
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  دماء شهداء إحياء ذكرى النكبة لن تذهب هدرا: عباس
  والثورات تزيد من قوة األمة.. اختراقات مهمة في عالقة الدول الغربية بحماس :حمدانأسامة 
  "سرائيلإ"المستقبل سيشهد محاوالت كثيرة الختراق حدود : باراك
  أفرجنا عن األموال بعد تأكدنا من استمرار التعاون األمني مع السلطة: يعلون

  جلس األمنملشكوى بحق المتظاهرين الفلسطينيين ويقدم لبنان يدين المجزرة اإلسرائيلية 
  من التوجه إلى جسر الملك حسين لليوم الثاني" حق العودة"األمن يمنع مسيرة : األردن
   في ذكرى نكبة فلسطيناجراءات أمنية تمنع المصريين من الزحف إلى غزة: مصر

 على "إسرائيل"ذكرى النكبة تحاصر 
 ١٥تها  حصيلثالث جبهات حدودية
  شهيداً ومئات الجرحى

  
 ٥ص ... 

 ٢١٤٦ ١٦/٥/٢٠١١- ١٥ اإلثنين -األحد 

" فلسطين اليوم"من نشرة لعدد ايغطي هذا 
 الذي احتجبت فيه النشرة،  أمس األحدموي

 .اإلثنينباإلضافة إلى هذا اليوم 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٦   دماء شهداء إحياء ذكرى النكبة لن تذهب هدرا:عباس.٢
 ٧  الالجئون عائدون واالحتالل إلى زوال: هنية.٣
 ٧  حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ال يتحقق إال بشطري الوطن: عباس.٤
 ٨    الفلسطينيةيدعو المجتمع الدولي إلى دعم اتفاق المصالحةفياض .٥
 ٨   الملف المالي بشفافيةةرادقمنا بإلسنا مدينين اقتصادياً ألحد و: حكومة غزة.٦
 ٩   السلطة تتطلع لتحرك أميركي يدفعها إللغاء الذهاب لمجلس األمن.٧
 ٩  االحتالل اظهر انه في حالة عجز حقيقي أمام إرادة األمة وشعوبها الحية: الحكومة في غزة.٨
 ٩  انتخاب نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربيةفي غزة ترّحب بالحكومة .٩
 ٩   عن حق الفلسطينيين في العودة والتعويضال بديل: منظمة التحرير.١٠
١٠  "حقا مقدسا ال يسقط بالتقادم" يعدالفلسطينيون أكدوا على أن حق عودة الالجئين : االغا.١١
١٠  يؤكد التمسك بحق العودة ورفض التوطين" الوطني الفلسطيني".١٢
    

    :المقاومة
١٠   مازن السياسيأبو الشعب الفلسطيني ليس رهينة برنامج :الزهارمحمود .١٣
١٢  والثورات تزيد من قوة األمة.. اختراقات مهمة في عالقة الدول الغربية بحماس :حمدانأسامة .١٤
١٢   في القاهرةناقشان اليوم تنفيذ اتفاق المصالحةت فتح وحماس: عزام األحمد.١٥
١٣  في منح فتح حرية اختيار رئيس وزراء الحكومة المقبلةحماس تفكر جدياً ": األهرام".١٦
١٣   لرئاسة الحكومة"منظمة التحرير"فياض مرشح فصائل : واصل أبو يوسف.١٧
١٤  وال تحمل برنامجا سياسيا" ليست حكومة الرئيس"الحكومة المقبلة : دويلالبر.١٨
١٤  لن يرى النور من دون صفقة مشرفةط شالي: حماس.١٩
١٥                         حماس ترحب باختيار نبيل العربي أمينًا عاما للجامعة العربية.٢٠
١٥  مسيرات العودة تشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في الصراع مع االحتالل : حماس.٢١
١٥  شعبنا أخذ زمام المبادرة وسيتحرك من كل الجبهات العربية: المقدحمنير .٢٢
١٦  ى النكبة بغزةفتح وحماس تشاركان في مسيرات ذكر.٢٣
١٦  القبول بواقع حل الدولتين يعني عملياً إسقاط حق العودة: "الجهاد".٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧ مصرون على حماية حدودنا وبكل ثمن : نتنياهو.٢٥
١٧   "سرائيلإ" محاوالت كثيرة الختراق حدود المستقبل سيشهد: باراك.٢٦
١٧  أفرجنا عن األموال بعد تأكدنا من استمرار التعاون األمني مع السلطة: يعلون.٢٧
١٨   هناك عالقة وثيقة بين يوم النكبة وبين اتفاق المصالحة: عوزي الندو.٢٨
١٨  منصبه بسبب خيبة أمله من الفلسطينيينميتشل استقال من : نتنياهو.٢٩
١٨   تسعى لعدم االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية"إسرائيل: "داني أيالون.٣٠
١٨  ة إسرائيليةالتوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين هو مصلح: ليفني.٣١
١٩  مسئول إسرائيلي بالقاهرة لبحث التطورات و تبادل األسري.٣٢
١٩  أعضاء كنيست يطالبون باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

١٩  العودة في سوريا ولبنان على الحدود تتهم سوريا بالوقوف وراء مسيرات " إسرائيل".٣٤
٢٠  "إسرائيل"ما جرى في الجوالن عمل خطير جداً وعنيف يهدد أمن سكان : الجيش اإلسرائيلي.٣٥
٢٠  "اقتحام الحدود فشل استخباري ذريع ":الجيش اإلسرائيلي.٣٦
٢٠   تبيع تركيا أسلحة متطورة"إسرائيل: "معاريف.٣٧
٢٠  إعالن الدولة الفلسطينية" مخاطر"رجال أعمال إسرائيليون يتدارسون .٣٨
٢١  مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة" ضبط النفس"مستوطنون يطالبون الجيش بعدم .٣٩
٢١   التي شاركت في إحياء النكبة٤٨نائب إسرائيلي يطالب بمعاقبة مؤسسات فلسطينيي .٤٠
٢١  "انتهاك للقانون الدولي"لجوء الجيش إلطالق النار على المتظاهرين العزل : قانونية إسرائيلية.٤١
٢٢  "مسيرات العودة" يستنفر على الحدود خشية تجّدد المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي.٤٢
٢٢  مظاهرة لليسار اإلسرائيلي في تل أبيب دعماً للمتظاهرين على الحدود.٤٣
٢٢  أحداث مجدل شمس بسبب ي الجيش اإلسرائيلبتبادل االتهامات بين المخابرات والقيادة الشمالية .٤٤
    

    :األرض، الشعب
٢٣  "مسيرات العودة" على شهداء إضراب تجاري وتنكيس لألعالم في والضفة وغزة حداداً.٤٥
٢٣  منظمة حقوقية تدين إطالق القوات اإلسرائيلية النار على الالجئين الفلسطينيين.٤٦
٢٣   تمارس االضطهاد الديني"إسرائيل": مؤسسة األقصى.٤٧
٢٣  االحتالل يواصل حصار المسجد األقصى.٤٨
٢٤   ثانية٦٣توقف مرافق الحياة في جنين .٤٩
٢٤  اقع المعتقلين ظل غائباً عن التوثيق خالل النكبةو: األسرىوزارة .٥٠
٢٤  مرحلة قاسية في حياة المعتقلين الفلسطينيين: ما بعد النكبة.٥١
٢٥   األرض التي شردوا منها"كواشين"الفلسطينيون يحتفظون بـ:  عاما على النكبة٦٣بعد .٥٢
٢٥  ً"عملية متعمدة" في حادث سير ترّجح شرطة االحتالل أنه ١٧مصرع إسرائيلي وإصابة .٥٣
٢٥   للنكبة٦٣الفنانون الفلسطينيون في غزة يحيون الذكرى الـ.٥٤
٢٦  ال دام ربع قرناالحتالل يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتق.٥٥
٢٦  الفلسطينية يصدر تقريره األول حول خروقات االتفاق" ائتالف حماية المصالحة".٥٦
   

   :اقتصاد
 ٢٦ إنجاح اتفاق المصالحة سيمكّن مختلف مؤسسات القطاع الخاص من استعادة نشاطها": بال تريد".٥٧
   

   :ثقافة
 ٢٦ ليلة فنية تراثية في دبي للتعريف بمشروع تنمية مهارات الفلسطينيين.٥٨
   

   :رياضة
 ٢٧  من دخول األراضي الفلسطينية أجنبياً وإدارياً العبا٨٥ً تمنع "إسرائيل".٥٩
   

   : األردن
٢٧   باستغالل الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني لتقديم تنازالت"إسرائيل"ـ لن نسمح ل: البخيت.٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

٢٧  من التوجه إلى جسر الملك حسين لليوم الثاني" حق العودة"األمن يمنع مسيرة : األردن.٦١
٢٨ لعودة لمنعها من التقدم نحو الحدود على مسيرة ااطالق نار: األردن.٦٢
٢٨  استشهاد أردني برصاص قوات االحتالل في الجوالن.٦٣
٢٨                      األردنية تحّمل العرب والمسلمين مسؤولية تحرير فلسطين" لجنة مجابهة التطبيع".٦٤
٢٩   للنكبة٦٣ ترفع مذكرة ألمين عام االمم المتحدة في الذكرى  أردنيةفاعليات.٦٥
٢٩  " نعم لحق العودة ال للوطن البديل" تقيم مهرجانا بعنوان"المهندسين".٦٦
٢٩      العرباستعادة فلسطين التاريخية واجب كل: االردني اتحاد المرأة.٦٧
٢٩  القضية الفلسطينية العنوان األول في األجندة السياسية األردنية: سياسيون.٦٨
   

   : لبنان
٣٠  مجلس األمنلشكوى بحق المتظاهرين الفلسطينيين ويقدم لبنان يدين المجزرة اإلسرائيلية .٦٩
٣١  عودتكم لفلسطين أقرب لالنجاز من أي وقت مضى:  ذكرى النكبةنصراهللا لمتظاهريحسن .٧٠
٣٢    في مسيرة لالجئين الفلسطينيين بذكرى النكبة جريحا١١٢ًو  شهداءعشرة:  اللبنانيالجيش.٧١
٣٢   دعو إلى اعتبار القضية الفلسطينية ضمن األولويات العربية  اللبناني يرئيس مجلس النواب.٧٢
٣٢    في ذكرى النكبة رفضه التوطينيجدد" المستقبل تيار ".٧٣
   

