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***  

  
  بناء المؤسسة األمنية سيعتمد على الشراكة : هنية .1

لة سـيعتمد    إسماعيل هنية، أن بناء المؤسسة األمنية في المرحلة المقب         الحكومة في قطاع غزة   أكد رئيس   
على قاعدة الشراكة األمنية في الضفة وغزة، عادا المؤسسة األمنية في القطاع رائدة ووطنية ومحترمـة                

  . قامت على عقيدة أمنية مبنية على حماية الوطن والمواطن ومشروع المقاومة
 الـوطني،  وأوضح هنية خالل حفل تخريج دورة ضباط األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية واألمـن       

أمس، أن هذه األجهزة تمكنت من توفير األمن لإلنسان في ماله وممتلكاته وعرضه ولـم تتـدخل فـي                   
الشئون الخاصة والعقارات ولم تستحوذ على المال العام بل تقدمت بـاحترام شـعبها وخدمتـه والقيـام                  

ومته مقابل حفنة مـن     وشدد على ضرورة عدم تقديم أمن شعبنا الفلسطيني وال أمن مقا          . بالواجب األمني 
  . المال، مؤكدا رفض حكومته لهذا األمر

وخرجت وزارة الداخلية دفعة جديدة من ضباط األجهزة األمنية والـشرطية ممـن شـاركوا فـي دورة         
  . ، ودورة القيادة السياسية لجهاز األمن الوطني21 الضباط الجامعيين األولى والثانية ودورة الضباط الـ

ثقافة األجهزة األمنية ووزارة الداخليـة      "إن  :  فتحي حماد   في حكومة هنية،    الداخلية من جهته، قال وزير   
واصلنا المشوار وفق األمانة التي حمالنها بعد       : "وأضاف". تعتمد على العدل والتربية واالستقرار واألمن     

سـبة والرقابـة    القادة الشهداء وطورنا كل جزئية بالداخلية على مستوى التعليم والتدريب واألمن والمحا           
  ". الداخلية
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إن هـذه الـدورة تـضم الـضباط         : "بدوره؛ قال مدير عام اإلدارة العامة للتدريب العقيد محمود صالح         
  ". ضابطًا، إضافة لدورة القيادة التأسيسية لجهاز األمن الوطني255الجامعيين األولى والثانية وهم 

  12/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   الفلسطينيشعبال عن أموال باإلفراج "إسرائيل" إللزاممع الدولي عريقات يدعو المجت .2
 صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلـسطيني لمفاوضـات           . دعا د  : أريحا

الوضع النهائي المجتمع الدولي إللزام الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التـي              
جاء ذلك أثناء لقاء    . مة اإلسرائيلية في مخالفة فاضحة تُضاف لمخالفاتها لالتفاقات الموقعة        تحتجزها الحكو 

عريقات مع القنصل األميركي العام دانيال روبنستين والقنصل الفرنسي العام فردريك ديسجونيه كال على              
  .حده

كم في إسـرائيل تـدمير      وأكد عريقات أن الحكومة اإلسرائيلية تحاول جاهدة ومنذ وصولها إلى سدة الح           
السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل االستيالء على والية السلطة فـي المجـاالت الـسياسية واألمنيـة                 

  .معتبراً تصرف الحكومة اإلسرائيلية بأنه قرصنة وابتزاز, والقانونية والشخصية واآلن المالية
م عن مسارها باختيارها االستمرار في      وشدد عريقات على أن الحكومة اإلسرائيلية أخرجت عملية السال        

المستوطنات واالمالءات واالقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت وفرض الحقـائق علـى األرض وهـدم             
إضافة إلى استمرار ممارسـتها للحـصار       , البيوت وتهجير السكان وخاصة في منطقة القدس وما حولها        

  .واإلغالق على غزة والضفة
  13/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   الفلسطينية إلحباط المصالحة"تسييس المال" الفلسطيني يحذر من "التشريعي"رئيس  .3

 عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني أن مرحلـة االنقـسام             .أكد د : صالح النعامي : غزة
 على أنه   ، رغم المعوقات الكبيرة التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة، مشددا         »أصبحت وراء ظهورنا  «

  .»فلن ترجعنا إلى واقع االنقسام الذي ودعناه إلى غير رجعة«أيا كانت هذه المعوقات 
ـ   ، اعتبر الدويك أن العقبات التي قد تعترض تطبيـق بنـود اتفـاق              »الشرق األوسط «وفي تصريحات ل

لفرقاء فـي   المصالحة تتمثل في التدخل الخارجي وملف االعتقال السياسي والخالقات التي قد تنشب بين ا             
الساحة الفلسطينية بشأن هوية رئيس الحكومة االنتقالية والوزراء وصالحيات اإلطار القيـادي المؤقـت              

على الرغم من خطورة كل هذه المعوقات فإننا لـن          «واستدرك الدويك بأنه    . لمنظمة التحرير الفلسطينية  
ددا على أن هذه المشكالت تبقـى       ، مش »نسمح لها بتفجير اتفاق المصالحة وإخراجنا من دائرة المصالحة        

  .»معوقات في إطار الحل«
وانتقد الدويك بشدة األصوات الداعية لتكليف رئيس الحكومة الفلسطينية الحالي سـالم فيـاض بتـشكيل                

رغم أننـي أتحـدث     «: وقال الدويك . الحكومة االنتقالية التي نص على تشكيلها اتفاق المصالحة الوطنية        
شريعي وأترك لحركتي فتح وحماس مهمة تحديد هوية رئيس الوزراء القـادم،            بصفتي رئيسا للمجلس الت   

فإنه من غير المعقول أن يدعي البعض أن أحوال الشعب الفلسطيني ال يمكن أن تستقيم إال بتعيين شخص                  
  .»واحد، وهو نفس الشخص الذي تطالب به بعض القوى الخارجية

 تلك التي في قطاع غـزة التـي يفـرض عليهـا             كيف يمكن لحكومة محاصرة كمثل    «: وتساءل الدويك 
الحصار أن تتمكن من توفير المرتبات للموظفين، في حين أن الحكومة التي يدعمها العالم ال تتمكن مـن                  

  .، متسائال عن السبب وراء عدم اتخاذ حكومة فياض احتياطات لمواجهة هذا االحتمال»!توفير الرواتب؟
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الشارع الفلسطيني أن األزمة المالية التي تواجهها السلطة مفتعلـة          وأضاف الدويك أن اإلحساس العام في       
وليست بالحجم الذي يمنعها من دفع رواتب الموظفين وأن األمر يتعلق بمحاولة إقناع الناس بأن فيـاض                 

  .»تسييس المال وتوظيفه إلحباط المصالحة«وحده القادر على إدارة األمور، محذرا من 
تحدثت عن إمكانية أن يخلي مكانه في رئاسة المجلـس التـشريعي لـرئيس              وردا على التسريبات التي     

حكومة غزة إسماعيل هنية لدى بدء الدورة الجديدة للمجلس، قال الدويك إن هذه مجرد تسريبات ال تستند                 
واستدرك الدويك قائال إنـه مـستعد       . إلى أي أساس ولم يتم بحثها داخل أطر حماس أو بين حماس وفتح            

مـن  «واعتبر أنه   . ه إن كانت هذه رغبة المجلس التشريعي، سواء كان لصالح هنية أو غيره            إلخالء مكان 
العار على أي دولة أو مجلس تشريعي أن يقوم على وجود شخص واحد، فهناك خيـارات غيـر هنيـة                    

  .»وفياض كما أن هناك من هو قادر على خالفتي في رئاسة المجلس
  13/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحدةعلى الحكومة المقبلة : فياض .4

تعد أهم  «قال رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض إن حكومة التوافق المقبلة             : )ا.ب.د(
 التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور وأنها يجب أن تتسم بالحنكة السياسية واإلبـداع لتوحيـد                حكومة في 
وأكد فياض، خالل لقاء له مساء اول من أمس مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في رام               . »تالمؤسسا

فعليها توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحـدة        «اهللا، أن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد         
 هو ما يـضمن     وأوضح أن التوافق السياسي على الحكومة     . »وهو عمل بحاجة للحنكة السياسية واإلبداع     

، التي  2007استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فستلقى مصير حكومة الوحدة عام              
  .انهارت سريعا

إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هـذا التوافـق           «وعن موقعه في الحكومة المقبلة قال فياض إنه         
  . لحكومة سواء من داخلها أو من خارجها، مؤكدا أنه سيدعم هذه ا»للقيام بواجبه الوطني

  13/5/2011البيان، دبي، 
  

   للحكومةاًلم يتم التباحث بالقاهرة على أن يكون عباس رئيس: رزقةيوسف  .5
يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أنه لم يتم التباحث على اإلطالق خـالل              . أكد د : غزة

وقـال   .السلطة محمود عباس رئيسا لحكومة التوافـق الـوطني        لقاءات القاهرة السابقة، أن يكون رئيس       
نسخةً عنـه، إن التـصريحات      " المركز الفلسطيني لإلعالم  " تلقى   12/5رزقة، في تصريحٍ يوم الخميس      

اإلعالمية بأن أبو مازن سيكون رئيسا للحكومة القادمة، وهنية نائبه في غزة وفياض بالـضفة، ال تزيـد      
  .ية ال تتصف بالمصداقية الكافية ولم يتم التباحث فيها من قبلعن كونها فبركات إعالم

  12/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الشباب والرياضية توافق على إنشاء وكالة أنباء رياضية بغزةوزارة  .6
 علـى إنـشاء     12/5 وافقت وزارة الشباب والرياضية والثقافة الفلسطينية بغزة مساء يوم الخميس         : غزة

وقال عضو مجلس رابطة الصحفيين الرياضيين       .نباء رياضية تعد األولى من نوعها في فلسطين       وكالة أ 
إن الوزارة وافقت على المشروع الذي قدمته الرابطة ضـمن          : مصطفي صيام في تصريح صحفي اليوم     

  .2011المنح الشبابية التي أعلنت عنها الوزارة في إطار عام الشباب الفلسطيني 
  12/3/2011،  لإلعالمالمركز الفلسطيني
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  ذكرى النكبة مناسبة لتعزيز صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه: فياض .7
قال رئيس الوزراء سالم فياض إن ذكرى النكبة مناسبة لتعزيز صمود شعبنا وتمسكه بحقوقـه     : بيت لحم 

 حدود  المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل             
  .، وعاصمتها القدس الشريف1967عام 

إن تعزيز هذه الجاهزية يتطلب، وفي المقام األول، نجاح عودة الوحدة للوطن، ومن أجل أن يـتم                 'وقال  
ذلك ال بد من اتخاذ خطوات عملية للشروع في تنفيذه بصورة فورية، بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنيـة                  

  .'الغربية وقطاع غزةتتحمل مسؤولياتها الكاملة في الضفة 
نحن ال نقبل أبداً أن يملى علينا، وال نقبل االبتزاز ولن نخضع له، وال تقلقوا فسلطتكم الوطنيـة                 'وأضاف  

لم تستنكف يوماً عن دفع االلتزامات المترتبة عليها، ومشكلة الرواتب ال بد وأن تحل وسـنتجاوز هـذه                  
وقال . 'لية لن تثنينا عن تحقيق هدفنا في الحرية واالستقالل        هذه الممارسات اإلسرائي  '، وتابع   'األزمة قريباً 

ما نحتاجه من المجتمع الدولي، وأكثر من أي وقت مضى هو التدخل الفاعل إلنهاء هذه القيود ورفعهـا،    '
وإنهاء نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي تفرضه إسرائيل على أبناء شعبنا، وخاصـة فيمـا يتعلـق                 

  .'لمالية، والتي هي حق لشعبنابتحويل عائداتنا ا
  12/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  السلطة الفلسطينية تلجأ لمجلس األمن السترداد أموال الضرائب .8

صرح عضو منظمة التحرير صالح رأفـت بـأن الـسلطة            :  خالد األصمعي ووكاالت االنباء    -رام اهللا   
ن التخاذ اجراءات تلزم إسرائيل بـاالفراج عـن أمـوال الـضرائب             الفلسطينية ستلجأ الي مجلس األم    

في حال فشل جهود الرباعية الدولية بالضغط علي إسرائيل التي مازالت تماطل فـي تـسليم                  , الفلسطينية
لممارسـة  , وهو ما يخالف االتفاقات الموقعة والقواعد المتبعة والمعمـول بهـا       , اموال الضرائب للسلطة  

  .ة بعد اتفاق المصالحهضغوط غير اخالقي
  13/5/2011، األهرام، القاهرة

  
  حق العودة لالجئين فردي وجماعي شرعي ومقدس ال تجوز فيه اإلنابة والمقايضة: األغازكريا  .9

أكد رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ورئـيس اللجنـة             :  نائل موسى  –رام اهللا 
كريا األغا أن حق العودة حق فردي وجماعي ثابت ومقدس ال تجوز فيه             ز. العليا إلحياء ذكرى النكبة د    

وشدد األغا على ثبـات موقـف منظمـة          .اإلنابة أو التفويض والمقايضة وال يسقط بالتقادم حتى تحقيقه        
 194التحرير وإصرارها على حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار األممي رقم               

  .ق العودة والتعويض عما لحق بهم من الم وخسائرالذي نص على ح
  13/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  تعلن عن حركة تنقالت بين قادة أجهزة األمن بغزةحكومة هنية  .10

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس يـوم أمـس               : أشرف الهور  -غزة  
الجدد، ونفت وجود أي عالقة بين هذه التعيينات الجديدة لقادة األمن فـي          أسماء مسؤولي أجهزتها األمنية     

وذكرت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها االلكترونـي ان التـدوير       . غزة وملف المصالحة الداخلية   
الجديد الذي أقره وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد يتمثل في تعيين سامي نوفل مراقبـا عامـا                  

 الداخلية، وتعيين العميد صالح أبو شرخ مديراً عاماً لقوى األمن الداخلي، وتعيين العميد تيـسير                لوزارة
  .البطش مديرا عاما للشرطة الفلسطينية
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وبموجب القرار الجديد جرى تعيين اللواء الركن حسين أبو عاذرة مستشاراً لـوزير الداخليـة للـشؤون      
ة الجراح قائدا لقوات األمن الوطني، وكان الجراح يشغل منصب          العسكرية، فيما تم تعيين العميد أبو عبيد      

  .مدير الشرطة
وبموجب القرار جرى تعيين المقدم عبد الباسط المصري مديرا عاماً لجهاز األمـن والحمايـة والمقـدم                 

  .محمد أبو زايد مديرا عاما للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية
  13/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  أجهضت عملية السالم" إسرائيل: " في دول اإلماراتفير الفلسطينيالس .11

دولـة اإلمـارات العربيـة      خيري العريدي السفير الفلسطيني لـدى       .د  قال  :  شهاب  سالم أبو  -أبوظبي
 63 ـظبي، أمس، بمناسبة الذكرى ال      في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الفلسطينية في أبو         المتحدة،  

 تواصل جهودها لحشد أصوات جديدة من مختلف دول العالم لالعتراف بدولة فلسطينية             للنكبة، إن السلطة  
استطاعت أن تفرغ عملية السالم من مضمونها فـي         ” إسرائيل“وأشار إلى أن     .عاصمتها القدس الشريف  

ظل الموقف األمريكي المتراجع، حيث أجهضت أمريكا في وقت سابق مشروعاً عربياً حظـي بموافقـة                
  .بوقف االستيطان” إسرائيل“ في األمم المتحدة، يطالب  دولة119

وتوقع السفير الفلسطيني أن يتم في القريب تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حيث ستبدأ، غداً السبت،               
  .” تكنوقراط“المناقشات بين الفصائل، لبحث تشكيل الحكومة التي في األغلب ستكون حكومة 

  13/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  وفد من فتح وآخر من حماس إلى موسكو خالل الشهر الجاري: األحمد .12
 كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، النقاب أن وفدا :عبد الرؤوف أرناؤوط - رام اهللا

من فتح برئاسته، وآخر من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، وشخصية واحدة من كل من الجبهة 
 لتحرير فلسطين واألمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى الديمقراطيةن والجبهة الشعبية لتحرير فلسطي

البرغوثي سيتوجه إلى موسكو في الفترة ما بين العشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري للقاء 
حول تطبيق " عصف فكري" ومجموعة من العلماء والمستشرقين الروس في جلسة االستشراقمعهد 

ومن المقرر أن يعقد األحمد على هامش هذه اللقاءات اجتماعات مع المسؤولين في . صالحةاتفاق الم
  .وزارة الخارجية الروسية

  13/5/2011الوطن أون الين، السعودية، 
  

   في االنتخابات المحلية والمجلس الوطنيستشارك "الجهاد": نافذ عزام .13
المشاركة في وستنضم لمنظمة التحرير أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي عن نيتها :  الدستور- غزة

وأكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد . الفلسطينية بعد إصالحها وإعادة ترتيبها
اإلسالمي، في حديث خاص للدستور أنه في حال جرت انتخابات للمجلس الوطني فستشارك الحركة فيها 

