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  اآلن   بمطالب خارجيةهاوليس من حق أحد إرهاق  األمة العربيةلقيادةمؤهلة مصر : مشعل .1
 مطالب شعبه ار مع األهرام في حوأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: محمد مطر

 ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني كما طالب إلي ودعا 67المشروعة بإقامة دولته المستقلة علي حدود عام
بوجود إستراتيجية عربية شاملة بديلة وأشاد بالدور المصري الذي وصفه بأنه أكثر من رائع وأن مصر 

 لكنه أدان تماما األحداث األخيرة المتعلقة بالفتنة مؤهلة لقيادة األمة العربية ورسم سياسات المنطقة
 ونفي تماما فكرة تصدير اإلرهاب والتطرف ،الطائفية ورحب بقرار مصر فتح معبر رفح بطريقة دائمة

  .لمصر من قطاع غزة
 أحداث مرفوضة ومؤسفة  قال إنهااألحداث المؤسفة التي حدثت في مصر خالل األيام السابقةوحول 

 أنني ال أري أي ، ال داعي وال مبرر لها وال تعكس إال ضيقا في األفق وعدم رحابة صدروفتنة طائفية
 التاريخ يؤكد أن شعب مصر هو نسيج واحد متناغم ومتعاون إن ،حواجز حقيقية بين أبناء الشعب الواحد

  .ومتحضر قدم للبشرية أفضل الثقافات والحضارات
ة من أعظم الثورات وكان نموذجا يحتذي به إقليما  الشعب المصري العظيم الذي صنع ثوروقال إن

 ظهر بكل ، لم يفرق أحد بين مسلم ومسيحي في هذه الثورة،ودوليا وأصبح ملهما لمعظم شعوب العالم
 ،وضوح التالحم والتعاضد وكان بارزا التكاتف والترابط وانبهر العالم بالشعب المصري بجميع طوائفه

 وهناك من يريد التربص بها وأن يجهد دورها اإلقليمي ،صعبةولكن مصر تعيش مرحلة انتقالية 
 وعلي الشعب المصري أن يفوت ،والعربي والدولي وأن يجعلها ترتبك في توقيت محرج وصعب

 وأن يواصل تقديم النموذج في عملية البناء من الداخل علي قاعدة التغيير ،الفرصة علي الجهات الحاقدة
في عملية اإلنقاذ التي ينبغي أن ينخرط فيها جميع المصريين بال استثناء واإلصالح والتجديد واإلسهام 

  .من أجل الخروج من المرحلة الحالية المحفوفة بالخطر والمشحونة بالقلق والتوتر
الشعب المصري بجميع طوائفه التي قلب العروبة النابض الذي تعلمت منه "ووجهة مشعل رسالة إلى 

تعلمنا منه كيف يبدأ من بناء اإلنسان ثم بناء العمران , الشعب الفلسطينيجميع الشعوب العربية وخاصة 
إنكم تمرون اليوم بمرحلة عابرة , وينتهي ببناء الحضارة التي هي جماع التقدم في مختلف مجاالت الحياة

وحالة عارضة ومهما يكن حجم السحب التي تمأل السماء وتحجب الرؤية ومهما يكن حجم المشكالت 
 التي تمرون بها الكبرىمة التي تثقل كاهل األمة وتؤثر انطالقها نحو آفاق الغد ورغم التحوالت المتراك

 أقوم السبل للتغلب عليها ولتجاوزها إلي شريطة أن تهتدي ،فإن الشعوب تقوي واألمم تتعافي باألزمات
ن رقما مهما في  نريد أن تكون مصر نموذجا للديمقراطية والحرية وأن تكو،وجعلها أثرا من الماضي

 وأن تكون قوة سياسية يعمل لها ،االقتصاد وأن تواصل ازدهارها في العلوم والمعارف والفنون واألدب
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ألف حساب فهي القادرة علي القيادة في المنطقة العربية وهي األجدر علي رسم خارطة سياسات المنطقة 
  .جية اآلن مصر بمطالب خارإرهاقوقوتها تعزز قوة العرب وليس من حق أحد 

سنكثف العمل لترتيب عمل المؤسسات ونعقد ورش وحول األولويات بعد اتفاق المصالحة قال مشعل 
عمل إلنجاز ما تم االتفاق عليه خصوصا فيما يتعلق بحزمة التفاهمات الفلسطينية التي تم التوقيع عليها 

 وموضوع ،عام من المصالحةوتتضمن عدة محاور أهمها االنتخابات التي تم االتفاق علي أن تتم بعد 
منظمة التحرير واألمن وتشكيل الحكومة ومهامها التي تنص علي اإلشراف علي معالجة القضايا الداخلية 

عمار قطاع غزة وإنهاء الحصار اإلسرائيلي ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق إومتابعة إعادة 
 ثم ،تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسساتالوطني وتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة و
  .وضع المجلس التشريعي حيث اتفق علي تفعيله طبقا للقانون

ال يوجد أي ضمانات ولكن يوجد حرص من الجميع وتصميم وإجراءات جادة وحكيمة تمنع : وأضاف
 ،به الخلف ألن من اكتوي باالنقسام وشعر بالمشكلة البد وأن يكون حريصا علي التمسك إليالرجوع 

 هناك أيضا الدور ،هناك أيضا سلوك حماس وفتح وهناك إرادة حقيقة لوحدة الصف وتعزيز المصالحة
حيث رعت مصر المصالحة بعد أن استعادت عافيتها ودورها , المصري صاحب البعد القومي والعربي

لي منع التدخل  هناك أيضا الحرص ع،القومي وستتواصل في رعاية هذا االتفاق ألنها معنية بتنفيذ بنوده
  .األجنبي تحديدا من الواليات المتحدة وإسرائيل وذلك من خالل الدور المصري والعربي واإلسالمي

مصر تستطيع أن تحمي هذا االتفاق وتوفر له شبكة األمان وتقول للعالم كله إنه مصلحة مصرية 
  .فلسطينية عربية

 وبغض النظر ،لفلسطيني استثنائي للغاية الظرف اوعن حديثه عن االنتخابات وحال فوز حماس قال إن
عمن سيفوز في االنتخابات فإن التحدي األكبر الذي يواجهنا هو االحتالل الذي يجب أن نواجهه بالوحدة 

 حركة حماس في فلسطين شأنها شأن القوي السياسية في مصر لنا ،الوطنية المتماسكة والشراكة الكاملة
ري جذور مع مثيالتها وإذا كانت هناك هواجس فيما مضي جذور مع بعض األحزاب كما ألحزاب أخ

 وإذا لم نكن عونا ودعما لمصر فلن نكون عبئا عليها ،البد وأن تنتهي ونحن نطرق البيوت من أبوابها
 ونحن حريصون علي ،ولن نضرر بها أي مشكالت أو عراقيل وغزة هي عمق لمصر وخط دفاع أمني

 فتح معبر إلي نقدر ونحترم ونثمن قرار مصر الداعي ، المصريةالتواصل مع كل التيارات علي الساحة
كما أنها ضرورة لتفعيل المعبر , فهي خطوة كبيرة تساعد علي إنهاء معاناة سكان غزة, رفح بشكل دائم

  .التجاري الفلسطيني المصري
  14/5/2011األهرام، القاهرة، 

  
  ى عدم إلقاء البندقية بمصر ويؤكد علهنية يشيد بالمتظاهرين في ميدان التحرير .2

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بمواقف الشعب المصري الداعمة والمتضامنة مـع             : غزة
إلى المتظاهرين في ميـدان     ) 5-13(ووجه هنية رسالة اليوم الجمعة       .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة   

التظاهرات التي تغيظ العدو وتهـدد      "من  وث .التحرير بجمهورية قدم فيها تحيته للشعب المصري وثورته       
، مؤكدا على الثبات على المقاومة وعدم إلقاء البندقية، وعدم التنازل عـن القـضية الفلـسطينية،      "أركانه

  .ومشددا في ذات الوقت على عدم اعتراف حركته بالكيان الصهيوني
حتلة يمثل ضرورة مهمة إلنجاز     من جهة أخرى أكد هنية أن إغالق ملف االعتقال السياسي في الضفة الم            

وشدد على أنه آن األوان إلغالق ملف االعتقال الـسياسي،           .وتحقيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع     
وإخراج هؤالء األبطال من السجون ليشاركوا شعبهم االحتفال بتحقيق المصالحة، مؤكداً أن  المطلـوب               

  .هو التطبيق األمين والمتوازي التفاق المصالحة
  13/5/2011مركز الفلسطيني لإلعالم، ال
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   جاهزون إلقامة دولتهمالفلسطينيون ":هآرتس"فياض لـ .3

اإلسرائيلية إن » هآرتس«قال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض لصحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
اب في أعق« انتهت 2009مهمة توفير كل الظروف إلقامة دولة فلسطينية والتي أعلنها صيف عام «

، مضيفاً »التغيرات الهائلة والدراماتيكية على وضع السلطة الفلسطينية قياساً بما كانت عليه قبل سنوات
لكن النهاية الحقيقية ستتحقق عندما نعيش «أن ثمة شعوراً بوجود فرصة حقيقية وبالتفاؤل من المستقبل 

  .»يقة أنجزت كاملة، عندها سأقول إن المهمة الحق1967باحترام في دولتنا في حدود عام 
ووفقاً للتوقعات اإلسرائيلية، فإن اقتراحاً إلعالن رسمي في هيئة األمم المتحدة عن إقامة دولة فلسطينية 

  . دولة170المقبل، سيحظى بتأييد نحو ) سبتمبر( المتوقع طرحه في أيلول 1967في حدود عام 
ال نريد دولة على الورق أو «:  وقالورفض فياض الخوض في السيناريوات المتوقعة في أيلول المقبل،

نحن بحاجة إلى دولة حقيقية، ما يستوجب تركيزنا . 1988فعلنا ذلك عام . إعالناً آخر عن دولة فلسطينية
  .»أوالً مفاوضات سياسية ثم حل المشاكل على األرض: في ما يجب فعله حتى أيلول القريب

حتى أن «النمو االقتصادي في أراضي السلطة بل عرقلته، وتابع أن إسرائيل لم تقم بما فيه الكفاية إلتاحة 
  . »آبار المياه لجمع أمطار الشتاء لم تسلم من أذية إسرائيل، في وقت يتواصل توسيع المستوطنات

    14/5/2011الحياة، لندن، 
  

   إيران إلفشال المصالحة الفلسطينيةتتدخلن أنخشى : الهباش .4
ان القيادة ' القدس العربي' والشؤون الدينية محمود الهباش لـ قال وزير األوقاف :أشرف الهور -غزة 

الفلسطينية تتوقع ان تتدخل إيران إلفشال المصالحة الفلسطينية، وانتقد بشدة في نفس الوقت تدخل إيران 
  .في شؤون دول الخليج العربي

ا يوم الجمعة بعد ان تطرق خالل خطبة صالة الجمعة التي ألقاه' القدس العربي'وقال الهباش لـ 
، أن هناك 'التدخل اإليراني في الشأن العربي'بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما وصفه بـ

  .خشية بأن تتدخل إيران إلفشال المصالحة
ال '، مشيراً إلى ان القيادة الفلسطينية 'أي تدخل إيراني في المصالحة سيؤدي إلى إيجاد العراقيل'وأضاف 

  .' ال سلبا وال إيجابا في شؤوننا الداخليةتريد أي تدخل إيراني
، 'أسفر عن أربع سنوات من االنقسام'وأشار إلى أن تدخل إيران السابق في الشأن الفلسطيني الداخلي 

  .'تحاول أن تفسد عالقاتنا الداخلية) إيران(وما زالت 'وأضاف 
اآلن، وبموافقة كل 'وأضاف ، 'البعض وضعه سيفا على رقابنا انتهى'وأكد أن االنقسام الذي قال ان 

الفلسطينيين تعمل القيادة جاهدة لنحصل على اعتراف األمم المتحدة بدولتنا المستقلة، وكافة الذين حاولوا 
  .'اللعب بورقة االنقسام خابوا، ألنه انتهى وأصبح شيئا من الماضي

ال يجوز ألحد أن 'وقال ، 'السير خلف منظمة التحرير الفلسطينية'ودعا الهباش جميع الفلسطينيين لـ 
  .'يضع عنوانا غير المنظمة، ألننا سنشير إليه بإصبع االتهام بالخيانة الوطنية

  14/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال بديل عن حق العودة والتعويض:  التحريرمنظمةالعالقات الدولية في  .5
ة تمسكها بحق العودة باعتباره أحـد        أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطيني        :رام اهللا 

الثوابت الوطنية الذي ال بديل وال تنازل عنه، وهو حق لكل فلسطيني هجر وشُرد من أرضه، ومكفـول                  
   .194بقرارات الشرعية الدولية واإلنسانية وعلى رأسها القرار 
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تمر هـذه الـذكرى   '  للنكبة 63وقالت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، لمناسبة الذكرى    
وشعبنا الفلسطيني ما زال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات يحلم بـالعودة إلـى األرض    
التي ُأجبر قَسرا على الخروج منها بقوة السالح وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية، نتذكر               

  .'ة على أيدي تلك  العصابات  مدينة وقري531 ألف فلسطيني وتدمير 800فيه مأساة تهجير 
واعتبرت التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة بالهدية العظيمة لشعبنا في ذكرى مأساته، وأضـافت               

أن اتفاق المصالحة خطوة مهمة لترسيخ وحدتنا الوطنية، وطريقنا الصحيح للنهوض بالوضع الفلسطيني             '
 نستطيع موحدين تحقيـق مزيـد مـن االنتـصارات           ومواجهة االحتالل ومقاومة مشاريعه االستيطانية،    

  .'السياسية وصوال إلى استحقاق سبتمبر القادم وبناء دولتنا العتيدة
  14/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  أو بانتفاضة" عنيفة" لن تسمح بمظاهرات السلطة :إذاعة االحتالل .6

أن السلطة الفلسطينية في رام اهللا أكدت أنها لـن تـسمح،            , بريةذكرت إذاعة االحتالل الناطقة باللغة الع     
ونقلت اإلذاعة   . األحد، بتنظيم مسيرات العودة على نقاط االحتكاك مع قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي           

إن السلطة غيـر معنيـة بـسقوط قتلـى          :" عن المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة عدنان ضميري قوله        
  . ، متوقعا عدم اندالع انتفاضة ثالثة"مح بتنظيم مظاهرات عنيفةفلسطينيين وإنها لن تس

وحسب اإلذاعة، فقد أعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها بأنه لن تجري مـسيرات ضـخمة صـوب                 
  . الحواجز العسكرية في الضفة الغربية إلحياء النكبة

بما تحصل احتكاكات عاديـة   ورجحت المصادر أن تكون أغلب الفعاليات في مراكز المدن الفلسطينية ور          
  . مع القوات اإلسرائيلية تتخللها أعمال رشق بالحجارة

 13/5/2011فلسطين اون الين، 
  

   الجديدة ستؤكد التزامها ببرنامج الرئيس عباس ومنظمة التحرير الحكومة: عزام األحمد .7
 أن، األحمدكشف رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حركة حماس عزام : وكاالت - الرحيم حسين عبد

وقال  . "ستؤكد التزامها ببرنامج الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية"الحكومة الفلسطينية الجديدة 
.  المصالحة"االجتماع القادم مع حركة حماس في القاهرة االثنين المقبل يهدف لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق"

رة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، على أن ستبحثان االثنين في القاه"وأضاف ان حركتي فتح وحماس 
  ."تناقش أسماء الوزراء ومنصب رئيس الوزراء على أرض الوطن

 هذا اللقاء تم االتفاق عليه في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب أنوأوضح األحمد 
يد موعد لعقد اإلطار  تحدأيضاسيناقش ”السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بعد توقيع اتفاق المصالحة و

 اللقاء إن"وأضاف  . "2005القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، تنفيذا التفاق القاهرة العام 
سيناقش خطوات إزالة أثار االنقسام، وقضايا المعتقلين والسلم األهلي وتوحيد المؤسسات بين الضفة 

ال “ أن مشاورات تشكيل الحكومة إلىوأشار  ."والقطاع، ومعالجة قضايا الثأر الناجمة عن االنقسام
 هذه الحكومة سترى النور إنوقال . "تقتصر فقط على فتح وحماس وإنما تشمل كل الفصائل الفلسطينية

  " خطوة لتنفيذ اتفاق المصالحةأولقريبا وهذه 
  14/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ع بالمصداقيةشخصيات تتمتسنبحث في الئحة  فياض على توافقن لم إذا: شعث .8

 المفاوض الفلسطيني والمسؤول في حركة فتح نبيل شعث عن أمله أعرب:  وكاالت- الرحيم حسين عبد
فور تشكيل الحكومة، ستتوجه لجنة "  وأضاف. "في غضون أسبوع"في تشكيل حكومة من المستقلين 
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وأوضح . " األرجح غزة، حيث سيكون لها مقار علىإلىالمتابعة العربية التي ترأسها مصر، مباشرة 
انطالقا من ذلك، ستباشر الحكومة خطة التوحيد وتنشئ اللجان المقررة في اتفاق القاهرة، "شعث 

 . "وستبدأ هذه اللجان أعمالها.  واالنتخاباتاإلدارات والمصالحة وتوحيد األمنحول : وجميعها بالتوافق
 ويتمتع بثقة البلدان المانحة، سنبحث  توافق على فياض، وهو مرشح جيد جداإلى لم نتوصل إذا"واعتبر 

في الئحة تضم مجموعة من الفلسطينيين يتمتعون بالمصداقية نفسها لدى المجموعة الدولية، وثمة عدد 
  . "كبير منهم

  14/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   في اختيار مرشحها لالنتخابات الرئاسية القادمة للسلطة أزمة تواجه فتح": القدس العربي" .9
 الجمعة بأن الحركة تواجه "القدس العربي" مصادر مطلعة في حركة فتح لـ أكدت: وليد عوض- اهللا رام
 إصرار في اختيار مرشح عنها لخوض االنتخابات الرئاسية القادمة للسلطة الفلسطينية في ظل أزمة

  .أخرىالرئيس محمود عباس على عدم الترشح مرة 
 تحظى أوم وجود شخصية متوافق عليها داخل الحركة  المصادر بان الحركة تعاني من عدوأوضحت

  . داخل صفوف الحركة لترشيحه لخوض االنتخابات الرئاسية القادمةإجماعبشبه 
 الجمعة بان عباس "القدس العربي" حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـأكدومن جهته 

 لن يرشح بأنه الماضية في رام اهللا األيامقدت خالل  التي عاألخيرة الثوري خالل دورته أمام التأكيد أعاد
 المجلس اللجنة المركزية بالشروع فورا بالبحث أوصى بأية انتخابات قادمة، في حين أخرىنفسه مرة 

 عبد القادر وأضاف.  جرت على حد قولهإذاعن مرشح للحركة لخوض االنتخابات الرئاسية الفلسطينية 
 مطالبة من كوادر فتح والمجلس الثوري للجنة المركزية بأخذ عدم ترشح هناك" "القدس العربي"قائال لـ

  ." مازن بعين االعتبار والبحث من اآلن عن خيارات الحركة لالنتخابات الرئاسية القادمةأبو
 بين قيادات الحركة الختيار احدهم لالنتخابات الرئاسية القادمة "قد نجد صعوبة في االختيار: "أضاف

 مازن أبو انتخابات رئاسية خالل العام القادم الن عدم ترشيح إجراء استبعد أنا"، وقال "رت جإذا"للسلطة 
 ما كان إذا " ندخل في حل السلطةأن يمكن أو ندخل في انتفاضة جديدة أن يمكن بأنهللرئاسة هذا يعني 

  . السياسياألفقهناك انسداد في 
  14/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   من مخاطر التوطين وشطب حق العودةيحذرلبنان في " الجهاد"ممثل  .10

شدد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي على ضرورة إعطاء :  غزة-بيروت 
، ودعا جميع القوى السياسية في الحكومة واالجتماعية في لبنان حقوقهم المدنية نالفلسطينييالالجئين 