   :عربي، إسالمي
٣٣  ين في ذكرى نكبة فلسطاجراءات أمنية تمنع المصريين من الزحف إلى غزة: مصر.٧٤
٣٤  نكبة فلسطين في تركيا في ذكرى "سرائيلإ"ـتظاهرات معادية ل.٧٥
٣٤   حرب مفتوحة على الفلسطينيين"إسرائيل"ممارسات : أكمل الدين إحسان أوغلي.٧٦
٣٤  ة لألعمال اإلرهابية في العالم تمثل البؤرة الرئيسي"إسرائيل": نجاد.٧٧
٣٤   جامعة الدول العربية بعد سحب القاهرة ترشيح الفقينبيل العربي أميناً عاماً لاختيار .٧٨
٣٥  كبةالجامعة العربية تدين االعتداءات االسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى الن.٧٩
٣٥   تدين قمع اإلسرائيليين للتظاهرات السلمية في ذكرى النكبةمصر.٨٠
٣٥  ضد المتظاهرين الفلسطينين في ذكرى النكبة "إسرائيل"البرلمان العربي يندد بانتهاكات .٨١
٣٥   المؤتمر اإلسالمي تدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين وإعادة الالجئينمنظمة : ذكرى النكبة.٨٢
٣٦  االعتداءات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة تدين اسوري.٨٣
٣٦  رى النكبةاعتصام أمام السفارة الفلسطينية في موريتانيا بمناسبة ذك.٨٤
٣٦   تعترض سفينة مساعدات ماليزية متجهة لغزة"إسرائيل".٨٥
٣٧   بسبب التوترات الداخلية يقرر إلغاء قوافل دعم الفلسطينيين"ائتالف الثورة المصرية".٨٦
٣٧  نفذت مشاريع تنموية كبيرة باألراضي الفلسطينيةقطر : "المؤتمر اإلسالمي".٨٧
٣٧  تنفذ مشروعا الستصالح األراضي ودعم المزارعين في غزة" عيدمؤسسة الشيخ : "قطر.٨٨
   

   :دولي
٣٧  زةكلينتون وبلير يبلغان فياض بقرار نتنياهو اإلفراج عن األموال المحتج.٨٩
٣٧  ألمانيا لن تؤيد إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد: ميركل لنتنياهو.٩٠
٣٨  جنوب لبنان منسق االمم المتحدة الخاص في لبنان يأسف للخسائر في األرواح.٩١



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

٣٨  "إسرائيل" غداة أحداث الحدود مع لى ضبط النفسبان كي مون يحض جميع األطراف ع.٩٢
٣٩  اآلالف يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي: لندن.٩٣
٣٩  تنفي تقليص خدماتها رغم صعوبة تأمين الموارد المالية" األونروا".٩٤
٣٩   بحق الفلسطينيين" جرائم االعتقال"تطالب بوقف " ةالشبكة األوروبي".٩٥
    

   :تقارير
٣٩ لمصلحتها التطورات اإلقليمّية التي جاءتحماس تفوقت على عّباس نتيجة التطورات اإلقليمّية : تل أبيب.٩٦
    

    :حوارات ومقاالت
٤١  عزام التميمي... دية إلى الفلسطينيينالثورات العربية ه.٩٧
٤٢  بالل الحسن...  ال ترى"إسرائيل"ولكن .. زحف نحو فلسطين.٩٨
٤٤  علي أبو نعمة...  فارغة في فلسطين"مصالحة".٩٩
٤٩  ياد كلوز... من أجل حقوق الفلسطينيين ووحدتهم١٠٠
٤٩  هوارد الفرانشي... !إشهار فشل المهمة؟... »ميتشل«استقالة ١٠١
٥١  منير شفيق... المصالحة باتجاه االنتفاضة١٠٢
٥٢  الوف بن... ربعة خطاباتأيام وأعشرة ١٠٣

    
 ٥٤  :كاريكاتير

***  
  
   شهيداً ومئات الجرحى١٥ حصيلتها على ثالث جبهات حدودية" إسرائيل"ذكرى النكبة تحاصر  .١

، بيروتودمشق، و ،غزةوالناصرة، ورام اهللا نقالً عن مراسليها في  ١٦/٥/٢٠١١الحياة، لندن، نشرت 
 بمسيرات "إسرائيل"لنكبة، فوجئت في تطور استثنائي وغير مسبوق في الذكرى الثالثة والستين لأنه و

 التي حاصرتها على ثالث جبهات حدودية هي األراضي الفلسطينية والجوالن المحتل "يوم الزحف"
  .وجنوب لبنان، فردت بجرائم جماعية

 األراضيوانعكست مناخات المصالحة الفلسطينية والربيع العربي على أجواء ذكرى النكبة في 
وتركزت المسيرات في المدن الرئيسة في الضفة، وشارك  .ئية بكل المعاييرالفلسطينية، فجاءت استثنا

 في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات االحتالل اإلسرائيلي، فتحولت أما. فيها مئات آالف المواطنين
 نقاط احتكاك مع الجيش سقط فيها مئات الجرحى، وكان أعنفها على معبر قلنديا إلىالمواقع العسكرية 

كما جرت تظاهرات مماثلة في مخيم العروب ومدينة الخليل . الفاصل بين القدس وشمال الضفةالعسكري 
وأقامت مؤسسات طبية فلسطينية مستشفى ميدانياً في مخيم قلدنيا قدمت فيه العالج ألكثر  .أخرىومناطق 

رين  المتنك"المستعربين"ومعهم عشرات االحتالل وقام جنود  . مصاب، جروح بعضهم صعبة٢٠٠من 
  .بزي مدني باعتقال العشرات من المتظاهرين

 طفالً، نتيجة إطالق ٢٠ آخرين، من بينهم ٩٠وفي غزة، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أكثر من 
قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة حول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، النار وقذائف الدبابات 

كما منعت األجهزة األمنية . الثالثة والستين للنكبة التي صادفت أمسعلى مسيرات سلمية إحياء للذكرى 
  .التابعة للحكومة في غزة عشرات الفلسطينيين من اقتحام معبر رفح مع مصر



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

 فتح جبهتي الجوالن وجنوب لبنان عندما حاول العشرات عبور أمسفي موازاة ذلك، شهد يوم النكبة 
 عندما إسرائيليين برصاص جنود أشخاص ١٠اللبناني، قتل ففي مارون الراس في الجنوب . "الحدود"

  . آخرين بجروح١١٢صيب أاقترب عشرات المتظاهرين من الشريط الشائك و
 عبد. تحدث في مهرجان خطابي في بلدة مارون الراس أعضاء اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة دو

اهللا حالق  دعم المقاومة الشيخ عبدالملك سكرية وسيف الدين موعد ويوسف احمد، وألقى كلمة لجنة 
وطالب قادة الشعب .  إعطاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم ألنها تساعدهم على العودةإلىداعياً 

. الفلسطيني في لبنان بتحمل مسؤولياتهم إليجاد مرجعية سياسية له في لبنان لمتابعة ملفاتهم مع السلطة
  .وبارك المصالحة الفلسطينية

 النار على عشرات المتظاهرين الذين اخترقوا السياج الحدودي اإلسرائيليةي الجوالن، أطلقت القوات وف
 مقتل شخصين إلىدى أفي ذكرى النكبة، ودخلوا منطقة مجدل شمس في الشطر المحتل من الجوالن، ما 

  .١٧٠وجرح 
 من الالجئين اًبير كاً عدد، أنوكاالتنقالً عن ال ١٦/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، وأضافت 

 بين سورية ومرتفعات الجوالن المحتلة وذلك "إسرائيل" على الحدود التي تسيطر عليها واالفلسطينيين تدفق
 استشهاد إلى أدى للنكبة حيث قام الجيش اإلسرائيلي بفتح النيران على الحشود مما ٦٣ ذكرى الـ إلحياء
  .١٧٠ وإصابة أربعة

  مصادر المنظمين، إلى أنآمال خليلنقالً عن مراسلتها  ١٦/٥/٢٠١١األخبار، بيروت، وأشارت 
عداد المشاركين بما أوقدرت .  باص وحافلة١٧٠٠ أحصت المشاركين بنحو لمسيرة العودة في لبنان

  . مشاركألف ٤٥يزيد على 
  
  دماء شهداء إحياء ذكرى النكبة لن تذهب هدرا: عباس .٢

الذكية لن تذهب هدراً، فهي دماء 'داء إحياء ذكرى النكبة  قال الرئيس محمود عباس إن دماء شه:رام اهللا
  .'سقطت من أجل حرية شعبنا الفلسطيني وحقوقه

 بثه مساء اليوم تلفزيون فلسطين في ،وترحم عباس، في خطاب للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات
 جيش االحتالل اإلسرائيلي شهدائنا الذين سقطوا اليوم على يد قوات'الذكرى الثالثة والستين للنكبة، على 

وهم يتظاهرون إحياء لذكرى النكبة داخل الوطن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الحدود السورية 
  .'واللبنانية

تؤكدون ': وتوجه عباس إلى المشاركين اليوم في مبادرات وفعاليات مختلفة إحياء لذكرى النكبة قائال
من الزمن، وأن إرادة الشعوب أبقى وأقوى من جبروت القوة بذلك للقاصي والداني أن الحق أقوى 

  .'الغاشمة واالحتالل
عن الرضى واالرتياح والسعادة بالمصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام، إليماننا بأن وحدة  'عباسوعبر 

 بأال نعطي أية ذريعة إلسرائيل'، مؤكدا الحرص 'الشعب وشرعيةَ تمثيله مقدساتٌ ال يجوز المساس بها
ونعرف منذ اليوم أن هناك حملة تروج لها الحكومة اإلسرائيلية وخاصة في الواليات المتحدة تركز على 

  .'أن االتفاق مع حماس يعني التراجع عن السالم
فاألمن واحد وإن عالقاتنا العربية . بكل ما يقوي موقفنا داخلياً إقليمياً ودولياً'وأكد التمسك وااللتزام 

على قاعدة عدم التدخل بشؤون الغير وعدم تدخلهم بشؤوننا، إننا ملتزمون بكل مرجعيات واإلقليمية تقوم 
  .'عملية السالم، واالتفاقات التي وقعناها