ن التي ستتشكل بعد انتخابات المجلس الوطني وأبرزها باإلضافة إلى أنها ستشارك في الهيئات واللجا
  .منظمة التحرير على أساس إصالحها وإعادة تفعيلها

 عزام انه فيما يتعلق بالمجلس الوطني لم تحدث أية انتخابات ألعضائه منذ فترة طويلة وبموجب وأوضح
لس غير مرتبط باتفاق اتفاق المصالحة ستجرى االنتخابات بعد عام وستشارك الحركة فيها كون المج

وشدد الشيخ عزام، على أن حركته ستكون في قلب .  يمثل فلسطينيي الشتات والداخلأيضا وكونه أوسلو
المشهد السياسي الفلسطيني، لكنها لن تشارك في أية حكومةً مقبلة وال حتى في انتخابات تشريعية أو 

 تمثل أية حساسية ألنها كانت لسنوات عنوانا إن المنظمة ال"وقال عزام . رئاسية من نتاج اتفاقيه أوسلو
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لنضال الفلسطينيين في أوقات صعبة وتعرضت للشلل وتعطل دورها ونحن معنيون بوجود جسم تنتظم 
  ."مشكلة في التعاطي معها لكن بعد إصالحها فيه كل األطر الفلسطينية ويعبر عن رغباتهم وال

  13/5/2011الدستور، عمان، 
  

   من ثوري فتح التهيؤ لقراره النهائي بعدم الترشح لالنتخابات المقبلةطلباس عب": القدس العربي" .14
 المجلس الثوري أنمن مصادر موثوقة في حركة فتح " القدس العربي"علمت :  أشرف الهور-غزة 

أمهل في جلسته األخيرة التي انعقدت في رام اهللا قبل أيام مدة قدرها شهر للجان التحقيق التي شكلتها في 
ات سابقة لبحث عدة ملفات من أهمها التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لتسليم نتائجها، أوق

 الرئيس محمود عباس أبلغ قيادة التنظيم بقراره النهائي القاضي بعدم ترشيح نفسه أنكما قالت الصحيفة 
  .لالنتخابات المقبلة، وطلب منها تهيئة أنفسها لهذا األمر

 أعضاء المجلس ناقشوا عدة إن "القدس العربي"لس الثوري شارك في الجلسات لـوقال عضو في المج
 الجلسات التطرق لملف لجان التحقيق التي شكل بعضها منذ المؤتمر إحدىملفات مهمة، وانه جرى في 
 هذه أنوبحسب المسؤول الفتحاوي فقد أكد  .2009أغسطس من العام / السادس للحركة في شهر آب

ناقشات ساخنة، استهجن خاللها عدد كبير من أعضاء الثوري من عدم تقديم أي لجنة الجلسة شهدت م
وتم االتفاق في نهاية المناقشات على إعطاء مهلة قدرها  .تحقيق نتائجها لقيادة الحركة حتى هذه اللحظة

  .شهر لهذه اللجان لتقديم نتائج تحقيقاتها بشكل كامل لقيادة الحركة
  13/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   لرئاسة الحكومة عباس على ترشيح حماسفتح تنفي االتفاق مع  .15

وكالة قدس نت " أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن في تصريح خاص لمراسل: غزة
   .بخصوص تشكيل الحكومة القادمة" أنه لم يجري إي اتفاق مع حما" لألنباء

  12/5/2011وكالة قدس نت، 
 

   لرئاسة الحكومة غير صحيح أسماءدد من ما يتر: األحمد .16
 أّن ما أمسأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لحوار المصالحة، عزام األحمد، 

يتردد عن أسماء لرئاسة الحكومة غير صحيح، وقال إن فد الحركة سيجتمع مع وفد حماس القاهرة 
بحث الخطوات "فلسطينية، مبيناً أن االجتماع سيتناول االثنين المقبل لبحث بدء تنفيذ اتفاق المصالحة ال

ونفى القيادي في فتح بشدة وجود  ".العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة
اقتراح بتولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الوزراء، وأن يكون له نائبين في الضفة الغربية 

  ".أساس لهذه األنباء على اإلطالقال "وقطاع غزة، وقال 
وكانت حركة ". مثل هذا االقتراح غير وارد إطالقا ألنه يتناقض مع اتفاق القاهرة"وذكر األحمد أن 

موضوع األسماء المرشحة لحكومة التوافق "وجدد األحمد تأكيده أن  .حماس نفت بدورها هذه األنباء
  ". ما يتردد من أسماء ال أساس له من الصحةالمقبلة لم يبحث على اإلطالق حتى اآلن، وأن كل

  13/5/2011المستقبل، بيروت، 
  

   ستكون من كفاءات وطنية مستقلة في مظهرها الرئيسيالقادمةلحكومة ا": الشعبية" .17
 الحكومة القادمة إنقال جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية : اشرف الهور - غزة

ستقلة في مظهرها الرئيسي، الفتاً إلى أنه في حال ضمت الحكومة شخصيات ستكون من كفاءات وطنية م
  .فصائلية فإنها لن تكون شخصيات من الوجوه السياسية واإلعالمية المعروفة
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ألن " الفصائل لم تدع لجلسة عامة في إطار الترتيب لعمل لجان المصالحة، إنوقال في تصريح صحافي 
وأوضح أن الفصائل اتفقت في القاهرة  ."د أي مواعيد حتى هذه اللحظةالقضية قيد التداول ولم يتم تحدي

على تشكيل حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن توزع حقائب الوزراء حسب 
  .تواجدهم، ويتم استكمال باقي الهياكل الوزارية، بما يمكن من إعادة توحيد المؤسسات

 13/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   التي تمارسها بعض األطراف إلفشال المصالحةالضغوط يرفض "ثوري فتح" .18
 رفض المجلس الثوري لحركة فتح، في ختام دورته السادسة، دورة الوحدة والعودة والدولة، كل :رام اهللا

إلجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من االحتالل "الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية 
  ."اإلسرائيلي

كما رفض المجلس في توصيات خرجت من بعد اختتام اجتماعاته في رام اهللا بشكل قاطع مقايضة 
، ودعا المجتمع الدولي "شعبنا صمد في وجه مؤامرات عاتية وأسقطها"الحقوق الوطنية بالمال، مؤكدا أن 

ركية وإلى سرعة والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل األموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجم
  .عمار قطاع غزة وتهيئ األجواء المناسبة لالنتخابات العامةإتشكيل حكومة فلسطينية تباشر في إعادة 

كل الجهود التي أسهمت في "ورحب المجلس الثوري بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وثمن عاليا 
هاء االنقسام واستعادة الشعب الفلسطيني إنجازها وفي المقدمة الشقيقة مصر التي جهدت منذ سنوات إلن

لوحدته وكل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي 
نص البيان الختامي للمجلس  ولالطالع على ."احتضنت اتفاق مكة ووفرت سبل نجاح اتفاق القاهرة

  :، انظرالثوري
105023=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  

  12/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  عالقة بين اتفاق المصالحة وملف شاليطال : البردويل .19
 عن اإلعالمالح البردويل علمه بما تواردته وسائل ص. نفى القيادي في حركة حماس د: كمال عليان

، مؤكدا عدم وجود أي "إسرائيل"وجود خطة مصرية جديدة لتحريك ملف تبادل األسرى بين حماس و
لم يكن في " :"الرسالة نت"وقال في تصريح خاص لـ .عالقة بين انجاز اتفاق المصالحة وملف شاليط

  والمصالحة ولكنه كان بندا من ثالثة بنود اهتم بها الجانب يوم من األيام أي عالقة بين صفقة شاليط
  ".المصري منذ فترة طويلة وهي المصالحة والتهدئة وصفقة التبادل

قد يعتقد البعض أن نجاح مصر في انجاز المصالحة بين فتح وحماس قد يجعلها تنجح في "وأضاف 
 أن البردويلولم يخف  ".الجندي شاليطالملفات األخرى، لكن ال عالقة للتوصل التفاق مصالحة بملف 

لكن "نجاح القاهرة بالمصالحة قد يدفعها جديا في التفكير بالدخول كوسيط في ملف شاليط من أجل إنجازه 
  ". األمر متوقف على مدى استعداد االحتالل للتعامل مع هذا الملف

  12/5/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  ية وتشكيل جيش موحد يخضع للسلطة الوطنيةعباس زكي يدعو لتفكيك الفصائل الفلسطين .20
تفكيك كافة الفصائل الفلسطينية  ل دعا عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:القدس المحتلة

وتشكيل جيش يضم في صفوفه حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل ويكون خاضعا للسلطة الوطنية 
وقال زكي في تصريحات إلذاعة جيش  .الفلسطينية كي ال تكون هناك تنظيمات مسلحة معارضة
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 وجدنا فيه الشريك إذا اإلسرائيليسنحترم كافة االتفاقيات الموقعة مع االحتالل " :االحتالل اإلسرائيلي
  ".الحقيقي

 تقف أو تسيطر أنالسلطة الفلسطينية ال تستطيع " : انتفاضة ثالثة قالإلىوحول التظاهرات التي تدعو 
لقيام بانتفاضة ثالثة خصوصا وان الشعب الفلسطيني رأى االنجازات التي في وجه شعبها وتمنع من ا

نحن ضد إبقاء أي إنسان في السجون ونحن " : أضاف.حققتها الشعوب العربية المحيطة به جراء الثورات
  ". أسير فلسطيني وسنبارك أي صفقة تبادل لألسرى مقابل جلعاد شاليط5800سنطالب باإلفراج عن 

  12/5/2011إلخبارية، وكالة سما ا  
  

  "الجهاد" و بمشاركة فصائل منظمة التحرير وحماسجنينمسيرة ومهرجان في  .21
 نظمت القوى والفصائل في محافظة جنين مسيرة جماهيرية، تحت شعار : عاطف أبو الرب- جنين

  .ممثلو مختلف القوى والفصائلشارك فيها   في جنينوحدتنا سر قوتنا
إقليم جنين عطا أبو ارميله التزام حركة فتح في اتفاق المصالحة، وقال إن أكد أمين سر حركة فتح في و

موقف الحركة ثابت وال تراجع عما تم االتفاق بشأنه، كما دعا القيادة الفلسطينية لزيارة غزة، وذلك 
للتأكيد على وحدة المصير، وشدد أبو ارميله على أن فتح لن ترضخ للضغوط، التي تمارس على 

  .   فتح ماضية في مسيرتها نحو تعزيز الوحدةالسلطة، وأن
جئنا اليوم من جنين لنقول إننا مع كل خطوة تعزز : وقال عبد الباسط الحج ممثل حركة حماس

المصالحة، وأننا نمضي نحو إنهاء آثار االنقسام، وأضاف صحيح أننا أنهينا االنقسام إلى غير رجعة، 
اء ملف االعتقال السياسي في الضفة وغزة على السواء، كما لكن هناك آثار ما زالت عالقة، وطالب بإنه

طالب برد المظالم، وإعادة الموظفين المفصولين، وإنهاء سياسة اإلقصاء الوظيفي، وشدد على ضرورة 
 االعتبار وإعادةكما طالب بفتح المؤسسات، وإطالق الحريات، . أن يتم ذلك بالتوازي بين الضفة وغزة

  .من خالل خطوات عملية على األرضلكل الشعب الفلسطيني 
 للشعب الفلسطيني هذا االتفاق، وقال اليوم نمضي نحو اإلسالمي الجهاد حركةوبارك خضر عدنان ممثل 

التخلص من آثار االنقسام، ونؤكد أننا مع الوحدة الفلسطينية، وأننا مع توحيد الصفوف بوجه االحتالل، 
اريخها الحافل في مجال الدعوة للوحدة، وأشار إلى وحدة الدم وأشاد بجنين وت. وأنه ال مجال إال الوجدة

  .والمعاناة التي عاشتها جنين ومخيمها على مدار سنوات
وفي كلمة منظمة التحرير شدد محمد كرم على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي 

دخول الفصائل المختلفة للمنظمة، والوحيد، وطالب بسرعة إنجاز المصالحة، وإصالح منظمة التحرير، و
  . بما يعزز توجه توحيد مقومات الشعب الفلسطيني

  13/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   اليوم دعما للمصالحة وحق العودةقلقيليةمسيرة لحماس في  .22
حة تنظم حركة حماس اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية دعما لحق العودة وترحيبا باتفاق المصال: قلقيلية
، فيما ستنطلق مسيرة )مسجد السوق(وستنطلق مسيرة الرجال من مسجد علي بن أبي طالب  .الوطنية

  .النساء من مسجد حسنية، وستنتهي في ميدان الشهيد أبو علي إياد
  13/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   حماس عدنان أبو تبانة من الخليلفياالحتالل يعتقل القيادي  .23

 عدنان أبو تبانة، بعد .د قوات االحتالل اإلسرائيلي، على اعتقال القيادي في حركة حماس أقدمت: الخليل
لدراسات " أحرار"وقال فؤاد الخفش، مدير مركز . لاقتحام منزله في ضاحية الزيتون جنوب مدينة الخلي
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 قاد قبل أيام مسيرة إن الدكتور أبو تبانة يعد أحد أبرز القيادات في الخليل، وقد: "األسرى وحقوق اإلنسان
  .المصالحة في المدينة

  12/5/2011قدس برس، 
  

   أي طرف يمول السلطة الفلسطينية سنعارض: سم نتنياهواناطق ب .24
أن , اليوم الخميس,  أكد أوفير جندلمان الناطق بإسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو:القدس

  .في ظل إتفاق المصالحة مع حركة حماس, فلسطينيةيقوم بتمويل السلطة ال, حكومته ستعارض أي طرف
لن نمول السلطة , إن موقفنا واضح:" , "وكالة قدس نت لألنباء" وقال جندلمان في تصريح خاص 

في إشارة إلى حركة حماس التي وقعت . وفق القانون الدولي, "إرهابية"الفلسطينية التي إحتضنت منظمة 
  .على إتفاق المصالحة مع حركة فتح

وحماس ما زالت تعارض , هدف حماس هو إقامة دولة على أنقاض السلطة الفلسطينية:" أضاف و
لذلك ال نستطيع أن نجري محادثات مع السلطة في ظل إشراك , وتريد محونا عن الخريطة, وجودنا

  ".حركة حماس 
 نتوصل إلى إتفاق ألننا ال  نستطيع أن, يجب على أبو مازن مقاطعة حماس:" وتابع الناطق بإسم نتنياهو 
  ".الن الكل يريد أن يكون هناك إنهاء للصراع في الشرق األوسط , سالم مع سلطة فيها حماس

ألن بعض الدول تريد أن تعرف , كان حذراً, وأشار جندلمان إلى أن الترحيب الدولي بإتفاق المصالحة
  ". بأي ثمن نحن ال يمكننا أن نتعامل مع حركة حماس:" مضيفاً , طابع حكومة الوحدة

  12/5/2011، وكالة قدس نت
  

  "في التجهيزات الصحية اإلسرائيلية بالجنوب% 50عجز: "شالومسلفان  .25
" الصحي"خالل مؤتمر رامون" سلفان شالوم"صرح وزير تطوير النقب والجليل في الحكومة اإلسرائيلية 

يلية في الجنوب مقارنةً في تجهيزات المؤسسات الصحية اإلسرائ%) 50(يوجد عجز وتخلف بنسبة : "أنه
  ".مع نظيراتها في الوسطى وأن وزارته ستعمل جاهدةً إليجاد حلوٍل لهذه المشكلة

أعلن عن خطة من أجل تضييق الفجوات بين منطقتي الوسط و " شالوم"وأفاد موقع القناة السابعة أن 
  .الجنوب في مجال الصحة

أن الوزارة تنوي إنشاء مستشفى ": "أورنا هوزمان"صرحت المديرة العامة لوزارة تطوير النقب والجليل 
وذلك بسبب  الكثافة السكانية المتواجدة في الجنوب حيث تعاني مستشفياته من قلة " لهيفيم"في مفترق 

  .األسرة والطواقم الطبية مقارنة مع نظيراتها في الوسط
العديد من المراكز الصحية في بعض  بإقامة jnf usa""وذُكر أن الوزارة  تعزم القيام بالتعاون مع منظمة 

  .مدن الجنوب
إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحفز اإلسرائيليين في الجنوب على البقاء فيه " شالوم"وقال الوزير 

  .وتشجيع المقيمين منهم في الوسط على اإلنتقال إليه
  12/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  و متآمر يعمل ضد عملية السالمنتنياهو ليس متهرب من السالم بل ه: بيريتس .26

شن وزير الدفاع السابق النائب العمالي عمير بيريتس هجوما الذعا على :  احمد عبد الفتاح–القدس 
نتانياهو ليس متهرب من السالم «وقال . نتانياهو بسبب السياسة التي ينتهجها حيال أغلب القضايا

  .»وحسب، بل هو متآمر يعمل ضد عملية السالم
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من أين لنتانياهو كل هذه الوقاحة، إنه يطالب الفلسطينيين باالعتراف بدولة يهودية، ويضع «: وتابع
أنا أنجزت كثيرا من األهداف «: ووفقا للصحيفة قال بيريتس. »العصي في الدواليب أمام عملية السالم

