الحدوث خالل الفترات القادمة، على النحو الذي             

  .عات اإلسرائيليةيعطي قدراً كبيراً من المصداقية الحتماالت حدوث التوق
وإضافة لذلك نالحظ أن سياق التوقعات التي حددها التخمين، تتميز بضعف البناء السيناريوي، بحيـث               

  :على سبيل المثال ال الحصر أشار التقرير إلى جملة فرضيات، يمكن تقييمها على النحو اآلتي
شكل فوري ومباشر على دعم     في السابق كانت توقعات اإلسرائيليين تقول بأن دمشق سوف تحصل ب          •    

بما يمكن دمشق بالضرورة القيام بالقضاء الفوري الـسريع         . حركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني     
وذلك ألن دمـشق    . على حركة االحتجاجات، ونالحظ في هذه النقطة أن البناء السيناريوي معكوس تماماً           

أو على حزب اهللا اللبناني، وذلك ألن الـصحيح   لم يحدث أن اعتمدت في بناء قدراتها على حركة حماس           
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. هو أن حركة حماس وحزب اهللا اللبناني كانا وما زاال يعوالن على دعم دمشق في عملية بناء قدراتهما                 
. وهي حقيقة شهدت بها كل أجهزة المخابرات الغربية وعلى وجه الخـصوص المخـابرات األمريكيـة               

 السابقة التي ظلت تتهم دمشق بدعم حركة حماس وحـزب اهللا            إضافة إلى تقارير المخابرات اإلسرائيلية    
  .اللبناني وليس العكس

في الوقت الحالي تبين لإلسرائيليين أن حركة حماس وحزب اهللا اللبناني قد اختارا الوقـوف بعيـداً                 •    
ونالحظ في هذه النقطـة، وجـود قـدر مـن     . وترك دمشق تقف منفردة في مواجهة خطر االحتجاجات      

قية، فقد وقفت هذه الحركات بعيداً، وذلك لسببين، األول أن دمشق لم تسع إلى طلب المساعدة من                 المصدا
هذه الحركات، والثاني أن حزب اهللا موجود في الساحة اللبنانية وليس في سوريا، أما بالنـسبة لحركـة                  

  .ن السوريينحماس فهي موجودة في سوريا، وحصراً في أوساط الالجئين الفلسطينيين وليس المواطني
هذا، ونالحظ أن وزير الدفاع اإلسرائيلي الجنرال إيهود باراك، قـد تحـدث علـى خلفيـة التخمـين                   

  :االستخباري اإلسرائيلي، مشيراً إلى النقاط االستنتاجية اآلتية
كلما استمرت حركة االحتجاجات كلما ضعفت قدرة دمشق على السيطرة والمطلوب إسرائيلياً هـو              •    

  .جل دعم استمرار هذه االحتجاجاتالعمل من أ
كلما سقط المزيد من القتلى والضحايا كلما تزايدت معدالت التصعيد والكراهية والمطلوب إسرائيلياً             •    

  .تعزيز استمرار ذلك
وبرغم االحتجاجات المباشرة التي سعى التخمين االستخباري اإلسرائيلي إلى محاولة تأكيدها، فإنه فـي              

  :وى على قدر كبير من التناقض االستنتاجي، من خالل اآلتينهاية األمر، انط
أعطت دمشق فرصة أسبوعين للمتورطين في االحتجاجات لجهة القيام بتـسليم أنفـسهم للـسلطات               •    

  .السورية
  .بعد انتهاء األسبوعين، سوف يصبح من الممكن تحديد ما الذي سوف يحدث في دمشق•    

ن االستخباري تمثلت في أنه لجأ إلى التأسيس على ما يطلـق عليـه              نالحظ هنا، أن نقطة ضعف التخمي     
، وحتى النهاية المفتوحة التـي أشـار إليهـا          "سيناريو النهاية المفتوحة  "خبراء نظرية تحليل النظم تسمية      

، !"االنتظار ريثما تكتمل فترة األسـبوعين     "التخمين، هي نهاية غير واضحة المعالم ويرتبط شكلها بعملية          
ما يبدو، فإن التخمين االستخباري اإلسرائيلي قد سعى إلى تجاهل المعطيات الواقعية واتجه نحـو               وعلى  

بناء المعطيات االفتراضية، بما يتيح بناء التوقعات ضمن سيناريو افتراضي ينسجم مع النوايا اإلسرائيلية              
 أكثر فأكثر لجهة القيام     ابتزاز خصوم دمشق الشرق أوسطيين بما يدفعهم      : غير المعلنة والتي من أبرزها    

  .بدعم فعاليات االحتجاجات 
  10/5/2011، الجمل بما حمل

  
  افتقدناهالكبير الذي  .72

  عبداهللا بابتي
كبير هو العالمة الشيخ فيصل مولوي الذي جمعتنا معاً طوال نصف قرن حركة إسالمية واحدة اجتزنـا                 