إننا اليوم أكثر ثقة بأن دولتنا المستقلة قادمة ال محالة، فالعالم بأسره يؤيد الهدف الذي نسعى إلى 'وقال 
ال حل بدون '، مشددا على أن ' وإقامة الدولة١٩٦٧ذي وقع عام تحقيقه بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ال

دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وليس هناك من تاريخ أهم من هذا اليوم لكي نؤكد فيه على 
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 حسب ما ورد في ١٩٤تمسكنا بحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار 
  .'مبادرة السالم العربية

  ١٥/٥/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  الالجئون عائدون واالحتالل إلى زوال: هنية .٣

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، األحد، تمسك الفلسطينيين بحق : غزة ـ يو بي آي
 معتبراً أن الوحدة الفلسطينية ،١٩٤٨الالجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجرتهم منها إسرائيل عام 

  .تقربهم من تحقيق األهداف الكبرى
نحن  '، عقب صالة فجر امس في المسجد العمري الكبير بغزة،وقال هنية في كلمة له في ذكرى النكبة

 للنكبة هناك متغيرات ستؤدي النهيار المشروع الصهيوني في فلسطين وانتصار مشروع ٦٣في الذكرى 
  .'األمة

 .غيرات في توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، والثورات العربية والوعي الفلسطيني والعربيوحدد المت
، مشدداً الحرص على 'وحدة الشعب أساس لتحقيق النصر والتحرير وعودة الالجئين لوطنهم'واعتبر أن 

اقية المصالحة بدقة المصالحة والوحدة في غاية األهمية وتنفيذ اتف' التطبيق األمين التفاق المصالحة، وقال
ورأى أن الثورات التي تشهدها . 'وأمانة هي أمانة في أعماقنا سنحرص عليها وسننفذها بإذن اهللا

ورحب . ')اإلسرائيلي(سيكون لها األثر اإليجابي على القضية والسلبي على الكيان 'العواصم العربية 
باً باإلفراج عن كل المعتقلين بخروج مسيرات مشتركة في الضفة الغربية في ذكرى النكبة، مطال

نحن أمام تحوالت 'وقال . 'حتى نمضي بخطى ثابتة وبال إرباك نحو تحقيق هذه المصالحة'السياسيين 
  .'تاريخية كبيرة والعجلة دارت والمشروع الصهيوني لم يعد على قمة هذه العجلة

مطالباً بالتمسك بثالثة ' قيقيةأمام باكورة التحرير الح'ورأى رئيس الحكومة المقالة أن الفلسطينيين 
  .مرتكزات لتحقيق التحرير

وحدد هذه الركائز بأنها وحدة المرجعية للقيادة الفلسطينية، وحماية الوحدة الوطنية، وعون األمة في 
مشدداً على أن ' لن نعترف باالحتالل'وجدد هنية رفض االعتراف بإسرائيل وقال  .المجاالت المختلفة

  .' آتية، والالجئون عائدون واالحتالل إلى زوالالنصر آت والدولة'
  ١٦/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

 
  لفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ال يتحقق إال بشطري الوطناحلم الدولة : عباس .٤

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يريد لكل فلسطيني أن يرى فلسطين، مشيرا إلى               : رام اهللا   
عندما وقعت السلطة على اتفاق أوسلو كانت القضية األساسية         "، وقال   "ودة ممارسة وليست شعارا   الع"أن  

  ".من قضايا المرحلة النهائية هي الالجئين
وجدد عباس، في تصريحات له خالل استقباله للمشاركين في مؤتمر الملتقى التربوي الثقافي الفلـسطيني               

، ونقلتها وسائل إعالم السلطة، تأكيده علـى        )١٤/٥( أمس السبت    الرابع، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا      
لن تفرط أبدا بحق العودة، وذلك من خالل القيام بالخطوات العملية، والعودة إلـى              "أن القيادة الفلسطينية    

إن حلـم الدولـة الفلـسطينية       : "ارض الوطن إلنهاء حياة الشتات ألن الوطن هو وجهتها األخيرة، وقال          
وعاصمتها القدس الشريف، ال يتحقق إال بشطري الوطن، وهناك إرادة حقيقية في إنجاز ملـف               المستقلة  

  ".المصالحة الوطنية
إن تشكيل حكومة الكفاءات من أبناء الشعب الفلسطيني هي الخطوة األولى لتطبيق المـصالحة              : "وأضاف

... اء كافة أشكال االنقسام الداخلي    الداخلية، وبعد تشكيلها سيتم االنتقال إلى الخطوات األخرى من أجل إنه          
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ونحن نبحث عن حكومة من التكنو قراط، يتم التوافق عليها من الجميع، وهذا األمر ال يعني أبـدا أنهـا                    
  ".أو الجبهة الشعبية، بل هي حكومة الشعب الفلسطيني" فتح"أو " حماس"حكومة 

، وحال عادال متفق عليـه حـسب    ١٩٦٧ وأكد أنه يريد أن يقول للعالم أنهم يريدون دولة على حدود عام           
  .مبادرة السالم العربية، إنما دولة فلسطينية بدون عاصمتها القدس فلن يقبلوا بها إطالقا

نحن نريد أن نبني دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ونعيش حياة طبيعية هادئة هانئـة،               : "وأضاف
دأ حل الدولتين، ونحن ال ننكر ذلك، ونحن نعترف         ونحن نؤمن بمب  .. بعد حل كل قضايا المرحلة النهائية     

  .، على حد تعبيره" عاما، لكن هم غير موافقين على حل الدولتين١٧بهذا الحل منذ أكثر 
أبو عرب وسام نجمة القدس تقديرا لجهود الكبيرة في سبيل          " شاعر الثورة "وقلد عباس، الفنان الفلسطيني     

 ١٩٦٧ية واالستقالل وإقامة دولته المستقلة على حدود عـام          خدمة الشعب الفلسطيني ونضاله نحو الحر     
  .وعاصمتها القدس الشريف

  ١٥/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   الفلسطينيةفياض يدعو المجتمع الدولي إلى دعم اتفاق المصالحة .٥

 في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، أمـس،  ه خالل استقبال ،دعا الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء     : رام اهللا 
أمين عام األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية واإلغاثة فاليري آموس، ومفوضـة االتحـاد األوروبـي               نائبة  

للتعاون الدولي والشؤون اإلنسانية كريستالينا جورجيفا، المجتمع الدولي إلى دعـم اتفـاق المـصالحة،               
  .والتعامل مع حكومة التوافق المزمع تشكيلها

ن قطاع غزة، وبما يمكن من البدء الفوري بإعمـار القطـاع،            ودعا إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار ع      
وإنعاش اقتصاده، وضرورة إلزام إسرائيل بتحويل مستحقاتنا المالية، والتوقف عن هذه القرصنة تحت أي              

  .ظرف كان
ـ      نحن ال نتكئ على مصائبنا، بالرغم من كل ما تحمله النكبة من            : ٦٣وأكد فياض لمناسبة ذكرى النكبة ال

دالالت عبر سنوات طويلة من المعاناة حملها شعبنا الفلسطيني، ولكن بإصراره علـى الـصمود               معانٍ و 
والبقاء والتمسك بحقوقه كافة، نحن نتطلع ألن يكون العام القادم، العام الذي يحقق فيه شعبنا حلمـه فـي                   

  .›الحرية واالستقالل، والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة
  ١٦/٥/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
   الملف المالي بشفافيةةرادقمنا بإ اقتصادياً ألحد ومدينينلسنا : حكومة غزة .٦

كد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أن حكومته ليست مدينة اقتصادياً ألي أ: غزة
 حركة جهة، على الرغم من األزمة االقتصادية التي تسبب بها الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ فوز

  .في االنتخابات وتشكيل الحكومة" حماس"
إن حكومته أدارت الملف المالي خالل السنوات الماضية بشفافية : " وشدد هنية في تصريحٍ صحفي له

كافة الدول والحكومات الصديقة التي دعمت حكومته "مقدما الشكر لـ . ، كما قال"عالية، وإدارة رشيدة
  ".طوال السنوات الماضية

في انتخابات " حماس" على غزة بكافة أنواعه منذ فوز اًى أن االحتالل اإلسرائيلي فرض حصاريشار إل
 في ٧٥، إال أن حكومة هنية استطاعت توفير رواتب الموظفين بنسبة وصلت لـ ٢٠٠٦التشريعي 

  .المائة، في حين تمكنت في األعوام التالية توفير الرواتب بنسبة كاملة، بحسب مصادر حكومية
  ١٥/٥/٢٠١١برس، قدس 
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  السلطة تتطلع لتحرك أميركي يدفعها إللغاء الذهاب لمجلس األمن .٧
لمحت السلطة الفلسطينية مرة أخرى إلى استعدادها للتراجع عن الذهاب إلى مجلس األمن فـي               أ: رام اهللا 
ت جديـة   المقبل لطلب االعتراف بدولة فلسطينية، إذا أقدمت الواليات المتحدة على خطوا          ) أيلول(سبتمبر  

  .إلطالق العملية السلمية المجمدة، قبل هذا الوقت
وحث الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الرئيس األميركي باراك أوبامـا علـى                
إعطاء دفعة جديدة لعملية السالم قبل سبتمبر المقبل، مرحبا بالتزام اإلدارة األميركية بدفع عملية الـسالم                

  .إلى األمام
نرحب بأي مبعوث أميركي رسمي يتحدث باسم اإلدارة ما دامت ملتزمة بدفع عمليـة              «: وقال أبو ردينة  
  .»السالم إلى األمام

  ١٥/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  االحتالل اظهر انه في حالة عجز حقيقي أمام إرادة األمة وشعوبها الحية: الحكومة في غزة .٨

االحتالل أنه في حالة عجـز      أظهر  «المقالة طاهر النونو،    » حماس«ة  قال المتحدث باسم حكوم   : رام اهللا 
حقيقي أمام إرادة األمة وشعوبها الحية، وأنه منهزم في داخله يفتقد أي مقوم إنساني للبقاء سوى اللجـوء                  

تقـدير حكومتـه    «وأعرب عن   . »إلى العنف والقوة والقتل لفرض وجوده القسري على المنطقة والعالم         
ة جماهير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي تحركت اليوم واأليام الماضـية لتحيـي              العميق لكاف 