 اخرى، اكد ومن جهة. »الكبيرة، وأنا المسؤول عن بقاء حسن نصر اهللا في المالجئ طوال هذه الفترة
  .مسؤول إسرائيلي كبير أنه ال يوجد استعدادات عسكرية إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط

  13/5/2011، القبس، الكويت
  

   الغربية ال تتسع لنا وللفلسطينيينالضفة: نائب إسرائيلي .27
نيـست اإلسـرائيلي   في الك" الليكود" اإلخبارية عن النائب من حزب    "إسرائيل نيوز "نقلت شبكة   : الناصرة

هو نضال من أجـل     ) الضفة الغربية (إن الصراع الحالي على تالل يهودا والسامرة        : "زئيف إيلكين، قوله  
، "مستقبل الدولة اليهودية، ال أكثر وال أقل، ومن أجل ذلك فإنه ال متسع عليها لدولتين، إما نحن أو هـم                   

  .يقصد بذلك الفلسطينيين، بحسب ما أوضح المصدر
جش "يلكين، وهو رئيس إدارة االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، الذي كان يجري زيارة لمستوطنة             وأشار إ 
  .، على حد تعبيره"حاربوا من أجل قدس يهودية"في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن اليهود " اتزيون

 12/5/2011قدس برس، 
 

  الفلسطينية في الداخل بإقامة عالقات مباشرة مع الجماهير كتالونيازحالقة يطالب حكومة  .28
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حكومة كتالونيا إقامة عالقات مباشرة مع  .طالب النائب د

  .الجماهير الفلسطينية في الداخل وليس عبر الحكومة اإلسرائيلية
 زحالقة خالل جاء ذلك خالل لقائه نائبة رئيس كتالونيا، السيدة جوانا أورتيجا في برشلونة، واستعرض

اللقاء أوضاع الفلسطينيين في الداخل وسياسة التمييز العنصري التي يتعرضون لها في كافة مجاالت 
  .الحياة بما فيها التعليم والرياضة وفرص العمل والبنى التحتية وقضايا األرض والمسكن وغيرها

 وثقافية وغيرها، مع كثير من دول وأشار زحالقة إلى أن كتالونيا تحديداً تقيم عالقات مباشرة، اقتصادية
نحن نتطلع إلى أن تدعم حكومة كتالونيا مشاريع تخص "العالم وليس عبر الحكومة األسبانية، وأضاف 

  ".التعليم والرياضة والتطوير االقتصادي في المجتمع العربي
، إنها تنظر بعين وقالت السيدة جوانا أورتيجا، التي فاز حزبها بأغلبية مطلقة في االنتخابات األخيرة

  .إيجابية إلى هذه االقتراحات وستعرضها على الجهات المختصة في حكومتها
  12/5/2011، 48موقع عرب

  
   فى تهريب األسلحة لغزة عبر األنفاقبالمساعدة تتهم مصر "إسرائيل" .29

، "الشاباك"نشرت الصحف والتليفزيون واإلذاعة اإلسرائيلية تقريراً أعده جهاز األمن العام فى إسرائيل 
زعم فيه أن مصر خالل األشهر الماضية ساعدت بطريقة غير مباشرة فى السماح لدخول األسلحة إلى 

 سنوات، وتم ذلك عبر األنفاق الممتدة بطول 4قطاع غزة التى تحاصره إسرائيل منذ ما يقرب من 
ة للدبابات الحدود المصرية مع إسرائيل والقطاع، مما أدى إلى تهريب مئات الصواريخ المضاد

  .والطائرات، وقذائف الهاون وشحنات الذخيرة إلى حركات المقاومة الفلسطينية فى غزة
كما زعم التقرير أن مهربين األسلحة فى سيناء يشتركون اآلن فى عمليات تهريب األسلحة إلى غزة 

ب أحداث الثورة بحرية تامة ودون أى رقابة، وذلك يرجع إلى انتشار الفوضى وغياب الرقابة األمنية بسب
التى شهدتها مصر منذ أشهر، وتسببت فى اإلطاحة بنظام الرئيس األسبق حسنى مبارك، الذى كان 

  .حريصا على حماية أمن إسرائيل القومى
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، اتهامات صريحة لمصر بالتقصير واإلهمال فى حماية "الشاباك"ووجه جهاز األمن العام فى إسرائيل 
ا من عمليات تهريب األسلحة فى قطاع خالل األشهر الماضية، مرجعاً الحدود اإلسرائيلية المتاخمة له

  .ذلك إلى اهتمام القاهرة بثورتها وحكومتها الجديدة فقط
كما أشار جهاز األمن العام فى إسرائيل، إلى أن إيران هى المسئول األول عن دعم وتوفير وتهريب 

نية فيها تقوم خالل حكم الرئيس السابق األسلحة إلى قطاع غزة عبر مصر، التى كانت السلطات األم
  .حسنى مبارك بالتنسيق مع إسرائيل لمساعدتها فى حماية حدودها من تهريب األسلحة

  13/5/2011، المستقبل، بيروت
  

  "3ارو  "تحدث عن تطوير نظام دفاع جويت "إسرائيل" .30
دفاع الجوي ارو المصمم قامت بتحديث ال” إسرائيل“كبير، أمس، إن ” إسرائيلي“قال ضابط : )أ.ب .د (

ارو “ونظام . 2015 - 2014لتفجير الصواريخ في الفضاء وربما يتم نشره قبل الموعد المستهدف في 
في المستقبل ضد إيران ” إسرائيل“الذي شاركت الواليات المتحدة في تمويله يزمع أن يكون حصن ” 3

الصواريخ التي يستخدمها ناشطون وسوريا حيث الصواريخ االعتراضية قصيرة المدى توفر حماية ضد 
إلى تركيز تخطيطها ” إسرائيل“ودفعت االضطرابات السياسية في الشرق األوسط . لبنانيون وفلسطينيون

لألزمات وتوقع ضابط عسكري كبير تحدث أثناء جولة إعالمية نادرة بمركز قيادة نظام ارو أن يكون 
الذي ” القبة الحديدية“لى نظام الصواريخ االعتراضية وقال في إشارة إ. اإلطار الزمني لإلنتاج مضغوطاً

أنه أسقط العديد من صواريخ كاتيوشا التي أطلقت من غزة الشهر الماضي أثناء ما ” إسرائيل“زعمت 
لقد أظهرنا بالفعل كيف يمكننا إنتاج أنظمة قبل الموعد الزمني “وصف بالتجربة الميدانية المتسارعة 

  .” إلى ذلكالمحدد عندما تدعو الحاجة
  13/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   ألف جندي احتياط إسرائيلي لم يتلقوا مستحقاتهم هذا العام18: التلفزيون اإلسرائيلي .31

 ألف جندي احتياط إسرائيلي لم يحصلوا على مستحقاتهم 18ذكر موقع القناة الثانية اإلسرائيلية أن حوالي 
  .أن تدفع لهم في بداية شهر مايو الحاليالسنوية هذا العام، والتي كان من المفترض 

وأشار الموقع إلى األمر كان بمثابة صدمة وإحباط لدى الجنود الذين أملوا أن يحصلوا على األموال من 
  .أجل سد احتياجاتهم الشخصية

 يوم احتياط هذا العام، وكان من المقرر أن أحصل 24خدمت حوالي :"ونقل الموقع عن أحد الجنود قولة
  . شيكل لسد احتياجاتي لكن األمر كان مغايراً ولم أحصل على أي شيء 3,700على

  .ورجح الموقع أن تقوم قيادة الجيش بتحويل تلك األموال في منتصف الشهر القادم
  12/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  تسمم عشرات الجنود الصهاينة في قاعدة جوية قرب حيفا .32

لفحوصات طبية في ) 4-12(نيا من جيش االحتالل الخميس  جندي  ا صهيو30تعرض أكثر من : حيفا
  .قاعدة رمات دافيد الجوية الصهيونية قرب مدينة حيفا المحتلة

وذكرت اإلذاعة الصهيونية ظهر اليوم أن الجنود استنشقوا مادة كيماوية سامة، وسيتم نقلهم الحقًا إلى 
  .ف على مالبسات تسرب المادة السامةفي حيفا، وأضافت أن تحقيقًا بدأ للوقو" رمبام"مستشفى 

  12/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   يؤيدون إطالق سراح مئات األسرى مقابل شاليطاإلسرائيليين من %58: استطالع .33
المستوجب منها دفعه لقاء اإلفراج » الثمن«ول حعاد الجدل يحتدم في إسرائيل :  أسعد تلحمي–الناصرة 

التي أطلقها شقيق الجندي في » الصرخة«قطاع غزة غلعاد شاليت وذلك غداة عن الجندي األسير في 
مساء االثنين الماضي ضد الحكومة الحالية » إلحياء ذكرى شهداء إسرائيل في الحروب«احتفال رسمي 

  .بداعي أنها ال تؤدي المطلوب منها لإلفراج عن غلعاد
 في المئة من اإلسرائيليين 62س أن أم» يديعوت أحرونوت«وأظهر استطالع جديد نشرته صحيفة 

  . في المئة26شقيق الجندي بينما عارضها » صرخة«يتفهمون 
 في المئة من اإلسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها اإلفراج عن مئات األسرى 58وقال 

  .ئة في الم29الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية لقاء اإلفراج عن شاليت، بينما عارضها 
باإلفراج عن العدد » حماس«أي االستجابة لحركة » صفقة بكل ثمن« في المئة إنهم يؤيدون 41وقال 

  . في المئة عارضوا ذلك51الذي تطلبه من األسرى، لكن 
 18 في المئة أن حكومة بنيامين نتانياهو ال تبذل الجهد الكافي إلطالق سراح شاليت، بينما قال 66ورأى 

  . جهداً كافياًفي المئة إنها تبذل
  13/5/2011، الحياة، لندن

    
  شارك في تدريبات بريطانية استعداداً لأللعاب األولمبية في لندن الموساد": يديعوت أحرنوت" .34

اإلسرائيلية أمس، نقالً عن مصدر كبير في الحكومة » يديعوت أحرنوت«أفادت صحيفة : الناصرة
شارك نهاية األسبوع الماضي في ) خبارات الخارجيةاالست(اإلسرائيلي » موساد«البريطانية، أن جهاز 

التدريب السري الذي أجرته وزارة الدفاع البريطانية واألذرع األمنية المختلفة في القرية األولمبية شرق 
وحاكى . لندن، استعداداً لأللعاب األولمبية التي ستجرى في العاصمة البريطانية صيف العام المقبل

اً على رياضيين في القرية، مشابهاً للهجوم الذي تعرض له رياضيون إسرائيليون التدريب هجوماً إرهابي
  . إسرائيليا11ً وأسفر عن مقتل 1972في أولمبياد ميونيخ 

وعليه تم إشراك » عملية ميونيخ«في » موساد«ووفقاً للصحيفة طلب البريطانيون االستفادة من خبرة 
ت أن جزءاً كبيراً من التدريب حاكى عمليات إطالق نار وأضاف. عناصر من الجهاز في التدريب األخير

  .في مناطق مأهولة
ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة األولمبية البريطانية تأكيده أن جهات إسرائيلية مختلفة ضالعة في 

 في علماً بأن اإلسرائيليين يعتبرون خبراء دوليين ملّمين«تقديم االستشارة لحماية األلعاب األولمبية، 
  .في إشارة إلى تجربتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة» القتال في مناطق مأهولة

  13/5/2011، الحياة، لندن
  

   دولة ستدعم إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة130أكثر من : هآرتس .35
ولة من  د130، اليوم، عن مصادر سياسية إسرائيلية تقديراتها بأن أكثر من "هآرتس"نقلت صحيفة 

المقرر أن تدعم المطلب الفلسطيني في األمم المتحدة لإلعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود حزيران 
1967.  

وأشارت المصادر إلى أن هذه التقديرات هي تقديرات أولية، خصوصاً وأن نص القرار األممي ال يزال 
  .تصويتمجهوالً حتى اآلن، ولم تشرع الدول باإلتصاالت والمشاورات حول ال

، فمن الممكن أن يرتفع عدد الدولة المؤيدة "معتدالً"وأضافت المصادر ذاتها أن في حال كان نص القرار 
  . دولة170للقرار إلى 
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  12/5/2011، 48موقع عرب
   عشية الذكرى الثالثة والستين لنكبة فلسطينين أوضاع الفلسطينيستعرضياإلحصاء الفلسطيني  .36

اء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني من خالل األرقام استعرضت عال عوض، رئيس اإلحص
والحقائق اإلحصائية عشية الذكرى الثالثة والستين لنكبة فلسطين، والذي يصادف يوم الخامس عشر من 

  :واستعرضت عوض أوضاع الشعب الفلسطيني على النحو التالي .مايو/ شهر أيار
 مليون 1.4 قد بلغ 1948ن عدد الفلسطينيين عام تشير المعطيات اإلحصائية أ: الواقع الديمغرافي

 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد 11 بحوالي 2010نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 
وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين . 1948 مرات منذ أحداث نكبة 8الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو 

 حوالي 2010 فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام  في فلسطين التاريخيةالمقيمين حالياً
 مليون يهودي، ومن المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين 5.7 مليون نسمة مقابل نحو 5.5

 مليون لكل من اليهود والفلسطينيين وذلك فيما 6.1، حيث سيبلغ ما يقارب 2014واليهود مع نهاية عام 
فقط من السكان % 48.2وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي . ت النمو السائدة حالياًلو بقيت معدال

  . مليون فلسطيني7.2 مليون يهودي مقابل 6.7 حيث سيصل عددهم إلى 2020وذلك بحلول نهاية عام 
 تشكل ما الضفة الغربية وقطاع غزةوتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في 

، كما بلغ 2010 نهاية العام الضفة والقطاعمن مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في % 44.0 نسبته
 مليون الجئ فلسطيني، 4.8، حوالي 2010 منتصف عام األونرواعدد الالجئين المسجلين لدى وكالة 

 كل في% 60.4من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع  % 43.4يشكلون ما نسبته 
يعيش حوالي  .في قطاع غزة% 23.3في الضفة الغربية، و% 16.3 ولبنان، وةمن األردن وسوري

 مخيماً في 12 في سوريا، و9 مخيمات في األردن، و10 مخيماً تتوزع بواقع 58منهم في % 29.4
  . مخيمات في قطاع غزة8 مخيماً في الضفة الغربية، و19لبنان، و

، في حين  ألف مواطنا154ً بحوالي 1948 الذين لم يغادروا وطنهم عام قدر عدد السكان الفلسطينيينيو
كما قدر  .2010 مليون نسمة نهاية عام 1.36يقدر عددهم في الذكرى الثالثة والستون للنكبة حوالي  

 2.5 منهم 2010 مليون نسمة في نهاية عام 4.1بحوالي وقطاع غزة عدد السكان في الضفة الغربية 
من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس . قطاعال مليون في 1.6 وحوالي مليون في الضفة

  .2010 ألف نسمة في نهاية العام 386حوالي 
 مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزةوتعتبر الخصوبة في 

 3.8 مولود، بواقع 4.2الضفة والقطاع   في2010الدول األخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 
  .قطاعال في 4.9في الضفة و

 2كم/ فرد682 حوالي 2010في نهاية العام وقطاع غزة بلغت الكثافة السكانية في الضفة الغربية و
 فبلغت "إسرائيل" في قطاع غزة، أما في 2كم/ فرد4,279 في الضفة الغربية و2كم/ فرد450بواقع 

  . من العرب واليهود2كم/ فرد357 حوالي 2010هاية العام الكثافة السكانية في ن
 في الضفة الغربية قد 2010تشير البيانات إلى أن عدد المواقع االستعمارية في نهاية العام : المستعمرات

،  موقعا141ً بؤر جديدة وتوسيع ما يقارب من 7 إقامة 2010، حيث شهد العام  موقعا470ًبلغ 
في محافظة القدس من حيث عدد المستعمرات والمستعمرين والمساحة المبنية ويتركز وجود المستعمرات 

من مجموع األراضي المبنية في المستعمرات % 23.7التي تشكل في محافظة القدس ما نسبته 
 517,774اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 

من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس % 51.6وتظهر البيانات أن . 2009مستعمراً نهاية العام 
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، وتشكل نسبة )J1( مستعمراً في القدس 201,273 مستعمراً منهم 267,325حيث بلغ عددهم حوالي 
 فلسطيني، في حين 100 مستعمر مقابل كل 21المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 

  . فلسطيني100 مستعمر مقابل كل 71حافظة القدس حوالي بلغت أعالها في م
 ويشكل 2010 مليون نسمة على أرض فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام 11يعيش حوالي و

. من المساحة الكلية لألراضي% 85من مجموع السكان ويستغلون أكثر من % 49.4اليهود ما نسبته 
  .من مساحة األرض% 15 السكان ويستغلون أقل من من مجموع% 47.9بينما تبلغ نسبة العرب 
صادر االحتالل اإلسرائيلي مئات اآلالف من الدونمات في الضفة الغربية من : جدار الضم والتوسع

أصحابها الفلسطينيين إلقامة جدار الضم والتوسع، حيث بلغت مساحة األراضي الفلسطينية المعزولة 
من مساحة % 13.0 تشكل 2 كم733حوالي ) J1باستثناء (والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر 