، حيث تجسدت قناعاتنا وعملنـا      1965 عام   فيها مراحل متعددة واستقرينا الى تأسيس الجماعة اإلسالمية       
من خالل نشاطاتها وها نحن اليوم نودعه بعد أن أرسى قواعدها وأحسن قيادتها وفـتح أمامهـا أوسـع                   

  ...المجاالت
كان كبيراً حين توجه الى تنشئة جيل مسلم يتربى على القيم والدين فأنشأ جمعية التربية االسالمية سـنة                  

ن الفتتاح مدارس االيمان االسالمية التي احتلت مكانتها بحق في عالم التربية             مع نخبة من العاملي    1967
واصبح لها فروع عديدة من الشمال الى الجنوب مروراً بالعاصمة وقد عمل على ترشيدها مـن خـالل                  

  .رئاسته للجمعية واستمرار نشاطه فيها رغم كثرة المهام
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 مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حـسن خالـد علـى           كان كبيراً في القضاء الشرعي بعد أن أصر سماحة        
 وبلغ في منتهاه مستشاراً فـي المحكمـة الـسنية    2000التحاقه به بعد نجاحه بالمباراة فشغله حتى العام     

العليا، والكل يذكره بخير من خالل احكامه الشفافة ويقظة ضميره الراقية ومتانة حججه التـي اعتبـرت                 
  .نبراساً لإلنصاف والعدالة

ن كبيراً حين اعطى بزخم ونشاط ووضع مع اخوانه في قيادة الجماعة االسالمية الهيكلية التنظيمية لها                كا
وكتب المواثيق وحدد الرؤى الشرعية منها والسياسية والتربوية وسواها حتى عمت نشاطات الجماعة كل              

 الـساحة االسـالمية خاصـة       المحافظات اللبنانية عبر افتتاح الفروع لها وأصبح لتيارها االثر البالغ في          
  ..واللبنانية والعربية عامة

كان كبيراً حين اضطرته ظروف قاهرة ليلتحق بالخارج فأنشأ المجلس االوروبي لإلفتاء والبحوث ثم اقام               
الكلية االوروبية للدراسات االسالمية في احدى ضواحي باريس في فرنسا كمـا اعتمـد مرشـداً دينيـاً                  

  .وروباللمنظمات االسالمية في ا
كان كبيراً حين اختير عضواً في المكتب التنفيذي لالتحاد العالمي للعلماء المسلمين وكذلك فـي الهيئـة                 
الخيرية اإلسالمية العليا في الكويت ثم في الندوة العالمية للشباب االسالمي في السعودية، وكان موضـع                

أتاح له دعم الكثيـر مـن مـشاريع الخيـر           ثقة هذه الهيئات العالمية وتزكيته وحدها المعتمدة لديها مما          
  .والتطور في لبنان ونجاح حمالت اإلغاثة عند حصول النكبات

كان كبيراً حين ترأس مجلس ادارة مؤسسة القدس الدولية التي واجهت وما تزال تهويد إسرائيل للمدينـة                 
 كـي يبقـى حاميـاً       وتهجير اهلها فمارس دوره الرائد، دفاعاً عن المقدسات ودعماً للشعب الفلـسطيني           

  .لألقصى وارض االنبياء
كان كبيراً بكل ما تحمله مزايا االنسان الكريمة متميزاً بانفتاحه على العلم الشرعي والمرونة التي جعلت                

فكان مرجعاً اسـالمياً    .. من فتاواه ألكثر قضايا العصر يسراً للناس وإرشاداً لمزيد من االيمان وااللتزام           
دق، وهذا ما دفع كبار القادة والمصلحين وكذلك القيادات الرسمية والـشعبية فـي            بحق وداعية كبيراً بص   

  .العالمين العربي واالسالمي ان يجدوا فيه الحكم العادل لحل مشاكلهم في اشد االزمات
  10/5/2011، السفير، بيروت

  
  عمامة ناصعة أنارت الدرب .73

  صالح الدين سليم ارقدان
ية فأحسست وكأنني في آلة زمن تعود بي إلى أواخر السبعينيات، وأنا            جاءني الخبر الصاعق برسالة هاتف    

بين يدي وجه مشرق تزينه ابتسامة واثق في قاعة بسيطة بمنزل متواضع في صيدا يضم فتية يبحثـون                  
عن مستقبل لهم وألبنائهم وألمتهم تظللهم روح من التوثب والمبادرة تحتاج أكثر ما تحتـاج إلـى عقـل               

.. فكان الشيخ فيصل مولوي مفتاح خير في مدينة تمردت على واقع التقليد والتعتيم            .. مناضج وتوجيه سلي  
جلس إلى صبية في عمر الزهور يلقي علـيهم أول درس مـن دروس الـدعوة بالقـدوة ال بالكلمـات                     

وإلى جانبه الـشيخ    .. كان درساً في التواضع وسعة الصدر والتشجيع الذي ال يعرف الحدود          .. المصفوفة
  ).رحمهما اهللا(ال خليل الصيفي المفض