: وأضـاف . »ذكرى النكبة، وتؤكد حقنا الثابت في أرضنا ورفضنا مهما عظمت الخطوب ومرت السنون            
إن الحشود التي شاهدناها في فلسطين ومصر وسوريا ولبنان هي دليل على قرب تحقيق الوعد اإللهـي          «
لنصر والتمكين والعودة إلى الديار والمقدسات، وتأكيد على حيوية وعي شـعبنا وأمتنـا واسـتمرارية                با

القدرة على الفعل والتأثير ورفض المتغيرات التي يحاول االحتالل أن يمررها كأمر واقع فـي أرضـنا                 
  .»ويلغي ذاكرتنا ووعينا

  ١٦/٥/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
   نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربيةانتخابفي غزة ترّحب بالحكومة  .٩

 ،العربي أمينًا عاما لجامعة الدول العربيـة      نبيل  باختيار   رحبت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية     
وقال الناطق باسم الحكومة طـاهر النونـو فـي تـصريح        . وباركت لمصر ولثورتها هذه الثقة العربية     

ـ    نهنئ الدكتور العربي على المنصب الجديـد       " :نسخة عنه " ن الين فلسطين أو "صحفي مقتضب وصلت ل
  ".ونأمل أن يجسد وحدة العرب وطموحاتهم

  ١٥/٥/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
   عن حق الفلسطينيين في العودة والتعويضبديلال : منظمة التحرير .١٠

أحد "حق العودة، باعتباره أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها ب :رام اهللا
الثوابت الوطنية الذي ال بديل وال تنازل عنه، وهو حق لكل فلسطيني هجر وشُرد من أرضه، مكفول 

  ".١٩٤بقرارات الشرعية الدولية واإلنسانية وعلى رأسها القرار 
إن هذه ": وقالت المنظمة، في بيان مكتوب صدر عنها اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة

الذكرى تمر والشعب الفلسطيني ما زال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات، يحلم بالعودة 
  .إلى األرض التي ُأجبر قَسرا على الخروج منها بقوة السالح

  ١٤/٥/٢٠١١قدس برس، 
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  "محقا مقدسا ال يسقط بالتقاد" يعدالفلسطينيون أكدوا على أن حق عودة الالجئين : االغا .١١
أكد الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف  :أشرف الهور - غزة 

الالجئين في منظمة التحرير على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، مشدداً على أن 
  .الشعب لن يسقط هذا الحق، ولن يتخلى عنه

والقضية واحدة ال تتجزأ وجوهرها هو قضية الالجئين لن نتخلى عن حق العودة، فالشعب موحد، 'وقال 
ولفت إلى أن أي اتفاق سالم ال يتضمن تحقيق الحقوق . '١٩٤وإنجاز حق العودة وفق القرار الدولي 

  .'ال يمكن له أن ينجح' الفلسطينية
بت أحد الثوا'من جهتها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية على تمسكها بحق العودة على اعتبار أنه 

  .'الوطنية الذي ال بديل وال تنازل عنه
  ١٦/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  يؤكد التمسك بحق العودة ورفض التوطين" الوطني الفلسطيني" .١٢

 أكد المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضـيهم،              :عمان
  .لقوانين الدولية وال يمكن التنازل عنهباعتباره حقاً طبيعياً كفلته الشرائع وا

، إن  ١٩٤٩) مـايو (وقال في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لنكبة الخامس عشر من أيـار               
يستنكر ويرفض أي دعوة للوطن البديل أو إسكان الالجئين الفلسطينيين في أي مكان، فوجهتهم              "المجلس  

  ".فلسطين مهما طال الزمن أو قصر
ذكرى النكبة تأتي هذا العام في ظروف جديدة وايجابية، حيث استعادت الشعوب العربيـة              "ر إلى أن    وأشا

إرادتها، وبدأت بفرض كلمتها النابعة من الضمير، والتي شكلت صحوة كبيرة عبرت فيه عن إصـرارها                
  ".على استعادة حريتها وممارستها للديمقراطية والمطالبة بتحقيق مطالبها وتطلعاتها
  ١٦/٥/٢٠١١غد، عمان، ال

  
   مازن السياسيأبو الفلسطيني ليس رهينة برنامج الشعب :الزهارمحمود  .١٣

' القدس العربي' لـ، الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أكد:وليد عوض - رام اهللا 
س الفلسطيني  ليست حكومة الرئي، وفق اتفاق المصالحة مع فتح، بأن الحكومة الفلسطينية القادمة،االحد

  .محمود عباس وليست ملتزمة ببرنامجه السياسي بل هي حكومة توافق وطني
وشدد الزهار الى ان االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس والوطني التي ستجري بعد عام من توقيع 

اسي اتفاق المصالحة هي استحقاق ال يحق لفتح او غيرها الغائها اذا ما تواصل انسداد االفق السي
  .الفلسطيني الذي يقوده عباس

نشر ' القدس العربي'وكان حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لفتح عبر عن اعتقاده في حوار مع 
 بأن عباس ربما يكون اخر رئيس للسلطة الفلسطينية اذا ما تواصل انسداد االفق السياسي ولم يتم ،السبت

لى صعيد امكانية االعتراف بالدولة الفلسطينية على تحقيق اي تقدم على صعيد العمل السياسي او ع
 خالل الدورة القادمة للجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول القادم االمر الذي قد يدفع ١٩٦٧حدود عام 

  .عباس على حل السلطة
 نحن لسنا رهينة برنامج ابو مازن، وال برنامج فتح'االحد ' القدس العربي'ومن جهته قال الزهار لـ

اذا فشل برنامج ابو مازن السياسي . والشعب الفلسطيني ليس رهينة برنامج ابو مازن السياسي. السياسي
، مشددا على ان اتفاق المصالحة 'عليه ان يترك الساحة لمن يأتي بعده ليقدم برنامجه للشعب الفلسطيني

 وفي الرئاسة في وقت بانه يجب ان تجري االنتخابات في المجلس الوطني وفي التشريعي'كان واضحا 
، مشيرا الى ان 'متزامن، ولم يشر هذا الموضوع الى ظروف فتح وال الى ظروف حماس او غيرها
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تلميحات فتح بعدم اجراء انتخابات فلسطينية في ظل انسداد االفق السياسي أمر غير منسجم مع اتفاق 
  .المصالحة

ئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حكومته ملتزمة وبشأن التزام حكومة التوافق الوطني القادمة وتأكيد الر
اوال هذه حكومة اسمها حكومة توافق وطني وليست  '،'القدس العربي'ببرنامجه السياسي قال الزهار لـ

 مشددا على ان الحكومة الفلسطينية المرتقبة وفق .'حكومة ابو مازن، حكومة ابو مازن هي سالم فياض
 الى اللجنة القيادية المؤقتة، تمت احالته الوطني وبرنامجها السياسي حكومة الوفاق'اتفاق المصالحة هي 

 -  بانها حكومة عباس وبرنامجها برنامجه- الكالم الذي يقال  ':، متابعا'وهذا هو الكالم الذي اتفقنا عليه
  .اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس' كالم ال ينسجم مع االتفاق

دمه اذا ما تواصل انسداد االفق السياسي ال يقرره عباس او حركة وشدد الزهار بأن حل السلطة من ع
، مشيرا الى ان تلويح فتح بحل السلطة اذا ما فشلت القيادة 'من اتفق معه على حل السلطة ':فتح قائال

تعبير عن ازمة سياسية ناتجة 'الفلسطينية برئاسة عباس عن تحقيق اختراق على الصعيد السياسي بانه 
  .'قوا مشروعهم بالمفاوضات التي لم تأت بشيءعن الذين عل

وبشأن جلسات الحوار التي تعقد اليوم االثنين في القاهرة بين وفدين من فتح وحماس للشروع بتنفيذ اتفاق 
ما تم االتفاق عليه خمس نقاط 'المصالحة واعطاء االولوية لتشكيل حكومة التوافق الوطني قال الزهار 

ع االمني واالنتخابات والحكومة وموضوع المصالحة، وبالتالي سيتم وضع هي منظمة التحرير والموضو
آليات للسير في هذه المسارات المتعددة بما فيها موضوع الحكومة وبالتالي عندما يتم الفراغ من تلك 

اما متى سيتم االتفاق؟ من يستطيع ان يقول لك انه سيتم االتفاق غدا وال بعد . البنود سيتم االعالن عنها
  .'شهر وال بعد اسبوع

 ٥وبشأن االستعجال بقضية تشكيل الحكومة كأولوية في االراضي الفلسطينية اشار الزهار الى ان الـ 
بنود التي ذكرها بالترتيب الوارد في اتفاق المصالحة سيتم بحثها جميعها والتي سيتم االتفاق بشأنه سيتم 

  .لحكومة قبل االتفاق على الملفات التي سبقتهااالعالن عنه، نافيا ان تكون هناك أولوية لتشكيل ا
ومن المقرر ان يلتقي وفدا حماس وفتح في القاهرة اليوم االثنين للشروع في بحث آليات تنفيذ اتفاق 

  .المصالحة
واشار الزهار الى انه سيتم االتفاق في جلسات القاهرة التي من المقرر ان تنطلق اليوم االثنين على آليات 

هذه آليات سيتم االتفاق عليها، فهناك لجان ستعمل في الخارج مثل لجنة ' المصالحة، وقال تنفيذ اتفاق
هناك لجان ستعمل في 'في اشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المكلفة ببحث ملفها، و' المنظمة

واحد وستتوزع الداخل مثل لجنة الحكومة واالنتخابات واالمن ولذلك ليس كل اللجان ستكون في مكان 
  .'حسب تخصصاتها

انجاز وضع آاللية لتنفيذ اتفاق 'واكد الزهار بان اجتماع وفدي حماس وفتح اليوم االثنين بالقاهرة هو لـ
متى سيتم انجاز هذا االمر؟ هذا يعتمد على نجاح .  وبعد وضع اآللية سيتم توزيع المهام - المصالحة 

  .'المفاوضين في تحقيق هذا االمر
هار تحديد موعد النتهاء اجتماعات القاهرة التي تنطلق اليوم االثنين بين فتح وحماس للشروع ورفض الز

  .في تنفيذ اتفاق المصالحة
وبشأن ملف المعتقلين السياسيين لدى االجهزة االمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة واذا ما تم الشروع 