من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة % 29الضفة، باإلضافة إلى حوالي 
من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق االلتفافية والمستعمرات، % 3.5األغوار، يضاف إليها 

قة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن كما أقام االحتالل اإلسرائيلي منط
 من 2 كم87 كم ما يعني أنها ستقتطع 58م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو 1,500

  .إجمالي مساحة قطاع غزة
  .31/12/2010 وحتى 29/9/2000في  شهيداً منذ بداية انتفاضة األقصى 7,342بلغ عدد الشهداء و
ير إحصائي أصدرته وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية بينت أن قوات االحتالل في تقرو

 ألف مواطنة 12 ألف، بينهم قرابة 750 ولغاية اليوم قرابة 1967اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام 
 آالف أسير ال زالوا قابعين في 6وتظهر البيانات بأن ما يقارب من . وعشرات اآلالف من األطفال

  . طفال245ً أسيرة، و37ن ومعتقالت اإلحتالل اإلسرائيلي، بينهم سجو
 إلى أن معدل األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء 2009أشارت بيانات العام : الواقع الصحي

 طبيباً،  فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة إلى 1.3 من السكان في الضفة الغربية قد بلغ 1,000لكل 
 أن عدد 2009 من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام . من السكان1,000 لكل  طبيبا3.2ً

 25 مشفى في الضفة الغربية و50 مشفى بواقع 75المستشفيات العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ 
 بلغ 2009مشفى في قطاع غزة، كما أشارت البيانات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية للعام 

  . مركزاً في قطاع غزة134 مركزاً في الضفة الغربية و559
 مساحة أرضيه 2 كم960.3، منها 2010 عام 2 كم6,020بلغت مساحة األراضي الفلسطينية : الزراعة
 من 2009/2010من المساحة الكلية، وذلك خالل العام الزراعي، % 16.0مشكلة ما نسبته . مزروعة

  .2010ة للتعداد الزراعي واقع بيانات النتائج األولي
 إلى أن متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في 2010 تشير البيانات اإلحصائية لعام :ظروف السكن

، أما فيما يتعلق بنسبة 2010 للعام الضفة والقطاع فرداً للغرفة في مخيمات 1.7الوحدة السكنية قد بلغ 
 مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية
أسرة، حيث بلغت النسبة في مخيمات % 13.1بلغت هذه النسبة في مخيمات األراضي الفلسطينية 

 أن إلىوتشير البيانات  .أسرة% 12.2أسرة، وفي مخيمات قطاع غزة حوالي % 14.4الضفة الغربية 
، وعلى مستوى المنطقة 2م120ن مساحتها اقل من مخيمات تسكن في مساكالمن األسر في % 60.5

  .في مخيمات قطاع غزة% 55.2في مخيمات الضفة الغربية مقابل % 67.6بلغت هذه النسبة 
خالل العام % 41.1بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية : 2010سوق العمل 

 حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية ،)لغير الالجئين% 42.6بين الالجئين و% 38.7 (2010
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بين % 36.5( في قطاع غزة % 36.4و) لغير الالجئين% 44.4بين الالجئين و% %41.6 (43.7
 فقد بلغت نسبتها في 2010أما فيما يتعلق بالبطالة خالل العام ).  لغير الالجئين% 36.2الالجئين و

، حيث بلغت نسبة )لغير الالجئين% 20.5 وبين الالجئين% 29.5% (23.7األراضي الفلسطينية 
في % 37.8و) لغير الالجئين% 16.3بين الالجئين و% 19.9(في الضفة الغربية % 17.2البطالة 

فيما يعتبر قطاع الخدمات األكثر تشغيال ).  لغير الالجئين% 38.3بين الالجئين و% 37.4(قطاع غزة 
% 21.7 في قطاع غزة، يليه قطاع التجارة بنسبة %68.2في الضفة الغربية، و% 37.1لالجئين بنسبة 

  . في قطاع غزة% 14.1في الضفة الغربية، و
ن عدد المدارس في األراضي أ، ب2010/2011أظهرت بيانات التعليم للعام الدراسي : الواقع التعليمي
ة،  مدرسة في قطاع غز676 مدرسة في الضفة الغربية و1,971 مدرسة بواقع 2,647الفلسطينية بلغ 

وبلغ عدد .  مدرسة خاصة347 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و335 مدرسة حكومية، و1,965منها 
 ألف 670، منهم ) ألف أنثى565 ألف ذكر و563( ألف طالب وطالبة، 1,128الطلبة في المدارس 

 772ويتوزع الطلبة بواقع .   ألف طالب وطالبة في قطاع غزة458طالب وطالبة في الضفة الغربية، و
 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، 265ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و

  .  ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة91و
 سنة 15أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفراد 

 هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين ، وتتفاوت2010 في العام% 5.1فأكثر 
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في . لإلناث% 7.8و% 2.4الذكور 

 5 جامعات، و5 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 15 جامعة، و14األراضي الفلسطينية 
في حين بلغ عدد .   كليات جامعية في الضفة الغربية10امعات و ج9كليات جامعية في قطاع غزة، و

  . كليات في قطاع غزة6 كلية في الضفة الغربية و14 كلية، منها 20كليات المجتمع المتوسطة 
 2010متوسط عام % 3.75بلغ معدل غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية : مؤشر غالء المعيشة

في قطاع غزة، فيما كانت % 1.72في الضفة الغربية، و% 4.24 ، بواقع2009مقارنة مع متوسط عام 
، %29.00 في األراضي الفلسطينية 2004 مع سنة األساس 2010نسبة االرتفاع بمقارنة متوسط 

  . في قطاع غزة% 31.79في الضفة الغربية و% 26.67بواقع 
 الواردات الفلسطينية وانخفاض  تشير أحدث البيانات المنشورة إلى وجود زيادة في قيمة:التبادل التجاري

وقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لعام . 2008 مقارنة مع عام 2009في قيمة الصادرات لعام 
كما بلغت .  2008مقارنة مع عام % 3.9 مليون دوالر أمريكي بزيادة بنسبة 3,600 حوالي 2009

% 7.2 بانخفاض بنسبة 2009ل عام  مليون دوالر أمريكي خال518قيمة الصادرات السلعية حوالي 
 مليون 3,082، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي 2008مقارنة مع عام 

   .2008مقارنة مع عام % 6 بزيادة بنسبة 2009دوالر أمريكي خالل عام 
الصادرات فقط من إجمالي % 13أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي فقد تم تصدير حوالي 

الفلسطينية إلى العالم الخارجي أما باقي الصادرات فكانت إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة 
  .على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة

 من األسر الفلسطينية% 48.8، أن 2010أظهرت البيانات اإلحصائية خالل العام : مجتمع المعلومات
أما بخصوص . في قطاع غزة% 46.6في الضفة الغربية، و% 49.9لديها جهاز حاسوب، بواقع 

من األسر الفلسطينية لديها اتصال باإلنترنت الفلسطيني % 29.1االتصال باإلنترنت، فقد بينت النتائج أن 
  .في قطاع غزة% 32.2في الضفة الغربية، و% 27.5، بواقع 2010في العام 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2144:         العدد       13/5/2011 الجمعة :التاريخ

  12/5/2011لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي 
  

   تداعيات غياب الدعم للمقدسيين في ظل الهجمة اإلسرائيليةمنتحذّر " مؤسسة القدس" .37
 حذّرت مؤسسة القدس الدولية من غياب الدعم العربي والدولي للفلسطينيين في مدينة القدس :بيروت

 من الفلسطينيونهة في المنطقة، يسعى ينذر باشتعال جولة جديدة من المواج"المحتلة، معتبرة أن ذلك 
  ".خاللها لحماية حقوقهم في مدينتهم بأنفسهم وبكلِّ الوسائل المتاحة أمامهم

جاء ذلك في مذكرة وجهها المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حّمود إلى وزراء الخارجية 
مين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي العرب، وكّل من األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وأ

نسخة عنها، إلى التحّرك " قدس برس"ودعا حمود في المذكرة، التي تلقت  .أكمل الدين إحسان أوغلو
في ضوء ما يقوم به االحتالل من تشويه لوجه المدينة، وتهويدها، واقتالع لسكانها، "لحماية القدس، 

، عارضا أحدث االعتداءات واالنتهاكات التي استهدفت "ةوسلخها عن هويتها العربية اإلسالمية واإلنساني
كجزء من مشروع التهويد المنهجي الذي تتعّرض له، والذي يهدف إلى "مدينة القدس والمسجد األقصى، 

واقترحت المذكرة أن تشكّل  .، حسب تحذيره"استبدال الهوّية اليهودّية بالهوّية العربّية واإلسالمّية للمدينة
الدول الفاعلة في المنطقة والهيئات السياسية واإلنسانية، كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 

حالة ضغط على سلطات االحتالل، مما يحملها على وقف "اإلسالمي والجمعية العامة لألمم المتحدة، 
مسدوداً أمام مشروع إقامة عاصمة إجراءاتها ضد المدينة، والتي إن استمرت سيكون الطريق 

تبني مشاريع دعم "ودعت المذكرة جميع األطراف العربية إلى . ، كما قالت"للفلسطينيين في القدس
  ".القطاعات المختلفة في القدس، ال سيما بعد صدور العديد من قرارات إنشاء صناديق دعم للقدس

  12/5/2011قدس برس، 
  

  "المليونية"الة باألقصى خوفاً من  تمنع المسلمين من الص"إسرائيل" .38
 القدس والضفة الغربية لمنع المسلمين ي بفرض حصار أمنى شديد فيقامت الشرطة والجيش اإلسرائيل

 يضم المسجد األقصى، وذلك تخوفاً من المظاهرات الذي الشريف القدسيمن الوصول إلى الحرم 
لسطينية وجميع الدول العربية لنصرة شعب ودولة  الفاألراضي في دعا إليها اليوم الجمعة التيالمليونية 
  .فلسطين

  13/5/2011اليوم السابع، القاهرة، 
  

  ُيقّران دعم المؤسسات المقدسية" اإلسالميالبنك "و" اإليسيسكو" .39
 من ، والبنك اإلسالمي للتنمية، عدداً)إيسيسكو( أقّرت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة :جدة

م المؤسسات المقدسية التي تعنى بالحفاظ على المواقع األثرية والتاريخية والتربوية في مدينة البرامج لدع
وبحثت اللجنة المشتركة لإليسسكو والبنك اإلسالمي، في اجتماعهما األخير الذي عقد في  .القدس المحتلة

 المؤتمر اإلسالمي، في مقر البنك بجدة، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين اللذين يعمالن في إطار منظمة
عّدة مجاالت، أهمها، المساهمة في دعم البرامج الموجهة لخدمة المدينة المقدسة، وتشمل إعداد دراسات 
قانونية وميدانية لحماية المواقع األثرية والوقفية في القدس وصيانتها، ودعم المؤسسات التربوية والثقافية 

تحف العتيقة بالمعدات الفنية والتجهيزات التقنية للتطوير المقدسية المختصة في صيانة المخطوطات وال
  .والتدريب

  12/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   منازل فلسطينية في الولجة بالهدمسبعةاالحتالل يخطر أصحاب : بيت لحم .40
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ت سلمت قوات االحتالل فجر أمس إخطارا:  وكاالت األنباء، جمال جمال، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
وأفاد . هدم رسمية احتاللية لسبعة منازل لمواطنين فلسطينيين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

في رام اهللا ) بترا(رئيس المجلس القروي للولجة صالح خليفة رجائي في بيان صحفي وصل مراسل 
 48ل  من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم خال قوة من جيش االحتالل سلمت عدداًأننسخة منه، 

  . ساعة بحجة عدم الترخيص
  13/5/2011الدستور، عمان، 

   لتهويد مدينة الخليل بالكاملمخططتحذيرات فلسطينية من  .41
تهويد " أكد األمين العام للجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، أن هناك مخاوف حقيقية من :رام اهللا

مج تهويد حقيقي، ومحاوالت لطمس معالمها تتعرض لبرنا"، مشيرا إلى أنها "مدينة الخليل بالكامل
  .، كاشفًا النقاب عن مخطط صهيوني إلرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم من المدينة"التاريخية والدينية

هناك مخاوف حقيقية من تهويد المسجد : وقال الشيوخي في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية، أنس
لكامل، من خالل منع المسلمين من الوصول إلى المسجد اإلبراهيمي بالكامل وتهويد قلب مدينة الخليل با

اإلبراهيمي بشكل نهائي، إضافة الستكمال تهويد محيط المسجد الشريف والبلدة القديمة، وذلك من خالل 
ربط البؤر االستيطانية المقامة في وسط وقلب مدينة الخليل وتوسيعها، وخاصة بعدما اعتبرت سلطات 

  .إلبراهيمي الشريف ضمن قائمة التراث اليهوديالحرم ا) زوراً(االحتالل 
  13/5/2011الغد، عّمان، 

  
  "جريمة حرب" ألف فلسطيني 140 إقامات "إسرائيل" سحب: خبيران قانونيان .42

 المعلومات التي كشفتها وثيقة إسرائيلية جديدة، أن قانون دولي على أستاذااتفق :  تغريد الرشق-عمان 
، "1994 و1967 ألف فلسطيني من الضفة الغربية بين العامين 140إلغاء إسرائيل إلقامات "حول 
ستاذ القانون الدولي في الجامعة أوبين  ". ألصحاب األرض أو طرداًجريمة حرب وترحيالً"يعتبر 

 . في جامعة فيالدلفيا داإلنسانيستاذ القانون الدولي العام والقانون الدولي وأ غسان الجندي .األردنية د
الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والذين "الوثيقة التي أقرت بأن اإلجراء طبق على  أنعيسى دباح 

، أي منذ احتالل الضفة الغربية ولغاية توقيع اتفاقية اوسلو، " الخارج في ذات الفترة الزمنيةإلىسافروا 
  . وحقوقهباإلنسان من القوانين الدولية المختصة تخالف عدداً

  13/5/2011الغد، عّمان، 
  

   المتوحشة لمهاجمة الفلسطينيينلكالبهاالحتالل يطلق العنان  .43
كشف الصحافي اإلسرائيلي المناصر للقضايا الفلسطينية، غدعون ليفي،  :زهير أندراوس -الناصرة 

األراضي الفلسطينية المحتلة أمس الخميس النقاب عن أّن العمال الفلسطينيين الذين يضطرون للتسلل إلى 
 يتمثل في تعّرضهم لهجمات كالب مدّربة يستخدمها الجنود  لئيماًلعمل فيها يواجهون خطراً ل1948سنة 

الذين يقومون بدوريات في محيط جدار الفصل العنصري، وبشكل خاص في جنوب جبال الخليل، حيث 
عيش لم يبن في هذه المنطقة جدار منيع كما في باقي المناطق، مما يغري العمال المتلهفين للعمل وال

، ليالً، لكنهم في كثير من 1948الفلسطينية المحتلة سنة الكريم بالعبور السهل المتيسر إلى األراضي 
األحيان يجدون الجنود والكالب في انتظارهم، مما أدى إلى إصابة الكثير من هؤالء بعضات وجراح 

 بعد تعرضه ة أيضاً احتاج إلى عالجات نفسيبل أّن عامالً شاباً، استدعت عالجهم في المستشفيات
  .إلصابات في مختلف أنحاء جسمه

  13/5/2011القدس العربي، لندن، 
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  على األسرى رداً على إضرابهم" إرهابية "هجمةاالحتالل يشن : قراقع .44
 اتهم وزير شؤون األسرى والمحررين في رام اهللا عيسى قراقع، في مؤتمر صحفي عقده يوم :رام اهللا

ضد األسرى الفلسطينيين، رداً على " هجمة إرهابية مكثفة"ل بشّن سلطات االحتال ،12/5الخميس 
  .وتحسين ظروف اعتقالهم" العزل االنفرادي"إضرابهم عن الطعام للمطالبة بإنهاء سياسة 

  12/5/2011قدس برس، 
  

   الماضيأبريل/  دونم خالل نيسان700 ومصادرة فلسطينياً 23استشهاد : تقرير .45
هري لدائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي صدر يوم  أشار التقرير الش:رام اهللا
 مواطنا على أيدي جيش االحتالل في قطاع غزة، فيما أقرت الحكومة 23، إلى استشهاد 12/5 الخميس

  . الماضيأبريل/  مواطنا خالل نيسان240 وحدة استيطانية في القدس، واعتقلت 1842اإلسرائيلية بناء 
  . في قطاع غزة مصابا81ً قد أصيبوا بجروح مختلفة منهم  مواطنا145ً التقرير أن وأضاف

 عائلة من عشيرة الكعابنة، بإخالء مضاربها، شرقي القدس 12وجهت سلطات االحتالل إخطارات لـ 
 10 االستيطانيتين، "شيبالي" و"موسكفيتش"، فيما سلمت مؤسستي )ادم(المحتلة، من أجل توسيع مستوطنة 