طيني وإعطائه جميع حقوقه المشروعة ومواجهة المشاريع المشبوهة  بالالجئ الفلساالهتمامالمقبلة إلى 
  .التي تستهدفه

وحذّر الرفاعي في تصريحات صحفية نشرها اإلعالم الحربي لحركة الجهاد اإلسالمي، من الخطة 
 في لبنان، وأشار إلى أنه التقى الرئيس سليم الحص ووضعه في نالفلسطينييالصهيونية الداعمة لتوطين 

ء اإليجابية إلتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، باإلضافة إلى األوضاع اإلنسانية في قطاع األجوا
 االستحقاقاتوتوقف الرفاعي عند . عمار مخيم نهر الباردإغزة، وتلكؤ الدولة اللبنانية في عملية إعادة 
األمم المتحدة، ونبه إلى  بالدولة الفلسطينية في االعترافالفلسطينية المقبلة السيما ما يتعلق بقضية 

 بدولة فلسطين، وأكد أن معركة االعترافمخاطر شطب حق عودة الالجئ الفلسطيني إلى دياره مقابل 
  .الفصائل الفلسطينية المقبلة ستكون حق عودة الالجئين إلى وطنهم

  13/5/2011قدس برس، 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2145:         العدد       14/5/2011 السبت :التاريخ

  
  

  حماس تحاول إقناع الغرب بتغيرها واعتدالها :أسوشيتدبرس .11
 إطار استعدادها لالنضمام فياألمريكية، إن حركة حماس، " أسوشيتدبرس" قالت وكالة :حتلةالقدس الم

حيث تحدث مسئولو . لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ترسل إشارات إلى الغرب للداللة على اعتدالها
ى نوع من الحركة عن المصالحة مع الغرب ووقف العداوات المسلحة مع إسرائيل، بل وحتى التلميح إل

وفى حين أن إسرائيل ليست مقتنعة، فإن هناك آماال لدى بعض .التسوية السياسية مع الدولة العبرية
 المعادلة فيالدوائر الفلسطينية أن الجماعة المدعومة من إيران ستصبح جزءاً مقبوالً بشكل أكبر 

  .الدبلوماسية للشرق األوسط
ومة حماس بقطاع غزة، إن على العالم أن يدرك أن  حكفي حماد، نائب وزير الخارجية غازيويقول 

   . من هذه التغييراتالدوليحماس قد أجرت الكثير من التغييرات، ويجب أال يهرب المجتمع 
ورغم ذلك، فستكون هناك بعض الثوابت، فحتى حماس بعد اعتدالها لن تقبل بصراحة إسرائيل كما 

 نوايا حماس اآلن فياألسلحة، واإلسرائيليون يتشككون يطالبها العالم، ولن تقوم بتفكيك ترسانتها من 
، وأبدى الجديدة قد تجاهل أغلبه دعوات إسرائيل لعزل الحكومة الدوليغير أن المجتمع  .بشكل أكبر

  . تثبت أنها تغيرت بالفعللكي السماح لحماس فيرغبته 
 المريرة خالل حكمها ويقول مسئولو حماس ومحللون من خارجها، إن الحركة قد تعلمت بعض الدروس

 القطاع، في سبب صعاباً كثيرة الذيالمستمر منذ أربع سنوات لقطاع غزة، فهناك انطباع بأن الحصار 
 في أثرت العربي اجتاحت العالم التي على غزة قبل عامين إلى جانب الثورات اإلسرائيليوكذلك الهجوم 

  .طريقة تفكير حماس
  13/5/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   بالضفة دعما للمصالحة لحماساهرات تظ .12

تظاهر اآلالف من أنصار حركة حماس في عدة مدن بالضفة الغربية : وكاالت - الرحيم حسين عبد
وخرجت التظاهرات في كل من رام اهللا . دعما التفاق المصالحة الوطنية والمطالبة بسرعة تنفيذ بنوده

  .تصدي ألي جهة تحاول إفشال اتفاق المصالحةوتوعد قياديون في الحركة بال . والخليل وقلقيلية
  14/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  في ذكرى النكبة" الديمقراطية"اعتصام لـ: لبنان .13

 المتحدة األمم مقر أمام للنكبة باعتصام حاشد 63الذكرى الـ"  لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "أحيت 
 من وفعالياتللبنانية والفصائل الفلسطينية  ااألحزابفي وسط بيروت، شارك فيه عدد من ممثلي 

وتجمع المشاركون في االعتصام على بعد نحو كيلومتر من . المخيمات الفلسطينية وحشد من الفلسطينيين
  .، وساروا في تظاهرة حاشدة"سكوااأل"مبنى 

  14/5/2011النهار، بيروت، 
  

  وال الدول المانحة إلى حماستنياهو يريد آلية رقابة لضمان عدم تسرب أمن: مصادرإسرائيلية .14
قالت مصادر اسرائيلية ان ثالث نقاط مركزية ستهيمن على الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء : القدس

  .االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس األميركي يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري
ما لم تعترف ) حماس(لطة الفلسطينية مع حركة عدم شرعية االتفاق الذي أبرمته الس: وهذه النقاط تشمل

األخيرة بحق اسرائيل في الوجود، إقامة آلية رقابة للتأكد من أن األموال التي تحولها الدول المانحة الى 
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، ووجوب امتناع المجتمع الدولي عن تأييد الخطوة )حماس(السلطة الفلسطينية لن تتسرب الى حركة 
  . في شهر أيلول المقبلالفلسطينية االحادية بالدولة

وأشارت الى ان نتنياهو سيسعى لتسويق نفسه على انه شخص يريد السالم مع الفلسطينيين ولكنه سيقول 
وسيجدد مطالبته للفلسطينيين " على السالم مع اسرائيل) حماس(ولكن الفلسطينيين اختاروا السالم مع "
الحكومة على شتراط اللمجتمع الدولي با ومطالبة ا،"بالعودة الى المفاوضات بدون شروط مسبقة"

  .الفلسطينية الجديدة القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية قبل اي تعامل معها
  14/5/2011، األيام، رام اهللا

  
  لكن باإلمكان تهديدها سياسيا و دولة قوية ال يمكن تهديدها عسكريا"إسرائيل: "باراك .15

 عدد كبير من معع ااجتم خالل من اإلسرائيلي، إيهود باراك،قال وزير األ :الناصرة ـ زهير أندراوس
ينتهي بإعالن استقالل ) تسونامي سياسي(سفراء إسرائيل في العالم الذين عبروا عن مخاوفهم من 

  .فلسطين بدعم غالبية دول العالم في الخريف المقبل
 الحكومة ومن ضمنهم وزير وأوضح باراك خالل مقابلة اإلذاعة العبرية الرسمية أن جميع من في

الخارجية، يدركون جيدا أن تحركًا سياسيا يتم تحضيره في المحافل الدولية، تعلن فيه السلطة الفلسطينية 
وتابع قائالً إن إسرائيل دولة قوية ال يمكن تهديدها عسكريا، لكن . عن استقالل فلسطين من طرف واحد

وبحسب . ا أخذ زمام المبادرة بخطة سياسية جديدة لمنع ذلكباإلمكان تهديدها سياسيا، لذلك يجب علين
 حتى لو لم يكن له اي وزن ،فإن قرارا مثل هذا' يديعوت أحرونوت'السفراء وفق ما جاء في صحيفة 

وعدم تمرير القرار في مجلس األمن، يعني ) الفيتو(قانوني لحتمية استخدام الواليات المتحدة حق النقض 
 للفلسطينييناالنتصار المعنوي.  

  14/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  شيء إلى  سيدركون ان اإلعالن عن دولة لن يؤدي ونالفلسطيني :يالونإ .16
قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون إن إسرائيل تحاول إقناع دول في القارتين : القدس

مم المتحدة لإلعالن عن إقامة دولة األوروبية واألمريكية بمعارضة مشروع القرار المتوقع في األ
  .فلسطينية

أن يخيب أمل الفلسطينيين " :وقال ايالون في سياق منتدى يهودي عربي عقد في كفار سابا اليوم انه يتوقع
  ."حتى ولو أعلنت األمم المتحدة بناء على طلبهم عن إقامة دولة فلسطينية

ين سيدركون ان اإلعالن لن يؤدي إلى أي شيء واعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي أن الفلسطيني
مشيرا إلى اتصاالت تجريها إسرائيل إلقناع دول وصفها بالمتنورة في القارتين األوروبية واألمريكية 

  .بمعارضة مشروع القرار المتوقع في المنظمة الدولية
  13/5/2011، وكالة قدس نت

  
  الفلسطينية دولة ال يحذرون من اعتراف العالم بإسرائيليونقضاة  .17

 أمس الجمعة، من انعكاسات ،حذر عدد من كبارالقضاة اإلسرائيليين:  برهوم جرايسي-الناصرة 
اإلعالن الفلسطيني عن إقامة الدولة الفلسطينية على االحتالل وجيشه ومستوطناته في الضفة الغربية 

المستوطنين، بسبب والقدس المحتلة، محذرين من أنه ستتم مالحقة جنود االحتالل وضباطه وحتى 
  .تواجدهم غير الشرعي في دولة تقع تحت االحتالل

خبراء القانون الدولي ينقسمون بشأن معاني هذه الخطوة، بعضهم يؤمن "إن "  هآرتس"وقالوا لصحيفة 
بأنه في نهاية المطاف هذه خطوة إعالنية لن تؤثر كثيرا على ما يجري على االرض، بينما يؤمن 
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ي السياسي الذي يشغل بال رئيس الوزراء سيتقزم امام التسونامي القضائي الذي من آخرون بأن التسونام
  ".المقبل) اكتوبر(المتوقع إلسرائيل، مواطنيها وجنودها، ان يقفوا امامه ابتداء من شهر تشرين األول

 ويتفق معظم الخبراء على أن القانون الدولي سيعترف بفلسطين كدولة، وذلك النها تستجيب للشروط
حتى وإن كان في هذه اللحظة في (أرض محددة، سكان دائمون، حكم ناجع : االربعة الالزمة للدولة

  .وقدرة على اقامة العالقات مع دول اخرى) فقط من الضفة الغربية) أ(مناطق 
، فسيكون بوسعها ايضا )سبتمبر(إنه على فرض أن تعتبر فلسطين دولة ابتداء من أيلول " هآرتس"وتقول 
في مثل هذه الحالة، هناك من يحذر بأن . ع على اتفاقات منفصلة مع الدول، مثل االتفاقات التجاريةالتوقي

  .كل حاوية تصل إلى الحدود ويطلب الفاحصون اإلسرائيلية فتحها، فإنها تكون أزمة دبلوماسية محتملة
  14/5/2011، الغد، عمان

  
  لك مليار شيسرائيلية لتعزيز أمن المستوطنات بكلفةإ خطة: معاريف .18

العبرية في عددها الصادر أمس ان جهاز األمن في اسرائيل يقوم » معاريف« ذكرت صحيفة :رام اهللا
الى «هذه األيام بإعداد وبلورة خطة هي االولى من نوعها في تاريخ المشروع االستيطاني تهدف 

  .» تصل الى مليار شيقلتحصين وتعزيز أمن المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضفة الغربية بتكلفة
واضافت الصحيفة ان الجيش وضع خالل األيام القليلة الماضية وزارة الجيش في صورة متطلبات 

تهدف الى حماية المستوطنات بما فيها البؤر غير القانونية وذلك «الخطة وتكاليفها المالية، مؤكدا انها 
  .»على ضوء دروس وعبر مقتل المستوطنين في مستوطنة ايتمار

منذ عملية ايتمار يقوم ضباط في الجيش بالتعاون مع «ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني اسرائيلي قوله 
ضباط أمن المستوطنات بجوالت ميدانية لتحديد االحتياجات األمنية للمستوطنات في الضفة الغربية 

نطقة الوسطى بإعداد وتحديد نقاط الضعف فيها لتعزيزها، وفور انتهاء الدراسات األولية بدأت قيادة الم
  .»الخطط الشاملة لتعزيز أمن جميع المستوطنات في الضفة الغربية

وتتنوع مركبات الخطة األمنية وفقا لموقع واحتياجات كل مستوطنة وبؤرة استيطانية حيث ستحاط 
فيما ستنصب أجهزة رد ردارية حول البعض اآلخر يمكنها من رصد وتحديد » ذكي«بعضها بجدار أمني 

  .حركة أو تحركات حول المستوطنة وتحذير األجهزة األمنيةاية 
وستشمل الخطة ألول مرة تحصين وتعزيز أمن البؤر االستيطانية التي تصفها اسرائيل بغير القانونية ما 

  .يشير الى نية اسرائيل تثبت هذه البؤر وترسيمها كمستوطنات ثابتة
  14/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تعزز التأهب على حدود لبنان"سرائيلإ" :معاريف .19

الجيش االسرائيلي عزز قواته على "االسرائيلية ان " معاريف"نشرت صحيفة  : محمد هواش-رام اهللا 
الحدود الشمالية، تحسبا الجتياز متظاهرين الحدود غدا االحد، اذ سيصل آالف من الفلسطينيين واللبنانيين 

". مع لبنان الحياء يوم اقامة دولة اسرائيل كيوم النكبة الفلسطينيةالمتضامنين معهم الى منطقة الحدود 
وستنظم التظاهرات الفلسطينية في نقاط عدة على طول الحدود مع اسرائيل، ضمن امور اخرى في 

ودفعت االنباء عن الوصول المرتقب آلالف . منطقة مارون الراس، بوابة فاطمة ورأس الناقورة
نقل رسالة حازمة الى اللبنانيين عبر القوة الموقتة لالمم لاسرائيل الحدود مع على الفلسطينيين للتظاهر 

. ، مفادها ان الجيش االسرائيلي لن يحتمل اي مس بالجدار خالل التظاهرات"اليونيفيل"المتحدة في لبنان 
هرات فليتظاهروا قدر ما يشاؤون، لكننا لن نحتمل مسا بالجدار خالل التظا: "وقال مصدر عسكري كبير

بانه اذا كان مثل هذا المس، " اليونيفيل"نقلنا رسالة الى . او مسا ببنياتنا التحتية االمنية على طول الحدود
  ".سنعمل في المنطقة لمنع المس بالجدار ونأمل اال يكون تدهور. فسنرد بيد من حديد
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  14/5/2011، النهار، بيروت
  

  ن تؤمن سفن أسطول الحرية يهودية تهدد بمقاضاة شركات تأميمنظمات: يديعوت .20
، إن عدد منظمات يهودية، من بينها "يديعوت أحرنوت"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة

في الواليات المتحدة وكندا وأوروبا بعثت برسائل إلى " اإلرهاب"منظمات للمتضررين مما يسمى بـ
  .قبل بتأمين سفن أسطول الحريةشركات التأمين، بما في ذلك شركات تأمين في تركيا، تحذرها من أن ت

، ستكون على متن هذه "منظمات إرهابية"وتدعي هذه المنظمات أن ما يسميها االحتالل اإلسرائيلي 
أسلحة وذخيرة وأموال لحركة حماس في قطاع غزة، وهذا " تهريب"السفن، وأن هذه المنظمات ستحاول 

  .سيكون ذريعة لرفع دعاوى ضد هذه الشركات
  14/5/2011 ،الغد، عمان

  
   البقاء مبارك في منصبه "سرائيلإ"سرار محاوالت أ..الحداد على رحيله: اإلسرائيلياإلعالم  .21

نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تقريراً كشف للمرة األولى حالة الحداد التى تعيشها إسرائيل : القدس
صهيونياً "سرائيليين بأنه كان على زوال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى اعتبره معظم اإل

، ألنه أفضل حليف قدم لبالدهم خدمات جليلة، وكان صمام أمان لهم خالل سنوات حكمه "مخلصاً
  .الطويلة

وذكرت وسائل اإلعالم العبرية، وعلى رأسها صحيفة جيروزاليم بوست، أن حكومة تل أبيب برئاسة 
ك فى االحتفاظ بعرشه وعدم اإلطاحة به، ولكن بنيامين نتانياهو بذلت مجهودات خارقة لمساعدة مبار

 يناير أجهضت هذه الجهود، وأصبحت إسرائيل ومواطنوها يحاولون بصعوبة نسيان 25استمرار ثورة 
مبارك، ويحاولون أيضاً التأقلم مع الوضع الجديد فى مصر الذى أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لهم بعد نجاح 

  .الثورة
ى إلى أن الكثير من معارضى مبارك داخل وخارج مصر كانوا أيضاً يلقبونه وأشار اإلعالم اإلسرائيل

وينتقدونه بحدة، نظراً للدعم والوالء الذى حرص على إظهاره إلسرائيل طوال سنين، مع " الصهيونى"بـ
العلم بأن هذا اللقب يغضب المصريين وبعض اإلسرائيليين، ألن المصريين والعرب ينظرون إلى 

  .باعتبارها جريمة بشعة تلحق العار بصاحبها" صهيونى"ب الصهيونية ولق
وتناول اإلعالم العبرى، الجهود التى بذلها مبارك من أجل إسرائيل، ابتداء من تجاهله غضب المصريين 
من ممارسات إسرائيل بالمنطقة، وأقام عالقات سالم رائعة مع حكوماتها المتوالية وعزز التطبيع 

ا، كما أنه سمح لإلسرائيليين بالدخول إلى أى مكان فى مصر واالستمتاع والتعاون االقتصادى معه
بالسياحة فيها، وسهل عالقات ومصالح إسرائيل مع الدول العربية، وكان يحتقر من ينفذ عمليات مقاومة 

، بجانب جهوده فى تحرير الجندى اإلسرائيلى جلعاد "اإلرهابية"ضد اإلسرائيليين ويصف هذه العمليات بـ
  . سنوات3يط المختطف لدى حركة حماس منذ أكثر من شال

ومن أجل كل هذا، كانت إسرائيل تتحسر وهى ترى مبارك يجبر على الرحيل من منصبه، واعتبرت أن 
للدولة اليهودية التى عمل مبارك " خيانة"بأنها كانت " رحيله سريعاً"دعوة الرئيس األمريكى له بضرورة 

ذا قاطع إيران وشارك فى فرض الحصار اإلسرائيلى على قطاع غزة بسبب جاهداً للحفاظ على أمنها، له
مخاوف تل أبيب من حركة حماس التى اعتبرها مبارك تهديداً على حكمه إذا تحالفت مع جماعة اإلخوان 

  .المسلمين فى مصر
وأوضحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن بعض اإلسرائيليين يرفضون إطالق لقب صهيونى على 

رك، ألنهم يعتبرون أنه لقب عظيم ال يستحقه إال القليلين، ومبارك ليس من هؤالء بسبب عجزه فى مبا



  

  

 
 

  

            13 ص                                     2145:         العدد       14/5/2011 السبت :التاريخ

على " سالم بارد"للسالم مع تل أبيب، وفشله فى منعهم من فرض " كامب ديفيد"إقناع المصريين بمعاهدة 
  .إسرائيل، يخلو من أى عاطفة أو مشاعر

يزالون يقدرون مبارك بل ويحبونه، ألنه قوى عالقاته ورغم ذلك، فإن معظم الشعب اإلسرائيلى ال 
يرفضه المصريون وال يعترفون به، لذلك يغفر " سالم بارد"بإسرائيل، ودعم السالم معها، رغم أنه كان 

 عاماً من حكمه لمصر، باستثناء 30له اإلسرائيليون رفضه لزيارة بالدهم على مدار ما يقرب من 
يب عندما شارك فى مراسم تشييع رئيس الوزراء اإلسرائيلى األسبق إسحاق الزيارة التى فاجأ بها تل أب

 على يد أحد المتطرفين اليهود، وهى الزيارة التى لن تحتسب سواء من قبل 1995رابين الذى قتل عام 
  .اإلسرائيليين أو من قبل مبارك نفسه

  14/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  كيان في ذكرى النكبة يقرر رفع أعالم الالمغتصباتمجلس  .22
إطالق حملة لرفع األعالم  الصهيونية بعد غد األحد " مستوطنات السامرة"قرر ما يسمى مجلس : القدس

  .في مختلف أنحاء الضفة
رفع األعالم جاء بصفته ردا إسرائليا الئقًا على إحياء الفلسطينيين ذكرى ما " وقالت اإلذاعة العبرية إن 