وكنت في كل مرة أرتوي من معين ال ينضب من التشجيع والمشاركة والتوجيه الحيي            .. تكررت اللقاءات 
من الحلقة إلـى األسـرة فالمكتـب        .. هكذا كان دأبه ودأبنا   .. واإلشعار بالشراكة ال بالتراتبية التنظيمية    

  ..ن وديار الهجرة واالغتراباإلداري فمجلس الشورى ولجان العمل في الوط
كانت تخرج من فمه إلى قلبي مباشـرة فتملـؤه          .. كنت أنتظر الصالة خلف الشيخ الفقيه ألستمع لتالوته       

كان موفقاً أيما توفيق في تقريب وجهـات النظـر وتلطيـف            . وكنت أرقب فيه إدارته للنقاش    .. طمأنينة
  ..فين من خير يمكن جمعه واالستفادة منهاألجواء وتهدئة الخواطر وإبراز ما في الرأين المختل
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.. مرت علينا أيام وليال عجاف، وقف فيها ممانعاً ألي أذى يلحق بغير المسلمين فـي منـاطق نفوذنـا                  
له حقوق وهو أمانة في أيدي أصحاب السلطان، مهما كان حجم ونوع هذا السلطان،              .. اإلنسان خط أحمر  

  .ة شرف ال يصح أن يتلوث بدماء األبرياءوللبندقي.. من رب األسرة إلى رئيس الدولة
يدافع عمن أسـاء إليـه      .. وبالكلمة عن العقوبة  .. يكتفي بالنظرة عن الكلمة   .. كان مربياً من طراز فريد    

وكـان وفيـاً للـسابقين رحيمـاً        .. ويلفت نظرنا إلى جانب من الخير يراه وال نراه في حمأة الغـضب            
بل كـان ال يـرد      .. ة حداد وال مسح صفحات عملهم بالسواد      ال يرضيه سلق من خرج بألسن     .. بالالحقين

وإن سئل عن جماعة من جماعات العمل اإلسـالمي المخالفـة           .. على من أساء إليه فرداً كان أو جماعة       
لمنهجه أو مذهبه أجاب بما يحقق الفائدة للسائل على وجه العموم فكراً وفقهاً بالرد على األفكار ال علـى                   

.. ستشيره في رسالة أعددتها لكبير من كبارنا رأيناه قد فارق الجماعة وترك نهجهـا             كتبت له أ  .. حملتها
وأال أبدي لهذا الكبير ما يـسوءه فـي قـول أو            .. فأجابني أن ُأمسك وأن ُأحسن إليه وأن أزوره في اهللا         

  .فأي خلق هذا إال خلق مدرسة النبوة.. عمل
كبها في السياسة والمجتمع بل كان اإلسـالم الـذي          لم يكن اإلسالم عنده باب ارتزاق وال موجة ترفع را         

 تكتيكاً لقطف   – في فكره وحركته     –يعتنقه ويدعو إليه رسالة حياة، واستتباعاً لذلك لم تكن وحدة الصف            
بل كانت قناعة راسخة استدعت أن يتحمل ما ال يحتمل من داخل الصف             .. ثمرات في السياسة أو غيرها    

وهو الذي بادر عقب استـشهاد الـرئيس الحريـري          .. الطوائف األخرى ومن أبناء طائفته و   .. وخارجه
، بطرح حل يجنب لبنان أزمـة سياسـية   2005والكوكبة معه، وتحديدا في الخامس والعشرين من شباط    

طاحنة، ثم كرر بعد ذلك مبادراته في طرابلس وبيروت وصيدا ماداً يده تجاه األفرقـاء جميعـاً السـيما      
ولطالما حـذر   .. نبهاً إلى خطورة تداعيات استرسال السالح داخل المدن واألزقة        ناصحاً وم » حزب اهللا «

داعيـا إلـى الواقعيـة وإلـى        .. من االنجرار إلى فتنة مذهبية ال يستفيد منها سوى أعداء الوطن واألمة           
كان يدعو إلى وضع الحلول التي تحقـق اسـتقرار          .. التوازن بين أمن الوطن وتربص العدو اإلسرائيلي      

وهي معادلة صعبة في ظروف إحياء الغرائز       .. لد دون إثارة األطراف أو االنحياز إلى أي من أقطابها         الب
  ..ولكن الشيخ كان قادراً على طرحها وتبنيها وااللتزام بها.. والنعرات المذهبية

  10/5/2011، السفير، بيروت
  

  مالمح وإشكاليات:  القادمةالفلسطينيةالحكومة  .74
  أحمد يوسف. د

  تقديم
في الشارع الفلسطيني اليوم الكثير من لغة التندر على أولئك الذين وجدت أسماؤهم طريقها إلى مواقـع                 
االنترنت كمرشحين لرئاسة الوزراء، وكذلك الذين يطرحون أنفسهم باعتبار أنهم مستقلين وأنهم الخيـار              

  .األفضل للحكومة االنتقالية القادمة
ن ُيذكر اسمه حتى ولو كان على سبيل المزاح الذي يكثـر هـذه              في الحقيقة أن بعضاً من هؤالء يطمح أ       