ئالت مقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أوامر إلخالء منازلهم، بحجة ملكيتها لتلك عا
 في أحياء القدس المحتلة منها واحد في حي  منزال30ًالمنازل، وأصدرت سلطات االحتالل أمرا بهدم 

ت في حي بيت  في حي البستان، كما أغلقت بلدية االحتالل محال لغسيل السيارا منزال29ًرأس العامود و
وأوضحت الدائرة في تقريرها أن جيش االحتالل  .صفافا جنوب القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص

  . دونم من الفلسطينيين700والمستوطنين صادروا 
وفي إطار االعتداءات المتواصلة بحق أبناء شعبنا في القدس المحتلة، قالت الدائرة إن شرطة االحتالل 

المصلين المسيحيين الفلسطينيين، ومنعتهم من الوصول إلى كنيسة القيامة اعتدت على مجموعة من 
وقامت جماعات يهودية متطرفة بجوالت استفزازية في ساحات المسجد  ."سبت النور"لالحتفال بـ

 في مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية  قبرا20ًوأشار التقرير إلى قيام متطرفين يهود بتحطيم  .األقصى المبارك
  ."متحف التسامح"ة في القدس، في المنطقة التي تبني فيها سلطات االحتالل ما يسمى التاريخي

  12/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إحياء لذكرى النكبةوالقطاعمسيرات في الضفة  .46
لثة والستين ، أمس، الذكرى الثا غزة وقطاع الغربيةأحيت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة: رام اهللا

للنكبة بمسيرات جماهيرية، للتأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها 
  . مواطن4000وانطلقت أكبر المسيرات في بيت لحم بحضور أكثر من  .1948في العام 

، وذلك في مسيرة وفي جنين، أكدت القوى الوطنية واإلسالمية، أهمية اإلسراع في تحقيق المصالحة
وفي طولكرم، أحيت جماهير  .نظمتها بالمدينة، دعماً للمصالحة الوطنية، وتأكيداً على الثوابت الوطنية

المدينة ومخيماتها، ذكرى النكبة، بمهرجان نظمته اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى، ومسيرة كشفية 
  .عربية األصلية التي ينتمون إليهاوطالبية رفعت خاللها الفتات بأسماء المدن والقرى ال

  13/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

  الجئون يقيمون خيمة على جزء من أراضي قرية دمرة المحتلة: بيت حانون .47
بحسرة باتجاه منزله المدمر وأرض عائلته )  عاما72ً(نظر المسن أبو كمال حمدان  :كتب خليل الشيخ

جلس أبو كمال يطيل النظر من  و.ية لبلدة بيت حانون، أمسالمصادرة في قرية دمرة عند الحدود الشمال



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2144:         العدد       13/5/2011 الجمعة :التاريخ

بعيد لكن كبر سنه حرمه من رؤية تفاصيل المكان وهو يجلس في خيمة أقامها متطوعون من جمعية 
، إحياء للذكرى الثالثة والستين للنكبة بعنوان "إيرز"فرسان الغد الشبابية في بلدة بيت حانون قرب معبر 

وأقيمت الخيمة على جزء من أراضي دمرة المالصقة لبيت  ".63يم العودة راجعين يا فلسطين مخ"
  .حانون بالقرب من خط التحديد شمال غزة

  13/5/2011 رام اهللا، األيام،
  
  

   النكبة بالفتات تحمل أسماء بلداتهم المدمرةذكرىأطفال غزة يحيون  .48
ة شؤون الالجئين في وكالة رفع أطفال فلسطينيون في تظاهرة نظمتها أمس دائر:  حامد جاد- غزة
 للنكبة الفتات ورقية كتب عليها أسماء بلداتهم األصلية 63ونروا في مدينة غزة بمناسبة الذكرى األ

ووجه  .المحتلة هتافات أكدت على حقهم في العودة إلى أراضيهم األطفالوردد . ومجسمات لمفتاح العودة
مون رسالة طالبوه فيها بأن يعيد الحق إلى أهله، ويقف األطفال إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي 

  .بجانب المظلوم ال بجانب المغتصب، وأن يجد حالً عادال للقضية الفلسطينية
  13/5/2011الغد، عّمان، 

  
   ألف لبناني وفلسطيني50وتوقع مشاركة " مسيرة العودة" لـالتحضيراتاستكمال : لبنان .49

 أمس، أن يصل عدد المشاركين في المسيرة الرامية " أيار15: لعودةمسيرة ا"توقعت اللجنة اإلعالمية لـ
إلى إحياء ذكرى نكبة فلسطين األحد المقبل إلى خمسين ألف مشارك، معلنة أن التحضيرات الميدانية 
اكتملت وهي تتضمن تأمين وسائل نقل وتسجيل أسماء ومواد لوجيستية وخطوط السير من مختلف 

هتاف "وأكد المنظمون أن المسيرة سيكون لها  . إلى الحدود اللبنانية الفلسطينيةالمناطق اللبنانية وصوالً
عدم رفع الشعارات "، داعين المشاركين إلى "واحد، وقلب واحد، وعلم واحد، واتجاه واحد، هو فلسطين

متابعة الحزبية، والى التعاون مع القوى واألجهزة األمنية اللبنانية ومع متطوعي االنضباط في الجنوب و
  ."إرشاداتهم، والتأكيد على سلمية المسيرة، والتقيد بضوابط وقوانين السير

  13/5/2011فير، بيروت، الس
  

  جمعة النفير صالة الفجر المليونية من أجل فلسطين .50
دعت صفحة االنتفاضة الفلسطينية الثالثة على موقع فيسبوك وموقعها اإللكتروني الرسمي إلى : رام اهللا

 مايو في مساجد مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول / أيار13معة الموافق صالة فجر الج
ونشرت الصفحة أسماء مساجد في  .العربية وعلى الحواجز العسكرية قبل يومين من إحياء ذكرى النكبة

م الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأغلبية الدول العربية ستجرى فيها صالة الفجر، إضافة إلى أرقا
منسقين لها في دول مختلفة ليتمكن المهتمون من التواصل معهم للحصول على معلومات حول األنشطة 

  .والفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى في هذه الدول
  13/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  %70ي فلسطينال المجتمعنسبة الفقر في  .51

ون االقتصادية عمر شعبان، أن نسبة أكد الخبير والباحث الفلسطيني في الشؤ:  ماهر إبراهيم-غزة 
، مشيراً إلى أن هذه %70المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في المجتمع الفلسطيني وصلت إلى 

وقال  .النسبة تشمل جزءاً كبيراً من الموظفين الذي يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
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 ألف مواطن، أي بنسبة 200 مليوناً و2011بل عام كان عدد الفقراء ق": شعبان في تصريحات صحافية
 ألف مواطن، أي أن أكثر من 300من المجتمع الفلسطيني، ثم تضاعف العدد فأصبح مليونين و% 40

  ."نصف المجتمع الفلسطيني في حالة الفقر المدقع، بمعنى أنه ال يجد ما يأكله كماً ونوعاً
  13/5/2011، البيان، دبي

  
   شراء قطعة من الضفة الغربيةنيينللفلسطيمشروع يتيح  .52

 من خالل شراء  مالياً ويحققوا عائداًيستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسياً:  توم بيري-رام اهللا 
  ."إسرائيل" التي تحتلها لألراضي ترسيخ ملكيتهم إلىقطعة من الضفة الغربية في مشروع جديد يهدف 

 تبقى أنبهدف " تملك في بلدك الك ولولدك"ويرفع شعار ) طابو(ويسعى المشروع الذي يحمل اسم 
 تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار إلى الفلسطينيين أيدي الفلسطينية في األراضي
وتطرح شركة االتحاد  . بسندات ملكية رسمياًاألراضي في المتناول وتسجيل الممتلكات من األراضي

 في مشروعها بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة األراضيعمار واالستثمار قطع لإل
  . عمل المشتري بمفردهإذا قد تثني كثيرين عن الشراء أنهاالفلسطينية في عملية يقول مدير المشروع 

 قطعة ارض عرضها موقع 200 دوالر شراء واحدة من ألف 20 فلسطيني يملك أي يستطيع واآلن
 إلى فلسطينيي الشتات من تشيلي ويستهدف الموقع جزئياً.  الماضياألسبوعع على االنترنت للبي) طابو(

 المحتملة التي يستطيعون شراءها عن ألراضيهم األبعادالخليج ويوفر لزواره مشاهدة صورة ثالثية 
 متر مربع وتوجد في ألف المعروضة للبيع نحو األراضيوتبلغ مساحة معظم قطع  .طريق االنترنت
 بسبب النمو األراضيهي خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية والتي ارتفعت فيها أسعار ثالثة مواقع و

  . القليلة الماضيةاألعواماالقتصادي الكبير في 
  . المليون دوالراألرض متر من ألفوقال السبعاوي انه في رام اهللا يتجاوز سعر 

 من أي عملية سلب غير شرعية األراضي بحماية هذه"ويساهم " استثمار أخالقي"وتعلن الشركة أن هذا 
  ." الفلسطينية غير مسجلة و اعتبارها أراضي دولةاألراضي لالحتالل هي سلب األساسية األداةحيث أن 

  12/5/2011وكالة رويترز، 
  

   موقف دولي الستئناف المفاوضات لمعالجة قضايا الوضع النهائيلبلورةعبداهللا الثاني يدعو  .53
لة الملك عبداهللا الثاني في لندن امس مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد             أجرى جال :  بترا –لندن  

كاميرون تركزت على التطورات في المنطقة العربية والدور الذي يمكن أن تلعبـه بريطانيـا وأوروبـا                 
  . بشكل عام في دعم جهود عملية السالم في الشرق األوسط

 الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لمعالجة       وأكد جاللته أهمية بلورة موقف دولي داعم      
 التـي  1967جميع قضايا الوضع النهائي بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عـام              

  .تعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل
 في المنطقة وإنهاء الـصراع      وفيما يخص عملية السالم أكد كاميرون دعم بريطانيا لجهود تحقيق السالم          

  .  الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين
  13/5/2011الدستور، عمان، 

  
   مستويات لمعالجة الشأن الفلسطيني في لبنانثالثة:  امين الجميل"الكتائب"رئيس حزب  .54

حرصـه  امين الجميل عـن     » الكتائب«أعرب الرئيس اللبناني السابق رئيس حزب       : »الحياة «-بيروت  
مصلحة الشعب الفلسطيني انطالقاً من كون قضيته انسانية وارضه عربية محتلة، اضافة الـى ان               «على  

  .»مصلحة لبنان والعرب اجمعين تقضي بحل القضية الفلسطينية بما يخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني
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برئاسة عضو  » حرير فلسطين الجبهة الديموقراطية لت  «ولفت خالل استقباله امس في بكفيا وفداً من قيادة          
: معالجة الشأن الفلسطيني في لبنان تكون على ثـالث مـستويات          «المكتب السياسي علي فيصل الى ان       

مستوى الدولة اللبنانية، وهي تتطلب جلوس الطرفين اللبناني والفلسطيني معاً الى طاولة حـوار لطـرح                
ثم المعالجة على مستوى الدول العربية،      . سطينيمعاناتهما والتفكير بحلول تحفظ لبنان وكرامة الشعب الفل       

التي عليها ان تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وعلى مستوى المجتمع الدولي، انطالقـاً مـن                
  .»242 و194اعتراف االمم المتحدة بالظلم الالحق بالالجئين الفلسطينيين عبر القرارين 

  13/5/2011، الحياة، لندن
  

  2006 للتعويض على ضحايا عدوان تموز "إسرائيل" علىولياً سنضغط د: الشامي .55
وكان لبنـان قـد     » اتفاقية الذخائر العنقودية حّيز التنفيذ    «في األول من أيار الحالي دخلت       : مارلين خليفة 
ولهذه المناسبة، ومع تزخيم التحضيرات لالجتماع الثاني للـدول         . 2010 وأبرمها عام    2008وقعها عام   

 أيلول المقبل، تحدث وزير الخارجية والمغتربين       16 إلى   12ّرر عقده في الفترة الممتّدة من       المقوالموقعة  
  . عن أهمية هذا االجتماع وأبعاده القانونية والسياسية الدولية» السفير«الدكتور علي الشامي لـ

 األمم المتحدة في    أبرم جميع اإلتفاقيات الصادرة عن    «أهداف االجتماع يلفت الشامي االنتباه إلى أن لبنان         
مجال حظر استخدام السالح النووي ولبنان يعتبر من أهم ضحايا هذه القنابل جراء استخدامها من قبـل                 
إسرائيل الدولة العداونية التي تشن حروبها مخالفة القانون الدولي واإلنساني، وبالتالي سيطلب لبنان مـن               

ويشير الى أن   . »دولي وهي لم تبرم هذه اإلتفاقية     جميع الدول الضغط على إسرائيل كي تلتزم بالقانون ال        
 ماليين قنبلـة    4 بلغ   2006عدد القنابل التي ألقتها إسرائيل على األراضي اللبنانية خالل عدوان تموز            «

 في المئة منها، ويأمـل لبنـان الحـصول علـى            48 كلم مرّبعا، وقد تّم تنظيف مساحة        54على مساحة   
  .»حة من أجل إتمام تنظيف أراضيه من الذخائر العنقوديةمساعدات إضافية من الدول المان

الى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل كي تتحمل مسؤولياتها         «ويهدف المؤتمر الدولي، بحسب الشامي،      
 ضـحية منـذ عـام       400الدولية من حيث التعويض المعنوي والمادي على الضحايا وقد بلغ عـددهم             

2006«.  
  13/5/2011، السفير، بيروت

  
   يتقبالن التعازي بمولويصيدا" إفتاء"و" الجماعة" .56

ـ    في بيروت أمس، التعازي    " الجماعة"ابراهيم المصري في مركز     " الجماعة اإلسالمية "تقّبل األمين العام ل
تيـار  "بوفاة المستشار الشيخ فيصل مولوي، من عدد كبير من الشخصيات والوفود تقـّدمها وفـد مـن                  

 السنيورة ضم النائب نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريـري            برئاسة الرئيس فؤاد  " المستقبل
النائب وليد جنبالط، النائب مروان حمادة ومفتـي البقـاع          " النضال الوطني "نادر الحريري، رئيس جبهة     

  .الشيخ خليل الميس
لوفـود  وفي صيدا غصت قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في دار االفتاء في المدينة بالشخصيات وا              

، نائـب  "الجماعـة اإلسـالمية  "التي قدمت التعازي الى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وقيادة    
األمين العام الشيخ محمد عمار ونائب رئيس مجلس الشوري علي الشيخ عمار والمـسؤولين الـسياسي                

  ".الجماعة"والتنظيمي في الجنوب بسام حمود وحسن أبو زيد، وأركان 
عازي بكلمة لنائب األمين العام للجماعة الشيخ محمد عمار عدد فيها مزايا الراحل الكبيـر،               واختتمت الت 

شارحاً المراحل التي مرت بها الجماعة في ظل قيادته، ومؤكداً التزام الجماعة قيادة وقاعدة بالنهج الذي                
  .سالمية العالميةسار عليه ومجدداً العهد والوالء والوفاء للخط اإلسالمي الذي تمثله الحركة اإل

 13/5/2011، المستقبل، بيروت
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  نبيل العربي يقترح جهداً عربياً مشتركاً لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية .57

طالب وزير الخارجية المصري نبيل العربي بجهد عربي جماعي للعمل على عقد مؤتمر دولي              : رام اهللا 
  . سبتمبر المقبل لحل القضية الفلسطينية/في أيلول

 محمـود عبـاس القنـصل        السلطة الفلـسطينية   جاء اقتراح العربي هذا في رسالة نقلها أمس الى رئيس         
  المصري في رام اهللا ياسر عثمان،

وقال العربي في رسالته، إنه ال بد من إيجاد الوسائل واألفكار إلنهاء النزاع من خالل اسـتحقاق أيلـول                   
ضرورة دعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول      وأضاف، أن مصر ترى      .واقتراح عقد مؤتمر دولي   

 واعتراف الجمعية العامة لألمم المتحـدة       1967على اعتراف أكبر عدد من الدول على أساس حدود عام           
بذلك، مستندا إلى شهادة المجتمع الدولي بوجود المقومات األساسية للدولة الفلسطينية وذلك في حال فشل               

  .ألشهر المقبلةتحرك المسار التفاوضي خالل ا
وأكد وزير الخارجية المصري في رسالته، أن إعالن االستقالل ليس إجراءا أحادي الجانب، حيث سـبق                

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم      1947 وتأسست على قرار التقسيم عام       1948وأن قامت إسرائيل عام     
بحل الدولتين وسيمثل دولة معترفا بهـا       وأشار العربي إلى أن اللجوء لألمم المتحدة يعد اعترافا           .المتحدة

  .دوليا تقع أراضيها تحت االحتالل بدال من أن تكون أراضي متنازعا عليها
وشدد، على أنه ال بد من وجود سقف زمني للمسار السياسي لمنع فرض حقائق جديدة من قبل االحتالل                  