  ".يصفونه بنكبتهم
ت أن متطوعين ومغتصبين من المستوطنات سيقومون بتوزيع األعالم على سكان بعض المدن وأضاف

  .الكبرى في هذه المناسبة
  13/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يحيون النكبة بمهرجان 48لسطينيو ف.. أرضكم بانتظاركم: لالجئين صالح  رائدالشيخ .23

-13، مساء الجمعة    1948سطينيي األراضي المحتلة عام     أحيا عشرات اآلالف من فل    : وكاالت/ كفر كنا 
نظمته الحركة  " العودة والبقاء "، الذكرى الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية خالل مهرجان بعنوان          5-2011

  .اإلسالمية في الداخل برئاسة الشيخ رائد صالح، على أرض ملعب بلدة كفركنا شمالي فلسطين المحتلة
ل المهرجان، األعالم المصرية والفلسطينية والليبية والتونسية، في مشهد يعبر عن           ورفع المشاركون خال  

ماهية المهرجان ورسالته التي تحمل روح تضامن فلسطينية مع الشعوب العربية المتحررة، وتلك التي ما               
  .زالت ثوراتها في أوجها

  أرضكم بانتظاركم 
نقـول  :"  الشيخ رائد صالح   48ألراضي المحتلة عام    وفي كلمة له، قال رئيس الحركة اإلسالمية داخل ا        

لكم أيها الالجئون من شعبنا الفلسطيني نحن بانتظاركم، أرضكم بانتظـاركم، بيـوتكم فـي انتظـاركم،                 
وشدد على تمـسك الـشعب    ".مقدساتكم بانتظاركم، تينكم وزيتونكم بانتظاركم، بحركم ونهركم بانتظاركم     

نؤكدها للصديق والعدو للقريب والبعيد ونقولها حق العودة أقـوى  :" الفلسطيني بحق العودة، ومضى يقول 
من كل الحدود، حق العودة أقوى من كل الحواجز، حق العودة أقوى من كل السجون، وأقوى مـن كـل           

  ".السالسل والقيود والحصار
ـ      "وبارك الشيخ صالح المصالحة الفلسطينية، مضيفاً أن         ين فـي   هذه المصالحة ستفرح الشهيد أحمد ياس

قبره، وستفرح الشهيد ياسر عرفات في قبره، وستدخل السرور على قلب كل أسير من أسـرى الحريـة                  
، موضحاً أن المصالحة جاءت في وقتها لتجسد وحدة القيادة مع الفـصائل             "وكل أسيرة من أسرى الحرية    

سطينية هي صمام األمـان     إننا نطمح أن تكون هذه المصالحة الفل      : " وتابع قائالً  .مع الجماهير الفلسطينية  
لكل الثوابت الفلسطينية، هي صمام األمان نحو القدس الشريف وعزتها ونحو المسجد األقصى وعزتـه،               

  ".ولن يكون ذلك إال بزوال االحتالل اإلسرائيلي غير مأسوف عليه
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يـا  " :ودعا الشعوب العربية الثائرة إلى مواصلة تحركاتها المناصرة لحقوق الشعب الفلـسطيني، وقـال             
عالمنا العربي في كل مكان على بركة اهللا تقدم في حشودك، تقدم في زحفك، تقدم في غضبك، تقدم فـي                    

  ".ثورتك، تقدم وعما قريب زحفك وحشودك سنلتقي بها في ساحات المسجد األقصى المبارك
 14/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   ديارهمإلىنؤكد على حق الالجئين بالعودة : الشيخ عكرمة صبري .24

 العليا خالل مهرجان بقاء وعودة في كفر كنا شقي الحركة اإلسالميةهنأ الشيخ عكرمة رئيس الهيئة 
 الجهود الخيرة التي أثمرت في تقارب  اللحمة مباركاًإعادة على توافقهما وتنسيقهما نحو اإلسالمية

 النكبة لهي مهمة لألجيال ن مثل هذه اللقاءات السنوية في ذكرىأ"وأكد الشيخ عكرمة  .وجهات النظر
 المناهج المفروضة في أنالصاعدة التي تجهل الكثير عن أحداث النكبة وتاريخ وجغرافية فلسطين مشيرا 

ننا نؤكد على حق الالجئين بالعودة إ" :وأضاف". المدارس ال تتناول هذا الموضوع بموضوعية وأمانة
 مشكلة الالجئين بكل الوسائل، فعدد الالجئين قد  يذيبأن ديارهم وهذا حق شرعي، واالحتالل يحاول إلى

  ". الشتاتأو ماليين سواء في فلسطين 6زاد وفاق 
  13/5/2011، 48و يموقع فلسطين

  
   االنقسام كي تلهي الشعب الفلسطينيأحدثت اإلسرائيلية المؤسسة: محمد زيدان .25

ني في كلمته في مهرجان بقاء رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطي، قال السيد محمد زيدان
 في ذكرى النكبة التي حلت األلوف عشرات أمام الحشود الكبيرة أمامينتابني ونحن نقف  :وعودة

 نحن نعيش في ظرف متغير ومتسارع وهناك من األمةبالفلسطينيين وفي ظل الواقع الذي حل في هذه 
 تعصف بشعبنا الفلسطيني أنة التي كادت  الشعب الفلسطيني انتهى والواقع غير ذلك فهذه الفتنأنتوهم 
  . هذه الفتنة كي تلهي الشعب الفلسطينيأحدثت المؤسسة اإلسرائيلية هذه التي أن على قناعة أقول

  13/5/2011، 48و يموقع فلسطين
  

   والمعتقلين خالل مواجهات عنيفة في جمعة النفير بالقدسالجرحىعشرات شهيد و .26
وعن  ،عيسى الشرباتي، و نائل موسىنقالً عن مراسليها، 14/5/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا،نشرت 

 أمس بجروح مختلفة خالل مواجهات مع قوات أصيبوا  الفلسطينيين عشرات المواطنين، أنوكاالتال
  . للنكبة التي تصادف غدا63ً الذكرى الـ إحياءاالحتالل تركزت في مدينة القدس المحتلة وذلك لمناسبة 

 وشهدت مواجهات واشتباكات عنيفة بالحجارة بين "النفير"اء مدينة القدس في جمعة فقد انتفضت أحي
 أحياء في واندلعت المواجهات خصوصاً.  واعتقال العشراتإصابة إلى أدىالشبان وقوات االحتالل ما 

وقالت مصادر . سلوان وراس العامود والعيسوية ومخيم شعفاط والطور وباب حطة داخل البلدة القديمة
 نزيف إلى أدى بعيار ناري في بطنه أصيب)  عاما16( الفتى ميالد سعيد عياش إن"بية فلسطينية ط

 الشارع الرئيسي بالحجارة وأغلقواوفي حي الطور أضرم شبان النيران في سيارة إسرائيلية، . داخلي
  .عتقالً م34وقالت الناطقة باسم شرطة االحتالل إن عدد المعتقلين أمس بلغ  .وحاويات النفايات

 مشددة على دخول المصلين إلى الحرم القدسي الشريف وكثفت انتشارها وفرضت شرطة االحتالل قيوداً
  .في محيط المسجد وفي األحياء الفلسطينية بالمدينة وعلى مداخلها

 مصل 8000تمكن نحو " القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة فرانس برس أوقافمن جهته قال مدير 
  .")أمس(ة في المسجد األقصى اليوم فلسطيني من الصال
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 صباح اليوم السبت في مستشفى المقاصد في  أنه أعلن14/5/2011، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
القدس نبأ استشهاد الشاب ميالد عياش من حي سويح في سلوان والذي كان قد أصيب في مواجهات أمس 

  .س العاموداالجمعة في ر
  

  بية تجري على قدم وساق إلحياء ذكرى النكبة الغرالضفةاالستعدادات في  .27
مخطط . مايو/  أيار15 وضع فلسطينيو الضفة الغربية مخططهم للتحرك في :فادي أبو سعدى -رام اهللا 

يحمل الكثير من الدالالت، لعل أبرزها حين سيتقدم كبار السن من الجيلين األول والثاني للنكبة، ليسلموا 
 على مدخل مخيم عايدة لالجئين "بوابة العودة"م للجيل الجديد أمام وثائق األراضي ومفاتيح بيوته

 "الالجئين"ليس هذا وحسب، بل سيحرقون أيضاً بطاقات . الفلسطينيين إلى الشمال من مدينة بيت لحم
من حقنا العودة " التي وزعت عليهم آنذاك، إليصال رسالة مفادها أن "الخيام"الخاصة بوكالة الغوث، و

 على "لقبر راحيل"مخيم عايدة لالجئين مالصق . " عاماً من اللجوء والتشرد63"، ويكفينا "اإلى بالدن
هناك سيحمل الالجئون القرار . المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم مع القدس، حيث أقيم الجدار الفاصل

ء الذكرى هكذا انطلقت وستتواصل فعاليات إحيا.  الخاص بهم، وسيكتبون مقتطفات منه على الجدار194
الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية، في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية دون استثناء، مسيرات بعد 
صالة الجمعة، تجمعات في مراكز المدن، وعلى مداخل القرى والمخيمات، وتنظيم مسيرات واعتصامات 

ابلس، طولكرم، قلقيلية، أريحا، الخليل، في رام اهللا، بيت لحم، القدس، ن. حاشدة أمام مقار وكالة األونروا
جنين، سلفيت وطوباس وكل القرى والمخيمات، وزعت دعوات للمشاركة في فعاليات النكبة، تطالب 
أهالي الضفة الغربية باالنطالق في مسيرات سلمية حاشدة تجاه المستوطنات والحواجز العسكرية 

  . اإلسرائيلية القريبة منهم
  14/5/2011األخبار، بيروت، 

  
  63  عشية ذكرى النكبة الـ"إسرائيل" للزحف على ودعواتصلوات ومظاهرات  .28

استجاب مئات آالف الفلسطينيين والعرب، أمس، إلى دعوات شبابية ومؤسسات :  كفاح زبون- رام اهللا
تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين، ألداء صلوات مليونية، أمس، في مساجد في فلسطين والدول العربية، 

  . غدا63ً ليوم الزحف إلى فلسطين، في ذكرى النكبة الـاستعداداً
 من تحول هذه الدعوات إلى ورفعت الشرطة بفلسطين ودول التماس العربية حالة التأهب، تحسباً

  ." لحلم العودةتحقيقاً"، 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة مسيرات زحف إلى الحدود مع 
لجيش اإلسرائيلي، أمس، على حواجز عسكرية في الضفة الغربية، وفي وتفجرت مواجهات محدودة مع ا

  .القدس نفسها بعد أداء صالة الجمعة، أمس، وأدى ذلك إلى اعتقاالت وإصابات في صفوف الفلسطينيين
، تجمع أمس آالف في ميدان التحرير بمصر، وغور "الشعب يريد العودة إلى فلسطين"وتحت شعار 

  .ين في لبناناألردن ومخيمات الالجئ
ودعا آخرون إلى استغالل هذا اليوم إلعالن انتفاضة ثالثة، وتبنى ذلك بعض الفصائل الفلسطينية، ومن 

ووضع موقع المركز الفلسطيني لإلعالم التابع للحركة، أمس، ساعة تعد بشكل عكسي . بينها حماس
  .لثة غدااأليام والساعات والدقائق والثواني المتبقية إلطالق االنتفاضة الثا

وحسب اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، فإن الفعاليات ستتركز هذا العام في قلب مدينة رام اهللا، 
ودعت اللجنة القتصار هذه الفعالية على ذلك، خالفا . وستتزامن مع مسيرة مركزية وسط مدينة غزة

  .لدعوات حمالت شبابية مختلفة إلحياء الذكرى بمسيرات الزحف
  .قول المسؤولون الفلسطينيون إن مسيرات الزحف نحو نقاط التماس تحتوي على محاذير خطيرةوي

  14/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   العودة تبدأ األحد وتنتهي في يافا وحيفا واللد والرملة والمجدلمسيرة :اللجنة التحضيرية .29

، الخميس 1948سطينية المحتلة عام أعلنت اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة إلى المدن والقرى الفل
 األحد، حاثة كافة أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار يومالماضي، جدول فعاليات المسيرة التي ستنطلق 

 من مايو وتنتهي بإذن 15إن فعاليات مسيرة العودة تبدأ غداً األحد : "وقالت اللجنة. العالم للمشاركة فيها
وأوضحت أن مسيرة العودة تتكون من أربع مراحل وهي ". والمجدلاهللا في يافا وحيفا واللد والرملة 

 ويتم خالله توجه الالجئين من أماكن إقامتهم المؤقتة وتجمعهم في أقرب نقطة االعتصام ويبدأ غداً
حدودية آمنة مع فلسطين، ويكون االنطالق من غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا واألردن 

إن جموع : "وقالت. "عتصام لمدة أسابيع أو أشهر حسب ما تقتضي الضرورةومصر، ويستمر هذا اال
الالجئين ستتقدم بشكل سلمي تجاه الحدود مع فلسطين، ويستمر هذا التقدم لغاية وصول هذه الجموع إلى 

ستعبر الجموع بحركة : "وأضاف". أقرب نقطة ممكنه مع الحدود الفعلية بما ال يتجاوز أمتاراً معدودة
 منظمة الحدود تجاه فلسطين مع احتفاظ بأقصى درجات ضبط النفس تجاه أي ردة فعل عنيفة من سلمية

وسيتوجه كل الجئ إلى قريته أو مدينته أو أرضه التي ". قبل جيش االحتالل أو أي محاولة لقمع المسيرة
األمر طرد منها، وإن تعذر ذلك يتوجه الالجئون إلى أقرب نقطة ممكنة داخل فلسطين، وإن لزم 

  ." داخل حدود فلسطين لحين السماح لهم بالرجوع إلى قراهم ومدنهم التي طردوا منهااالعتصام مجدداً
  13/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  نساء فلسطينيات أمام اإلسكوا تحاكي مشهد التهجيرل مسيرة: بيروت .30

فعن فوق رؤوسهن صررا وقفت أمس، نساء فلسطينيات أمام بيت األمم المتحدة في وسط بيروت، ور
، في 63متفاوتة األحجام، في مشهد يحاكي مشهد التهجير القسري ألسر فلسطين من أرضهم، قبل 

أمام اإلسكوا، كانت النساء تشاركن في اعتصام ومسيرة نظّمتها . 1948الخامس عشر من أيار العام 
م المتحدة، تسلمها باقر آدم من مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تم خاللها تسليم مذكّرة لألم

 عاما على النكبة، ال تزال قرارات 63بعد "وحملت المذكرة تذكيرا بأنه . الجبهة في بيروت علي فيصل
األمم المتحدة المؤكدة على حق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وتعويضهم عما أصابهم 

 ورفض جميع مخططات 194تمسك بحق العودة وفقاً للقرار ال"، وجددت المذكرة "من ضرر، معطلة
كما سلمت مذكرة حول الحقوق ". التوطين والتهجير والتمسك باألونروا باعتبارها أحد مكونات العودة

ما زال "ولفتت المذكرة أنه .  للشعب الفلسطيني في لبنان لممثل رئيس مجلس النواب نبيه برياإلنسانية
وقد .  لبنان غير مقنن بمراسيم وقوانين تحدد حقوق الفلسطينيين، السيما حق العملالوجود الفلسطيني في

 العمل وتجاهل حقوق إجازةأبقى قانون العمل الجديد على التمييز بحق الفلسطيني، وذلك من خالل 
  ".العاملين في المهن الحرة، إضافة إلى حق التملك وإعادة إعمار مخيم نهر البارد
  14/5/2011فير، بيروت، الس

  
  مسيرة العودة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة: منظمة ثابت .31

إلى الديار والممتلكات " أكدت منظمة ثابت لحق العودة تمسكها بحق الشعب الفلسطيني بالعودة :بيروت
وقالت المنظمة، ومقرها العاصمة اللبنانية  ".1948التي تم طرد الفلسطينيين منها إبان النكبة في العام 

 إن مسيرة العودة لهذا العام تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة من مراحل الصراع مع العدو بيروت،
الصهيوني، على اعتبار أن مشاركة الجموع الغفيرة من مختلف دول العالم بالمسيرة، يشكل ضربة 
قاصمة للمشروع الصهيوني الذي يراهن على تذويب الالجئين في المجتمعات األخرى وعلى موت الكبار 

  .سيان الصغار لقضية الالجئين وحق العودة ومحو الذاكرةون
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أصبحوا على بعد أمتار من " أن الالجئين الفلسطينيين 13/5وأكدت المنظمة، في بيان لها يوم الجمعة 
 من يهود كندا %85"وقال البيان إن  ،"العودة، وأن المحتل أصبح على بعد أمتار من الهجرة المعاكسة

 من المهاجرين الروس يرفضون البقاء في دولة %72 و 2010حتى نهاية ) إسرائيل(هاجروا من 
االحتالل، ووكالة االستخبارات األمريكية تتحدث عن أن مليوني إسرائيلي متوقع نزوحهم إلى أمريكا 

 ألف 500 سنة قادمة، وأن مليون ونصف المليون إسرائيلي متوقع نزوحهم إلى أوروبا و 15خالل 
وازات سفر أمريكية، ونسبة المتهربين من الخدمة اإللزامية في الجيش قد ارتفعت إسرائيلي يعيشون بج

، وأن سنة 2010 في سنة %44 إلى %32 عند الذكور، وعند اإلناث من %25.8 إلى %18.2من 
  ". ستكون سنة التساوي في اإلعداد بين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية واليهود2017

االحتالل إلى زوال، وأنها "أبرزها، كما قالت، أن " التي لن تتغير"د من الحقائق وأكدت ثابت على عد
مسيرة العودة تعني التمسك بحق العودة ورفض التوطين، وأن هذا الحق غير قابل للتصرف من أي 

 على ورق، وأن مخيمات  وسيبقى حبراًجهة، وأن كل اتفاق على إسقاط حق العودة باطل قانوناً
وشددت على ضرورة توفير الحقوق المدنية  ".جئين هي محطة على طريق العودةوتجمعات الال

على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة واإلسراع في إعادة "واالجتماعية لالجئين في لبنان، 
  ".إعمار مخيم نهر البارد وعودة الالجئين المهجرين في أسرع وقت ممكن

  13/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "تحول في مسار الصراع مع العدو"مسيرة العودة : حملة نصرة فلسطين والعراق .32
في لبنان تأييدها لمسيرة العودة إلى فلسطين من " الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق" أكدت :بيروت

 تحول نقطة" المحاذية لفلسطين المحتلة ومن داخل فلسطين نفسها، ووصفتها بأنها األقطارلبنان وكل 
  صدر عنها بيانت الحملة فيوأكد ".جديدة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني وكل حلفائه وداعميه

أن مسيرة العودة تشكل تصويباً لبوصلة النضال في األمة باتجاه قضيتها المركزية وتصحيحاً ألي مسار 
  .يحاول صرف االنظار عن المعركة مع العدو

  13/5/2011قدس برس، 
  

   شعبية ضد الجدار واالستيطانمسيراتعشرات في إصابة ال .33
 أهالي قرية ، أن منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/5/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

 مرحلة تشريد لألذهان أمس، ذكرى النكبة على طريقتهم الشعبية التي تعيد وابلعين غرب رام اهللا أحي
، وهو عدد 63ديارهم، من خالل نصب مفتاح كبير كتب عليه الرقم وتهجير مئات آالف الفلسطينيين من 

السنوات التي مرت على النكبة، في حين شاركت عربة كارو يركب عليها أطفال وكبار سن يلبسون 
 المسيرة اندلعت مواجهات بين أعقابوفي  .الزي الفلسطيني ومعهم أمتعتهم، وأنهم عائدون إلى ديارهم

 ومعهم نشطاء سالم ومتضامنون أجانب، وقوات االحتالل، ما أدى إلى إصابة المشاركين الفلسطينيين
  .ثالثة متظاهرين بجروح في حين أصيب العشرات باالختناق الشديد من الغاز المسيل للدموع