 علـى أنـه كـان       - السيرة الذاتية    -األيام، ومنهم من يأمل بذكر اسمه أن ينجح في وضعه في شهادة             
  .!!مرشحاً لرئاسة الوزراء

إن بعض هؤالء يعتقد بأن شهادة االتكيت والمجاملة التي يملكها ستكون طريقـه لكـسب ترشـيح فـتح               
إن المطلوب من رئيس الوزراء أن يكون قادراً على العمل ليل نهـار، وأن يتمتـع بالحكمـة                 .. ماسوح

  . والدراية والصبر الجميل، وأن يتحمل وخز القنفذ المتحرك يمنة ويسرة داخل سترته
 هون عليك يا أخ العرب، فالسيف ال يتقدم بغمده، بل بالفارس الـذي            : لذلك، أقول لكل مرشحي االنترنت    
  ".ويك عنتر أقدمي " يحمله وبساحة الوغى التي تقول 

  االختيار الصعب: رئيس الوزراء القادم
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الكل يحبس أنفاسه هذه األيام انتظاراً للحظة التي سيتم اإلعالن من خاللها عن اسـم رئـيس الـوزراء                   
  ..!!القادم

 فلسطيني ويرضى عنهـا     ال شك أن مواصفات رئيس الوزراء القادم بالشكل والصورة التي يحلم بها كل            
المجتمع الدولي قد تحتاج إلى مصباح عالء الدين، حيث إن كل األسماء المطروحة والتـي يـتم تـداول       

 من الخروقات والعيـوب، وأن  - حسب مقاييس الجرح والتعديل –بعضها عبر مواقع االنترنت ال تخلوا   
 فـي الوطنيـة والمهنيـة والخبـرة         الحاصل على كل الميداليات الذهبية    " كامل األوصاف "الوصول إلى   

قد ال يكون متوفراً اآلن فـي الـسوق الفلـسطيني، وهـذا             " سيدي وستي "السياسية، ويتمتع بالقبول لدى     
يستدعي من اإلخوة في فتح وحماس البحث عن بديل صيني بصالحية ال تنتهي قبل عـام مـن تـشكيل                    

  .!!الحكومة
  شكل الحكومة القادمة

كومة التكنوقراط هو التعاطي مع التحديات القائمة والقادمة، وهذا يعني أننـا            إن أهم ما هو مطلوب من ح      
نريد جهداً تبذله بصدق كل من فتح وحماس للوقوف خلف رئيس الوزراء القادم وحكومته، لضمان نجاح                

  .المهمة الكبيرة التي تنتظرها، والتي ستحاول إسرائيل وضع العراقيل لجعل نجاح عملها مستحيالً
يوم تغمرنا الفرحة واالطمئنان ألن مصر عادت لقيادة األمة والدفاع عن قضاياها، وهـي سـوف                نحن ال 

تشكل شبكة األمان للحالة الفلسطينية في طبعتها الجديدة، حيث يسود منطق الشراكة السياسية واألمنيـة،               
ـ                ق العربـي   والتوافق الوطني الذي يزاوج بين السياسة والفعل المقاوم، وأولويـة التواصـل مـع العم

  .واإلسالمي، والسعي الجاد إلصالح العالقة مع المجتمع الدولي
  :إن هناك خمسة ملفات يجب أن تحظى باألولوية في عمل الحكومة القادمة، وهي كالتالي

جهود إعادة اإلعمار لما دمرته الحرب في قطاع غزة، والعمل على جـذب االسـتثمارات العربيـة                 ) 1
مانحين لمباشرة تنفيذ المشاريع التي سبق الحديث عنها في شرم الشيخ عـام             والدولية، وتسهيل مهمات ال   

2009 .  
تصفير السجون من كل الشخصيات الوطنية واإلسالمية التي تم اعتقالها على خلفيات سياسية أو ذات               ) 2

  . عالقة بالفعل المقاوم
 األمنية فـي الـضفة الغربيـة        التعاون بشكل كبير مع الجهود المصرية إلعادة بناء وإصالح الحالة         ) 3

  . وقطاع غزة
  .، وضمان حرية التعبير وتشكيل األحزاب2012اإلعداد لالنتخابات القادمة في يونيه ) 4
  .الشروع بعملية المصالحات الداخلية للتأكيد على أن إنهاء االنقسام خيار ال رجعة عنه) 5

ف تقع على كاهل من هـو قـادم كـرئيس           السؤال الذي يطرح نفسه اآلن، إذا كانت كل هذه األعباء سو          
وزراء، أليس من األفضل أن نختار من الساحة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية من له الدرايـة الكافيـة                 
بالسياسة وشئون الحكم، ومن يتمتع بالخبرة والعالقات الواسعة مع المجتمع الدولي، األمر الذي سـيعمل               

  .على تسهيل انجاز هذه المهمات
الدكتور ناصـر الـدين     : ست شخصيات مشهود لها بالنجاح في محطات عملها المختلفة، وهي         إن هناك   

الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم السابق، والدكتور سالم فيـاض المكلـف برئاسـة                
الوزراء بالضفة الغربية، ورجل األعمال ووزير االقتصاد السابق مازن سنقرط، والدكتور سـمير أبـو               

يشة وزير المالية السابق، والدكتور كمالين شعت رئيس الجامعة اإلسالمية، ورجل األعمال المخضرم             ع
  .منيب المصري

 –بالطبع هناك العديد من الكفاءات الوطنية واإلسالمية التي يمكنها أن تمالْ متطلبات هذا الموقع، ولكنها                
لها الحزبي الذي يحول دون مـشاركتها فـي          هي شخصيات تالحقها انتماءاتها الفكرية وعم      –في النهاية   

  . مسابقة اختيار رئيس الوزراء أو حتى وزراء حكومته



  

  

 
 

  

            35 ص                                     2142:         العدد       11/5/2011 األربعاء :التاريخ

  اتركوه للرئيس: الملف السياسي
إن الجدل حول الملف السياسي قد يطول، ومن األفضل أن يبقى هذا الملف بيد الرئيس أبو مازن، حيـث           

تمرس على فهم أالعيب االحتالل وحيله، وهـو        إنه أدرى الناس بتفاصيل مواقف الدول الغربية، وهو الم        
يعرف أنه لن يكون طليق اليد بل له شريك حمساوي يرقب كل التحركات، وُيمثل مع الكـل الفلـسطيني                  
  .المرجعية السياسية ألية مواقف يمكن أن يتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات مع االحتالل أو المجتمع الدولي

ياسية وإعالمية ال يمكن تجاهلها بل يجب اإلعداد لها، وعلينا جميعاً           إن الشهور القادمة ستشهد معارك س     
  .دعم الرئيس عباس على مواجهتها من خالل وحدة الموقف وتماسك الصف الفلسطيني

إن إسرائيل مكشوفة أمام المجتمع الدولي، باعتبار أن ممارساتها هي جريمة حرب، وقد ارتكبت بعدوانها               
لكثير من الجرائم بحق اإلنسانية، كما أنها انتهكت القانون الـدولي والقـانون             المستمر على الفلسطينيين ا   

الدولي اإلنساني، وهذا يستدعي منا أن نكون على جهوزية عالية لمالحقتها في المحافل الدوليـة وفـي                 
 الساحات الغربية، باعتبار أنها الدولة الوحيدة الباقية في العالم التي تحتل أراضي شعب آخـر وتمـارس                

  .كافة أشكال العنصرية ضده
من هنا، أتمنى أن نمنح الرئيس أبو مازن الثقة المشفوعة بالتفاهم معه على أن كل القضايا يجب بحثهـا                   

ما كنت قاطعـة أمـراً      "بكل الصراحة والوضوح، وبالمنطق الذي عبرت عنه ملكة سبأ للمأل من قومها             
  ".حتى تشهدون

وق أي حسابات أخرى، وأن نعمل جميعاً على قطع األغـصان           إن أملي كبير أن تبقى حسابات الوطن ف       
  . على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني- ولو كان قليالً -الفاسدة حفاظاً على ما أنجزناه 

إن هناك من أثقل حياته االغتراب عن الوطن، وهناك من أوجعه الفقر والحاجة، وهناك الطالب الذي ال                 
 المرابط على الثغور بانتظار ثمرة مالزمته للبرد والعتمـة، وهنـاك أم             يرى مستقبالً في األفق، وهناك    
  الخ..األسير وزوجته، وهناك وهناك

ال أحد من هؤالء بانتظار أن تشرق الشمس من مغربها، ولكنهم بانتظار وطن يجتمع فيه الشمل، ويعـم                  
  . ساكنيه الوئام والتآخي والسالم

  10/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   والسعي الى السالم في زمن الخطرالثاني عبداهللا الملك .75
  منى سكرية

هذا ما يوضحه الملك عبداهللا      .الموقع الجيوسياسي لمملكة األردن جعلها في عين االعصار أو االستقرار         
دار (»  السعي نحو السالم فـي زمـن الخطـر         -فرصتنا األخيرة   « المذكرات بعنوان    –الثاني في كتابه    

ومعهـا  )... بما سمح بقوله؟  (وتكاد مقدمة الكتاب تختصر ما أراد الملك قوله         ). يروت ب – لندن   –الساقي  
  .»بلغتي العسكرية«تبرز بعض من مالمح شخصيته كالصراحة والجرأة، مبرراً ذلك 

حيث منسوب التفاؤل أكثـر انخفاضـاً مـن         «وإذ تطفو مرارة الملك األردني من إخفاقات عملية السالم          
فإنه يتهم إسرائيل بذلك، ويرى أن الحـل        )! ارنة مستوحاة من شح المياه في األردن      مق(،  »منسوب المياه 

ولكن، هل ما يتوسـله     . » أخالقي الستمرار الصراع   -أي تبرير معنوي    «، ينزع   »على أساس الدولتين  «
  الملك عبد اهللا لمسه أو المسه في حراكه السياسي من أجل السالم؟