  .فلسطينيةتؤدي في النهاية إلى إجهاض تطبيق حل الدولتين وحلم قيام الدولة ال
وقال العربي، إن مصر تتطلع في المرحلة المقبلة إلى التنسيق مع األشـقاء العـرب لطـرح موضـوع               
المؤتمر الدولي على الدول الكبرى لصياغة محددات واضحة للتسوية، تكون مدخال للتسوية العادلة التي              

  .تشكل مدخال حقيقيا لألمن واالستقرار في المنطقة
  13/5/2011، )وفا(مات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلو

  
   المصرية تستعد لفتح مقرها في قطاع غزةالسفارة :مصادر فلسطينية .58

تستعد السفارة المصرية في قطاع غزة، الفتتاح أبوابها قريبا، وقالت مصادر فلـسطينية وشـهود               : غزة
صرية في حي الرمـال     أن حركة غير اعتيادية تالحظ داخل مبنى السفارة الم        ": "قدس برس "عيان لوكالة   

أن هذه الحركة هي لعمال يقومون بترتيـب        : "وأضافت ".الشمال بمدينة غزة، والمغلق منذ خمس سنوات      
  ".الوضع داخل السفارة، وتنظيفها، وذلك لتكون جاهزة في حال قررت الحكومة المصرية إعادة افتتاحها

ـ    فتح مقرها في غزة، سينقل هـذا       أن السفارة المصرية التي ستعيد      " قدس برس "وذكر مصدر مصري ل
المقر الرئيس إلى القطاع بشكل دائم، وذلك بعد مباشرة حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها، كما كان عليه                

  . يونيو من نفس العام/ قبل أن تنقل إلى الضفة عقب أحداث حزيران2007الحال عام 
برات المصرية، سيصل إلى قطاع غزة      وأوضح المصدر ذاته أن اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخا         

على راس وفد رفيع من المخابرات المصرية، من اجل متابعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية علـى                
وأشار إلى أن الزيارة ستكون في وقت قريب حـين يـتم تهيئـة               .األرض دون تحيد موعد لهذه الزيارة     

  . لتطبق اتفاق المصالحةاألجواء المناسبة، وذلك من اجل المتابعة على األرض
  12/5/2011، قدس برس

 
  الى قطاع غزة "يوم الزحف"مسيرة   تطلب بإلغاءالداخلية المصرية .59

 عـن   العـريش  ومن    أحمد يوسف   عن مراسلها  القاهرة من 13/5/2011،  الشرق األوسط، لندن   نشرت
مليونية «ية لفعاليات   في الوقت الذي تستعد فيه بعض القوى السياسية المصر        ، أنه    يسري محمد  مراسلها  
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، والتي تدعو إلى التوجه إلى الحدود المتاخمة لقطاع غزة لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية في               »الزحف
الحالي، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول تلك المسيرات طالبت فيه كـل             ) أيار( من مايو    15

ة التي تمر بها مصر، وأهابت بالقوى الوطنية        األطراف بالنظر بموضوعية إلى الظروف الدقيقة والحساس      
الداعية للمسيرات إيقافها تغليبا للمصالحة العليا للوطن ودرءا ألي تداعيات أو مخاطر محتملة قد تنـتج                

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرصها على مناصرة الشعب الفلسطيني ودعمه فـي              .عن ذلك التحرك  
والعادلة، واعتزازها البالغ بالدور المصري البارز الذي ظهر جليا         سبيل حصوله على حقوقه المشروعة      

مؤخرا وأسفر عن تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والسعي إلى رفع المعاناة عـن                
  .سكان قطاع غزة

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن أجهزة األمـن قامـت برفـع درجـة                   
تها وتكثيف إجراءاتها األمنية واالحترازية بشمال سيناء استعدادا للمسيرة المقررة يـوم األحـد              استعدادا

  .المقبل، لكسر الحصار المفروض من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
 غفيـرة مـن الـشباب       اً أعداد ، أن   )أ.ب  .د  ( نقالً عن وكالة   13/5/2011،  الخليج، الشارقة  وأضافت
أيـار  /  مايو 15المقرر في   ” يوم الزحف نحو األراضي الفلسطينية    “ي المشارك في ما يعرف ب       المصر
  .في الوصول إلى شبه جزيرة سيناء مبكراً، وقبل الموعد المحدد بثالثة أيام  بدأت

تأتي تلك الخطوة بعد أنباء خرجت من سيناء عن عزم السلطات المصرية إغالق مداخل ومخارج سيناء،                
  . د من الوصول إلى سيناء واالنتقال منها إلى غزة من خالل معبر رفح سعياً للح

وصرح مصدرأمني مصري مسؤول بأنه لم ترد تعليمات من السلطات المصرية حول كيفية التعامل مع               
المشاركين في يوم الزحف الذي يصادف ذكرى نكبة فلسطين، واإلعالن عن إقامة الكيان الصهيوني عام               

1948 .  
  

  حياء ملف صفقة األسرى الفلسطينيينإللقاهرة زار اوفد إسرائيلي : صريإعالمي م .60
كشف مصدر إعالمي مصري النقاب عن أن القاهرة دشنت جهودا جديدة إلعادة إحيـاء ملـف                : القاهرة

صفقة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير             
قـدس  "وذكر مدير مركز الدراسات الفلسطينية ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ             .جلعاد شاليط 

، الجنـاح العـسكري لحركـة       "كتائب عز الدين القسام   "أن القاهرة استضافت قبل أيام القيادي في        " برس
والمسؤول عن ملف صفقة التبادل أحمد الجعبري، وسمعت منه للخطوط العريـضة فـي هـذه                " حماس"

بل أن تستدعي قبل يومين وفدا أمنيا إسرائيليا لبحث إمكانية معاودة فتح الملف وانجازه كما تـم                 القضية ق 
حتى اآلن ال توجد معلومات عن فحوى الحديث الذي جرى فـي            : "وأضاف .انجاز المصالحة الفلسطينية  

آفاق حـل ملـف     لقاءات المسؤولين في المخابرات المصرية ال مع الجعبري وال مع اإلسرائيليين بشأن             
لكن ما هومتوفر لدينا حتى هذه اللحظة أن القاهرة جادة في استعادة دورها الحيوي في المنطقـة،     . شاليط

وأنها تعمل إلعادة الملف إلى مكانه الطبيعي بعدما كانت ألمانيا قد دخلت على الخط في وقـت سـابق،                   
" فـتح "نجزته في المصالحة بين حركتـي       وأنها تريد أن يكون لها السبق في انجاز هذا الملف أسوة بما أ            

  .، على حد تعبيره"حماس"و
  12/5/2011، قدس برس

  
  يدعون لضمان تطبيق المصالحة الفلسطينية عملياً" اإلسالميونالبرلمانيون " .61

ومقّره في العاصمة االندونيسية جاكرتا، حكومـات    " المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين   "دعا  : جاكرتا
ول العربية واإلسالمية إلى بذل الجهود سعياً إلنجاح اتفاق المصالحة الوطنية بـين حركتـي               وأنظمة الد 

واعتبر المنتدى، في بيان صحفي صدر عنـه         .، وضمان إحقاقه فعلياً على أرض الواقع      "حماس"و" فتح"
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عب الفلسطيني  انتصار إلرادة الش  "، أن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية يعّد         )12/5(اليوم الخميس   
، مؤكداً على ضرورة احترام اتفاق المصالحة ودعمه وضمان حمايته          "في تحقيق تطلعاته واستعادة وحدته    

  .وتفعليه بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية واإلعالمية
ل فيما ناشد النواب البرلمانيون اإلسالميون، دفع التحركات الفلسطينية والعربية باتجاه مقاومـة االحـتال             

  .وحماية القدس من مخاطر التهويد واالستيطان
  12/5/2011، قدس برس

  
  

  تحرير بيت المقدس يبدأ بخطوة من ميدان التحرير: الداعية صفوت حجازي .62
ليوم الجمعة من ميـدان     " فجر النفير "أدى عدد غفير من المصريين صالة       : مصطفى األسواني  -القاهرة  

، وتحرير فلسطين، وعدم توريد الغاز إلسرائيل، وأّم النـاس          التحرير، مطالبين بكسر الحصار عن غزة     
للصالة الداعية اإلسالمي الدكتور صفوت حجازي، الذي صرح بأن النظام متمثالً في المجلس العسكري              
ورئاسة مجلس الوزراء، أعلنوا عن أنهم سوف يفتحون معبر رفح دائما، وهو مفتوح إلدخال المعونـات                

  .  هذا المعبرالتي يسمح بها من خالل
إذا كان الـصهاينة يحتفلـون بالنكـسة        ": "الجزيرة مباشر مصر  "وقال في مقابلة ميدانية مع مراسل قناة        

هذه النكسة ستكون   : "وأضاف حجازي ". ويحتفلون بتاريخهم، فنحن أيضا نحتفل بالنكسة ونحتفل بتاريخنا       
، "اء اهللا لن تدوم لكم هذه الفرحـة كثيـرا         بداية انطالقة لنا وللكرامة ولتحرير فلسطين، ونقول لهم إن ش         

  . وأشار إلى أن هناك تظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة يوم األحد القادم
  13/5/2011، الشروق، مصر

  
   الشرق األوسطثورات  بعدغزةقطاع زيادة تهريب األسلحة من سيناء إلى : "إسرائيل" .63

الداخلي اإلسرائيلي الشين بيت عن زيـادة فـي معـدل تهريـب     أعلن جهاز األمن   :  وكاالت –األلمانية  
  . األسلحة إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء في أعقاب األحداث التي يشهدها الشرق األوسط

بسبب ضعف إشراف الحكومة المصرية على      ): "يديعوت آحرونوت (وقال الجهاز في بيان نقلته صحيفة       
ا محلية؛ يمكن للمهربين أن يعملوا تقريبا بشكل متواصل، بما فـي            شبه جزيرة سيناء واالنهماك في قضاي     

  ". ذلك تهريب األسلحة المضادة للدبابات والطائرات
 13/5/2011، الشروق، مصر

  
   في خطابه المقبل67تجنب عرض مبادئ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يأوباما  .64

الشرق األوسط والخليج في مجلس األمن القومي       أقنع المسؤول عن شؤون     :  أحمد عبدالهادي  -واشنطن  
األميركي دينيس روس، الرئيس باراك أوباما بتجنب عرض مبادئه لحل المسألة الفلسطينية، في خطابـه               

وتؤيد هذه المبادئ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على        . الشرق األوسط  المقبل الذي سيعرض فيه تطورات    
 وترفض عودة الالجئين بأعداد كبيرة إلـى        "إسرائيل"ف بيهودية    مع تعديالت طفيفة وتعتر    1967حدود  

 وتقر بالقدس عاصمة للدولتين، وهو ما سعى إليه المبعوث األميركي إلى المنطقة جورج              1948أراضي  
  .ميتشل

وقال نائب مستشار األمن القومي لالتصاالت االستراتيجية بن رودس في تـصريحات أدلـى بهـا فـي         
إن خطاب أوباما سيتعرض للتغييرات الكبرى التي تمر بها المنطقة ولكنـه لـن              : واشنطن أول من أمس   

  .  اإلسرائيلي-يعرض خطة تفصيلية لحل قضية الصراع العربي 
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تقارير عدة إلى أن أوباما لم يقرر إلغاء إعالن مبادئ الواليات المتحدة للحل بـصورة نهائيـة                 وأشارت  
حتى أغسطس المقبل أي قبل شهر واحد من توجه الفلسطينيين          وإنما يميل إلى تأجيل إعالن تلك المبادئ        

  .إلى الجمعية العامة
13/5/2011، ن الين، السعوديةأوالوطن   

  
  جهود تحقيق السالم على أساس حل الدولتينندعم  :البريطانيرئيس الوزراء  .65

اهللا الثاني في    عبدي   خالل لقائه العاهل األردن     رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون     كدأ:  بترا –لندن  
  وإنهـاء الـصراع الفلـسطيني       الشرق األوسط    مس دعم بريطانيا لجهود تحقيق السالم في منطقة       ألندن  

  
  .  اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

13/5/2011، الدستور، عّمان  
  

   إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرييدخلوفد تضامني إيطالي  .66
، مساء الخميس، إلـى قطـاع غـزة،         )فيتوريو أريغوني (صدقاء   متضامن أجنبي من أ    80وصل  : غزة

  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني
ـ    إن المتضامنين وصلوا إلى القطاع، عبر معبر رفح البري، للمشاركة في           ":"سما"وقالت مصادر محلية ل

  .التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولقاء رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية
13/5/2011، بارية  وكالة سما اإلخ  

 
   على المحكأفريقياالتغيير في الشرق األوسط وشمال : منظمة العفو الدولية .67

خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن المطالبات المتزايدة بالحريات في الشرق األوسط وشمال 
 تحول في أفريقيا، إضافة إلى تزايد دور شبكات التواصل االجتماعي، تعد فرصة غير مسبوقة لتشكيل

  . بأن هذا التحول على المحك اآلنأضافولكن التقرير  .حال حقوق اإلنسان في المنطقة
 تقف على مفترق طرق لحظة تاريخية، هناك اإلنسانإن ثورة حقوق "وقال أمين عام المنظمة سليل شتي 

بابات ، في أغلبهم شبان، شجعان يواجهون الخوف، والرصاص، والغاز المسيل للدموع، والدأشخاص
هذه الشجاعة مصحوبة بتطور وسائل االتصال التي تدعم المظاهرات "ويضيف شتي بأن  ".ليقولوا كلمتهم

 إنه وثق وجود قيود محددة لحرية التعبير في ما 2011ويقول تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ".السلمية
، ولجوء حكومات إلى التعذيب اً بلد48 دولة، وأيضاً وجود سجناء رأي في ما ال يقل عن 89ال يقل عن 

 دولة، وإجراء محاكمات غير عادلة في ما ال 98وغيره من ضروب سوء المعاملة في ما ال يقل عن 
  . دولة54يقل عن 

  12/5/2011الشروق، القاهرة، 
  

   أن يعلّمنا الوطنيةيريدهذا هو الحزب الذي  .68
  جهاد الخازن

انت عن جولة بنيامين نتانياهو األوروبية وكذبه ودجلـه         في السابع من هذا الشهر أنهيت زاويتي هذه، وك        
  :وحكومته الفاشيستية العنصرية، بسطرين هما

أخيراً، الحظت وأنا أجمع المادة لهذه الزاوية وأراجع المعلومات مع مسؤولين أن نتانيـاهو يلتقـي مـع                
  .حزب التحرير في معارضة المصالحة الفلسطينية
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 حزب التحرير وأنصاره لم تنته بعد، وهـي إن أثبتـت شـيئاً فهـو ان                 هذان السطران أطلقا حملة من    
التطرف، مثل الكفر، ملّة واحدة، وأنا هاجمت رئيس وزراء إسرائيل وأنصار إسـرائيل قيامـاً وقعـوداً                 

 سـطراً فـي     70وعلى جنوبهم، ورد علّي متطرفان إسرائيليان، وحزب التحرير الذي لم يشفع لي عنده              
  .إسرائيلمنتهى القسوة على 

بـل  ... «: بيان حزب التحرير الذي أثار الضجة كان موجهاً الى حماس، وضم في أولى نقاطه القـول               
، وتـسّمون   )الصحيح خطر، ألن خطير معناها مهم     (تتخذون من المصالحة غطاء التفاق سياسي خطير        

  .»، فلنحذركم اهللا ونخوفكم مغبة معصيته»مصالحة«هذا االتفاق الخطير 
صالحة التي جعلها البيان بين هاللين صغيرين بمثابة معصية اهللا إذا حصلت، ثم يقول حـزب                وهكذا فالم 

  .التحرير انه لم يعارضها، وهو إذا فعل يكون بذلك يحرض حماس على معصية اهللا
ألف انقسام سياسي خير مـن اجتمـاع        «هو عارضها في كل نقطة من البيان، وفي النقطة الرابعة القول            

  .هذه معارضة وكل كالم آخر دجل. »فلسطينعلى التفريط ب
وقاحة هذا الحزب تكررت في رسالتين إلّي من ماهر الجعبري، عضو المجلـس اإلعالمـي للحـزب،                 

ولكـن  . وكانت األولى بتاريخ السابع من هذا الشهر أنكرت معارضة االتفاق إال أنها كُتبت بشكل معقول              
في التاسع من الشهر رسالة حقيرة ذكّرتنـي بماضـي          قبل أن تتاح لي فرصة الرد، تلقيت من الجعبري          

  .الحزب كله
مع أنني ال أستعمل نظارات طبيـة وال        » عيون ال يبصرون بها وآذان ال يسمعون بها       «هو اختار عنواناً    

أحتاج إليها، ثم إن هذا غير مهم ألن األساس عمى البصيرة المصاب به الجعبري الذي دان قتل أسـامة                   
  .مجاهد، كما وصفه، بل أهان ذكرى ياسين والرنتيسي بوضعه في قافلتهما من الشهداءبن الدن، الشيخ ال

، وتاريخه مهم، فقد كتبت فيه دفاعـاً عـن          24/12/2003مع ذلك أشكره على تذكيري بمقال لي بتاريخ         
حزب » بلطجية«مصر ووزير الخارجية المصري في حينه أحمد ماهر، رحمه اهللا، بعد أن اعتدى عليه               