وهاجمت قوات االحتالل مسيرة النكبة والعودة في قرية النبي صالح بقنابل الغاز والصوت والرصاص 
  . أدى إلى إصابة متضامن أمريكي بقنبلة غاز في رأسه فقد على أثرها وعيهالمطاطي والحي، ما

  .واحتشد المئات من أهالي نعلين المجاورة بالقرب من الجدار وأقاموا صالة الجمعة تحت أشجار الزيتون
 وا متظاهراً أصيب36 ،حسن عبد الجوادنقالً عن مراسلها في  14/5/2011 رام اهللا، األيام،وأضافت 

 بحاالت اختناق بالغاز، خالل اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على تظاهرة ضد الجدار والتوسع أمس،
  .االستيطاني في قرية المعصرة، نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في المحافظة
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  تنتظر رد الحكومة لتنظيم فعالياتها ضد الحزام األمني" الحملة الشعبية: "غزة .34

انتقد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني اإلسرائيلي بقطاع غزة محمود  :نكتب فايز أبو عو
 على مراسالتها، لرفع حظر تنظيم فعالياتها السلمية ضد ما يسمى في قطاع غزةالزق عدم رد الحكومة 

 لأليام وقال الزق .بالحزام األمني الذي تفرضه سلطات االحتالل على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع
كنا نأمل من الحكومة المقالة ممثلة بوزارة داخليتها، بعد أن سادت أجواء المصالحة وإنهاء االنقسام، "

الرد السريع على كتبنا واتصاالتنا، للسماح لنا بتنظيم مثل هذه الفعاليات الموجهة باألساس ضد االحتالل 
 500لقاطنين هناك من التواجد ضمن الذي ما انفك لحظة عن حرمان آالف المزارعين والمواطنين ا

  ".متر، انطالقا من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، بل وإطالق النار عليهم
  14/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
  قوات االحتالل تجرف أراضي زراعية خالل توغل جنوب غزة .35

لله إطالق نار كثيف نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس توغالً برياً تخ:  أشرف الهور-غزة 
وذكرت مصادر  .صوب منازل المواطنين القاطنين إلى الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

 متر داخل أراضي بلدة 400فلسطينية أن عدة دبابات وتحت غطاء جوي توغلت فجراً لمسافة تزيد عن 
  .القرارة شرق خانيونس

  14/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ل الشيخ علي أبو شيخة على خلفية التحريض على االعتكاف داخل األقصى تعتق"إسرائيل" .36
، مستشار الحركة 12/5 الخميس يوم اعتقلت قوات من الشرطة اإلسرائيلية مساء :القدس المحتلة

 شيخة، وذلك أثناء عودته من أبو في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس واألقصى الشيخ علي اإلسالمية
 الشيخ رائد صالح، وذلك على خلفية تحريضه لالعتكاف اإلسالمية رئيس الحركة مدينة القدس بصحبة

  .داخل األقصى
  13/5/2011قدس برس، 

  
   عروساً من ذوي اإلعاقة46 الجماعي األول لـ بالعرساالحتفال : نابلس .37

 عروساً من ذوي 46نظم في مدينة نابلس، مساء أول من أمس، العرس الجماعي األول لـ : جنين
اقة، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من اإلمارات، وبإشراف هيئة األعمال اإلع

  .الخيرية اإلماراتية
  14/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
   شاحنات أدوية لنقلها إلى غزةثالثيتسلم  المصريالهالل األحمر  .38

دمة من جمعية أنصار السنة  شاحنات أدوية مق3، بشمال سيناء، اليوم المصريتسلم الهالل األحمر 
وقال مصدر مطلع، إنه سيتم إدخال شحنة األدوية للقطاع  . ألف جنيه350المحمدية، وتقدر قيمتها بـ

  .الفلسطينيفور فتح المعبر وتسليمها للهالل األحمر 
  14/5/2011اليوم السابع، القاهرة، 

  
   قطعة أثرية تروي حياة فلسطين ما قبل النكبة3000 .39
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في " قديثا"إلى متحفه، تكبر فرحة ابن )  عاما74ً(ع كل قطعة جديدة يضيفها محمود دكّور م: حسين سعد
 نازحاً نحو الجنوب 1948، قسراً في العام "وبيوت الكدان والطين"قضاء صفد، الذي ترك أزقة بلدته، 

ن أبا أدهم إلى جمع دفع عشق فلسطي. يعتبر أبو أدهم أنه أدى بذلك قسماً من واجبه تجاه فلسطين. اللبناني
وكان . تراثها، ليضم في متحفه كل ما يمتّ بصلة إلى ما قبل النكبة، ولكل قطعة في متحفه حكاية يرويها

دكّور قد أنشأ متحفه إلى جوار منزله، قبل نحو عشرين عاماً، في محلة المعشوق إلى الشرق من مدينة 
ديمة، واألواني النحاسية، والمطرزات، وفساتين وفي المتحف حكايات ترويها النقود المعدنية الق. صور

وصوالً إلى قفل سجن عكا، ... األعراس والكوفيات، وعقود بيع وشراء األراضي، وأدوات الفالحين،
 30 ألف كتاب، وأكثر من 13ملحقاً بالمتحف خالل عقدين من الزمن مكتبة ضخمة تضم أكثر من 

  .حوثهمدورية مكتملة، يلجأ إليها الطالب إلتمام ب
ومن بين مقتنيات متحف دكّور عملة معدنية رومانية عمرها أكثر من ألفي سنة استعملت في فلسطين، 

لجنة "وحصل عليها عن طريق شقيقته التي تعيش داخل الخط األخضر، وشعار معدني يحمل اسم 
عالية المرأة ، ما يدل على ف1938، ورسم لقبة األقصى يعود إلى العام "السيدات العربيات في القدس
 عاما، 150وفي المتحف قفل سجن عكا، وعقود شراء وبيع يتعدى عمرها . الفلسطينية والمقدسية تحديداً

، وهو يحمل صورة الملك جورج السادس من ناحية 1945ونيشان الشرطة الفلسطينية يعود لسنة 
جموعة كاملة من النقود وصورة لمالك يمثل شعار الشرطة الفلسطينية من ناحية أخرى، باإلضافة إلى م

... ، ومجموعتين من النقود الورقية، ومحمصة بن قديمة1946 و1927المعدنية صكّت بين العامين 
  ".يشهد على كيل العالم بمكيالين"وميزان تراثي 

  14/5/2011فير، بيروت، الس
  

  "حق العودة"األغوار للتأكيد على بان وبلدة الكرامة سيرات في عمم: االردن .40
 للنكبة 63أحيت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية األردنية امس الذكرى الـ :  نبيل غيشان-عمان 

األولى من المحافظات باتجاه بلدة الكرامة في االغوار على مقربة من نهر : الفلسطينية، ونظمت مسيرتين
جامع الحسيني وسط االردن الفاصل مع االراضي الفلسطينية المحتلة، والثانية في عمان خرجت من ال

  .»الشعب يريد تحرير فلسطين«عمان بهتاف واحد عو 
وفي مكان مرتفع مقابل االراضي المحتلة، رفعت اللجان الحزبية والشعبية والنقابية المنظمة للفعالية 
جدارية قماشية ضخمة احتوت على ميثاق حق العودة، فيما اصطف آالالف من أجل التوقيع عليها 

  . التي هجر منها في فلسطينووضع اسم القرية
 ألف شخص، وتولت لجان شبابية تنظيم عملية 20 الى 15وقدرت اللجان المنظمة أعداد المشاركين بين 

السير المزدحم، فيما اكد آخرون ان قوات االمن قدمت تسهيالت كبيرة إلنجاح المسيرة التي جاءت بعد 
ن يعترف بدولة فلسطينية من دون إقرار حق ل«تصريحات لرئيس الوزراء معروف البخيت بأن االردن 

  .»العودة وتعويض الالجئين
واقيم مهرجان خطابي كان أول المتحدثين فيه نقيب الصيادلة محمد العبابنة، ملقياً كلمة باسم اللجان 
الحزبية والنقابية والشعبية، وداعياً الى اسناد الالجئين ودعمهم من اجل الوصول الى تحقيق عودتهم الى 

  .راضيهم وبيوتهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسأ
حمزة منصور كلمة أكد فيها اهمية التجمع في بلدة » جبهة العمل االسالمي«وألقى األمين العام لحزب 

، وطلب من الالجئين عدم االلتفات الى »التي لقنت الجيش االسرائيلي درساً لن ينساه«الكرامة الحدودية 
  .الم، داعياً اياهم الى التمسك بحق عودتهم واقامة دولتهم المستقلةدعوات االستس
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الشعب يريد «وفي عمان، انطلقت مسيرة بعد صالة الجمعة أمس من ساحة الجامع الحسيني بهتاف واحد 
 شخص يتقدمهم قادة احزاب المعارضة ورفع المشاركون العلمين 700، وبحضور »تحرير فلسطين

  .فتات تؤكد التمسك بحق العودة ورفض كل مؤامرات الوطن البديلاالردني والفلسطيني وال
والقى االمين العام لحزب الجبهة االردنية الموحدة امجد هزاع المجالي كلمة اكدت حق العودة واقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ورفض كل الدعوات والمؤامرات االسرائيلية الرامية الى احتقان 

  .االمة العربية
وأصدرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة فرع االردن بياناً اكدت فيه وجود خمسة ماليين فلسطيني 

وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل «يحملون اسم الجىء ولهم ارقام في سجالت األمم المتحدة و
لمشروعة، وعلى ، ودعت اللجنة الى إسناد الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه ا)اونروا(» الالجئين

  .رأسها عودته الى دياره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
  14/5/2011، الحياة، لندن

  
  ة إلعادة فتح مكتب غزترتيباتالقاهرة تنفي وجود  .41

نفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى ما تردد عن إعادة فـتح مـصر              :  أحمد ربيع  -القاهرة  
واعتبرت المصادر فيما نشر حـول      .  في الوقت الراهن، أو إرسال وفد أمني إلى القطاع         مكتبها في غزة  

ال أساس له من الصحة، وأنها مجرد اجتهادات صـحفية،          " فتح مكتب غزة وإرسال وفد أمني     "هذا األمر   
ه مـن   وقالت إن األولوية في الوقت الراهن هي البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، وما تضمن              

خطوات وإجراءات، على رأسها تشكيل حكومة تكنوقراط لقيادة المرحلة المقبلـة إلـى حـين إجـراء                 
وكشفت المصادر عن أن مهمة وفدي حركتي حماس وفـتح إلـى            . االنتخابات التشريعية خالل فترة عام    

ـ               ات برعايـة   القاهرة االثنين المقبل، والتي ستستغرق عدة أيام تتركز على هذه القضية والبـدء بمفاوض
  . مصرية لتنفيذ االتفاق

وأغلقت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين، حتى مـساء اليـوم                 
وأكد مصدر مصري مسؤول في المعبر أنه سيتم استئناف العمل في المعبر اعتبارا من صـباح                . السبت

ـ       وفي غضون ذلك بدأت أعداد غفيرة من الشباب       . غد األحد  يـوم  " المصري المشارك فيما يعـرف بـ
 مايو والذي يوافق ذكـرى النكبـة الفلـسطينية، يـوم     15المقرر في " الزحف نحو األراضي الفلسطينية   

  . اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل، في الوصول إلى شبه جزيرة سيناء، وقبل الموعد المحدد بثالثة أيام
 شخصا منذ إعادة فتحه بعـد       495 ألفا و  30معبر رفح بلغ    يشار إلى أن عدد العابرين على كال اتجاهي         

 من الطلبة وحملة اإلقامـة، وعـدد مـن    135 ألفا و15أحداث الثورة المصرية، حيث وصل إلى مصر       
 شخـصا مـن     360 ألفـا و   15وفي المقابل، غادر مصر إلى قطاع غزة        .. المرضى والحاالت اإلنسانية  

  . بعد الشفاء، والطلبة والعاملين في الخارجالمعتمرين والعالقين من المرضى العائدين
  14/5/2011الشرق، الدوحة، 

  
  " ليست منظمة ارهابيةحماس" :أردوغان .42

بتـصريح  " بلومبيرغ"غان في مقابلة تلفزيونية لتلفزيون      وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرد      
تعمل على حماية بالدهـا     إن حماس ليست منظمة ارهابية وانما هي حزب سياسي وحركة مقاومة            :"مفاده

غان في الحديث عن المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها           ووأعرب أرد . "من المحتل 
طيلت فترة رئاستي للـوزراء     . إن هذه األيام هي ما كنا ننتظره منذ سنين        " :حركة فتح وحماس حيث قال    

ونحن سعيدون جدا لرؤيتنا ذلـك      . كنت احاول جاهدا عبر سنين للجمع بين فتح وحماس والتوفيق بينهما          
  ".يتحقق
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إنني ال أرى حماس منظمـة      : دعوني أقول لكم بصراحة   :" وقال أردوغان في الحديث عن حركة حماس        
ة، ففي الواقع فهي منظمة ظهرت كحزب سياسي وحركة مقاومة تحاول الدفاع عن حقوق بالدهـا                ارهابي

النستطيع أن نصنفها ضمن المنظمات االرهابية فهي حركة دخلت االنتخابـات ونجحـت             . من االحتالل 
فيها، ولها وزراء وحكومة ولكن اسرائيل اعتقلت رئيس البرلمان وعددا من أعضاء المجلس التـشريعي               

كيف يمكن لهذه الحركة ان تكون منظمة ارهابية؟ تدخل         .  نائبا معتقال في سجون اسرائيل     35فهناك حاليا   
ان اعتبار هذه الحركة منظمة ارهابيـة هـو       . االنتخابات بكل ديمقراطية ثم يحدث لها ما يحدث بعد ذلك         

عن شـعب غـزة،     غان على ضرورة رفع الحصار      وفي الوقت نفسه أكد أرد    ". اهانة لكل شعب فلسطين   
  .واستجابة اسرائيل في تقديم اعتذار رسمي عن اعتداءها على سفينة مرمرة

 13/5/2011، أخبار العالم
  

  أخطرها موضوع تشكيل األجهزة األمنية  تواجه تحديات كبيرةالفلسطينية المصالحة: صبيح .43
ين السفير محمد صبيح إن     قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسط       :  أحمد ربيع  -القاهرة  

اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة تواجهه تحديات كبيرة خالل الفترة المقبلة، معتبرا فيما هـو آت أكثـر                 
  . تحديا أمام المصالحة، وأن أخطرها موضوع تشكيل األجهزة األمنية

ية، بمواصـلة   واعتبر أن هذه مسؤولية الدور المصري لمواصلة ما بدأه وما أنجزه في شأن هذه القـض               
جهودها مع األطراف الفلسطينية، خاصة حركتي فتح وحماس، وأن هذا الدور والجهد المـصري مـن                

  . الطبيعي أنه سوف يتواصل ويستمر حتى إجراء االنتخابات الفلسطينية
واعتبر صبيح في تصريحات له على هامش ندوة عقدت بالقاهرة تناولت مستقبل المصالحة الفلـسطينية               

ماس قد طرأ عليه تغيير كبير في شأن قضية المصالحة، فيما أرجع ذلك إلى موقف جماعـة                 أن موقف ح  
اإلخوان المسلمين المصرية التي أوحت إلى الحركة ضرورة التوقيع على االتفاق الذي رعته مصر فـي                

  . ظل عهدها الجديد وثورتها المباركة
 معابر  6"  في إطار فتح جميع المعابر       وتعرض صبيح لمسألة فتح معبر رفح مؤكداً على ضرورة أن يتم          

والتي تشمل بيت حانون وكرم أبو سالم وغيرها، ووفقا العتبارات قانونية وسياسية وأمنية، الفتا إلـى                " 
أنه ال يتعين أن تتحمل مصر وحدها مسؤولية المعبر وعبء قطاع غزة مثلما خطط شارون قبل سنوات                 

  . بإعالنه االنسحاب من طرف واحد من القطاع
واعتبر أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، فيما لم يستبعد أن تقدم حكومة إسرائيل المتطرفـة بزعامـة                   

  .نتنياهو على تنفيذ عمليات اغتيال واسعة من أجل إجهاض المصالحة وإفشال االتفاق
  14/5/2011، الشرق، الدوحة

  
  ة الثالثة فى ميدان التحرير لدعم  االنتفاضة الفلسطينياآلالفعشرات : مصر .44

جمعـة  «احتشد عشرات اآلالف، أمس، فى ميدان التحرير بالقاهرة والعديد من المحافظات، فى مليونية              
التصدى لمحاوالت إجهـاض     ، داعين إلى  »دعم االنتفاضة الفلسطينية  «و» الوحدة الوطنية وأمن المواطن   

  .الثورة
علـى القـدس رايحـين، شـهداء        «ت  فى التحرير حمل المتظاهرون األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافا       

، وارتدى عدد كبير منهم شارات خضراء فوق رؤوسهم         »الشعب يريد العودة إلى فلسطين    «، و »بالماليين
  .»جيش محمد«كتبوا عليها 

وتوافد مئات السلفيين واإلخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مظاهرات             
  .ينيةدعم االنتفاضة الفلسط

  14/5/2011المصري اليوم، القاهرة، 
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   اإلسرائيلي السفير يطالبون بطرد في ميدان التحريرالمتظاهرون: مصر .45

أن العشرات مـن متظـاهرى ميـدان        :  عن مراسلها أشرف عزوز    14/5/2011اليوم السابع،   ذكرت  
 للمطالبة بطـرد الـسفير،      التحرير تنظم إلى المئات من المعتصمين حاليا، أمام مقر السفارة اإلسرائيلية،          

وإنزال العلم من فوق السفارة، وقرر المتظاهرون المبيت أمام السفارة حتى صباح الغد لحظة االنطـالق                
  .من ميدان التحرير باتجاه رفح لمحاولة الدخول إلى قطاع غزة

يانات على  وفى الوقت نفسه شكل المتظاهرون لجان شعبية لتسيير حركة المرور أمام السفارة، ولتوزيع ب             
 وتطالب بالمشاركة فى االنتفاضة الفلسطينية، كما قـام المتظـاهرين           48المارة، تحتوى على قصة نكبة      

  .بإحراق العلم اإلسرائيلى أمام السفارة
أن :  من القاهرة عن مراسليها محمد عبده ومحمود محسن        14/5/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

ار في الهواء، أمس، لتفريق مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في القاهرة           جنود من الجيش المصري أطلقوا الن     
كان المشاركون فيها يطالبون بطرد السفير وقطع العالقات مع إسرائيل، حسبما أفـاد مراسـل وكالـة                 

  .الصحافة الفرنسية
ـ               رى وتجمع عشرات المصريين أمام سفارة إسرائيل في القاهرة إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أي ذك

  . وتهجير الفلسطينيين1948) أيار(قيام دولة إسرائيل في مايو 
» حنـدخل .. حنـدخل «: وبعد إطالق النار غادر المحتجون المكان، قبل أن يتجمعوا من جديد هـاتفين            

: وأشار المحتجون إلى علم إسرائيل المرفوع فوق السفارة وهـم يهتفـون           . »سلمية.. سلمية«السفارة، و 
  .»احرقوه.. نزلوه«
طالب المتظاهرون السلطات المصرية بطرد السفير اإلسرائيلي وقطع العالقات الدبلوماسية الرسمية مع            و

، مؤكدين أن المصالحة لن تـتم أو        »شهداء بالماليين .. على القدس رايحين  «: الدولة الصهيونية، مرددين  
  .تكتمل حتى يتحرر أبناء غزة من الحصار المفروض عليهم

  
   مئات الناشطين والمعونات من الوصول إلى غزةعتمنقوات األمن : مصر .46

منعت قوات األمن المصرية المئات من الناشطين، من الوصول لقطاع          :  جمال حراجى  -عبد الحليم سالم    
أمام بوابـة الرسـوم     " ميكروباص "13 أتوبيسات و  7غزة، حيث كثفت قوات األمن من تواجدها ومنعت         

قبل الوصول لسيناء، فيما نجح المئات فى الوصـول بـصورة           على كوبرى السالم، أعلى قناة السويس،       
  .فردية