تي ترسم مالمح مرارته من السعي الى السالم مـع إسـرائيل وتتعلـق              هنا ننقل واقعة من تلك الوقائع ال      
بالمبادرة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في قمة بيـروت عـام                 

أصابتني الدهشة من رفض إسرائيل، وحتى بعض أعضاء اإلدارة األميركيـة هـذه             ... «:  فيقول 2002
وتبين لي من خالل محادثاتي في ما بعد مع العديد من هؤالء انهم لم يكلفـوا أنفـسهم                  . المبادرة بالمطلق 
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يتفق «كما يبدي تعجبه من تعجب اإلسرائيليين عندما شرحت لهم معنى جملة            )... 19-ص(حتى قراءتها   
  !الواردة في البند المتعلق بعودة الالجئين؟» عليه

ارات، متأففاً من وصف العربـي والمـسلم فـي الغـرب            ويبدي الملك انزعاجه من القول بصدام الحض      
  .باإلرهابي، وااليرلندي بالناشط السياسي

وعلى وقع أحداث المنطقة، روى الملك عبداهللا الثاني سيرته الشخصية المواكبة لتلك األحداث، أو لتلـك                
لورنس «يطاني  التي من أرشيف العائلة، منذ بروز جده األكبر الشريف حسين بن علي، الى الضابط البر              

وكان جدي األكبر الملك عبداهللا األول يراه شخصية غريبة الطباع، الى وعد بلفـور وإقامـة                » «العرب
اعتراف الرئيس األميركي ترومان    «، و   »إرهاب المنظمات الصهيونية  «وطن قومي للشعب اليهودي، و      

، وتبعه االتحاد السوفياتي،    »ن دقيقة من اإلعال   11 بعد   1948) مايو( أيار   14بإعالن تأسيس إسرائيل في     
يفهـم اللغـة    «ثم مفاوضات الهدنة في رودوس بين جده والوفد اإلسرائيلي، واستعانة جده الـذي كـان                

، بوالده مترجماً له، واغتيال جده األكبر الملك عبد اهللا األول، وتـولي جـده               »اإلنكليزية ولم يكن يتكلمها   
، ثم تولي والده الملك حـسين العـرش         » من مرض الفصام   كان يعاني نوعاً  «طالل بن عبداهللا العرش و      

الى صعود نجم عبد    ... عقاباً له   » شاهداً على حروب وسالم مع إسرائيل واغتيال شريكه رابين        «ليكون  
، ومحاولة العمل   » تحت غطاء اتهامه بالتحضير لها     1967قرار إسرائيل بالتحضير لحرب     «الناصر، و   

لدرجة أن والدتي األميرة منى الحسين البريطانية األصل لـم تكـن            . »دنإقامة دولة ضمن األر   «الفدائي  
شارحاً لألحداث التي أدت الى     ... »تغادر المنزل من دون أن تضع الكالشنيكوف على المقعد الى جانبها          

  .»وخروج ياسر عرفات من السفارة المصرية بعباءة نسائية سوداء«أيلول األسود 
غتيال، انتقل لقب ولي العهد منه الى عمه االمير الحسن، ليتبعهـا نقـل               محاولة ا  18بعد تعرض والده ل   

، ثم في المدرسة الداخلية في إغلبـروك        » سنوات 6عمري  «آخر الى مدرسة سانت إدمند في بريطانيا و         
أشعرني الطالب اليهود بأنني شخص غيـر       « مع شقيقي فيصل حيث      1972في والية ماساتشوستس عام     

  .»مرحب به
، عـاد الـى األردن العـام        »لحرمانه من تلقي التعليم الجامعي    «اند هرست العسكرية، وأسفه     من كلية س  

كـان علينـا ان     «ألنه  » بداية المعاناة مع كبار الضباط في الجيش ومحاوالتي تحديث الجيش         « و   1983
ـ           ع نبقى مستعدين في كل لحظة لمواجهة جارنا صاحب السالح النووي، على رغم حالة الحرب الباردة م

ليعود ويكشف عن أول مهمة سرية الى العقبة لالجتماع مع أحد مسؤولي الموساد، واصـفاً               ... »إسرائيل
ثم مرافقته والده الى بغداد، مقارناً بين منـزل         ... عبء ثقيل «بأنه  » أرض العدو «التوتر الذي انتابه الى     

دم مشاركتنا قـصي    ع«وكان يضم مئات الغرف، و      » وقصر الرضوانية » يحتوي عشر غرف  «والده و   
والحقاً وساطة الملك حسين عند بوش األب كي ال يخرج صدام بـالقوة             ... »وعدي ذوقهما في المالبس   

وغضب والدي من إخفاء عرفات عنـه       «، الى اتفاق أوسلو     »لكن بوش كان قد إتخذ قراره     «من الكويت   
  .»هذا المسار