ير في المسجد األقصى منتهكين حرمة المكان، وقلت إنني أثق بحسني مبارك وأحمد ماهر أكثر من                التحر
إن «: بعض المفاوضين الفلسطينيين واعتذرت من المصريين جميعاً إلهانة بلـدهم ووزيـرهم، وقلـت             

ن ومصر ضحت في سبيل فلـسطي     . »الشارع المصري هو األول في تأييد القضية الفلسطينية وهو القدوة         
  .ألف مرة أكثر من حزب التحرير

كان هناك شيء آخر في ذلك المقال القديم أهمله الجعبري أيضاً لسبب واضح، فقد سـألت هـل حـزب                    
التحرير هو الذي اعتُقل رئيسه على مركز الحدود اللبنانية في المصنع في أوائل الخمسينات وهو يحمـل               

 القصة معروفة وسجلتها الصحف اللبنانية في حينهـا،         شيكاً من السفارة األميركية بمبلغ مئة ألف دوالر؟       
وأزيد للقراء أن رئيس الحزب ومؤسسه تقي الدين النبهاني تعّرض للوم من أعضاء الحزب على قبولـه                 

شو فيها؟ أنا ذهبت الى السفارة األميركية ودعـوتهم الـى           «: ماالً من األميركيين، وكان ظريفاً فقال لهم      
  .»ليهم الجزيةاإلسالم ورفضوا، ففرضت ع

هذا هو الحزب الذي يريد أن يعلّمنا الوطنية، غير انني أريد أن أعود الى الجعبـري، عـضو المكتـب                    
كان حديثي في مصر على مـدى أسـبوع         : اإلعالمي الذي يمثل حزبه خير تمثيل، فهو ينقل عني حرفياً         

وينقـل فيهـا أن مـصر       ،  12/4/2011عن ثورة الشباب، وهي معجزة، وذلك في عيونه وآذانه بتاريخ           
، فإذا تبّين له أن ثقته، التي تفوق ثقته بنفسه، كانـت            »طّبال ووزراء لم يحصلوا على اإلعدادية     «حكمها  

  .في طّبال فكيف يمكن أن تكون ثقتنا بإعالمي يثبت كالمه سخافة منطقه وسطحية طرحه
قاً وإنمـا أبـديت دهـشتي إزاء        الجعبري ينقل إلّي ما فيه من سخافة وسطحية، فأنا لم أقل ما سبق إطال             

فـي  «): حرفياً مرة أخرى  (عناوين الصحف المصرية بعد سقوط نظام مبارك ونشرت عدداً منها، وقلت            
اإلعدام عقوبة مبارك   «، وقرأت   »كانت من نوع تصفية حسابات أكثر منها أخباراً       » الوفد«المقابل تغطية   

قرار اتهام ناهيك عن إدانـة، وأن رجـال         ، وهذا طبعاً قبل صدور      »وجمال والشريف وسرور وعزمي   
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مصر يحكمها طّبال ووزراء لـم      «و  » عالء لص محتال  «، و   »لصوص المماليك «مبارك مجموعة من    
، ومـا   »سبعة وزراء دفعوا رشوة دخول الوزارة لجمال مبـارك        «، وأيضاً أن    »يحصلوا على اإلعدادية  

  .سبق هو نصف العناوين في الصفحة األولى يوم الخميس
مستغرباً التغيير، فنسب الجعبري الكالم إلّي ألنه يمارس الدجل اإلعالمي، فينكر           » الوفد« أنقل عن    كنت

شخصياً، خياري من األحزاب    . أن بيان حزبه ضد المصالحة، ويبني رده على هذه الكذبة ليأتي كذباً كله            
انية حزب اهللا وحماس والجهاد     الدينية العربية اإلخوان المسلمون، ومن فصائل المقاومة الفلسطينية واللبن        

  .اإلسالمي، وأكتفي باألزهر الشريف مرجعية إسالمية
  13/5/2011، الحياة، لندن

  
   قضيةأية: فلسطين .69

  سليم الحص
فالعرب عاشوا مدة طويلة من الزمن كانوا خاللها       . آن اآلوان ليتوحد الموقف العربي حول قضية فلسطين       

كانت القـضية   . ضية فلسطين وحول مفاهيم العمل من أجلها      في حال تعارض ال بل نزاع حول مفهوم ق        
ومع الزمن انقلب هذا    . توجز تطلع العرب جميعا الى تحرير فلسطين من االحتالل والهيمنة الصهيونيين          

الطموح الى المطالبة المتواضعة بكيان في الضفة الغربية عاصمته القدس يتمتع بالـسيادة واالسـتقالل،               
  .اناً إسرائيلياً يناصب العرب العداءوتكون بقية فلسطين كي

لو كان العرب أمة متماسكة لكانت هناك أكثر من حاجة لمراجعة المواقف الرسمية توصال الى اإلجماع                
او شبه اإلجماع على نظرة واحدة للقضية، يرى فيها العرب حلمهم بتحرير فلسطين كل فلسطين وقيـام                 

.  قاطبة ومعه ربما جاليات اخرى، ومنها جالية يهوديـة         دولة عربية على أرضها تضم الشعب الفلسطيني      
فليكن ذلك فـي    . يكاد ال يكون في العالم كيان ال يضم الى جانب أهل البالد، جاليات من هويات مغايرة               

  .فلسطين العربية
إن تسليم العرب بعد سنوات من العناء والنضال بكيان عربي على جزء من فلسطين، ال مبرر له سـوى                   

انه غير مقبـول باعتبـار ان       . وهذا غير مقبول وغير مشروع    .  تحقيق هدف التحرير كامالً    القنوط من 
فلـم التنـازل    . فلسطين عربية في أصولها وواقعها كما في رهانات أبناء األمة في أكثـريتهم الـساحقة              

المجاني؟ ومن جهة اخرى فإن الصهيونية حركة استعمار واستغالل وهيمنة، ان تركـت علـى رسـلها                 
تولت على فلسطين او معظمها وجعلت من وجودها منطلقاً للسيطرة على إمكاناتها وثرواتها ومواردها              اس

  .ومسارها
وهكـذا الحـق    . فالحق يكون واحداً متكامالً او ال يكون      . قلما مر في التاريخ ان تطالب أمة بنصف حق        

فنحن إما نكـون او ال نكـون       . يكونفإما ان يكون حقاً واحداً متكامالً او ال         . العربي في فلسطين السليبة   
وال اعتقد ان بين العرب من ينكر على أمته حقها الكامل والمـشروع       . أصحاب حق مشروع في فلسطين    
فعالم كانت التسوية المجانية بالتنازل عن أكثر من نصف هذه األرض           . في فلسطين من البحر الى النهر     

لك سوى الكلل والتردد والخضوع إلرادات متسلطة       العربية؟ نحن نرى انه ما كان من مبرر او موجب لذ          
ونحن نرى ان ال مساومة على حق وطني او قومي أياً تكن            . تتحكم بها النظرة الصهيونية حيال فلسطين     

ال بد من ان يعود العرب الى أصالة ايمانهم ومعتقدهم فينضووا جميعاً تحت لواء المطالبـة                . االعتبارات
هذا مـا ينبغـي ان      .  كيان عربي على أرضها تكون عاصمته بالطبع القدس        بتحرير فلسطين كلياً وإقامة   

تكون عليه قضية العرب المركزية مهما تطلب تحقيق الهدف األبعد من جهد وعناء، ومهما اكتنفه مـن                  
تعقيدات وصعوبات، وأياً يكن رأي القوى العظمى والفاعلة في العالم التي رهنـت إرادتهـا فـي هـذا                   

  .لصهيونية العالمية لألسف الشديدالمضمار للحركة ا
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فليس مـن   . هذه النظرة الى قضية العرب المركزية لن تستقيم إال بتوحيد الموقف الفلسطيني حولها أوالً             
المتوقع ان يسلّم العالم بهذه النظرة المشروعة من جانب العرب ان لم يكن الفلسطينيون أنفسهم مـؤمنين                 

هذا مع العلم، لألسف الـشديد، بـأن   .  الوسائل المشروعة المتاحةبها ويلتزموها ويناضلوا من أجلها بكل     
أكثر، ال بل أبرز، التنظيمات الفلسطينية هذه األيام باتت تكتفي في صوغ أهدافها المعلنة بالمطالبة بتقسيم                
فلسطين على الوجه الذي يقيم لعرب فلسطين كياناً مستقالً ويترك القسم األكبر من فلـسطين للـصهاينة                 

  .تصبينالمغ
إن ذريعة الذين يتواضعون في مطالبهم إنما تتمحور في أكثر الحاالت على دعوى الواقعيـة وانتـصاب                 

. عقبات وصعوبات جّمة تعترض سبيل مطلب التحرير وإقامة الدولة العربية على مجمل أرض فلسطين             
 ال ينيان مهما بلغـت      ونحن من الذين يرون ان القضية الوطنية والقومية تفترض نضاالً وجهاداً عنيدين،           

أما التنازل المجاني عن جوانب مبدئية من القضية فهو في غير محلـه ويجـب ان                . العقبات والصعاب 
  .يكون مستبعداً في كل األحوال

فمن يرض بأقل من حقـه      . وأخشى ما نخشاه ان يؤدي التنازل عن بعض األهداف الى التخلي عنها كلها            
  .ال يعد له حق في نهاية المطاف

أخيراً، فنحن من الذين يؤمنون بأن قضية فلسطين ينبغي ان تكون حافزاً للعرب، في شتاتهم األليم اليوم،                 
ألن يرصوا صفوفهم وينبذوا كل ما يفرق بينهم توصالً في يوم من األيام الـى الوحـدة النـاجزة بـين                     

فلم ال يكون العرب، وهم أمة      . أوروبا، على تباين شعوبها وأقطارها، أقامت اتحاداً في ما بينها         . شعوبهم
  واحدة، موحدين، متكافلين متضامنين؟

  13/5/2011، السفير، بيروت
  

   فلسطينية؟كونفدراليةمصالحة أم  .70
  اسعد عبدالرحمن.د

، عزز عباس موقفه النتزاع اعتراف األمم المتحـدة بدولـة           "حماس"مع حركة   " المصالحة"بعد احتفاالت   
مـع إسـرائيل فـي تطويـق سياسـة       " المفاوضات"هذا بعد فشل    ويأتي  . 1967فلسطين في حدود عام     

في الضفة الغربية، وبعد أن لم تطابق التغيرات اإلقليمية والعربية توقعات كل من             ) االستيطان(االستعمار  
الفلسطينية تعزز وتقوي الموقف الرسمي الموحد لحظة التوجه إلى         " المصالحة"ومع أن   ". حماس"و" فتح"

قديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، ورغم اهتمام االتفاق أساسـاً بتـأليف حكومـة               األمم المتحدة لت  
كفاءات وطنية تدير المرحلة االنتقالية لمدة عام وتفضي إلى انتخابات تـشريعية ورئاسـية وانتخابـات                

 يكرس استمرار حالة االنقسام بين قوة تحكـم فـي           -أي االتفاق -فإنه  ... للمجلس الوطني، بنحو متواز   
 -ومن ورائهما مـصر   -قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية، بالمعنى العملي، وذلك القتناع الحركتين            

بأنه لن يكون من السهل حسم هيكلة وإعادة بناء األجهزة األمنية بسرعة، دون أن يواجـه هـذا األمـر                    
  .رفضاً إسرائيلياً وربما أميركياً كذلك
المهمة التي انتهت إلى قبول الطرفين ببقاء الهيمنة األمنيـة          " يةالقض"بداية، البد من االتفاق على أن هذه        

كان قد أوضحها بعبارات ساطعة رئيس حكومة تصريف األعمال، فياض، مما           ) ولو إلى حين  (لكل منهما   
" حماس"جعله يتعرض لهجوم إعالمي، مع أنها في تقديري من أهم األسباب التي أدت إلى تسريع توقيع                 

قد دعوت للتعلم مـن التجـارب       ) 13/1/2011في مقالة منشورة بتاريخ     (وكنت  . ةعلى الورقة المصري  
ـ      طالما أن االتفاق النـاجز     " التعايش"وبـ" تقنين الخالفات "الكردية والسودانية واللبنانية وغيرها، منادياً ب

، العقبة  فالقضية نفسها كانت، عملياً   ". حماس"و" فتح"والمصالحة العميقة أمران غير ممكنين بين حركتي        
األصعب التي رسخت االنقسام طوال سنواته السوداء األربع، وكأن كال الحركتين في ظل أجـواء عـدم                 
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الثقة التي غلبت مواقفهما تجاه اآلخر، يعلن أنه يملك الضفة وعينه على غزة، فيما اآلخر يعلن أن غـزة                   
  .له والبد من الحصول أيضا على الضفة

. ار من أجل االتفاق على شكل الحكومة وعلى برنامجهـا الـسياسي  وعلى صعيد آخر، سيكون هناك حو   
لكن ال يجب أن ننسى أنه أمر قد يفتح الباب مجدداً على الجدل حول ضرورة التزام الحكومة بالـشروط                   
الدولية من عدمه، خاصة أن تعليق الواليات المتحدة على اتفاق المصالحة جـاء مـن مـدخل برنـامج                   

، وهو أمـر تـصر      "الرباعية الدولية "ه، إذ يربط االعتراف بها بتقيدها بشروط        الحكومة التي ستنبثق عن   
منحتها شرعية سياسية دون أن تتخلى عن إنجازاتها        " المصالحة"على رفضه، بعد أن أحست أن       " حماس"

" االحتفالية الوحدوية "وسيطرتها على القطاع، رغم إدراكها أن عباس أكد وعزز شرعيته أيضاً مع انتهاء              
  . تي شهدتها القاهرة األسبوع المنصرمال

فـي  " حماس"و" فتح"لكل من   " السيادة األمنية "االتفاق، كما قلنا، جاء ليكرس، لزمن قد يقصر أو يطول،           
والحال كذلك، فإننا، فعلياً، نطبق كونفدرالية بين سلطتين        ! المنشودة" الدولة الفلسطينية "جزء من جغرافية    

أن !) وما كل ما يتمنى المرء يدركـه      (كنا نأمل   ! األمني" استقاللهما"حققتا  مستقلتين عن بعضهما بعد أن      
، باعتبار األولى شكالً من أشكال الحكم تكون فيه         "الفدرالية"إلى  " الكونفدرالية"تتجاوز الحركتان الكبيرتان    

قـع  طبعاً، نحن لـن نبتـز الوا      . السلطات مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر        
لذلك، ندرك أن ما نتمنـاه      . وغيم ممطر ولكل شروطه   ... ليعطي ما ال يستطيع، فثمة سحاب غير ممطر       

أمر ال يحدث بين ليلة وضحاها بعد سنوات أربع كان عنوانها األكبر بين الطرفين االقتتال واالعتقـاالت                 
اً بعد تقنين الخالفـات بينهمـا،       حسناً ما فعله الطرفان؛ أي قبولهما بالتعايش سوي       : وعليه، نقول . المتبادلة

  .واألمل كبير في أن يكون ما جرى إنجازه خطوة على درب وحدة ديمقراطية قادمة
نعم، قد يكون الشعب الفلسطيني قد طوى صفحة سوداء من االنقسام المدمر استمرت أربعة أعـوام فـي           

ليس قراراً  " المصالحة"ار  احتفال رسمي برعاية مصرية وبحضور دولي وعربي، لكننا نعلم أيضاً أن قر           
في هذا القـرار،    " حصة"فعملياً، ثمة أطراف إقليمية ودولية لها       . فلسطينياً فلسطينياً أو حتى عربياً فحسب     

فمـثالً، حكومـة اليمـين    ! تلك الحصة لو أعددنا العـدة لـذلك      " حجم"وإن كنا، نحن من يجب أن يقرر        
م لتتهرب من المفاوضات، هي نفسها التي تتذرع حالياً         المتطرف في إسرائيل، والتي كانت تتذرع باالنقسا      

 ال نريد االتفـاق     -حقاً-ونحن  . باالتفاق الحمساوي الفتحاوي للتهرب من المفاوضات ولشن حملة ضده        
زاعمـاً  ) متان فلنائي (ذراً للرماد في العيون، كما وصفه الوزير المسؤول عن الدفاع المدني في إسرائيل              

حماس وفتح لن تتفقا على     . التفاق لن يتغير؛ ألن كل هذا هو ذر للرماد في العيون          أي شيء بعد هذا ا    "أن  
، مشيراً إلى التعليقات المتناقضة الـصادرة       "مقتل بن الدن  ) ما حصل إثر  (شيء، وأفضل مثال على ذلك      

فـي  " حماس"ارتكب خطأ في تمرير هذا االتفاق ألن        " فتح"إن رئيس حركة    " فلنائي"وقال  . عن الطرفين 
إن "قائالً إنه   " معاريف"فكتب في صحيفة    " بن كاسبيت "أما  ! موقف ضعيف، وهذا ما يبرر تقاربها مع فتح       