وقامت أجهزة األمن بإتخذت إجراءات مشددة فى التفتيش وفحص الهويات والسماح بعبور أبناء المنطقة              
  .والعاملين فى سيناء والمرتبطين بأعمال فقط

  14/5/2011اليوم السابع، 
  

  "ائيلإسر" بعيد استقالل االحتفالإندونيسا تمنع  .47
' بعيد اسـتقالل  'قالت الحكومة اإلندونيسية الجمعة إنها ستمنع أي محاولة لالحتفال          :   يو بي اي    -جكارتا  

  .إسرائيل بعد أن كانت جالية يهودية في البالد قد أعلنت عن عزمها إحياء المناسبة
أي محاولة لالحتفـال    ونقلت وسائل إعالم إندونيسية عن وزير الخارجية مارتي نتاليغاوا إن بالده ستمنع             

  .إسرائيل، ألن إندونيسيا ال تعترف بدولة إسرائيل' باستقالل'
سياستنا تجاه هذا الموضوع واضحة كالبلور، سنعترف بدولة إسرائيل حين تعترف بدولـة             'وقال مارتي   

  .'فلسطين
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صمة جاكرتـا،   إسرائيل في العا  ' استقالل'وكانت جالية يهودية في إندونيسيا قد أعلنت عن عزمها إحياء           
للـدعوة الـى    ' فيسبوك'وقد فتحت صفحة على موقع      . وإنها ستتقدم بطلب من الشرطة للسماح لها بذلك       

ـ   . إحياء المناسبة   الـذي يمثـل نكبـة    63يشار إلى أن إسرائيل تحيي في نهاية األسبوع عيد استقاللها ال
  .شعب فلسطين

  14/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال تفهم سوى لغة المقاومة" إسرائيل: "إيرانوزير خارجية  .48
قال وزير الخارجية االيرانية علي اكبر صالحي ان االتفاق بـين حركتـي فـتح               :  يو بي اي   -طهران  

  .'ان الصهاينة ال يفهمون سوى لغة المقاومة'وحماس يصب في مسار تعزيز جبهة المقاومة واعلن 
تشجع على الوحدة بـين الفـصائل       ' ان بالده   ونسبت وكالة مهر شبه الرسمية الجمعة الى صالحي قوله          

  .'الفلسطينية المختلفة ألنها تعتبر الوحدة عامال مؤثرا في المقاومة
ان ايجاد وحدة الكلمة والتقارب بين الفصائل الفلسطينية من شأنه ان يعطي لحركـة المقاومـة                ' وأضاف

وقال ' ي مسار تقوية جبهة المقاومة    يصب ف ' واعتبر ان االتفاق بين حركتي فتح وحماس      . 'مزيدا من القوة  
  .'اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني هي لغة المقاومة'

اللذين وفـرا األرضـية للمـصالحة بـين الفـصائل           'ووجه صالحي شكره للحكومة والشعب المصري       
ـ   'معربا في نفس الوقت عن أمله بأن تتمكن الفصائل الفلسطينية           ' الفلسطينية دم فـي هـذا     من تحقيق التق

  .'المجال استنادا الى أسسها المبدئية المتمثلة في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني
  14/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   إسرائيلي لتدريب ناشطين لدعم الحركات المسلحة بدارفورططمخ: السودانالرائد، صحيفة  .49

ة مع ناشطين من أبنـاء دارفـور        بدأت دولة الكيان الصهيوني اتصاالت مكثف     :   خاص الرائد   -نيروبي  
بالدول اإلفريقية بهدف تدريبهم بواسطة قوات الدفاع اإلسرائيلي لدعم الحركات المسلحة عسكرياً، فيمـا              
وصلت قيادات من المؤتمر الشعبي إلى العاصمة الكينية بتنسيق من قيادي بالحركة الشعبية من الـشمال                

  .في طريقها إلى دولة جنوب إفريقيا
در مطلع أن إسرائيل تقوم بترتيب عمليات إستخباراتية عن طريق أحد أبناء دارفـور يـدعى                وأبلغ مص 

حضر إلى العاصمة الكينية مؤخراً برفقة اإلسرائيلي دانيال موشي، موضحاً أن الخطوة تجيء في              )  أ.ر(
لدعم الحركـات   إطار استقطاب أبناء دارفور بالدول اإلفريقية لتدريبهم بواسطة قوات الدفاع اإلسرائيلي            

  .المسلحة الدارفورية عسكرياً
وأبان المصدر أن العديد من أبناء دارفور الذين توافدوا إلى إسرائيل عبر الحركات المـسلحة يدرسـون                 
اللغة العبرية تمهيداً لتدريبهم بواسطة قوات الدفاع اإلسرائيلية لتلقي الدعم واإلقامة بإسرائيل واالسـتفادة              

  .المسلحة في المرحلة القادمةمنهم في دعم الحركات 
وأوضح المصدر أن قيادات حزب المؤتمر الشعبي المذكورين يعملون مع حركات دارفور بتنسيق مـن               

  .قبل قيادي بالحركة الشعبية
م وهو ناشط في الحركات المسلحة وقـد        2003من أبناء دارفور ترك السودان منذ العام        ) أ.ر(يذكر أن   

  .يل ويعمل اآلن ضمن المخابرات اإلسرائيلية ويحمل جواز سفر إسرائيليتلقى تعليمه الجامعي بإسرائ
  14/5/2011الرائد، السودان، 

  
  وسطوباما يعلن استقالة ميتشل كمبعوث للسالم بالشرق األأ .50
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أعلن يـوم     الرئيس االمريكي باراك اوبام    ، أن واشنطن، من   13/5/2011،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
وث االمريكي للسالم بالشرق االوسط جورج ميتشل وعين نائبه ديفيد هيل ليخلفه في             الجمعة استقالة المبع  

واضاف ان  . وقال اوباما في بيان ان ميتشل قال دائما انه سيتولى هذه المهمة لعامين فقط              .الوقت الحالي 
ـ        .الواليات المتحدة ما زالت ملتزمة بالسالم في الشرق االوسط         . توقال ان هيل سيعمل كمبعـوث مؤق

  ."اثق تماما في قدرة ديفيد على مواصلة تحقيق تقدم في هذا الجهد المهم"واضاف 
ميتشل أعلن، أمـس،    ، أن    واشنطن  من مينا العريبي  عن،  14/5/2011،  الشرق األوسط، لندن  وأضافت  

فـي  أنه ينوي االستقالة من منصبه قبل أسبوع من لقاء أوباما برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو                
  . واشنطن

وأكدت مصادر أميركية مطلعة على عمل ميتشل أنه شعر بخيبة أمل من تعثر جهود السالم، خاصة بعد                 
تخلي إدارة أوباما عن مطالبها بشأن وقف إسرائيل النشاط االستيطاني غير القانوني في خريـف العـام                 

ـ     . الماضي موظفي مكتب ميتـشل مـا      أن طاقم   » الشرق األوسط «وأكد مصدر في الخارجية األميركية ل
وبينما هناك مشاورات   . زالوا يعملون، وال توجد خطط إللغاء منصب المبعوث األميركي الخاص للسالم          

أميركية داخلية عن هوية المبعوث المقبل، فإنه من المرتقب أن يقوم نائب ميتشل، ديفيد هيل، بمهامه في                 
  .المرحلة المقبلة

 كارني أن الرئيس األميركي ما زال ملتزما بشدة بأهمية السالم في            وأكد الناطق باسم البيت األبيض جاي     
  . رئيسا للواليات المتحدة» التزام الرئيس اآلن بقوة التزامه عندما تولى منصبه«الشرق األوسط، قائال 

ديبرا دالي نداء إلى أوباما، أمس، قائلة فـي بيـان           » أميركيون من أجل السالم   «ووجهت رئيسة منظمة    
 -ون بعمق من التقارير التي تفيد بأن خطاب الرئيس أوباما لن يتطرق إلى النزاع اإلسـرائيلي                 نحن قلق «

 –حان الوقت ليقوم الرئيس بعمل جريء ويقـدم رؤيتـه للـسالم اإلسـرائيلي               «وأضافت  . »الفلسطيني
  .بين الطرفين» الفلسطيني، ويحدد خططه لجعل هذه الرؤية أساسا التفاق

  
   حاجز المستوطنات يجب إزالته لصالح العودة للمفاوضات:يطالية اإلالخارجية .51

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية االيطالية موريتسو مسساري إن العالقـة بـين               :وفا –روما  
إيطاليا والسلطة الوطنية عميقة وقوية سواء على المستوى السياسي أو االقتصادي، مؤكدا ضرورة إحياء              

 توفير الظروف المناسبة من خالل وقف االستيطان، فبناء المـستوطنات هـو             المفاوضات، كما أنه يجب   
  .حاجز يجب إزالته لصالح العودة للمفاوضات

إن إيطاليا تدعم وبقوة مبدأ قيام دولة فلسطينية على مبدأ دولتـين            ' 'وفا'وأضاف مسساري في حديث لـ      
ن الفراغ الذي تتركه هو عامـل عـدم         لشعبين، ونعتبر أن عملية السالم يجب استئنافها بأقرب وقت، أل         

استقرار في المنطقة، ونحن نؤمن بأنه ال يمكن أن يكون هناك استقرار دون حل القـضية الفلـسطينية،                  
إيطاليا كانت دائما مع لحمة المجتمع الفلسطيني والمصالحة الفلـسطينية،          'وقال   .'وقيام الدولة الفلسطينية  

عملية السالم، فهي بحد ذاتها نسبة ايجابيـة، ووضـع برنـامج            على أن تؤدي هذه المصالحة إلى خدمة        
  .'لالنتخابات هو أمر إيجابي

من المهم أن تستمر الهدنة في غـزة، فـنحن          ': وأشار إلى ضرورة استمرار الهدنة في قطاع غزة، قائال        
  .'قلقون من الوضع اإلنساني المتدهور هناك

 13/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   بورصة األردنفي األجانب حصةنمو  .52
تشكل حصة غير األردنيين من القيمة السوقية أو رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة :  زياد الدباس

 المئة من إجمالي القيمة السوقية، وهي األعلى على مستوى 50المدرجة في البورصة األردنية، نحو 
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 األجانب من القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في بورصات المنطقة، إذ ال تتجاوز نسبة تملُّك
  .اإلمارات، مثالً، أكثر من خمسة في المئة

وفي الوقت الذي رفعت البورصة األردنية كل القيود على تملك األجانب حصصاً مفتوحة من رؤوس 
 بورصات المنطقة أموال الشركات المساهمة العامة األردنية، ومن كل القطاعات، يالحظ أن معظم

وضعت قيوداً على نسبة تملك األجانب ألسهم الشركات في بعض القطاعات، خصوصاً القطاعات 
اإلمارات «اإلستراتيجية، فالقوانين اإلماراتية، مثالً، ال تسمح لألجانب بتملك أسهم في شركة 

 بليون 85 السوقية نحو ، وهي أكبر شركة إماراتية مدرجة في األسواق اإلماراتية، وقيمتها»لالتصاالت
، وال في بعض المصارف الوطنية وشركات الخدمات، وفي مقدمها شركة ) بليون دوالر23(درهم 

  .»طاقة«
وساهم تملك الحكومات المحلية اإلماراتية حصصاً مهمة من رؤوس أموال شركات قيادية إماراتية، في 

غم جاذبية أسعار أسهمها نتيجة للدعم عدم تفضيل األجانب االستثمار في أسهم هذه الشركات، على ر
الحكومي، باعتبار أن القرارات اإلستراتيجية لهذه الشركات في يد الحكومة وليس القطاع الخاص، أي أن 
الحكومة قد تأخذ في االعتبار بعض الظروف االجتماعية أو اإلنسانية أو السياسية عند اتخاذها قرارات 

ي عادة ما تكون قراراته تأخذ في االعتبار مصلحة الشركة إستراتيجية، بعكس القطاع الخاص الذ
  .ومساهميها

 في المئة من رؤوس أموال 53ومالحظ أن االستثمار األجنبي، ومعظمه استثمار عربي يمتلك ما نسبته 
 في المئة من 54.4 في المئة من رؤوس أموال شركات قطاع الخدمات و33.7المصارف األردنية، و

وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة » البنك العربي«وفي . طاع الصناعةرؤوس أموال شركات ق
 في 59األردن ومعظم مصادر دخله من خارجه، نتيجة انتشاره في معظم عواصم العالم، يملك األجانب 

  .المئة من رأس المال، على رغم أن المصرف يعمل في قطاع إستراتيجي مهم
الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة » ك اإلسكانبن« في المئة من رأس مال 80ويملك األجانب 

 في المئة من أسهم مناجم 51ويملك األجانب أيضاً . »البنك العربي«السوقية في قطاع المصارف بعد 
 في المئة من أسهم مصانع اإلسمنت، وهي شركات تعمل في قطاعات إستراتيجية، 64الفوسفات، و

  .وهذه كلها شركات تعمل في قطاعات إستراتيجية. »اسشركة البوت« في المئة من 67.3و
ويالحظ أن معظم استثمارات األجانب في بورصة األردن طويلة األجل وإستراتيجية وليست استثمارات 
ساخنة، كما هي الحال بالنسبة إلى استثمارات األجانب في كثير من بورصات المنطقة، لذلك الحظنا أن 

بورصة األردن خالل فترة أزمة المال العالمية كان محدوداً، بعكس ما خروج االستثمار األجنبي من 
حدث في كثير من بورصات المنطقة التي شهدت خروجاً كثيفاً وعشوائياً أثناء األزمة، ما كان له تأثير 

  .سلبي وعميق على أداء هذه البورصات
ن األجانب في بورصة عمان وال شك في أن حرية تحويل األموال المستثمرة وتحويل أرباح المستثمري

إضافة إلى ارتباط سعر صرف الدينار بالدوالر، ينتج عنه عدم وجود أخطار في سعر الصرف، علماً أن 
وال شك في أن قوة هيئة األوراق المالية . عمالت معظم دول الخليج والدول العربية ترتبط بالدوالر
 األجانب، عززت من الثقة في االستثمار في األردنية وكفاءتها لناحية حفظ حقوق المستثمرين، خصوصاً

  . سنة30بورصة األردن التي مضى على تأسيسها نحو 
وحقق المستثمرون في البورصة عوائد مجزية خالل فترة تحسن أداء األسواق في المنطقة وتحسن أداء 

 في 93، و2004 في المئة عام 62، و2003 في المئة عام 54االقتصادات، إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 
 في المئة عام 36، قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 2006 في المئة عام 33، ثم تراجع بنسبة 2005المئة عام 
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وتأثرت مؤشرات أداء البورصة بالتداعيات السلبية ألزمة المال العالمية منذ بداية الثلث األخير . 2007
  .2008من عام 

ة مؤشرات إيجابية الى أداء االقتصاد وااللتزام وال شك في أن الرتفاع حصة األجانب في أي سوق مالي
  .بالمعايير الدولية وتشكل مؤشراً الى توافر الفرص وعمق السوق وكفاءته

  14/5/2011، الحياة، لندن
  
  

  العدسة المكبرة لمعاناة الجئي الشتات.. عين الحلوة .53
رز كعاصـمة للـشتات     اثنان وستون عاماً ومخيم عين الحلوة يتربع على شجر األ         :  الرسالة نت  -غزة  

الفلسطيني، وكل سنة من هذه السنوات سجالً حافالً بالمعاناة وألم التشرد واالغتراب، نكبتهم مأساة حقيقية               
ال تزال نتائجها ومراراتها تتفاعل، بينما ال تنقص مساحات األمل بالعودة إلى الوطن، فالحلم مـا يـزال                  

  . لسنة صغارهم قبل كبارهمدافئاً ندياً ال يفارق أفئدتهم، تسمعه على أ
 كـم   3على بعد   , يقع جنوب مدينة صيدا   , ، وهو أكبر مخيمات لبنان    1948ُأنشئ مخيم عين الحلوة عام      

 دونمـا،   420وتبلغ مساحته حوالي    ,  نسمة 45337 قرابة   2003عن قلب المدينة، بلغ تعداد المخيم عام        
 تلميذاً في الصف الواحد،     45-40ون بمعدل    تلميذ، يتوزع  6200يضم ثمانية مدارس، عدد تالميذها نحو       

  .ويضم عيادتين لألونروا، باإلضافة إلى مستشفيين صغيرين للعمليات البسيطة
ويعيش سكان المخيم دون حماية أو توفر أدنى مستلزمات الحياة والبقاء، البؤس يكسو سطوح منـازلهم                

  . من الركام المتراصةبالصفيح المهترئ، وتُحشر بيوته بعضها فوق بعض كأنها مكعبات 
وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة؛ إال أن أحالم سكانه بالعودة يومية يعيـشونها فـي مـأكلهم                  
ومشاربهم وأفراحهم وأتراحهم؛ يربطون الوطن عقدة بعقدة؛ وكأن العودة تقرع أجراسها ليلموا ما تبقـى               

  .   من شتاتهم وغربتهم
  "حامضة ولفّانة"

ة سلوى عودة، المهجرة من الجليل األعلى، تعيش في منشية مخـيم عـين الحلـوة منـذ                  الحاجة الستيني 
عاماً، تحمل في قلبها حلماً بأن تعود إلى الوطن يوماً ما، تُعرف بداخل المخيم بزغرودة يطلبها أهلـه                  60

ويهـا حتـى    آ... آويها وحلفنا ما نـدوقا    ... آويها حامضة ولفّانة  ... آويها زرعنا رمانة  "في كل مناسباته    
  ". بالسالمة... آويها فلسطين.. نرجع عبالدنا

أحلم بالعودة إلى الوطن ألتنسم هواءه، ألعيش مـرة         : وتقول بلكنة تجمع بين اللهجة الفلسطينية واللبنانية      
واحدة داخل بلدي، أحمل اسم مواطنة لي حقوق واجبات، لي حكومة تعنى بشئوني الصحية والخدماتيـة                

إذا ملّكوني كل أراضي الدنيا فلن أقبل بديالً عن أرضي فلـسطين، ولقـد ربيـت                " والتعليمية، مضيفة   
  ". أوالدي على هذا األمر وأعتقد أنهم سيحافظون عليه

وتؤكد الحاجة عودة أن حياتهم صعبة للغاية وال ترتقي إلى أيٍّ من درجات الحياة الكريمة، فمياه الشرب                 
 ال تكفى لممارسة أنشطة الحياة المختلفة، مبينـة أنهـم ال            تختلط بمياه الصرف الصحي، ومساحة البيوت     
  .يريدون خدمات بل يريدون حق العودة فقط

، وهو أب لستة أبناء، ويسكن في منطقة        " عاماً 44"بنفس حسرة الحاجة سلوى يقول الالجئ فؤاد عاصي         
بنانيـة التـي تمنـع      أوضاع الالجئين في المخيم مأساوية للغاية خاصة في ظـل القيـود الل            :" السمارية  

 مهنة، لذا ليس بوسعي العمل في أي وظيفة داخل المخـيم؛ إذ ال              70الفلسطينيين من العمل في أكثر من       
  . وظائف وال مصالح، كما أنني عاجز عن العمل خارج بقعة المخيم ألني ال أمتلك المؤهالت المطلوبة
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اليومية، إضافة إلى أن الحياة داخل المخيم       ويؤكد عاصي إنه ال يتمكن من تأمين قوت أوالده واحتياجاتهم           
ليست صحية، فالبيوت الملتصقة والمتراصة واألسطح المهترئة التي ال تحميهم من حر الصيف أو بـرد                

  حسب قوله . الشتاء
نعيش داخل المخيم بحلم وأمل ال يغادر تفاصيل يومياتنا، فكلما تراكم بؤس المخيم أمامنا نعزي أنفـسنا                 "

ائدون إلى الوطن وكل الوطن، نربى أبنائنا ونلقنهم أحالمنا وأمالنا كما يلقنهم المخـيم بـؤس                بأننا غداً ع  
  .، يضيف عاصي"الغربة واللجوء

  مهمشون
فيؤكد إن للشعب الفلسطيني حق تاريخي في أرضه ووطنه ال يزول،           " عمقا  "أما الالجئ جميل موعد من      