جابية الطالق سراح معتقلين وهناك اشارات هناك اشارات اي'بخطوات النهاء ذلك الملف قال الزهار 
سلبية كما يحدث اآلن في صوريف ـ قرية في الخليل جنوب الضفة الغربية ـ محاولة تلبيس حركة 

  .'حماس جريمة قتل عائلية باستدعاء أئمة المساجد لتلبيسهم هذه القضية
 الفلسطيني بما حققه من صبر الشعب' للنكبة قال الزهار ٦٣وبشأن احياء الشعب الفلسطيني للذكرى الـ 

وصمود وثبات في الداخل والخارج وبما شهدته المنطقة من حوله من تغيرات سياسية ليست في صالح 
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الكيان االسرائيلي استطيع ان اقول بان أمل حق العودة وتحرير فلسطين كامل فلسطين اصبح اكثر 
  .'وضوحا من اي وقت مضى

نية الحياء ذكرى النكبة في الداخل والخارج والمسيرات الشعبية وحول ما اذا كانت التحركات الفلسطي
انا ' التي توجهت االحد للحدود مع فلسطين من االردن ولبنان كانت بسبب الثورات العربية قال الزهار

اريد ان اقول بان هذه الثورات جملت الموقف، وما حدث من حولنا هو تجميل لهذا الموقف لكن الموقف 
، مشرا الى ان ضرب نظرية االمن ' وحتى هذه اللحظة١٩٤٨قيقي هو الثبات منذ عام الفلسطيني الح

' وبخاصة ما حدث في مصر'القومي االسرائيلي وتقليم اظافر التحالفات االسرائيلية االقليمية في المنطقة 
  .هو ما شجع الناس بالتوجه نحو الحدود مع ايمانهم بامكانية تحرير كامل فلسطين
  ١٦/٥/٢٠١١ي، لندن، القدس العرب

  
  والثورات تزيد من قوة األمة..  مهمة في عالقة الدول الغربية بحماساختراقات :حمدان أسامة .١٤

أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية  قال بيروتمن  ١٦/٥/٢٠١١و١٥قدس برس، نشرت 
لعالقات بين أعتقد أن هناك اختراقات مهمة في ا": "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ لحركة حماس 

، لكن أعتقد أنه من المبكر "حماس"والعديد من الدول الغربية، وهناك تفهم أوروبي لمواقف " حماس"
االستعجال للوصول إلى استنتاجات، المطلوب أن نرى شيئا عمليا على األرض وليس مجرد 

  ".تصريحات
دي إلى مزيد من المشاكل في نحن سياستنا كحركة أننا لم نسلك في يوم من األيام سلوكًا يؤ: "وأضاف

مواقفها كانت مسؤولة وحريصة على مصالح األمة، وهذا هو تاريخ الحركة الذي " حماس. "العالم العربي
ونعتقد أن الثورات الشعبية تزيد من قوة األمة ومناعتها، وهي بالتالي تزيد . ال يستطيع أحد التشكيك فيه

ألمة عن مواجهة التحديات هو محاولة لخدمة االحتالل التشكيك بعجز ا"، معتبرا أن "من قوة حماس
  .، على حد تعبيره"وإضعاف الروح المعنوية لألمة

" حماس"وجود أي تغير في عالقات " حماس"من جهة أخرى؛ نفى مسؤول العالقات الخارجية في حركة 
يقاع بين محاولة واهية ويائسة لإل"بسورية، ووصف الحديث عن وجود خالف في هذه العالقة بأنه 

  ".وسورية" حماس"
 نقال عن مراسلها من غزة ماهر ابراهيم أن وكالة سما نقلت عن ١٦/٥/٢٠١١البيان، دبي، وجاء في 

أبدت » حماس«الدول األوروبية التي أجرت اتصاالت مع «مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن 
وأوضحت . »قبلة دون أي شرط أو قيداستعدادها الكامل للتعامل بشكل فوري مع الحكومة الفلسطينية الم

  .أن هذه الدول تعتبر من الدول البارزة ذات الوزن الثقيل وصاحبة قرار دولي
  
  
   في القاهرةناقشان اليوم تنفيذ اتفاق المصالحةتفتح وحماس : عزام األحمد .١٥

صرية  في العاصمة الم ستبدآن فتح وحماسي حركت انالقدس من ١٦/٥/٢٠١١األيام، رام اهللا، نشرت 
صباح اليوم، بحث تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، على ان يتوجه الوفدان الحقا الى العاصمة الروسية، 

وقال عزام األحمد، عضو اللجنة  .تناقش تنفيذ خطوات المصالحة" جلسات عصف فكري"للمشاركة في 
ستبدأ صباح االثنين، الجلسات ": األيام"المركزية لحركة فتح، رئيس وفد الحوار فيها، في تصريح لـ

 قضايا أساسية، وهي تشكيل حكومة الكفاءات، واالتفاق على موعد الجتماع اللجنة ٣وستتركز على 
  ".القيادية إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، واإلجراءات العملية لمعالجة آثار االنقسام الفلسطيني

سيكون برئاسة ) حماس( ها الى ان وفد حركةمنو "ان االجتماعات ستستمر يومين"واشار االحمد الى 
  .موسى ابو مرزوق.د) حماس( نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
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  .ان الوفدين سيتوجهان مباشرة وسويا بعد اجتماعات القاهرة الى العاصمة الروسية: وقال األحمد
 وشخصية واحدة برئاسة موسى ابو مرزوق،" حماس"برئاسته، وآخر من " فتح" الى ان وفدا من وأشار

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واألمين العام للمبادرة 
مصطفى البرغوثي، سيتوجهون الى موسكو في الفترة ما بين العشرين والرابع والعشرين  .الفلسطينية د

مستشرقين الروس في جلسة عصف من الشهر الجاري للقاء معهد االستشراق، ومجموعة من العلماء وال
  .فكري حول تطبيق اتفاق المصالحة

بحث "وبدورها، فقد اعلنت حركة حماس وصول وفدها الى القاهرة، مشيرة الى ان الهدف من اللقاء هو 
تفاصيل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، والتوافق على الحكومة الفلسطينية وأعضائها، إضافة إلى متابعة 

  ".ن السياسيين في الضفة الغربية، وتحديد موعد اجتماع اإلطار القيادي المؤقتملف المعتقلي
وقد ترأس وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أبو مرزوق، وضم كال من 

عزت الرشق، ومحمد نصر، وخليل الحية، ونزار عوض اهللا، وصالح : أعضاء المكتب السياسي
  .مادالعاروري، وأبو ع

 من حركتي حماس وفتح، مساء ينوفد أن غزةمن  ١٥/٥/٢٠١١قدس برس، في نفس السياق ذكرت 
وقال القيادي في حركة حماس  السبت، لقاء ثنائيا في مدينة غزة، لبحث كيفية إنجاح اتفاق المصالحة،

التباحث تم خالل اللقاء "إنه : نسخة عنه" قدس برس"إسماعيل رضوان، في تصريح مكتوب له، وصل 
حول كيفية إنجاح اتفاق المصالحة، وتذليل كل العقبات التي تعترض المصالحة في الضفة والقطاع، 

وأضاف بأن الحركتين أكدتا على  التزامهما )". ١٦/٥(تمهيداً للقاء القاهرة بين الحركتين يوم غد االثنين 
  ".الدقيق واألمين باالتفاق

  
  فتح حرية اختيار رئيس وزراء الحكومة المقبلةفي منح  جدياً تفكرحماس ": األهرام" .١٦

يعتبر ) أبومازن( أكدت مصادر في حركة فتح لـ االهرام ان الرئيس محمود عباس  : الهول أشرف أبو
كشفت مصادر و. أن الدكتور سالم فياض أفضل المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حكومة الكفاءات

منح حركة فتح حرية اختيار رئيس وزراء الحكومة في حركة حماس عن أن الحركة تفكر جديا في 
  .المقبلة وذلك في إطار سعيها إلنجاح المصالحة الوطنية وعدم بروز عقبات في طريق تنفيذها

وقالت المصادر إن المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة خالد مشعل اتخذ قرارا بإنجاح المصالحة 
 في الضفة الغربية علي يد األجهزة األمنية من استدعاء رغم العراقيل والتجاوزات اليومية التي تحدث

وكشفت المصادر عن أن حماس عاقدة العزم علي تجاوز جميع . واعتقال لكوادر وعناصر حماس
وأرجعت مصادر فتح . العراقيل التي من الممكن ان تعترض طريق تنفيذ المصالحة علي ارض الواقع

وزراء إلي النجاح الملحوظ الذي حققه األخير في الجانبين اصرار أبومازن علي ترشيح فياض لرئاسة ال
االقتصادي واألمني بالضفة الغربية وعالقاته الدولية الجيدة مما سيؤدي إلي تشجيع المانحين الدوليين 

  .ينتمي لحركة فتح علي المشاركة في عمليات إعادة إعمار غزة عالوة علي كونه ال
  ١٦/٥/٢٠١١األهرام، القاهرة، 

  
   لرئاسة الحكومة"منظمة التحرير"فياض مرشح فصائل :  أبو يوسفواصل .١٧

الدكتور  أن صالح النعامي غزة نقال عن مراسلها من ١٦/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، نشرت 
واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف النقاب عن أن فصائل منظمة 

ح رئيس الحكومة الفلسطينية الحالي الدكتور سالم فياض لرئاسة الحكومة التحرير قد أجمعت على ترشي
وأوضح أبو يوسف أن توافق فصائل . االنتقالية التي تقرر تشكيلها بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية

المنظمة على فياض يأتي الستكمال بناء مؤسسات الدولة الذي شرعت فيه الحكومة، إلى جانب مواصلة 
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، الذي سيتوج باعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة )أيلول(دات الستحقاق سبتمبر االستعدا
تكليف فياض برئاسة الحكومة القادمة يأتي لسد الذرائع وسحب البساط من «: واعتبر أن. الفلسطينية

  . »ةتحت أقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإحباط محاوالته لنزع الشرعية عن هذه الحكوم
 ما  نفى"حزب الشعب الفلسطيني"نفى  من رام اهللا أن ١٥/٥/٢٠١١قدس برس،  في السياق نفسه ذكرت