فقالـت فـي   " هـآرتس "أمـا  ". كانت هذه المصالحة تشبه بعرض زواج، فنحن ما زلنا في فترة اإلغراء 
ال تـستطيع   . قفهـا االتفاق يتطلب من إسرائيل مراجعـة موا      "، إن   "فرصة وليس تهديداً  "افتتاحية بعنوان   

إسرائيل إحباطه ولن تقوم بذلك، وسيكون من الجيد أن تعترف إسرائيل بحكومة الوحدة الفلسطينية مـن                
  ".أجل إجراء حوار وعالقات جيرة مع الدولة الفلسطينية مستقبال

العربيـة  ختاماً، وفي سياق دور األطراف اإلقليمية وانعكاساته دولياً، تبرز أهمية الدعم العربي، فالدول              
مطالبة بوضع االستراتيجيات الكفيلة بمؤازرة الموقف الفلسطيني على كل الـصعد، ألن هـذا االتفـاق                
سيسهم في تغيير موازين القوى والبدء بحملة عالمية ناجحة إلعالن الدولة الفلسطينية عبر األمم المتحدة               

فالعدل المطلق لـن    (م شبه العادل    واإلسهام في السعي لمقاطعة إسرائيل إذا ما استمرت في رفضها للسال          
  )!سلمياً على األقل... يتحقق اآلن

  13/5/2011، االتحاد، ابوظبي
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  ....! الصهيونيتين-د-و-ج-عن الخطتين  .71

  نواف الزرو
في مدنها وقراها وخربها وامكنتها المختلفة،  وكأنه ذلـك          ..يبدو المشهد الماثل في هذه االيام في فلسطين       

ذلك المشهد الذي ال يبقي وال يـذر مـن          ... عاشته فلسطين قبل ثالثة وستين عاما      المشهد التدميري الذي  
  ...!انه مشهد التطهير العرقي ..االرض والعرب شيئا

ايـالن  "ما يعيدنا  بداية الى استحضار تلك الخطط التي عملوا بها ما قبل قيام دولتهم،  فحسب الـدكتور                    
هير العرقي في فلسطين قبل النكبة بسنوات تم تطويرهـا          فقد وضعت الصهيونية خطة مكتوبة للتط     " بابيه

  ".الخطة د"مع الوقت إلى أن تبلورت نهائيا فيما يعرف بـ
وفي  سياق مخططها االستراتيجي للسطو على فلسطين بغية اقامة الدولة الـصهيونية، كانـت الحركـة                 

 التـي   - ج - اطلقوا عليها الخطة      قد تبنت ما   -بتنظيماتها العسكرية االرهابية العديدة آنذاك    -الصهيونية  
  :نصت بوضوح على ما ستشمل عليه االعمال االجرامية ضد  العرب من ضمن ما نصت عليه

  .قتل القيادات السياسية الفلسطينية"
  . قتل المحرضين الفلسطينيين ومن يدعمونهم ماليا

  . قتل الفلسطينيين الذين يعملون ضد اليهود
  .ا يعملون مع سلطات االنتداب قتل ضباط ومسؤولين كبار كانو
  . تخريب المواصالت الفلسطينية
  .الخ...آبار المياه، الطواحين :  تخريب موارد العيش الفلسطينية

  . مهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة التي يحتمل ان تساعد في الهجمات في المستقبل
  ".الخ...  مهاجمة النوادي الفلسطينية، والمقاهي، وأماكن التجمع

 وقامت بصياغة جديدة للخطة االخيرة خالل اشهر قليلة         -ج-وبعدها عمدت الصهيونية الى تطوير الخطة     
 ، وهي الخطة التي قررت مصير العرب داخل المنطقة التـي كـان زعمـاء                -د-اطلقت عليها الخطة    

  .الحركة الصهيونية يتطلعون الى اقامة دولتهم اليهودية المقبلة عليها
، تم اإلفراج عـن     1947 تشرين الثاني    29فمنذ اإلعالن عن قرار التقسيم الصادر في        وكما وثق الحقا،    

، 1948 آذار   10 من قبل قيادة الهاغانـا فـي         - نهائياً -لوضعها موضع التنفيذ، بعد إقرارها      " د"الخطة  
، 1985كـانون األول    "في  " حداشوت"في مقابلة مع صحيفة     " يادين"وكانت تقضي، كما اعترف الجنرال      

فقـد  " بـن غوريـون   "أما  ".... تدمير القرى العربية المجاورة للمستعمرات اليهودية، وطرد سكانها       "بـ  
كل هجـوم يجـب أن      " يقضي بأن    1947 كانون األول    19أصدر، كما هو مدون في يومياته، أمراً في         

أقـل مـن    واستجابة لهذا األمر، وبعـد      ".... يكون ضربة قاضية تؤدي الى تدمير البيوت وطرد سكانها        
، في األمر اليـومي     )كتائب السحق ( فلوغوت ماحتس    -قائد البالماخ   " يغال آلون "أسبوعين، دعا الجنرال  

كما يـنص   (من الصعب   "الذي أصدره الى حرب شاملة تحقق اإلبادة الجماعية والتدمير االقتصادي، إذ            
  ...لتمييز األعداء من غير األعداء، ومن المستحيل تفادي إصابة األطفا) األمر

امس النكبة والتهجير والتهديم والمجازر، واليوم، نتابع  البلدوزرات الصهيونية ذاتهـا            ..وما بين االمس    
  ...!كيف تواصل مهماتها التي لم تنجز من وجهة نظرهم

فمن العراقيب في النقب العربي المحتل في اقصى الجنوب الفلسطيني، مرورا بيطا الخليلية، وصوال الى               
تلك هي المساحة التي تتحرك فيها وعليهـا        ... على مقربة من نابلس شمالي الضفة الغربية،       طانا الواقعة 

بلدوزرات الهدم والتدمير والتخريب والتهجير الصهيونية، بال توقف او كلل، فالهدف الكبير لديهم كـان               
عالمها واهلها  هدم وتدمير وتنظيف االرض من م     : منذ ما قبل اقامة دولتهم، وما زال ساريا الى اليوم هو          

  ..!.وتمهيدها للتهويد الشامل بال عرب
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يقف الفلسطينيون العرب هناك،  على امتداد مساحة فلسطين من بحرها الى نهرها امام تحد وجودي في                 
مواجهة البلدوزرات الصهيونية، فليس في االفق اي تسوية او حل او انسحاب صهيوني، وليس في االفق                

  ايضا
  ..! الصهيونيسوى الحروب مع المشروع

فالوحـدة  ..نأمل ان تكون الفصائل والقوى الفلسطينية قد استخلصت العبـر واالستخالصـات الالزمـة           
والمصالحة الوطنية الفلسطينية هي الممر االجباري نحـو هزيمـة المـشروع الـصهيوني والتحريـر                

  ....!واالستقالل 
  11/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   في يوم استقاللها"إسرائيل"يلفّ " ثقيل"قلق  .72

  ابراهام تيروش
 إضاءة الـشعالت،    –فضال عن تعابيره الخارجية     . يوم االستقالل هو بشكل عام يوم عيد وفرح حقيقيين        

 يتميز العيد بإلقاء نظرة إلى الوراء نحو انجازات الدولة منـذ            –منصات الترفيه، دخان المناقل وغيرها      
ستقالل استعراضا تاريخيا كهذا عن وعي وعن قصد، فان هذا         وحتى من ال يجري في يوم اال      . يوم قيامها 

  .االستعراض يتم في داخله، في وعيه الباطني، فيولد إحساسا من الرضى واالنجاز ويغذي سعادته
 لمـا   -دخلنا العيد وخرجنا منه بنظرة إلى األمام        . ليس هكذا، أنا أخشى، في يوم االستقالل من هذا العام         

السؤال الكليشيه  . قلق ثقيل يلفنا ويلقي بظالله على العيد      .  وهذا ال يحسن بنا    -وراء  ينتظرنا، وليس إلى ال   
إذ عندما نـربط كـل التطـورات الـسلبية          . ، لم يكن يحمل هذا القدر من المعنى من قبل         "ماذا سيكون؟ "

  .المحتملة وكل المخاطر التي تهددنا، فالمجموع يكون مقلقاً ويفسد المزاج
طرابات والتقلبات في دول المنطقة؛ الخطر من أن تصعد قوى إسالمية متطرفة إلى             االض: وها هو الجرد  

الحكم في هذه الدول فتخلق إيران طوقاً خانقاً حولنا؛ المخاوف من أن تنهار اتفاقات السالم بين إسـرائيل                  
داخليـة  ومصر واألردن؛ تهديدات اإلبادة اإليرانية؛ العلم بأن الحرب القادمة ستضرب بـشدة الجبهـة ال              

والذي يمكـن أن يـؤدي إلـى        " حماس"و" فتح"وستجبي ثمناً دموياً لم يكن له مثيل؛ اتفاق المصالحة بين           
على الضفة؛ القرار المتوقع في األمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية في حـدود             " اإلرهاب"سيطرة منظمة   

  ادئا ويهتف من الفرح؟كيف يمكن للمرء أن يبقى ه. ، ما من شأنه أن يشعل نار حرب حقيقية67
توجد تطـورات   . العامل المقلق األساس الذي يعرضنا للخطر هو أن الحكومة ال تفعل شيئا حيال كل هذا              

ال يمكنها أن تعمل على منعها وتوجد أعمال عسكرية ال ينبغي لها أن تتخذها، كقصف المفاعالت النووية                 
ولكن انعدام الفعل في المجـال      ". فكرة غبية "نه  السابق دغان بأ  " الموساد"في إيران، والذي وصفه رئيس      

السياسي في سنتي واليتها وامتناعها بأعذار مختلفة، عن المفاوضات مع الفلسطينيين خـشية أن يخـرج                
فهو يدفعنا نحو زاوية منعزلة، إلى وضع نكون فيه         . شيء ما عنها ربما، هو الخطر الحقيقي على الدولة        

  .مة وكارثة أكبرمنبوذين، ومن شأنه أن يخلق هزي
حدد إسرائيل في نظر العالم بأنها      " دولتين للشعبين "سنتان من عدم الفعل وعدم اتخاذ أي خطوة في اتجاه           
لقد ملّنا العالم، وهو سيعبر عن ذلك في أيلول في          . المذنبة الرئيسة في عرقلة الحوار في الشرق األوسط       

. ط المفاوضات مع الفلسطينيين قد يمنع مثل هذه الخطوة        فق. األمم المتحدة، بقرار إقامة الدولة الفلسطينية     
وهو يحاول أن يؤثر في بعض قادة الدول أال يؤيدوا القرار،           . ولكن ماذا يفعل نتنياهو؟ وال خطوة إبداعية      

، الذي ليس مؤكداً بعـد علـى اإلطـالق بأنـه            "حماس"و" فتح"ويركب مجاناً على اتفاق المصالحة بين       
ا والعالم بأنه ال يوجد ما يمكن الحديث فيه مع أبو مازن الذي عقـد حلفـاً مـع                   سيصمد، كي يقنع أوبام   

  ".اإلرهاب"
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امتنع نتنياهو حتى اآلن حتى عن خطوة صغيرة لتحقيق تصريح بار إيالن خاصته عن الدولتين للشعبين،                
أحـد حقـاً    ال يعرف - هل كان أم كنا نحلم؟ –حتى اليوم، رغم التصريح ذاته    . خشية أن يسقطه اليمين   

). ولعله لم يخرج من هنـاك أبـدا؟       (نتنياهو يتجه بقوة ونهائيا إلى اليمين       . أما اليوم فيعرفون  . بماذا يفكر 
فهو لن يعرض على الرئيس أوباما أي مبادرة سياسية، كما يجدر به أن يفعل، بل سيطلب اعترافا مـن                   

  .مفاوضات مع أبو مازنكشرط للشروع في " اإلرهاب"بإسرائيل وانصرافها عن طريق " حماس"
كما أنه يؤمن بالتأكيـد     . يتعلق نتنياهو باتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية كي ينقذ نفسه من المفاوضات          

وهـو قـد يكـون      .  سيكبل يديه في كل ما يتعلق بإسـرائيل        2012بان دخول أوباما في حملة انتخابات       
  .متفاجئاً، وكلنا سنأكل ثمار المفاجأة

  "معاريف"عن 
  13/5/201، أليام، رام اهللا

  
     بعد مباركمصرنظرة الى  .73

  دانيال فايبس
اآلن، ومصر في بدء عهد جديد في تاريخها، يمكن ان نوجه نظرة الى تعقيدات مصر الجديدة لنفهم ما قد               

  .يحدث هناك
 ما تزال روح الثورة من ميدان التحرير حية، لكن المتظاهرين بعيدون عن مراكز القـوة فـي أروقـة                   

 الحكومة يجب عليها ان تخدم الشعب ال بالعكس؛ والحكـام           –إن أفكارا ثورية سمعت في الميدان       . الحكم
 دخلت قلوب جزء كبير من مواطني الدولة وال سيما          –يجب ان ينتخبهم الشعب؛ وحقوق مواطنة للجميع        

بهذه االفكار ال ينتمـون     قد تُحدث هذه االفكار العجائب في األمد البعيد، لكن من يتمسكون اآلن             . الشباب
  .الى مجموعة االشخاص الذين يتولون السلطة

*   *   *  
لم يتوَل الجيش الحكم مع انصراف حسني مبارك، فقد فعل          .  يبدو ان النظام العسكري سيظل يحكم مصر      

منـذ  . الملكية الدستورية " الضباط األحرار " عندما أسقط انقالب عسكري برئاسة       1952الجيش ذلك في    
 محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك والجنـرال         –الحين حكم مصر عسكري بعد عسكري       ذلك  

 فـالجيش   –ومع مرور الوقت وسع الجيش قبضته من المجال السياسي الى االقتصادي            . الطنطاوي اآلن 
. اليوم مسؤول عن انتاج أكثر المنتوجات المصرية، من هوائيات التلفاز الى استخراج زيـت الزيتـون               

سـيفعل  . عتاد الجيش القوة والحياة المرفهة التي تثمرها وسيصعب عليه أن يتخلى عن هـذه الملـذات               ا
الجيش كل ما يجب للحفاظ على قوته وال يهم هل يحاكم مبارك وأبناء عائلته أم يغّير الدستور أم يقمـع                    

  .بالقوة مقاومة السلطة العسكرية
*   *   *  

مـن الـذراع العـسكرية      " الضباط األحرار "نشأت حركة   . نيا تماما  ينبغي أن نقول ان الجيش ليس علما      
من جهة ثانية يفترض ان تخيـف حركـة االخـوان           . لالخوان المسلمين ولها توجه اسالمي حتى اليوم      

  .المسلمين أقل مما ينسب اليها
فـي   فالحركة ليست في الحقيقة حركة شعبية كبيرة بـل هـي        – تعاني الحركة مشكالت تنظيمية كبيرة      

واالخوان المسلمون يتعرضون النتقاد جماعات اسالمية أكثر تطرفا        . األساس منظمة يحكمها قادة مدللون    
حركة علمانية تُنسب خطـأ     "مثل القاعدة التي تسخر من ضعف االخوان المسلمين وتزعم انها في مصر             

  ".الى االسالم
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كالعالم السياسي في العراق    (مزدوجون   في واقع االمر، المجال السياسي في مصر يكثر فيه الالعبون ال          
الى اآلن يتعاون الجيش واالسالميون مثال على األقليات الدينية مثل األقبـاط وفـي مواجهـة                ). وسوريا

  .القوى الديمقراطية الحقيقية عند الشباب
  على سبيل المثال أباحت القيادة العسكرية الجديدة لالسالميين انشاء احزاب واالفراج عن فريـق مـن               

اعضاء االخوان المسلمين من السجون بعد أن جرت محاكمتهم في عهد مبارك؛ وفي مقابل ذلك امتـدح                 
قادة االخوان المسلمين نشاط الجيش منذ ُأبعد مبارك وعّبروا عن تأييد استفتاء الشعب الذي يفتـرض ان                 

  .يتم برعاية الجيش
 –من االخوان المـسلمين واالسـالميين    من جهة ثانية، يحسن الجيش استغالل خوف المواطنين والعالم    

فالجيش باسم الخوف في الداخل والخارج من سيطرة اسالمية ال يسوغ فقط استمراره في حكم مصر بل                 
فعلى سبيل المثال سمح    . تعلم الجيش اللعبة منذ ايام مبارك نفسه      . في اعمال قاسية في مواجهة معارضيه     

وبهذا عرض  . 2005 بأن ينتخبوا لمجلس الشعب في سنة         ممثال لالخوان المسلمين   88مبارك بدهاء لـ    
على الجمهور وعلى العالم الخطر الكامن لمصر، وجعل استبداده ضروريا؛ وبعد أن أوضح الوضع مكّن               

  .2010مندوبا واحدا فقط لالخوان المسلمين أن ينتخب لمجلس الشعب في 
يدان التحرير ورياح اسـالم االخـوان        في الخالصة، في حين ستظل تهب على مصر رياح التقدم من م           

  . يبدو ان الجيش هو الذي سيستمر في حكم مصر مع تغييرات تجميلية في الظاهر–المسلمين 
  12/5/2011اسرائيل اليوم 
 12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .74

  
  13/5/2011، عّمان، العرب اليوم                                                              

  
    