رانيـا  ...  األردن، وكان بينهم رانيا الياسـين      بعد حرب الخليج الثانية تدفق الفلسطينيون من الكويت الى        
التي صارت الملكة رانيا والتي تستحوذ الكثير من أخبار الملك في صفحات كتابه حتى ليبدو أن الحكـم                  
في المملكة األردنية هو الملك والملكة وقليالً رئيس جهاز االستخبارات، تماماً كما كان بين الملك عبداهللا                

رانية الذكية والديبلوماسية والتـي     «... بين الملك حسين وجده الملك عبداهللا األول      ووالده الملك حسين، و   
رفـع  «، ملمحاً الى    »الذي أحب الطبخ كوسيلة لالسترخاء والترويح عن النفس       «وأنا  ... »تحب الشوكوال 

  .»العالقة الفاترة مع الملكة نور«، ومنها »منسوب الغيرة لدى البعض من رانية
، الى  »قبيل الفجر الحساء كعربون صداقة    «ة يصف زيارته الى كوريا الشمالية وتناوله        بكثير من الطراف  

وكالهمـا  «تعيينه قائداً للقوات الخاصة، مروراً بتوقيع اتفاق السالم في البيت األبيض بين رابين ووالدي               
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ط على طريقـه    لم يخ «ولكن بعد اغتيال رابين     ... ، وكان هذا لقاءهما العلني األول     »متمرس في التدخين  
  .»أي من قادة إسرائيل

يستحوذ الجانب العسكري في حياة الملك عبداهللا الثاني ممارسة ولغة على جوانب في شخـصه، مبـدياً                 
، »أعدتني ألكون عرضة الطالق النار، ولم تعـدني للحيـاة الـسياسية           «مرارة من أن مهنته العسكرية      

ان بدالً من عمـه ولـي العهـد األميـر الحـسن             فيحكي عن انتقال السلطة له بعد مرض والده بالسرط        
  .»والمشاعر المتفاوتة للمحيطين به«

 يبدأ الملك عملياً ممارسة دوره السياسي بعيداً عن ظل الوالد، وفي بناء عالقاته مـع                191وفي الصفحة   
 وقد التقيتـه    )وكان يومها ولياً للعهد   (القادة، مميزاً بين رئيس وآخر، منوهاً بالملك عبداهللا بن عبدالعزيز           

ولم أكن  «وأخبرني كيف كان يصيب السيجارة بمسدسه، وعن زيارته سورية          «الى مأدبة عشاء في جدة      
عن لقاء جرى بين األسد وصدام حسين بترتيـب         «، لكنه يتحدث    »أعرف الكثير عن الرئيس حافظ األسد     

أواسط الثمانينات خـالل    (من الملك حسين في منطقة الجفر الصحراوية، وكيف أن اللقاء بدأ بعد الظهر              
وانتهى فجراً ليسأل الملك حسين صدام حسين عن أجواء اللقاء فقال له أنـه           )  اإليرانية -الحرب العراقية   

أما العالقة مع الرئيس بشار األسد فقد تطـورت         !. »لم يتكلم من كل هذه الساعات سوى ربع ساعة فقط         
  .»وأطفالنا أصدقاء«

بـأن الحـرب عليهـا      «، وتركيز بوش على العراق، وإيمانه       )سبتمبر ( أيلول 11ويسرد تداعيات حادثة    
نأي العديد من القادة في الشرق األوسط بأنفسهم عن واشنطن في تلك الفتـرة تعبيـراً   «، و   »واجب ديني 

 2002، وعدم مشاركتي في القمة العربية في بيـروت العـام            »عن استيائهم من سياسة بوش وحكومته     
  )...لم يذكر الجهة(» غتياليبسبب وجود محاولة ال«

، الفتاً الى خداع    »الحرب التي ارتكبتها الواليات المتحدة ضد العراق بالخطأ الكبير        «يصف الملك عبداهللا    
 -البيان الرسمي البريطاني، واختراق الطائرات اإلسرائيلية ألجواء األردن باتجـاه الحـدود العراقيـة               

قدرتي على انتزاع سر شواء اللحم مـن إبـن تكـساس            «ى  السعودية قبل بدء الحرب على العراق، وال      
 ألـف   350الذي يتقاضى   «، وحليفه أحمد الجلبي     »عنجهية بريمر «، مشيراً الى    »الجنرال تومي فرانكس  

من تحذير ليز ديك تشيني     » صدمتي«، على رغم تحذيري بوش منه، والى        »دوالر شهرياً من البنتاغون   
  .»لي«وولفوفيتز 
طلب مسؤولين مني التوسط لفتح قنوات حوار مع واشنطن حول          «ر إيران، كاشفاً عن      زا 2003في العام   

مستقبل العراق، واستعدادهم لتسليم القوات األميركية حوالى سبعين رجالً مـن تنظـيم القاعـدة لجـأوا                 
  .»بي كهاشمي«وعن ترحيب السيد خامنئي ... »إليهم

، مـرة   »قائـد سـني   «وتارة أخرى هو    » علماني«صراحة الملك لم تمنع تناقضات، فتارة صدام حسين         
. »الهـالل الـشيعي   «، موضحاً مقولته عن     »استعانة بخبراتها لتحديد النسل   «ومرة  » موقف ضد إيران  «