تردد في بعض وسائل اإلعالم حول توافق فصائل منظمة التحرير على شخصية محددة لتولي منصب 
" حماس"ركتي رئاسة الحكومة المقبلة، التي سيتم تشكيلها بالتوافق، عقب توقيع اتفاق المصالحة بين ح

نسخة عنه، " قدس برس"وأكد الحزب، وهو عضو في منظمة التحرير، في بيان مكتوب وصل  ".فتح"و
ليس بالضرورة الجمع بين رئاسة الوزراء "، مشيرا إلى أنه "لم يبحث بشكل جدي بعد"أن هذا األمر 
  ".ووزارة المالية

سلها من رفح مصطفى سنجر أن مصدرا نقال عن مرا ١٦/٥/٢٠١١الجريدة، الكويت، الى ذلك جاء في 
تتمسك بما تم االتفاق عليه بشأن تشكيل ' فتح'، إن قيادات 'الجريدة'لـقال في القاهرة فلسطينيا مطلعا 

حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط وال تشارك الفصائل فيها، ويرشحون رجل األعمال الفلسطيني منيب 
حرصاً منهم على التخلص من رئيس الحكومة الحالية في ' حماس'المصري رئيساً له، ويرفضون اقتراح 

التي لم ينتم فياض إليها أبداً ويحظى بدعم ' فتح'رام اهللا سالم فياض، الذي ال يحظى بقبول كوادر حركة 
  .دولي جعله يحتفظ بمنصبه رغم معارضة كثير من المحيطين بالرئيس عباس

  
  وال تحمل برنامجا سياسيا" يسليست حكومة الرئ" المقبلة الحكومة: البردويل .١٨

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أنه ال يوجد خالف جوهري حول مهام : غزة
من أجل تشكيلها في القاهرة، والتي قال بأنها ) ١٦/٥(الحكومة المقبلة، التي بدأ الحوار بشأنها االثنين 
قدس "وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ  .ياسيذات طبيعة تنفيذية وال عالقة لها بأي برنامج س

أن الملف السياسي هو بيد منظمة التحرير الفلسطينية، وهو في المرحلة الراهنة بيد إطار قيادي " برس
  .يمثل جميع الفصائل الفلسطينية في انتظار إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلة للجميع

الف حول برنامج الحكومة من خالل التوافق على أنها حكومة ائتالفية انتقالية لها لقد تجاوزنا الخ: "وقال
مهمات خاصة، من هذه المهمات إعادة إعمار غزة واإلعداد لالنتخابات المقبلة وإحداث المصالحة 
االجتماعية الناجمة عن االنقسام، باإلضافة إلى إدارة شؤون الوزارات، وليس للحكومة أي برنامج 

  ".ي حتى نطلب منها االعتراف بإسرائيل أو باالتفاقيات السابقةسياس
الحديث عن : "وحول القول بأن الحكومة المقبلة هي حكومة رئيس السلطة محمود عباس، قال البردويل

أن الحكومة المقبلة تحمل برنامج الرئيس وأنها تأتمر بأوامره، فيه جدل، ونحن ال نريد الدخول فيه، لكن 
كومة المقبلة هي حكومة ائتالفية وذات مهمات محددة وليست ذات برنامج سياسي تابع كما قلت الح

  ".للرئيس
  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
  لن يرى النور من دون صفقة مشرفةط شالي: حماس .١٩

 للنكبة على حق الشعب الفلسطيني في ٦٣ ـأكدت حركة حماس، أمس، بمناسبة الذكرى ال: ا ف ب
األسير لديها غلعاد شاليت ” االسرائيلي“لتحرير األرض، مشددة على أن الجندي ” المقاومة بكافة أشكالها“
برس “في بيان تلقت وكالة ” حماس“وقالت . من دون صفقة مشرفة لتبادل األسرى ” لن يرى النور“

  نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة، فهو حق كفلته الشرائع السماوية “منه ” نسخة
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” االسرائيلي“وأضاف البيان ان الجندي  .” والمواثيق الدولية ولن نتنازل عنه حتى التحرير والعودة
  .” لن يرى النور اال ضمن صفقة مشرفة يحظى فيها أسرانا بالحرية“األسير جلعاد شاليط 

  ١٦/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
                        ية نبيل العربي أمينًا عاما للجامعة العربباختيارحماس ترحب  .٢٠

أمينًا عاما لجامعة  رحبت حركة حماس، باختيار الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية المصري،: غزة
إن حركة حماس ترحب بانتخاب وزير : "وقالت في تصريح صحفي. الدول العربية، خلفًا لعمرو موسى

مقدمة لتحول حقيقي في "تبرا هذا االختيار ، مع"الخارجية المصري نبيل العربي أمينًا عاما للجامعة
  ". السياسات العربية الخارجية

  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  مسيرات العودة تشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في الصراع مع االحتالل : حماس .٢١

حركة حماس اعتبرت بأن مسيرات ، أن دمشق من ١٥/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
سطين، التي انطلقت األحد في عدد من الدول العربية المحيطة بفلسطين وفي الضفة الغربية العودة إلى فل

   ". تشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في الصراع مع االحتالل الصهيوني"المحتلة وقطاع غزة، 
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها تعقيبا على سقوط عشرات الشهداء والجرحى اليوم في كل من 

ل شمس في الجوالن السوري المحتل، ومارون الرأس في جنوب لبنان، وفي الضفة الغربية وقطاع مجد
إننا نؤكد للعالم كله أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم : "غزة خالل إحياء فعاليات النكبة

ننا وقرانا وممتلكاتنا التي ستبقى على الدوام جوهر القضية الفلسطينية، وأننا سنعود حتما إلى أرضنا ومد
إننا في حركة حماس نوجه التحية لجماهير شعبنا : "وتابعت ". أخرجنا منها طال الزمان أم قصر

، وفي مخيمات اللجوء ٤٨الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي األراضي المحتلة عام 
حم الصمود والتمسك بحق العودة، والشتات بلبنان وسوريا واألردن، التي سطرت ملحمة جديدة من مال

لتشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع االحتالل الصهيوني، أبرز سماتها استعادة 
  ".الجئي الشتات لدورهم المحوري في مشروعنا الوطني التحرري

 استنكر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس بشدة قيام قوات االحتاللمن جهته 
الصهيوني، بإطالق النيران الحية على جموع أبناء الشعب الفلسطيني من المواطنين في فلسطين وعلى 

  ". إدانة تلك الجريمة، ووقف سياسة الكيل بمكيالين"الحدود العربية معها، مطالبا المجتمع الدولي بـ 
تب السياسي لحركة  خليل الحية عضو المك. أن د١٥/٥/٢٠١١فلسطين أون الين، موقع إلى ذلك ذكر 

 ". حصار غزة انكسر في نفوس العالم ومتضامنيه، وبدأ يتصدع على أرض الواقع" ان قال حماس، 
وشدد الحية على أن االنطالق نحو القدس سيكون من مساجد فلسطين بعد صالة الفجر، مشيرا إلى أنها 

هود، ينتصر فيه للقضية بشارة انطالق الزحوف العربية الهادرة نحو القدس واألقصى في عام مش
فليجتمع الصهاينة كيفما شاءوا، فهزيمتهم اقتربت، وعودتنا : "وأضاف . الفلسطينية وشعبها المناضل

  ".وعودة الالجئين حق مقدس ال فكاك عنه، وال يجوز ألحد التفريط به
  
   أخذ زمام المبادرة وسيتحرك من كل الجبهات العربيةشعبنا: المقدحمنير  .٢٢

كتائب شهداء األقصى سترد «مقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، أمس، أن أكد قائد ال
ورفض المقدح .»على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في مارون الراس

وم الدامي هذا الي«واعتبر أن . »العدو سيتهاوى أمام ضرباتنا القاسية«تحديد مكان الرد، مشيرا إلى أن 
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الشعب الفلسطيني لن يتراجع إلى الوراء وهو آخذ «، الفتا إلى أن »هو صفعة بوجه العرب المتخاذلين
  .»زمام المبادرة بالعودة إلى فلسطين بدءا من اليوم ومن كل الجبهات العربية

حي إلى من عادة إسرائيل توجيه الرصاص ال«اللبنانية، اعتبر المقدح أن » الجديد«وفي حديث لقناة 
المجاهدين إلى تخطي كل الحدود ألنها بداية مرحلة جديدة، «، داعياً »الصدور العارية والتجمعات السلمية

  .»وقد ولى الزمن الذي يقتل فيه الفلسطينيون وحدهم
  ١٦/٥/٢٠١١الجريدة، الكويت، 

  
   في مسيرات ذكرى النكبة بغزةتشاركانفتح وحماس  .٢٣

 نقال عن مراسلها من رفح نادر القصير أن حركتي فتح ١٦/٥/٢٠١١الجديدة، رام اهللا، الحياة نشرت 
تلبية لنداء العودة باتجاه معبر رفح الحدودي وردد المشاركون شعارات  مسيرةوحماس شاركتا في في 

تدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية التي تشكل صمام األمان لشعبنا في وجه االحتالل اإلسرائيلي 
  .الغاصب

 في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام في كلمته في ذكرى النكبة أن كافة مشاريع التوطين أكد القياديو
، مشيرا ١٩٤واالنتقاص من حق العودة باطلة ما لم تستند إلى عودة الالجئين الفلسطينيين وفق القرار 

ا حاسما  وهو على يقين أن هذا العام سيكون عام٦٣إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة الـ
  .بالنسبة للقضية الفلسطينية

أما القيادي في الجبهة الشعبية عماد أبو رحمة فأكد في كلمته أن الجماهير خرجت في ذكرى النكبة 
لتقول لالحتالل ارحل عن األرض التي سيطرت عليها بالقوة، وحان الوقت الذي ستعود فيه هذه األرض 

  .لسالحألصحابها الشرعيين الذين شردوا عنها بقوة ا
 زكريا .د نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن ١٦/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، وجاء في 

 أكد خالل مشيرة األغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير
 على أن الشعب  على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، مشدداًانطلقت نحو معبر أيريز

لن نتخلى عن حق العودة، فالشعب موحد واحد، والقضية 'وقال  .لن يسقط هذا الحق، ولن يتخلى عنه
ولفت إلى أن . '١٩٤واحدة ال تتجزأ وجوهرها هو قضية الالجئين وإنجاز حق العودة وفق القرار الدولي 