  . لتوطينوأن الالجئين يرفضون التجنيس ويعتبرونه مقدمة ل
لقد كان والدي يحدثني عن أرضي، وقد عشت حياتي وأنا أحلم بيوم العودة، ولن أرضى عنـه                 : " ويقول
  ".بديالً

ورغم وضوح هذه المواقف؛ التي ال يكف الالجئون عن التعبير عنها في كل مناسبة، فقد مرت العقـود                  
  عبيرهحسب ت. الستة الماضية وهم مهمشون؛ بال كرامة وال وطن وال حياة

  "األسبرين والبنادول"
مخيم عين الحلوة يلتقي مع بـاقي       "إن  : من جهته يقول مدير مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان محمود حنفي         

المخيمات الفلسطينية في المعاناة اإلنسانية، فالظروف السكانية واالقتصادية االجتماعية والسياسية بالغـة            
  ". ةالتعقيد وكفيلة بأن تجعل الحياة داخله مرعب

ويضيف الكثافة السكانية مرتفعة جداً، في مساحة ضيقة جداً، وهو ما ينتج عنه مشاكل صـحية ونفـسية             
واجتماعية هائلة، فمعدل عدد أفراد األسرة خمسة أفراد، أما معدل عدد الغرف في المنزل الواحـد فهـو       

  . غرفتين
ـ          من األمراض المنتشرة هـي     % "61 "ويعد الجانب الصحي األشد وطأة، واألكثر تأثيراً على الالجئ ف

أمراض ضغط الدم والتنفس، وال تغطى األونروا كل تكاليف العالج والفحوص المخبرية، وتفتقر عيادات              
األونروا ألدوية األمراض المستعصية؛ وحتى األمراض العادية، ويقتصر األمر على المسكنات واألدوية            

  ". البنادول"و" كاألسبرين"البسيطة 
 إلى أن القوانين اللبنانية ال تسمح للفلسطيني بالعمل في المهن الحرة، وهو ما يـسد اآلفـاق                  وأشار حنفي 

أمام طالب الجامعات، ويشكل عقبة أمام طموح الالجئين الفلسطينيين، فقد كشفت إحـدى الدراسـات أن                
ـ     % 4من أفراد العينة أميـون، و     % 6المستوى التعليمي متدني للغاية، حيث أن        القراءة مـنهم يلمـون ب

  . جامعيون% 3المستوى الثانوي، و% 13أنهوا صفوف االبتدائي والمتوسط، و% 60والكتابة، و
وأضاف أن اليد العاملة الفلسطينية تعتبر منتجة وفعالة، لكن عمل الفلسطيني يتم في لبنان بـشكل غيـر                  

، وأن معظم األعمـال     من أفراد العينة ال يعملون أبداً     % 17معلن، وقد ظهر من خالل الدراسة ذاتها أن         
 عائلة مـن ضـمن      1400التي يمارسونها هي أعمال حرف يدوية أو أعمال موسمية، إذ تصنف حوالي             

  .حاالت العسر
وبحسب إحدى الدراسات، التي تناولت واقع المعاناة االقتصادية داخـل المخيمـات الفلـسطينية، فـإن                

ان يوماً عن اتخاذ أشد اإلجراءات والقوانين التـي         م ؛ لم تتو   1948فالحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام      
م الذي صدر عن وزارة     1962 عام   319تحد من التنقل واإلقامة والعمل للفلسطينيين، ومنها القرار رقم          

الداخلية اللبنانية؛ ويصف الالجئين الفلسطينيين بأنهم فئة من األجانب، ويجب عليهم الحصول علـى إذن               
  .ةعمل قبل مزاولة أية مهن

م الذي منع الفلسطينيين من ممارسـة       1982 عام   2891وباإلضافة إلى ذلك قانـون أمـين الجميل رقم        
 مهنة ووظيفة، وما تالها من قانون وزير الشؤون االجتماعية في حكومة الحريري الذي رفع عـدد                 57



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2145:         العدد       14/5/2011 السبت :التاريخ

 تبعات هامة من حيـث       مهنة ووظيفة، ولهذا القوانين    75المهن والوظائف المحرمة على الفلسطينيين إلى       
  . الحد من طموح وتطلعات الالجئ في بناء مستقبله

الجئ فلسطيني غير مسجلين لدى مديرية الالجئين الفلـسطينيين التابعـة           ) 20.000(وتذكر الدراسة أن    
لوزارة الخارجية اللبنانية، وليس لديهم أوراق ثبوتية، مما يؤدي إلى حرمان أطفالهم من كـل الحقـوق                 

  .تى من الدراسةالمدنية ح
ويبقى الحديث أن معاناة الجئي عين الحلوة نموذج لمسلسل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون فـي كافـة                 
  مخيمات الشتات على اختالف أماكن تواجدها؛ فالجامع األساسي والمشترك بينها هو المعانـاة والغربـة،      

  
يبقَى المعادل الموضوعي الذي يخفف عنهم هذه       ولكن حلم العودة لديهم     . وإن اختلفت درجاتها ومستوياتها   

  .المعاناة ومسلسل المآسي المتراكمة
  14/5/2011، الرسالة، فلسطين

  
   والسياسية لفتح معبر رفحالقانونية الضرورات .54

  عبداهللا االشعل
يتجدد الجدل مرة أخري حول معبر رفح بمناسبة إعالن مصر فتحها للمعبر بصورة دائمة ولذلك نود أن                 

   .  مرة جديدة علي الوضع القانوني للمعبر وفق أحكام القانون الدولينؤكد
لكن هذا المعبـر    . الجدال في أن معبر رفح أرض مصرية وأن لمصر الحق الكامل في فتحه أو إغالقه              

هو المنفذ الوحيد لغزة علي العالم الخارجي في وقت أغلقت فيه إسرائيل كل المنافـذ تطبيقـا لـسياسة                   
رضته علي غزة منذ فوز حماس بمعظم مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات نزيهة ثم              الحصار الذي ف  

أحكمت الحصار بمساعدة مصر منذ انفردت حماس بحكم غزة بصرف النظر عن الظروف واألسـباب               
فأصبح الحصار خانقا في الوقت الذي تحتـاج فيـه المقاومـة إلـي              , التي دفعت وأدت إلي هذا االنفراد     

ولكن مصر وإسرائيل أنكرتا علي حماس الحق في المقاومـة حتـي            . ة ومتطلبات المقاومة  مقومات الحيا 
وهكـذا  . يدفعاها إلي أن تقبل بشروط االستسالم السرائيل حتي يسهل عليها التهام ما تبقي من فلـسطين               

تارة بحجة أنها ال تريد أن تري حكما إسالميا فـي           , دخلت مصر قبل الثورة في جدل وعداء مع حماس        
غزة حتي اليشجع ذلك االخوان المسلمين علي تكرار التجربة في مصر خاصة وأن حماس ـ فيما تؤكد  

فإذا كان الحكم االسالمي يقف ضـد المـشروع   , مصر مبارك ـ جزء من االخوان المسلمين في مصر 
تصبح قضية إغالق المعبر إحكاما للحصار مصلحة مشتركة بين مصر مبـارك وإسـرائيل              , الصهيوني

بينما سمحت مصر والعرب ألنفسهم بل والعالم كله أن يرددوا بحرية كاملـة مقولـة               , واليات المتحدة وال
ولكن لم يتطرق أحد إلي التساؤل عمن يفـرض الحـصار           , مملة وهي ضرورة رفع الحصار عن غزة      

أصال وهي إسرائيل ومصر ولذلك وضعت مصر العراقيل في وجه المرور إلي غزة سواء مـن ناحيـة            
ر المغلق أو األنفاق التي بنت مصر خصيصا جدار مبارك الفوالذي في أراضيها الحكام الحـصار                المعب

بحجة حماية األمن القومي المصري من التهريب والمخدرات عبر األنفاق بل وقرر القضاء المصري أن               
,  مراجعتـه  بناء الجدار من أعمال السيادة الذي تنفرد الحكومة بتقريره دون سلطة للقضاء في تعقبـه أو               

ألن القضاء لو رجع قليال إلي األساس القانوني النشاء الجدار لوجد أنها مؤامرة             , وهذا حق أريد به باطل    
, بدأتها إسرائيل والواليات المتحدة في االتفاق الشهير ليفنـي كونـدا          , تؤدي إلي جريمة إبادة سكان غزة     

 أي بعد وليمة محرقـة غـزة        9002/1/91وزيري خارجية إسرائيل والواليات المتحدة علي التوالي في       
وبهدف تنفيذ عمليات منع األسلحة ومصادر الحياة عن سكان غزة حتي يحقق هذا الحصار ما عجـزت                 

رغم أن مصر مبارك اعترضـت      , فكان الجدار أحد أشكال إجراءات إحكام الحصار      , المحرقة عن تنفيذه  
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ر لتنال شرف الجلوس مع المتآمرين ضد       بشكل عرضي علي ابرام االتفاق بين الطرفين دون إشراك مص         
  .غزة

وكأن أعمال السيادة للواليات المتحـدة وإسـرائيل        , ومع ذلك نفذ الجدار بتصميم وتمويل وتنفيذ أمريكي       
فكأن القـضاء   , واجبة علي األراضي المصرية التي ال تملك الحكومة إزاءها سوي الخضوع واالنصياع           

وكان حريا بـه أن     ,  السيادة األمريكية علي األراضي المصرية     المصري حكم بأن بناء الجدار من أعمال      
وأن يوازن بين مـصلحة مـصر       , يأمر بوقف بناء الجدار ألنه جريمة إبادة وفق أحكام القانوني الدولي          

  .وبين الضرر المحقق لسكان غزة, الوطن وليس النظام الذي رهن إرادتها لصالح غيرها
فزعمت أن فتح المعبر مستحيل لعدة      , رائع تبرر بها بناء الجدار    لقد أمعنت مصر مبارك في البحث عن ذ       

وقد فندناها في حينه فـي      , ظاهرها المنطق وباطنها التواطؤ مع إسرائيل ضد سكان غزة        , أسباب قانونية 
اما السبب األول فهو الزعم بأن مصر طرف في اتفاق المعـابر            . كتابات متنوعة وظهور إعالمي مكثف    

 والغريب أن يعلن ذلك كذبا علي لسان مبارك في بيان مهيب أكد في أن مصر                5002/11/51الموقع في 
وكان ردي  , تحترم التزاماتها الدولية حتي يوهم الشعب المصري أن إغالق المعبر هو وفاء بالتزام دولي             

فإن االتفاق وقع   , وأنه لو كانت مصر جدال طرفا في هذا االتفاق        , عليه مباشرة هو أن مصر ليست طرفا      
فإنه من المستقر في القانون الدولي أنه إذا كـان          , بين أطراف متآمرة تنفذ به جريمة ضد االنسانية ولذلك        

فإن وقف المشاركة فـي الجريمـة       , الوفاء بالتزام تعاقدي يؤدي إلي جريمة دولية من هذا النوع الخطير          
  .م تغيرت ظروف تنفيذهأولي من الوفاء بمثل هذا االلتزام حتي لو كان االلتزام قد نشأ صحيحا ث

الذي ساقه مبارك للتذرع بإغالق المعبر هو أن فتح المعبر بينما حماس علي الجانب اآلخر               , السبب الثاني 
يعتبر انتهاكا لمعاهدة السالم بين مصر وإسرائيل التي تلزم مصر وفق مفهوم مبارك بالمحافظة علي أمن                

ائيل في خنق حماس وكأن هذا الخنق هـو مـشروع           والذي يهدده فتح المعبر فتفشل خطة إسر      , إسرائيل
والغريب أن إسرائيل احتجت علي إعالن مصر فتح المعبر بذريعة أنه           . يجب أن يتم تطويع كل شيء له      

ويقوي خصمها وهو حمـاس التـي       , أي المقاومة , يهدد األمن القومي االسرائيلي ويشجع علي االرهاب      
والرد علي ذلك هو أن حماس تقـاوم       . مة المنظمات االرهابية  وضعتها أوروبا والواليات المتحدة علي قائ     

خاصة إذا كان االحتالل مؤبـدا      , بينما المقاومة حق  , ويؤكد القانون الدولي أن االحتالل جريمة     , االحتالل
  .بحجة استرداد الحق واألرض لليهود

نفصال والخـروج   الذي ساقه مبارك هو أن فتح المعبر يشجع حماس علي المضي في اال            , السبب الثالث 
كما يعد اعترافا بحمـاس ممـا يفـاقم االنقـسام           , علي سلطة أبو مازن التي يعترف بها المجتمع الدولي        

ولذلك قررت مصر مبارك أن الحل هو المـصالحة         , الفلسطيني ويعد تدخال في الشأن الداخلي الفلسطيني      
  .علي مذهب السلطة وتطويع حماس

 ممكنة وأصبح فتح المعبر قرارا مصريا مـستقال رغـم حالـة             صارت المصالحة , بعد الثورة في مصر   
وتستند مصر في فتح المعبر إلي قرارها المستقل وإلي تفاهم مع طرفـي             , الصرع التي أصابت إسرائيل   

وإلي رغبة أكيدة لدي مصر الثورة في التضامن مع أهلنا في غزة وكل فلسطين وهو               , الخالف الفلسطيني 
هو أن فتح معبر رفح يعبـر       , والسبب الرابع واألهم  . ن كذلك في مصر مبارك    األمر الطبيعي الذي لم يك    

فأصبح فتح المعبر التزاما    , عن حرص مصر في أال تشارك في جريمة الحصار وهي من جرائم الحرب            
وطرفه الثاني أن   , طرفه األول الوفاء بالتزام قانوني في اتفاقية جنيف الرابعة        , قانونيا مزدوجا علي مصر   

  .نفسها عن المشاركة في حصار تؤكد كل دول العالم ومجلس األمن أنه جريمة دوليةتنأي ب
  14/5/2011، األهرام، القاهرة
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رواتب موظفي سلطة الحكم الذاتي اإلداري الفلسطيني غير المدفوعة حتى اآلن هـذا الـشهر               " أزمة"إن  
رة على بيع وهم بناء مؤسسات دولة بال أرض تحـت االحـتالل             تؤكد مدى هشاشة هذه السلطة، المص     

المانحين الدوليين  " كرم"المباشر، ومدى ارتهانها ألهواء دولة االحتالل اإلسرائيلي وقادتها من ناحية، ول          
الذين ال يمكن الثقة في براءة أهدافهم السياسية من تحويل حصة الفرد الفلسطيني إلى واحدة مـن أكبـر                   

تبدو فجأة وكأنما تمـزق بقـسوة كـل         " األزمة"لدولية في العالم من ناحية أخرى، فهذه        حصص المنح ا  
حديثة " كفاءة"الصورة الزاهية التي يرسمها المانحون لنمو االقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل، بشهادات            
هلة للتحـول   من البنك وصندوق النقد الدوليين واألمم المتحدة تشهد أيضا بأن هذه السلطة تكاد تصبح مؤ              

  . إلى دولة مستقلة تحت االحتالل أيضا
وإذا كان األركان الحاليون للسلطة الفلسطينية قادرين على خداع أنفسهم بمثل هذه الشهادات، فإن الراعي               
األميركي لكل عملية الخداع هذه، الذي يقف وراء إصدار مثل هذه الشهادات كي تستمر عملية الخـداع                 

عنه أنه يشتري األوهام، بل المعروف عنه أنه يبيعها، وبالتالي فإنه ال ينخدع،             دون توقف، ليس معروفاً     
مثال، بما ينشر عن معدالت للنمو االقتصادي الفلسطيني تحت االحتالل، تحسده عليه معظم دول العـالم                

فـي   إلى تسعة وثالثة أعـشار       2008عندما تقرأ في الشهادات إياها بأنه ارتفع من ثمانية في المئة عام             
المئة العام الماضي ومثله العام الحالي بينما تتوقع خطة رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال في رام اهللا،                 

 التي سيقدمها إلى مؤتمر المانحين الثاني في باريس في          -" تأسيس الدولة وبناء مستقبلنا   "سالم فياض ل  . د
لجنة تنسيق المساعدات المقدمـة     "إلى  يونيو المقبل بعد أن قدمها في بروكسل الشهر الماضي          / حزيران  

  . 2013في المئة بحلول عام ) 12( أن يرتفع هذا المعدل إلى -" إلى الشعب الفلسطيني
مـستوى المعيـشة    "فاألميركي يعرف بأن كل الحديث عن معدالت النمو هذه ال يخفي حقائق مثـل أن                

السلطة الفلسطينية سوف   "، وأن   "2000نة  الشامل يظل قريبا من مستوياته قبل بدء االنتفاضة الثانية في س          
أكثر من ثالثة باليين دوالر     "بالرغم من ضخ    " تظل تعتمد بقوة على معونة المانحين الحتياجات ميزانيتها       

 حسب الموقـع    -" 2007أميركي من مساعدات المانحين الخارجية المباشرة في ميزانية السلطة منذ عام            
 ضمن أكثر مـن     -على شبكة االنترنت    " سي آي إيه  "زية األميركية   االلكتروني لوكالة المخابرات المرك   

سبعة باليين دوالر أميركي تعهد بها المانحون على مدى ثالث سنوات في مؤتمرهم األول في العاصمة                
مكافأة تستهدف تقوية أولئك الفلـسطينيين الـذين يحبـذون          " واعتبروها   2007الفرنسية في أواخر عام     

  )". إسرائيل(التعايش السلمي مع 
وآخر من يمكن أن تخدعه األوهام هم عمال فلسطين طبعاً، فهم األقرب إلى النبض الـوطني لألغلبيـة                  

المانحين، كمـا أكـد المـؤتمر النقـابي         " مكافآت"الساحقة من شعبهم، وهم آخر من يمكن أن تشتريهم          
ي أعلن عن تأسيس االئـتالف      أبريل الماضي، الذ  / الفلسطيني األول لمقاطعة دولة االحتالل آخر نيسان        

النقابي الفلسطيني لمقاطعتها، حيث تجسدت في المؤتمر واالئتالف على حـد سـواء الوحـدة الوطنيـة                 
والنقابية كلتاهما، إذ كانت كل الفصائل الرئيسة سواء المنضوية في إطار منظمة التحرير أم تلك التي تعد                 

حقـوق  "في حدث تاريخي أظهر اإلجماع الوطني على        المصالحة األخيرة بانضمامها إليها ممثلة فيهما،       
، وأعاد التأكيد على وحدة الحركة النقابية الفلسطينية في         "شعبنا غير القابلة للتصرف حسب القانون الدولي      

في دولـة االحـتالل عنـدما دعـا       " معسكر سالم "مواجهة االحتالل، وأظهر زيف المراهنة على وجود        
االتحـاد العـام لنقابـات العمـال        " (الهستدروت"إلى قطع كل عالقاتها مع      المؤتمر كل النقابات الدولية     

 ودافع عن المجزرة اإلسرائيلية     2008/2009الذي أيد العدوان الشامل على قطاع غزة عام         ) اإلسرائيلية
  . ضد أسطول الحرية في آخر مثل هذا الشهر من العام الماضي

االنقسام الفلسطيني وتمولـه    " تكافئ"ت المانحين إنما كانت     مناسبة للتذكير بأن مليارا   " أزمة الرواتب "إن  
وتكافئ االستسالم والرضوخ ألجندة دولة االحتالل وأجندة المانحين الذين أعفوها من أعبائها المالية كقوة              
قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي، وأن هذه األزمة سوف تتفاقم لتتحول إلى عقوبـة جماعيـة ألي                 
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 مثل تلك التي جسدها عمال فلسطين في مواجهة االحتالل، أو أي حكومة وحدة وطنية مثل                وحدة وطنية 
تلك التي مول المانحون االنقالب عليها وعلى نتائج االنتخابات التشريعية التي جاءت بها والتي مولوا هم                

  . 2006أنفسهم إجراءها وراقبوها وشهدوا على نزاهتها عام 
ين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، إلى سالم فياض، وصفه للنقابة بأنهـا             لقد نسب رئيس نقابة العامل    

رداً علـى دعـوة مجلـس       ) رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو      (مبتدأ لخبر صاغه    "
رداً على عدم صرف    " الخطوات المناسبة "النقابة إلى اجتماع طارئ في السادس عشر من الشهر لمناقشة           