 وإهمال تسوية الصراع مع إسرائيل، تجـدد تركيـز          - يقول   -وكما في تركيز األميركي على العراق،       
  .»فعل نتانياهو األمر نفسه معي«، و »يرانعلى إيران ثم إيران ثم إ«إسرائيل عند اوباما 

ال شيء يوحي مما ورد على لسان الملك عبداهللا الثاني بأن إسرائيل تريد السالم، فيشيد باللواء المعروف                 
ما الفرق بين لـواء اهللا      . »في إمكانية استعادة أراضينا المحتلة    «باسم لواء اهللا في الجيش األردني لحلمه        

للبناني وأهدافهما؟ وأال يمكن للعرب الوقوف أمام إشارة الضوء الحمراء قليالً، كما            األردني، وحزب اهللا ا   
فعل السائق البريطاني وهو ينقل سفير األردن في لندن زيد الرفاعي المصاب بطلقات رصاص االغتيال               

  !؟»سعادة السفير، نحن أمام إشارة ضوئية حمراء«: حين خاطبه) 1971عام (والنازف دماً 
  11/5/2011،  لندنالحياة،
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  ماجد أبو دياك

لم تميز الثورات العربية بين األنظمة القمعية أو المرتبطة بالواليات المتحدة أو تلك التي حملـت شـعار                  
، وال زالت مسيرة تلك الثورات مشتعلة تنتقل من بلد إلى آخر ومن رقعـة جغرافيـة       "إسرئيل"الممانعة ل 

  .ى امتداد العالم العربيإلى أخرى عل
وقد يتساءل البعض عما إذا كانت فلسطين حاضرة في الثورات وتأثير هـذه األخيـرة علـى القـضية                   

  .الفلسطينية ومستقبلها
والحقيقة التي ال لبس فيها أن االنتفاضات الفلسطينية المتعاقبة واستمرارالصراع العربي اإلسرائيلي كان             

ت، حيث كان تفريط األنظمة بفلسطين أو تراخيها على األقل فـي نـصرة              له أثر بالغ في اندالع الثورا     
صحيح أن ذلك لم يظهر كعامل مباشر في        . شعبها الذي يتعرض لالحتالل أحد العوامل المحركة للثورات       

الثورات، ولكن إشعاعات المقاومة الفلسطينية على محيطها العربي ال يمكن إنكاره ال سيما أن ذلك أظهر                
ظمة التي كان بعضها يمارس االستبداد بحجة المصلحة الوطنية ويقاوم اإلصـالحات بحجـة              عورة األن 

  !االنشغال بتداعيات االحتالل ودعم الشعب الفلسطيني
والتـآمر علـى الـشعب      " إسـرائيل "ورغم أن الثورات غيبت أنظمة كانت غارقة في العالقة اآلثمة مع            

 يمس أنظمة مارست ممانعة من نـوع مـا ضـد أمريكـا              الفلسطيني واألمة العربية، إال أن بعضها بدأ      
  .ومشروعها في المنطقة" إسرائيل"، وبات هناك تخوف من إضعاف دور هذه األنظمة لصالح "إسرائيل"و

وقد يكون هذا صحيحا وقتيا، ولكنه لن يكون كذلك على المدى المتوسط وربما القريب، فإمـا ان تـنجح                   
 لتكون ديمقراطية وبالتالي تستند هذه األنظمة إلى دعم شعبي حقيقي           هذه الثورات في تعديل بنية األنظمة     

وإما أن تنجح هذه الثورات في إحداث تغيير جذري يدمج القـوى            ". إسرائيل"في الصمود بوجه أمريكا و    
الشعبية في الحكم؛ ما يؤدي إلى زيادة األنظمة المتحررة من المعادلة األمريكية اإلسرائيلية في المنطقـة                

  ".إسرائيل" إلى تغيير حقيقي يقلب موازين القوى في الصراع مع ويؤدي
ومن هنا فإن الثورات التي استفادت من الثورة الفلسطينية أو تأثرت بها ستصبح عما قريب فـي خدمـة                   

  .القضية ومشروع المقاومة والممانعة
" إسـرائيل " إنمـا    ولذلك فليس على الشعوب العربية وال حركات المقاومة أن تقلق من هذه الثـورات ،              

وحلفاؤها من الغرب والعرب هم من يستوجب عليهم أن يقلقوا ويتحسـسوا مـواطئ أقـدامهم، فربيـع                  
الثورات العربية سيزهر وربما أسرع مما يتوقع البعض رغم األمل والحـسرة علـى الـشهداء الـذين                  

ـ              ل نواجـذها وال    يسقطون في هذا الطريق الوعر، خصوصا أن األنطمة المستبدة تعض على السلطة بك
  .تستسلم بسهولة

  11/5/2011، السبيل، عّمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     2142:         العدد       11/5/2011 األربعاء :التاريخ

  :كاريكاتير .77
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