  .'ن ينجحال يمكن له أ' أي اتفاق سالم ال يتضمن تحقيق الحقوق الفلسطينية
ومن جهته انتقد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس الدول التي تواطأت مع إسرائيل، 

المسؤولية عن الجريمة اإلنسانية واألخالقية بإعطاء من ال 'وخص منها بريطانيا التي قال انها تتحمل 
  .'حق له ما ال تملك

لن يتنازل ' ، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني'ريمةتصحيح هذه الج'وأكد رضوان أن بريطانيا مطالبة بـ
، الفتاً إلى أن حركته وحركة فتح وباقي الفصائل تحيي 'عن حقه، وسيبقى هذا الحق ماثال حتى العودة

  .ذكرى النكبة وهي موحدة بعد أن اتفقت على إنهاء االنقسام
     

  عودةالقبول بواقع حل الدولتين يعني عملياً إسقاط حق ال: "الجهاد" .٢٤
، الذي تعلنه السلطة "حل الدولتين"اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية أن القبول بواقع : رام اهللا

، لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجرروا منها داخل "يعني عمليا إسقاط حق العودة"الفلسطينية، 
إن النكبة : "نسخة عنه" رسقدس ب"وقالت في بيان مكتوب وصل  .١٩٤٨األراضي المحتلة سنة 

، ليست مجرد مناسبة ١٩٤٨من العام ) مايو(الفلسطينية التي وقعت بتاريخ في الخامس عشر من أيار 
 عاماً، واجه خاللها الشعب الفلسطيني صنوف ٦٣للتذكر والبكاء، بل هي جريمة متواصلة منذ 

ليهود الصهاينة، الذين جاؤوا من خلف االضطهاد والمعاناة قتالً وتشريداً، بتواطؤ دولي واضح مكَّن ا
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التاريخ بأساطيرهم وزيفهم، من احتالل فلسطين وتشريد أهلها ومالحقتهم بكل أشكال الحقد الذي تمثّل في 
  .ارتكاب المجازر والمحارق

حذَّر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية المحتلة الشيخ خضر عدنان من خطورة الى ذلك 
 ".ثني عزيمة الشعب الفلسطيني عن تحقيق وحدته"م به االحتالل اإلسرائيلي من خطوات تستهدف ما يقو

لبلورة موقف موحد من استفراد العدو بالضفة "ودعا الجتماعات عاجلة للقوى الوطنية واإلسالمية، 
  ".اعتقاالً واستيطانياً

  ١٥/٥/٢٠١١و١٤قدس برس، 
  
   ثمنمصرون على حماية حدودنا وبكل: نتنياهو .٢٥

صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحداث اليوم تدلل على أن الفلسطينيين يعتبرون قيام 
 وإنما ١٩٦٧إسرائيل نكبة وكارثة وأنهم يصرحون علنا بأن نضالهم ليس إلقامة دولة على حدود 

  .على حد زعمه, لزعزعة االستقرار في المنطقة
يجب علينا أن ننظر لألمور بأعين مفتوحة "سة للمنتدى الوزاري السباعي وقال نتنياهو خالل افتتاحه جل

  ".ونعلم جيدا حقيقة من نواجه ومن هم الذين يقفون أمامنا
إننا نأمل بأن يعود الهدوء سريعا ولكن كي ال يظن أحد أو يخطأ فنحن مصرون على حماية "وأضاف 

  ".حدودنا وبكل ثمن
لسالم مع جيراننا العرب ووعدنا بالمساواة مع عرب الداخل في الحقوق نحن ما زلنا نمد أيدينا ل"وتابع 

  .على حد زعمه, "وأنهم يحظون بالديمقراطية الكاملة, والمصير والشراكة
  ١٥/٥/٢٠١١، موقع عكا االخباري

  
   "سرائيلإ"المستقبل سيشهد محاوالت كثيرة الختراق حدود : باراك .٢٦

ود باراك ان المستقبل سيشهد محاوالت عديدة واكثر تعقيدا اعلن وزير الحرب االسرئيلي ايه: القدس
الختراق الحدود مع اسرائيل في ظل ما حدث في يوم النكبة والذي اسفر عن سقوط العديد من القتلى 

  .الفلسطينيين
لوال التصرف بضبط النفس لكان عدد القتلى وصل "وزعم باراك ان جيشه تصرف بحكمة مشيرا الى انه 

 اشخاص في ظل ١٠سيحقق في احداث مجدل شمس التي اسفرت عن مقتل "وقال ان جيشه . الى المئات
  ".نجاح مئات المتظاهرين في اختراق الحدود والوصول الى داخل هضبة الجوالن

  ١٥/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  مني مع السلطةألكدنا من استمرار التعاون اأموال بعد تألفرجنا عن اأ: يعلون .٢٧

 رئيس االركان االسرائيلي السابق الوزير موشيه يعلون من الليكود ان ما حدث يدل على ان  قال:القدس
  .الدولة العبرية ال زالت تدافع عن وجودها مشككا في نوايا الرئيس عباس في تحقيق السالم مع اسرائيل

ن معلومات وطالب يعلون بالتحقيق في كيفية اختراق الفلسطينيين للحدود في مجدل شمس منوها الى ا
  .استخبارية وردت عن محاوالت لالختراق ولم يكن هناك استعدادا كافيا لها

وقال ان اسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل االموال العائدة للسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتها 
  .بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
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ننا تمكننا من التأكد من ان االتفاق بين فتح وحماس لم تكن لقد افرجنا عن هذه االموال ال"واضاف يعلون 
  ".استمر على االرض) بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية(التعاون االمني , له تداعيات

  
  ١٥/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   عالقة وثيقة بين يوم النكبة وبين اتفاق المصالحة هناك: عوزي الندو .٢٨

من رئيس شركة الكهرباء ورئيس سلطة المياه، " عوزي الندو"ي إسرائيل طلب وزير البنى التحتية ف
  .بعدم التوقيع على أي اتفاق جديد مع السلطة الفلسطينية، ومواصلة المشاريع المشتركة التي بدأت فقط

تي ال لنقل ولو أغورة واحدة للسلطة الفلسطينية ال: "في لقاء مع اإلذاعة العامة، اليوم األحد" الندو"وقال 
  ".رمت نفسها في حضن حماس، وذلك حتى عودة جلعاد شاليط

، مدعياً "هناك عالقة وثيقة بين يوم النكبة وبين اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس"وأضاف 
  .إسرائيل" دولة"أن المبادرتين جزء من محاوالت تصفية 

  ١٥/٥/٢٠١١، موقع عكا االخباري
  
  منصبه بسبب خيبة أمله من الفلسطينيين من استقالميتشل : نتنياهو .٢٩

ادعى نتنياهو أن المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل :  برهوم جرايسي- الناصرة
، وكان نتنياهو قد أجرى في نهاية األسبوع "خيبة أمله من الفلسطينيين"قد استقال من منصبه بسبب 

  ".ى جهود ميتشل لدفع العملية السياسية إلى األمامعل"، على "شكره"محادثة مع ميتشل، عبر فيها عن 
وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن األخير أعرب على مسمع المبعوث عن أسفه على قراره 

الفلسطينيين رفضوا المجيء إلى المحادثات التي عمل ميتشل على حثها، وضعوا "االعتزال وعن أن 
  ".ي جعلت عمله صعبا وفي نهاية المطاف ارتبطوا بحماسقدرا ال نهاية له من الشروط المسبقة والت

  ١٦/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   تسعى لعدم االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية"إسرائيل: "داني أيالون .٣٠

 أو ٦٠تعمل على إقناع نحو ) إسرائيل(إن : "قال نائب وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي داني أيالون
حدة، بعدم تأييد مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى االعتراف بشكل أحادي  دولة في األمم المت٧٠

  ". الجانب بالدولة الفلسطينية المستقلة
ال يحمل "وأشار أيالون في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إلى أن قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة 

  ". أي طابع قانوني ملزم
نال من فرص التقدم في المجال السياسي، ويجب "ين حركتي فتح وحماس، بأنه وعد اتفاق المصالحة ب

  ". علينا أن ننتظر لنرى الطريق الذي سيسلكه الجانب الفلسطيني
  ١٥/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  التوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية: ليفني .٣١

ألن "يبي ليفني، الحكومة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، دعت رئيس المعارضة اإلسرائيلية تس
  ". التوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية

إن حكومة نتنياهو لم تكن مستعدة لدفع ثمن زهيد مقابل استئناف المفاوضات، وها هي اليوم : "وقالت
  ".مطالبة بدفع ثمن أكبر بكثير

  ١٥/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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   لبحث التطورات وتبادل األسريبالقاهرةمسئول إسرائيلي  .٣٢

وصل الي مطار القاهرة أمس عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية   : هشام الشامي - حسين الزناتي 
خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر   قادما علي طائرة , واألمنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية

يجري جلعاد خالل زيارته مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين تتناول ملف .تستغرق عدة ساعات
حيث يتولي المسئول اإلسرائيلي , الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير اإلسرائيلي لدي الفلسطينيين

  .ملف الجندي في أول مرة يتم فيها إثارة الموضوع بعد ثورة يناير
  ١٦/٥/٢٠١١، األهرام، القاهرة

  
   باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرينيطالبونأعضاء كنيست  .٣٣

الجيش اإلسرائيلي " موشيه متالون"طالب عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية األمن البرلمانية 
  .باستخدام كل ما لديه من قوة لردع المتظاهرين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل

األشخاص بشكل من الضعف والعجز من شأنه أن يجر آالف وعشرات إن التعامل مع عشرات "وقال 
  ".اآلالف في المرة القادمة

بأنه يجب أن يمنح الجيش اإلسرائيلي كل " ميخائيل بن آري"وصرح عضو الكنيست من االتحاد الوطني 
 األحوال إنه ال يجوز بأي حال من"وقال , احترام وتقدير بسبب استخدامه القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أن تكون حدود إسرائيل مستباحة وعلى كل ُأم في سوريا أن تعلم أن كل إنسان يحاول التسلل إلى 
  ".إسرائيل فإن حياته في خطر

أن إسرائيل لن تستطيع ان تمر مرور الكرام على " ليئة نسيه"وصرحت نائب وزير شئون المواطنة 
على , ويتمتعوا بجنسية إسرائيلية من جهة أخرى, ةمشاركة فلسطيني الداخل في مثل هذه المناسبة من جه