هو الفاعل لفعـل    "ألفا توظفهم السلطة، ليرد زكارنة على فياض بالتساؤل عمن          ) 170(ب أكثر من    روات
، في مالسنة علنية ضمن اتهامات لفياض بافتعال أزمة رواتب من أجل البقـاء فـي                "يطلبه البنك الدولي  

ـ        " فتح"و" حماس"منصبه بعد اتفاق المصالحة بين حركتي        صادي خصوصا بعد أن نفـى مستـشاره االقت
عزيز أبو دقة عدم كفاية األموال في خزينة السلطة لدفع رواتب الشهر الجاري واتهام رئيس كتلة فـتح                  

، وسط جـدل إعالمـي      "خداع"في المجلس التشريعي عزام األحمد الدعاء فياض بالعجز عن دفعها بأنه            
يـة لمنظمـة التحريـر      وطنية عامة جديرة بتهديد فياض واللجنة التنفيذ      " أزمة"واسع حول الرواتب إلى     

إلجبار حكومة االحتالل على دفـع      " التدخل"الفلسطينية بالشكوى إلى مجلس أمن األمم المتحدة من أجل          
اقتطاعات الضرائب والرسوم المستحقة للسلطة بموجب االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير التي اتخذ             

  . حويل عدم دفعها إلى أزمة وطنية عامةامتناع دولة االحتالل عن دفعها حجة لعدم دفع الرواتب وت
وهي أزمة تدفع أي مراقب إلى التساؤل عمن له مصلحة في تضخيم إجراء ليس هو األول مـن نوعـه                    

، كما قـال    "بطاقة حمراء "يمكن أن تتحول إلى     " بطاقة صفراء "ولن يكون األخير اعتبرته دولة االحتالل       
بأن عليهم أن يختاروا    " عملية السالم "شركائها الفلسطينيين في    وزير مالية دولة االحتالل يوفال شناينيتز، ل      

  ! بين السالم الفلسطيني الوطني وبين السالم معها، كما أنذرهم نتنياهو نفسه
التي تضع أي تظاهر بالحرص على الوحدة الوطنية أمام امتحان فاصل لم تنجح             " لحظة الحقيقة "إنها حقا   

 بينما تشير كل الدالئل اإلسرائيلية واألميركية إلى أنها تريد لهما           2007فيه منظمة التحرير والسلطة عام      
المتحان نخوة الشقيق العربي للوفاء بتعهداته الماليـة        " لحظة الحقيقة "الرسوب فيه ثانية هذه المرة، وليس       

دتكم نحن بحاجة إلى مساع   .. أنقذونا  : "لهما كما أوحى فياض يوم األربعاء الماضي عندما ناشده مستغيثا         
، ألن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي األساس الموضوعي المتحان نخوة األشقاء           "أكثر من أي وقت مضى    

العرب، وألن إعادة صياغة إستراتيجية فلسطينية تعيد القضية الفلسطينية إلى حضنها العربي واإلسالمي             
قضية لالتفاق الثنائي مع دولة     شرط مسبق المتحان كهذا بعد عقدين من الزمن تقريبا ارتهنت فيها هذه ال            

االحتالل ولكرم المانحين الذين أقاموا دولة المشروع الصهيوني ودعموها وحموهـا منـذ النكبـة عـام        
1948.  

  13/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   ومصالحة اليوماألمسنكبة  .56
  غازي العريضي

عنصرية التي انتهجتها طوال سـني      في ذكرى النكبة، اعترفت إسرائيل رسمياً بوجه من وجوه السياسة ال          
  .احتاللها لألراضي الفلسطينية إلفراغها من سكانها، وإلسقاط حق البقاء عليها والعودة إليها

بأن إسـرائيل سـحبت بـين       " هموكيد"لقد أعلمت القيادة العسكرية في الضفة الغربية مركز حقوق الفرد           
وال يشمل  . لضفة الغربية والقدس الشرقية    ألف فلسطيني من ا    140 هويات حوالي    1993 و   1967عامي  

هذا الرقم أعداد الفلسطينيين الذين سحبت هوياتهم من أبناء الضفة والقطاع الذين غادروا عبر معبر رفح                
كما ال يشمل العدد أعداد الفلسطينيين الذين غادروا طرداً عبر الحدود مع األردن             . الحدودي أو مطار اللد   

  .ولبنان
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   كيف تمت العملية؟
كشفت أن نظاماً سرياً لسحب الهويات في الضفة والقطاع اعتمد طوال فترة االحـتالل              " هآرتس"صحيفة  

ويقوم هذا النظام على أساس منع كل من يعيش خارج األراضـي            . 1993وحتى توقيع اتفاق أوسلو عام      
  .قامة فيهاالفلسطينية لمدة ثالث سنوات ونصف السنة من العودة إليها وبالتالي يفقد حقه في اإل

وهذه جريمة منظمة ارتكبتها قوات االحتالل بحق       .  ألفاً 140وقد وصل عدد الهويات التي تم سحبها إلى         
الفلسطينيين ألن عدداً منهم ترك أرضه للعمل في الخارج واستقر في أمكنة معينة، وعدداً آخـر تـرك                  

فمنعوه مـن العـودة إليهـا       للدراسة، والكل أمضى أكثر من ثالث سنوات ونصف السنة خارج أرضه،            
، وال  "لشعب اهللا المختار  "والهدف بالتأكيد هو فرض السيطرة على األرض التي هي          . وسحبوا منه هويته  

  .حق فيها وعليها للفلسطينيين
ومن المؤكد أن الذين استهدفوا بهذه الجريمة زاد عددهم عن المئة وأربعين ألفاً ليصل إلى مئات األلوف                 

سرائيلي الدائم هو احتالل كل األراضي، بناء المستوطنات عليهـا، إسـقاط أي حـق               والهدف اإل . اليوم
للفلسطينيين فيها، ومواجهة المد الديموغرافي الفلسطيني الذي يعتبرونه القنبلة الموقوتة في داخل المجتمع             

  .اإلسرائيلي
يعودوا إلى أرضـهم،    ونجحت إسرائيل في جانب من هذه السياسة، ألن مئات األلوف من الفلسطينيين لم              

لكنها لم تنجح نجاحاً كامالً إذ أن عدد الفلسطينيين الموجودين في الداخل، ال يزال يؤرقها وتعتبره تهديداً                 
ولذلك استكملت هذه الخطة السرية بخطة علنية مكشوفة منـذ أشـهر، يـوم أعلـن المـسؤولون                  . لها

، وتشترط الوالء للدولة اليهوديـة مقابـل        اإلسرائيليون عن سن قوانين وتشريعات تكرس يهودية الدولة       
وتسقط حق بقاء الفلسطينيين، لتضيف هذا اإلسقاط إلى إسقاط حق العودة لمن هـم فـي                . إعطاء الهوية 

الخارج، ألن إسرائيل ال تقبل بعودة أي من الفلسطينيين، وهذا موضوع تعتبره خارج التفاوض فـي أي                 
  !مرحلة من المراحل

وفصول النكبة متعددة نراها كل يوم، واحتماالت النكبة        . ية متعددة، وهذا واحد منها    وجوه النكبة اإلسرائيل  
لكن الظلم لن يدوم، وال يمكن لهذه العنصرية أن تعيش إلى ما ال نهايـة، خـصوصاً وأن إرادة                   . تتجدد

عد على  ولو كانت إدارتهم للصراع ال تسا     . الفلسطينيين في مواجهة االحتالل والتصدي له، ال تزال قوية        
تحقيق الكثير من األهداف، ال سيما في ظل غياب مرجعية واحدة ومشروع واحد وحد أدنى من التضامن                 

من هنا يأتي األمل بالمصالحة األخيرة، وبضرورة تعزيزهـا         . الفلسطيني، الذي هو أساس هذه المواجهة     
تفيد من النكبات العربية التـي      وترجمتها في رسم البرنامج الواحد وتحديد آلياته، ال سيما وإن إسرائيل تس           

  .تعيشها
نعم، فرح كثيرون لثورات عربية، سميتها شخصياً فورات ، بسبب غياب الـرأي والمنـاهج والبـرامج                 

وحققت هذه الفورات نتائج سريعة مذهلة في إسقاط حكّام، لكنها لم تحقق أهدافاً أساسية مهمـة                . والقيادة
رتدادات لها خطيرة جداً وخصوصاً فيما نراه في مصر مـن           على مستوى التغيير حتى اآلن، بل نعيش ا       
وما تعيشه ليبيا واليمن وما يـستهدف سـوريا باسـتقرارها           . اقتتال طائفي خطير بين األقباط والمسلمين     

  .وأمنها ومصيرها
  ولكن متى، وكيف وبأي كلفة؟. حتمية التغيير ال بد منها

. رى الواقع الفلسطيني صعباً والواقع العربي مأزومـاً       المشهد اآلن، إسرائيل تحتفل بذكرى النكبة وهي ت       
العرب يسقطون قتلى في شوارع مدنهم الذين يموتون سواء من صفوف القوات المسلحة أو المـواطنين                

االقتصادات التي تدمر ستعيق عملية التنمية      . وطنيون. مواطنون فقراء . في هذه الدولة أو تلك، هم عرب      
قات المادية والنفطية ستكون مرهونة لسنوات بمواردها األساسية وأسـعارها          اإلمكانات والطا . والتطوير

ألن الغرب الذين يستنجد به اآلن، والحاضر الوحيد القادر على التأثير في ظل الغياب العربي والفـراغ                 
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م العربي هو الذي سيستفيد من ذلك وسنبقى لسنوات أسرى أحقادنا ومشاكلنا وأخطر ما فيها أنها تأخذ اليو               
  .البعد الطائفي والمذهبي المدمر لكل أسس الوحدات الوطنية أو اإلسالمية أو العربية

 الفلسطينية فرصة جديدة ليمنـع الفلـسطينيون إسـرائيل مـن            –مرة جديدة أقول، المصالحة الفلسطينية      
 استغالل كل شيء، إلسقاط هويتهم وحقوقهم ومصادرة قرارهم ومستقبلهم فـال بـد للغيمـة أن تنجلـي                 

ولألوضاع العربية أن تستقر على واقع ما بعد تحرك المياه الراكدة، فالمهم أن تبقى القضية حية والذاكرة                 
  .حية واإلرادة حية قوية واإلدارة جيدة متماسكة واثقة الخطى

  14/5/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   فاسد في الشرق االوسطشهريلول أ .57
  بن كاسبيت

. بوع الماضي صنعت عناوين أساسا في موضوع النووي االيرانـي      تصريحات مئير دغان في نهاية االس     
في ختام حديثه طُلب اليه التعليق على سلوك اسـرائيل فـي            . ولكن دغان تحدث عن أمور كثيرة اخرى      

  .الفلسطينيون ال يهمونني وال مشاكلهم تهمني هي ايضا': المنطقة فاجاب دغان
المهم . السالم ليس هدفا  . ؟ نحن لم نحدد النفسنا ماذا نريد      والحقيقة. ما يهمني هو ما الذي تريده اسرائيل      

، يوم  'هآرتس'(' عندي شك بالنسبة لقرارات مصيرية تتخذ في اسرائيل       . هو ضمان بقاء الشعب اليهودي    
  ).االحد

من يعرف دغان يعرف بان الرجل يـضن        . هذه األقوال، لرئيس الموساد المنصرف، ليست اقل من قنبلة        
وعندما يوجه نظرته الى القيادة الـسياسية، بعـد         . جدا عن االضواء، مخلص وموضوعي    بالكالم، يبتعد   

ثماني سنوات ناجحة في رئاسة الموساد، ويقول ان عملية اتخاذ القرارات في دولة اسرائيل تثيـر فيـه                  
ن ، ويشير الى أننا لم نحدد النفسنا بعـد مـاذا نريـد، إذ             'بقاء الشعب اليهودي  'الشكوك، ويربط ذلك بـ     

فهو يعرف انه اذا ما حصل هنا شيء سيىء أو فظيع، فسيتحمل الذنب اولئك الذين               . واضح ماذا يريد هو   
لـم أصـمت،    . إذن ها هو، لديه االن دفع بالغيبة، أو على االقل شبه دفع بالغيبة            . عرفوا وصمتوا أيضا  

استعدوا لموجـة  . ون استثناءتقريبا بد. هذه االقوال القاسية يقولها الجميع. وهو ليس وحيدا . سيقول دغان 
ومثلما كان هذا سـخيفا فـي الجولـة         . 'ثورة العقداء 'او  ' االنقالب في وزارة الدفاع   'المقاالت التالية عن    

إذ ال يوجد هنا انقالب وال توجد هنا ثورة، يوجد هنا اناس            . االولى، هكذا سيكون سخيفا في الثانية ايضا      
  ).وان كان ممكنا(م ان يصمتوا يتحملون مسؤولية كبيرة، من الصعب عليه

  عندما يحذر ديسكن
في كلمة علنية يوم االربعاء في جامعة تل        . بعد خمسة أيام من تصريحات دغان، انضم اليه يوفال ديسكن         

الصورة التي رسمها لم تكـن ورديـة بـل          . أبيب القى ديسكن محاضرة استراتيجية شاملة عن الوضع       
  .العكس

فهو دوما شهر فاسد في الشرق      ) سبتمبر(ا قلق جدا مما يرتقب في ايلول        قال ديسكن، أن  ' بشكل شخصي ' 
أفترض ان هذا سـيبدأ فـي       ... اذا ما حصلت امور، عندها لعلنا نبدأ في ان نرى هنا تصعيدا           . االوسط

وأكثر من ذلك لن أتطـرق      . تحريك سياقات يمكنها أيضا ان تتدهور، ان لم يكن هنا تطور كهذا او كذاك             
  .'إلى شيء

وهو يعرف  . 'التطور كهذا او كذاك   ' لذاك  ' عدم تطرقه 'ئيس المخابرات المنصرف شدد عن عمد على        ر
وهو يقصد ما قصده دغان، ما قصده في حينه غـابي           . ان نتنياهو يعرف،ان الجميع يعرفون، ماذا يقصد      

ء طيبـة   بالمناسبة، في أجـوا   (اشكنازي، وما قصده في لحظته عاموس يدلين، وما يقصده بيني غانتس            
، وما يقصده   )هكذا أيضا بدأ الحال مع غابي     . بدأت العالقات بين غانتس وباراك، في موضوع التعيينات       

تمير باردو، رئيس الموساد الحالي وما يقصده تقريبا كل قادة جهاز االمن الكبار فـي اسـرائيل، فـي                   
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أن تمسك  . ان تبادر . هدفاوهم يقصدون أن على اسرائيل أن تحدد لنفسها         . الماضي القريب وفي الحاضر   
اال تتثبت بمحاوالت يائسة الرضاء محافـل فـي االئـتالف او            . اال تجر االرجل  . اال تنجر . دفة القيادة 

من يـسمع   . يمينا كان أم يسارا، عليها ان تختار االتجاه وتسير فيه         . مقربين، او تسمح للعالم بمحاصرتها    
حقا ال توجد هنـا مواضـيع يـسار أو          . صاب بالدوار دغان، ديسكن وباقي الرفاق في الغرف المغلقة، ي       

واليوم أيضا هو رجل    . فقد تربى، تعلم ورضع مذهبه الفكري في اليمين       . فدغان ليس رجل اليسار   . يمين
ولكن هذا ال يعني أنه غير قادر على قراءة خريطة التهديدات أو تشخيص الجبل الجليدي الـذي                 . اليمين

ن ينبغي له أن يقول ما قاله في نهاية االسبوع الماضي بالطريقة التـي              ما كا : وليكن واضحا . نبحر نحوه 
حتى لو كان معارضا حادا، حازما وفظا لهجـوم علـى           . في الموضوع االيراني ألحق ضررا    . قاله فيها 
، فال يوجد ما يدعو الى تهدئة روع االيرانيين وتركهم يفهمون قوة المعارضة             )وهذا ما هو بالفعل   (ايران  

  .يل لمثل هذه الخطوةفي اسرائ
يجب التلويح  . النبوت العسكري الذي ترفعه اسرائيل امام ايران يجب وضعه على الطاولة في مكان بارز             

دغـان خـرب    . وذلك ايضا كي تعرف ايران، وكي يسارع العالم في نفس الوقت          . به بين الحين واالخر   
تحدث . وأسمى الولد باسمه  . حذرولكن من جهة اخرى، وتوجد ايضا جهة اخرى، فقد          . على هذه الخطة  

عملية لو انكشفت في ضوء النهار، الثارت هنا فزعا جماهيريا،          . في اسرائيل ' عملية اتخاذ القرارات  'عن  
  .وعليه فاالنتقاد لدغان صحيح، وانتقاد دغان هو االخر صحيح. لجنة تحقيق رسمية وخجالً  كبيراً

  عندما يبادر الفلسطينيون
في المناطق وربما فـي اسـرائيل    . الفلسطينية' النكبة'ع ستنطلق على الدرب أحداث      في نهاية هذا االسبو   

ربطة الخنق باتت منذ االن على الرقبة، وأحد ما فقـط ينبغـي أن              . خلف الزاوية ) سبتمبر(ايلول  . ايضا
ـ           . يركل العتبة التي نقف عليها     ب وماذا يوجد برأيكم على جدول أعمال حكومة اسرائيل يوم االحد القري

  القادم؟
البند االول، إقرار تعيين مسؤول عن لواء       : ها هو الجدول الزمني الذي وزع على الوزراء يوم الخميس         

البند الثاني، توسيع دورات الهويـة اليهوديـة والـصهيونية فـي الجـيش              . الوسط في وزارة الداخلية   
  .وهذا هو.  البدوية في الشمالبند ثالث وأخير خطة متعددة السنوات لتطوير وتعظيم البلدات. االسرائيلي

: مسؤول أمني كبير ضالع في االحداث أجمل مؤخرا ما تفعله اسرائيل كي تستقبل المشكلة بالجملة التالية               
ال أدري اذا كان دغان وديسكن، رئيسا الموساد والشاباك، رجلين بعـد واليتـين              . 'نحن ننتظر المعجزة  '

حقيقة، يقوالن، او على االقل يلمحان بالوضـع، تـرتبط          ولكن ال . ناجحتين على نحو خاص كانا منسقين     
يوم االستقالل العميد احتياط عزريئيل نافو، الذي كان        ' معاريف'بالمقابلة التي تهز الكيان التي منحها لـ        

 سـنة ونـصف     11على مدى   ) بيغن، شمير، بيريس ورابين   (السكرتير العسكري الربعة رؤساء وزراء      
ودان مريـدور   ) رئيس مكتب بيغن  (ان يقدم الى المحاكمة هو، يحيئيل كديشاي        نافو قال انه ينبغي     . سنة

بعد أن اغلق   (، الخفائهما عن الجمهور في اسرائيل حقيقة انه ال يوجد رئيس وزراء             )سكرتير الحكومة (
في عصر الفـيس بـوك،   . اليوم، قال نافو، بات هذا متعذراً). بيغن على نفسه بيته وكف عن اداء مهامه  

تر، حيث ينكشف كل شيء، مكشوف ومفتوح في االنترنت بالبث الحي والمباشر، لم يكـن ممكنـا                 التوي
 تبحر نحو الجبل الجليدي     2011وبالفعل، يبدو ان هذا ليس دقيقا، إذ أن اسرائيل          . اخفاء مثل هذه االمور   

عج الكازينو، وال   الفرقة الموسيقية تعزف على الدكة، البوفيه مليء، وفي الطابق السفلي ي          . بهدوء جماعي 
  .رغم أن المحيط عاصف. ال توجد يد توجه الدفة، مستقرة وواثقة. أحد يفهم بان برج القيادة مهجور

  عندما يكون بيبي مشلوال
. قيل وكتب الكثير عن قرار نتنياهو تعيين يورام كوهين رئيسا للمخـابرات           : ها هي قصة عن القرارات    

كوهين جدير، المشكلة هي، كما يقول مئير دغان،        . وعلى التعيين أنا، في هذه الصفحة أثنيت على القرار        
  .هي عملية اتخاذ القرار



  

  

 
 

  

            35 ص                                     2145:         العدد       14/5/2011 السبت :التاريخ

ديسكن رفع فتوى وتوصـية     . قبل أن يقرر، طلب نتنياهو كما هو دارج توصية رئيس المخابرات الحالي           
سـي  ، المتنـافس االسا   'ي'فتبقى يورام كوهين و     . وتجاوز مرشحا آخر  . رفضه السباب قيمية  ' ج'. دقيقة
في المساء، قبـل سـاعة او       . 'ي'كالهما مهنيان، قال ديسكن ولكني اوصي بـ        . كالهما جديران . امامه

  .ساعتين من االعالن، اتصل نتنياهو بديسكن وابلغه بانه اتخذ القرار المعاكس وسيعين يورام كوهين
الخيرة، دخل أحد ما    في االستيضاحات التي اجراها الحقا، تبين أنه في اللحظة ا         . ديسكن كان في صدمة   

على نتنياهو، وقال له، بحياتك، يا سيدي رئيس الوزراء، اليمين يريد يورام كوهين، فلماذا              ) نتان ايشل؟ (
ولما كان الرجالن مناسبين، فعين من هـو        . تتورط معهم عبثا؟ هذه هي قاعدة القوة لديك، المستوطنون        

  .مناسب ومقبول من مؤيديك في نفس الوقت
كيف يمكن لكل   . المشكلة هي الطريقة التي سار فيها     .  تجعل تعيين يورام كوهين مرفوضا     هذه االمور ال  

. منبوذ وبشع يدخل للحظة على رئيس الوزراء، ان يغير قراراته، بما في ذلك في مواضـيع مـصيرية                 
نبوذ واذا كان الم  . كل من عمل مع نتنياهو يعرف انه هكذا تسير االمور         . بهذر لسان، في اللحظة االخيرة    

وعليه فان الجميع يغـادرون،     . والبشع ال يغير القرار، فعندها العقيلة، تلك التي تنتظر في البيت، ستغيره           
إذ في االيام التي    . وعليه فان قادة جهاز االمن يتحدثون مثلما هم يتحدثون        . يهربون، يتركون أو يلفظون   

وبدال من ذلك، تلقينا نتنياهو غير القادر   . فةتنتظرنا تحتاج اسرائيل الى يد مستقرة، هادئة ومتزنة على الد         
فهذه هـي   . على اتخاذ قرار بسيط، وطائفة المقربين الفزعة، العقيلة النزقة، وخلف كل هذا، ايهود باراك             

  .العالوة التي تجعل كل االمر خطيرا على نحو خاص
ماضي هي وثيقة تقشعر لها     يوم الجمعة ال  ' هآرتس'وبمناسبة باراك، المقابلة التي منحها لجيدي فايس في         

ويسمونه ميخـا   . جمهور هدف هذه المقابلة هو شخص واحد، أبيض الشعر وعديم الخوف          . االبدان جدا 
فليندنشتراوس يعرف بالضبط لماذا يدور الرئيس بيريس ويهمس للناس بان          . ليندنشتراوس مراقب الدولة  

جية، خالفات الرأي في القيادة، عـن كثـب         فهو يعرف المواضيع االستراتي   . 'غابي اشكنازي أنقذ الدولة   '
وعليه ينبغي لباراك، من جهة، ان يقنع ليندنشتراوس بانه هو الخبير الذي يتحدثون عنه، وال سيما                . شديد

ومن الجهة االخرى التشهير برؤساء الوزراء السابقين،       ). 'هم لن يلقوا علينا بالقنبلة    '(في موضوع ايران    
  .من كانوا ذوي نزعة استمتاع ال تقل عنه، م(!!)بمن فيهم بن غوريون 

  13/5/2011معاريف 
  14/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  "سرائيلإ"أربع مالحظات على الوضع في  .58

  يوئيل ماركوس
اربع مالحظات على الوضع العام في اسرائيل والعالم يبرز فيها الحديث عن تحـذير رئـيس الموسـاد                  

ليس من الفظيع حقا ان تكون تظـاهرة يوئيـل          :  على ايران وهي   المتقاعد مئير دغان مرتين من الهجوم     
فـألم عائلـة    . شاليط وخليلته قد تمت على مرأى من جميع األجالء في المراسم المركزية ليوم االستقالل             

يتساءل المواطنون، كيف ال تنجح هذه الدولة التـي نجحـت فـي             . شاليط مفهوم لكل مواطن في الدولة     
في غزة، الذي   » المهندس»مشق، والمبحوح في قطر، وآيخمن في االرجنتين، و       الوصول الى مغنية في د    

كيف ال تنجح فـي     ? فجر مطاعم وحافالت في اسرائيل، والى منفذي اعمال قتل الرياضيين في ميونيخ             
» الـشاباك «أين الحيل؟ وأين االستخبارات؟ إن رئـيس        . الكشف عن المكان الذي ُأخفي فيه غلعاد شاليط       

واستهلكت أميركا العظمـى التـي صـبت        . ه يوفال ديسكين يعترف حقا بالفشل االستخباري      التارك عمل 
والسبب الحقيقي الذي جعلهم يغتالونه فورا      . ماليين الدوالرات، عشر سنين حتى أمسكت بأسامة بن الدن        

لنجـاح  ، وبذلك كان ا   »تبادال«بال محاكمة وبال قبر هو انهم خافوا ان تختطف القاعدة أميركيين وتطلب             
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ال تزال قيمة الحياة    . إن التجربة المرة لنحشون فاكسمان الذي اغتيل خالل تخليصه تطاردنا         . يصبح فشال 
  أليس أفضل أن نكون ذوي صبر ونحصل على غلعاد شاليط حيا؟. عندنا مقدسة حتى النقاذ حياة

.  الذرية في ايران   تحدث رئيس الموساد المتقاعد مئير دغان مرتين معارضا هجوما مدبرا على المنشآت           
، أي بعد ثالث سـنوات مـن التقـدير االسـرائيلي            2015مرة عندما قال إن ايران لن تبلغ القنبلة قبل          

ومرة اخرى علنا بعد ان تحرر من منصبه، عندما أعلن ان الهجوم على ايران هو في أساسـه                  . الرسمي
 خاصة مثل اريـك شـارون ورفـول         يثير العناية ان محاربين قُساة    . »لسنا شرطيي العالم  «فكرة غبية،   

وكالهما وزير في حكومة بيبي االولى، قد أعاقا آنذاك فكرة رئيس الحكومة ان يستعمل وسائل معدة ليوم                 
قال لي شارون آنذاك شخصيا ان المحاربين القاسيين خاصة كانا          . القيامة، في حال هجوم ثان في العراق      

والسؤال لماذا وجد مئير دغـان حاجـة الـى          . ركالئال تعاقبنا أمي  » فحص الموضوع «يعارضون حتى   
المعارضة اآلن خاصة؟ أيعلم شيئا ال نعلمه؟ أو ربما ال يتكل على تقدير اولئك الذين وكلت اليهم القيـادة                   

بل ان الموقع أعـاله     . اليوم؟ إن دغان محارب شجاع لكنه ذو حساب، وإن مجرد قوله يجب ان يثير قلقا              
وهم حكام ايران الحقيقيون هم الذين سيقطعون يد المجنون         » الخامنئيين«ن  الصغير كان منذ زمن يرى ا     

  .الصغير احمدي نجاد اذا اقترب من أزرار االطالق
بعد مدة طويلة سكت فيها ايهود باراك وبدا في األكثر يهمس في الكنيست في أذن بيبـي وهـو يخفـي                     

مقابالت الصحفية العلنيـة فـي الراديـو        بأصابعه فاه كي ال يقرأوا شفتيه، خرج فجأة مع طوفان من ال           
يسكن نفوسنا بأنه ال يوجد تهديد      . والتلفاز ووسائل االعالم المكتوبة وفي أحاديث خلفية مع كبار المحللين         

قبـل  . »مع ذلك هناك أخطار ما وعلينا ان نكون يقظين       «لكن  . بالعمليات السرائيل برغم ما يحدث حولنا     
، ان رئيس سوريا مستعد     »كله كالم «أيام قال باراك ليارون ديكل في       أن تنشب االضطرابات في سوريا ب     

وقال في مقابلة في الراديو مع أريه غوالن انه يقترب منا تسونامي مع تحذيره              . ألن يزن تسوية سياسية   
ويقول ألياله حسون انه    . »رائع«ماذا كانت تقول تسيبي ليفني في ذلك؟        . بأنه يجب علينا ان نكون أقوياء     

عندما نربط موجة مقابالته الصحفية وفيها مقابلته اآلسـرة مـع           . »من الرأس ال من البطن    «الرد  يجب  
تـسونامي  . »حدث«، يثور سؤال ماذا حدث؟ إن التسونامي هو الذي       »هآرتس«غيدي فايتس في صحيفة     

  .استطالعات الرأي التي ال يجتاز فيها باراك نسبة الحسم
ساء ورؤساء الحكومة برغم أن واحدة منهن نبزتني بنبـز قبـيح،            ال أحب أن أورط نفسي مع نساء الرؤ       
بسبب مقالة لم تحبها وردت زوجة رئيس في غضب إثر          » هآرتس«وألغت اخرى المشاركة في صحيفة      

لكنني لم أمـس قـط      . واشياء اخرى هنا وهناك   . انتقاد وجهته على قبعة فرو ثمينة ابتاعتها في نيويورك        
لبت في احدى زياراتها االولى للندن ان يكتب في الدعوات لالحتفـاالت            حتى عندما ط  . »سارة زوجته «

كانـت  «زعم رئيس المراسم البريطاني انـه       . »مدام رئيس الوزراء  «المختلفة بجانب اسم زوجها صفة      
والحقيقة ان  . »مارغريت تاتشر » المرأة الحديدية «عندنا في بريطانيا مدام رئيس وزراء واحدة فقط هي          

  .امرأة حديدية لكن ليس يجب ان يعرف العالم كله بذلكعندنا ايضا 
  13/5/2011، هآرتس
  14/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  المعاني القانونية لالعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية .59

  نير حسون
سلسلة من األسئلة الدراماتيكية ستطرح في أعقاب االعالن الفلسطيني المرتقـب عـن اقامـة الدولـة،                 

بعضهم يؤمن بأنـه    . خبراء القانون الدولي ينقسمون بشأن معاني هذه الخطوة       . اعتراف دول العالم بها   و
آخرون يؤمنون بـان    . في نهاية المطاف هذه خطوة اعالنية لن تؤثر كثيرا على ما يجري على االرض             
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ذي مـن المتوقـع     التسونامي السياسي الذي يشغل بال رئيس الوزراء سيتقزم امام التسونامي القانوني ال           
  .السرائيل، مواطنيها وجنودها، ان يقفوا امامه ابتداء من تشرين االول القادم

معظم الخبراء يتفقون على أن القانون الدولي سيعترف بفلسطين كدولة، وذلك ألنها تـستجيب للـشروط                
للحظة فـي   حتى وإن كان في هذه ا     (أرض محددة، وسكان دائمون، وحكم ناجع       : االربعة الالزمة للدولة  

  .، وقدرة على اقامة العالقات مع دول اخرى)مناطق أ فقط
على فرض أن فلسطين ستعتبر دولة ابتداء من ايلول، فسيكون بوسعها ايـضا التوقيـع علـى اتفاقـات                   

في مثل هذه الحالة، هناك من يحذر بان كل حاوية تصل الى            . منفصلة مع الدول، مثل االتفاقات التجارية     
  .لفاحصون االسرائيليون فتحها، فانها تكون أزمة دبلوماسية محتملةالحدود، ويطلب ا

. ولكن في نظر اولئك الذين يرسمون السيناريو المتطرف، ستكون هذه هي المشكلة األصغر السـرائيل              
المشكلة األكبر حقا تكمن في قدرة الفلسطينيين على التوقيع على مواثيق دولية، وعلـى رأسـها ميثـاق                  

ق الصالحيات القضائية لمحكمة الجنايات الدولة علـى كـل المنـاطق خلـف الخـط                روما، الذي سيطب  
  .االخضر، وعلى كل جندي، أو موظف اسرائيلي يعمل فيها

، يقول البروفسور دافيد كرميتسار مـن       "المستوى االكثر دراماتيكية واألكثر تطبيقا هو المحكمة الدولية       "
كان للمحكمة الصالحية للبحث في االعمال االسرائيلية فـي         حتى االن كان مشكوكا اذا      . "الجامعة العبرية 

.  دولة بفلسطين، فال شك عندها بان المدعي العام للمحكمة سيعترف بها           140ولكن اذا اعترفت    . المناطق
  ".وعندها، كل ما تفعله اسرائيل سيخضع لمحاكمات المحكمة

ظاهرا، . "ما في ذلك شرقي القدس    وحسب كرميتسار، فان االمر يتعلق على نحو خاص بالمستوطنات، ب         
اذا قرروا اسكان مزيد من السكان خلف الخط االخضر، سيكون ممكنا رفع دعاوى ضد اصحاب القرار                

واسرائيل ال يمكنها أن تواصل االدعاء بان االرض موضع         .  وزير الدفاع، رئيس الوزراء والموظفين     –
لهذا الموقف ينضم ايضا المحـامي      ".  اخرى الجدال انتهى، وستكون اسرائيل محتلة الرض دولة      . خالف

  .ميخائيل سفراد الذي يعرف، مثل كرميتسار، بنشاطه في اليسار
ولكن معظم الخبراء يعتقدون بان االعالن الفلسطيني ال يشكل تهديدا حقيقيا في ساحة القـانون الـدولي،                 

ان هـذه   : لبيـدوت، فتقـول   أما البروفسورة من الجامعة العبرية روت       . على االقل في المرحلة االولى    
اإلعالن عن الدولة سيكون خرقا التفاقات دولية معترف بها بين اسرائيل           "وحسب جبيزون فان    ". فزاعة"
  .ف، وسيعطي عمليا حجة قوية الستخدامها في الساحة الدولية.ت.وم
لمحكمـة  ، يجمل المحامي نيك كوفمان، الذي كان المدعي العام فـي ا           "أنا ال أرى كيف سيتغير الوضع     "

هنـاك اعترفـت    . المثال االفضل هـو كوسـوفو     . "الدولية التي اقيمت في أعقاب الحرب في يوغسالفيا       
فـي  . المحكمة باستقالل االقليم، ولكن التشديد كان على االعتراف السياسي، وليس على المسألة القانونية            

  ".نهاية المطاف كل شيء سياسي
قانونيا هذا سيحث ميوال قائمة على أية       . "امعة تل أبيب  موقف وسط يعرضه البروفسور يوفال شني من ج       

للفلسطينيين سيكون صوت اقوى ولكن يجدر بالذكر بان هذا يعمل باالتجاه المعـاكس             . "، كما يدعي  "حال
فاالعالن سيعطي اسرائيل موقفا اكثر تماسكا لرفع الدعاوى ضدهم في موضوع اعمـال العنـف               . ايضا

  ".التي ستأتي من المناطق
من اللحظة التي يعلن فيها الفلسطينيون عـن        "ب البروفسور ايال بنبنستي من جامعة تل أبيب، فانه          وحس

  ".ال يهم أي نظام يكون هناك. 67، فإنهم في واقع األمر يتخلون عن كل مطلب خلف 67حدود 
  "هآرتس"عن 

  14/5/2011، األيام، رام اهللا
  

  حماس والموافقة على شروط الرباعية .60
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  يوسي بيلين
ف انه ينبغي اجـراء انتخابـات للمجلـس         .ت. بين اسرائيل وم   1995قرر في االتفاق البيني في ايلول       ت

وجرى االتفاق فيه على ان من يحرض على العنف لن يسمح له بالمـشاركة فـي                . التشريعي الفلسطيني 
  . لم تشارك جهات أيدت االرهاب1996وفي انتخابات كانون الثاني . االنتخابات
 طلب رئيس الواليات المتحدة آنذاك جورج بوش أن يسمح لحماس بالمشاركة فيهـا           2006بات  قُبيل انتخا 

خضع رئـيس   . باعتبار ذلك جزءا من تصوره العام الذي شجع الدفع قدما بالديمقراطية في العالم العربي             
  .الحكومة آنذاك اريئيل شارون لهذا الطلب، برغم ان حماس لم تُشر الى استعداد للتغيير

ما فازت حماس تذكروا في العالم انه ال يمكن ان يكون قادة الحكومة الفلسطينية معارضـين التفـاق                  عند
فقـد اضـطر    . اوسلو، وهو االتفاق الذي مكّن من نشوء الحكومة الفلسطينية لكن هذا كان متأخرا جـدا              

ل هنية بتشكيل   الرئيس محمود عباس الذي انتخب قبل ذلك بسنة فقط بأكثرية كبيرة الى ان يكلف اسماعي              
  .الحكومة

في نهاية االمر حددت الرباعية شروطا لالعتراف       . لم يعرفوا في العالم كيف يهضمون الحكومة الجديدة       
وقف االرهاب واالعتراف باسرائيل واالعتراف باالتفاقات الدولية التي وقعت عليها          : بها ومحادثتها وهي  

  .ينية بهذه الشروط، أما الرباعية فلم تصر عليهالم تف الحكومة الفلسط. اتفاق اوسلو? ف، أي .ت.م
بعد ذلك بثالثة اشهر منع من الرباعية معضلة االصرار على الشروط، فقد احتلت حماس غزة وانحلـت                 

ف في الضفة وتابعت الرباعية االصـرار علـى         .ت.الحكومة، وأجرى العالم اتصاالت وثيقة بحكومة م      
  .شروطها لالعتراف بالحكومة في غزة

فطلب التخلي عن االرهاب واالعتراف     . ذا يحدث اليوم؟ لم تتغير عالقة االمم المتحدة والغرب بحماس         ما
عندما يتحدث عن محاولة انشاء حكومة خبراء توافق عليها فتح وحماس، ال تغيير             . باسرائيل موجود قائم  
  .ف بهافاذا وفت بها الحكومة الجديدة فلن يكون مانع من االعترا. في شروط الرباعية

ماذا عن االعتراف بدولة فلسطينية؟ اعترف العالم منذ زمن بالحاجة الى انشائها علـى أسـاس حـدود                  
اذا قرر الفلسطينيون ان يأتوا الى الجمعية العامة لالمم المتحدة باقتراح           .  مع زيادة تعديالت طفيفة    1967

ع جدا على ذلـك دونمـا صـلة         سينشأ اجماع واس  ? قرار يدعو الى االعتراف بحق الفلسطينيين بدولة        
  .باالتفاق بين عباس ومشعل

فال حاجة الى اضاعة بطاقات     . إن محاولة منع تأييد العالم لالقتراح الفلسطيني ليست لها قدرة على البقاء           
وفيما يتعلق بحماس من المعقول ان نفترض ان من قاطعها حتـى اآلن سـيظل               . السفر وجهد اعالميينا  

عندما يتشجع رئيس الحكومة نتنياهو ألن فرنسا لـن تغيـر           .  فسيظل يفعل ذلك   يقاطعها ومن لم يقاطعها   
السؤال ماذا سيكون موقف فرنسا من االعتراف بدولة فلسطينية         . موقفها من حماس، فليس في ذلك تجديد      

  .وماذا سيكون موقفها من الحكومة الفلسطينية
والـسؤال هـل    .  العالم بالدولة الفلـسطينية    اذا ال توشك عالقة العالم بحماس ان تتغير ولن تتغير عالقة          

  .سيكون العالم مستعدا لمحادثة الحكومة الفلسطينية القادمة
ويصعب على الطرفين جدا انشاء هذه الحكومة النه يوجد في فـتح      . قد تكون هذه المعضلة سابقة ألوانها     

خبـراء حقـا واذا     لكن اذا نشأت حكومة كهذه وكانت حكومـة         . وفي حماس ايضا من يعارضونها بشدة     
ضمنت االستمرار على وقف اطالق النار ومكّنت عباس من اجراء تفاوض سياسي فستضطر حكومـة               

  .اسرائيل الى ان تبت أمر أتدخل محادثة مع هذه الحكومة أم تفضل ان تجابه العالم كله مرة اخرى
  13/5/2011، "ائيل اليومإسر"

  14/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  :يركاريكات .61
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