  .حد تعبيرها
  ١٥/٥/٢٠١١، موقع عكا االخباري

  
   بالوقوف وراء مسيرات العودة في سوريا ولبنان على الحدودسورياتهم  ت"إسرائيل" .٣٤

اتهمت أجهزة األمن اإلسرائيلية سوريا بفتح جبهة توتر معها بغرض حرف األنظار عن الهبة : تل أبيب
وهددت هذه األجهزة بأن النظام السوري سيدفع ثمنا باهظا، . شعبية في المدن السورية إلسقاط النظامال

  .في حال عودته إلى خطوات شبيهة في المستقبل
كانت الحكومة اإلسرائيلية في حالة انعقاد جلستها األسبوعية العادية عندما انفجرت مسيرات العودة في 

.  اقتربت من الحدود مع إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان وسوريايوم النكبة الفلسطينية، التي
النظام اإليراني وحزب اهللا اللبناني والنظام «واستمعت إلى تقارير أمنية وردت فيها التقديرات بأن 

هو إشعال الجبهة مع إسرائيل لحرف أنظار «، وأن هدفها »السوري تقف مجتمعة وراء هذه األحداث
القمع الدامي الذي تقوم به أجهزة األمن السورية المدعومة من الحرس الثوري اإليراني الرأي العام عن 

إن هذه : وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير. »وحزب اهللا، للمظاهرات السورية المطالبة بإسقاط النظام
نشاط منظم ومنسق، الحظنا فيه قدوم الحافالت في رحالت منظمة من المخيمات «المسيرات هي 

  .»لسطينية في سوريا ولبنان باتجاه الحدودالف
وقد حذر اإلسرائيليون من مغبة العودة إلى مثل هذا النشاط في المستقبل، مؤكدين أن إسرائيل لن تسمح 
بعودة التوتر على حدودها الشمالية وأن لديها طرقا لمعالجة أي تدهور كهذا بصرامة وحزم، بحيث يندم 

  .السوريون على المبادرة إليها
  ١٦/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  "إسرائيل" جرى في الجوالن عمل خطير جداً وعنيف يهدد أمن سكان ما: الجيش اإلسرائيلي .٣٥

إن ما جرى في الجوالن » فرانس برس«قالت الناطقة باسم الجيش افيتال ليبوفيتز لوكالة : الناصرة
آالف المتظاهرين «وأوضحت إن . »اعمل خطير جداً وعنيف يهدد أمن سكان إسرائيل وينتهك أراضيه«

من الجانب السوري هاجموا خصوصاً بالحجارة جنودنا في المقلب اآلخر ودخل العشرات من بينهم الى 
  .»أطلق النار في الهواء«، مشيرة الى أن الجيش اإلسرائيلي »إسرائيل

الرأي العام العالمي عما الحكم في سورية نظم هذه التظاهرة العنيفة لمحاولة تحويل أنظار «واعتبرت أن 
  .، في إشارة الى القمع الدامي للتحركات االحتجاجية في سورية»يحصل في مدنه

  ١٦/٥/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  " الحدود فشل استخباري ذريعاقتحام ":الجيش اإلسرائيلي .٣٦

ى بينما حملت أوساط في الجيش اإلسرائيلي كل من سوريا ولبنان مسئولية األحداث التي وقعت عل
والتي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرة متظاهرين في قريتي مجدل شمس في , الحدود الشمالية اليوم

  .هضبة الجوالن ومارون الراس على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية
كما اعترفت جهات عسكرية إسرائيلية بفشلها في الحصول على معلومات مسبقة حول نية المحتجين على 

علما أن الجيش اإلسرائيلي كان مستعدا من ,  اقتحام السياج األمني في هضبة الجوالنالحدود السورية في
  .خالل تعزيزات عسكرية على أكثر من موقع على الحدود

واعترف الجيش أيضا أنه بمجرد عبور هذه األعداد إلى الجانب اإلسرائيلي فإن ذلك يتعبر فشال ذريعا 
  .لقوات األمن اسرائيلية على الحدود

ملة في الضفة الغربية اعت مصادرفي الجيش أن قيادة المنطقة الوسطى أصدرت تعليمات للقوات العواد
  .باالمتناع عن استخدام الذخيرة الحية إال في حال تعرض الجنود لخطر مباشر على حياتهم
  ١٥/٥/٢٠١١، موقع عكا االخباري

  
   تركيا أسلحة متطورةتبيع "إسرائيل: "معاريف .٣٧

يذ صفقة أمنية كانت قد وقعتها مع تركيا لتزويد سالح الجو التركي بمنظومات قررت إسرائيل تنف
  .استخباراتية متقدمة، بالرغم من األزمة التي تشهدها العالقات بين البلدين

قادرة على » لوروب«اإلسرائيلية ان هذه المنظومة التي أطلق عليها اسم » معاريف«وقالت صحيفة 
  . كيلومتر١٠٠ميرات خاصة حتى في ساعات الليل وعلى بعد أكثر من تمشيط مناطق شاسعة بواسطة كا

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل اتخذت قرارا مبدئياً باحترام كل الصفقات التي كانت قد وقعتها مع 
  .تركيا قبل تدهور العالقات

  ١٦/٥/٢٠١١، البيان، دبي
  
  لفلسطينيةإعالن الدولة ا" مخاطر" يتدارسون إسرائيليونرجال أعمال  .٣٨

حذّر عشرات رجال األعمال والمستثمرين الكبار في الدولة العبرية، من مغبة اعتراف األمم : الناصرة
  .المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة، وخطورته الكبيرة التي تهدد االقتصاد اإلسرائيلي، حسب تقديرهم

ئيليين الكبار، في لقاء تشاوري عقد على واعتبر ثمانون شخصا من االقتصاديين ورجال األعمال اإلسرا
، "التحركات الفلسطينية أحادية الجانب"مدار اليومين الماضيين، بحثوا خالله اآلثار السلبية المترتبة على 

أن االعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة سيسفر عن فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على تل 
  .، حسب رأيهم"لعاجل لحماية االقتصاد اإلسرائيليالتحرك ا"أبيب، وهو ما يستدعي 
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إن الوضع اليوم يتطلب منا العمل على حماية االقتصاد اإلسرائيلي، "وقال أحد المشاركين في اللقاء 
وعلينا أن نطالب حكومة إسرائيل بالشروع في عملية سياسية لمنع أي احتمال لفرض مقاطعة على 

  ".إسرائيل
  ١٥/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
  مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة" ضبط النفس" بعدم الجيشوطنون يطالبون مست .٣٩

لدى تعاملهم مع " ضبط النفس"وجه مستوطنون يهود دعوات للقوات اإلسرائيلية بعدم : الناصرة
  .المتظاهرين الفلسطينيين، الذين يشاركون في إحياء ذكرى يوم النكبة

، )١٥/٥(بالضفة الغربية، بياناً اليوم األحد " بنيامين"وأصدر المجلس االستيطاني لما يعرف بمنطقة 
عما " الدفاع"في " بأن يظلوا اقوياء وهم ينفذون مهمتهم"طالب فيه قوات الشرطة والجيش اإلسرائيلي 

  .واإلسرائيليين من العرب" أرض إسرائيل" اسموه
، عند التعامل "ضبط النفس"ودعا المجلس الجيش والشرطة اإلسرائيلية لتجاهل الدعوات إلى تطالبهم بـ 

  .مع المتظاهرين العرب في ذكرى يوم النكبة
كما طالب المجلس االستيطاني باعتبار الفعاليات المتصلة بذكرى النكبة كأنشطة غير قانونية، ودعا 

للمستوطنين في الضفة الغربية، حول كيفية التعامل مع ما قالوا " تعليمات واضحة"السلطات إلى إصدار 
  .قد يتعرضون لها من قبل الفلسطينيين" تداءاتاع"أنها

  ١٥/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   التي شاركت في إحياء النكبة٤٨ مؤسسات فلسطينيي بمعاقبةنائب إسرائيلي يطالب  .٤٠

طالب نائب إسرائيلي حكومته بإجراء تحقيقات فورية لتحديد المؤسسات الفلسطينية في : الناصرة
 .ركت في إحياء ذكرى النكبة، بهدف إيقاع العقوبات المالية بحقها، التي شا١٩٤٨األراضي المحتلة سنة 

، حكومة بنيامين نتنياهو، بإجراء تحقيق "إسرائيل بيتنا"إليكس ميللر، من حزب " الكنيست"وطالب عضو 
، التي شاركت في أنشطة أو فعاليات ٤٨فوري للكشف عن المؤسسات والمنظمات العربية داخل أراضي 

  .كبة، باعتبار أن ذلك يشكل خرقاً لما يعرف بقانون النكبة اإلسرائيليإلحياء ذكرى الن
  ١٥/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
  "انتهاك للقانون الدولي" إلطالق النار على المتظاهرين العزل الجيشلجوء : قانونية إسرائيلية .٤١

على أكدت قانونية إسرائيلية أن ما أقدم عليه جيش االحتالل من إطالق للرصاص الحي : الناصرة
المتظاهرين العزل، الذين عبروا الحدود مع سورية في الجزء الشمالي، أو المتظاهرين في منطقة مارون 

  . الراس اللبنانية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي
 - دافني ريتشموند" للدراسات المتعددة المجاالت " هيرتزيليا"وقالت القانونية من كلية الحقوق في مركز 

صصة في القانون الدولي، إن إطالق الجيش اإلسرائيلي النار على مدنيين عزل، يشكل ، وهي متخ"باراك
انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه بمجرد الكشف عن تفاصيل ما وقع وإيضاح مالبساته، فإنه ستيعين 

  .اإلسرائيلية/ جيروزاليم بوست/على إسرائيل تقديم تفسير ألفعالها، وفقاً لصحيفة 
أمام الجيش، للتعامل مع المتظاهرين الذين " أقل عنفاً"لمحامية اإلسرائيلية أنه كانت هنالك خيارات وترى ا

غير قانوني أبداً إعطاء األوامر بإطالق النار "وشددت على أنه . عبروا الحدود مع سوريا؛ مثل اعتقالهم
ق الحدود من قبل قوات ، الفتةً النظر إلى أن الظروف ال تتشابه هنا مع اخترا"على مدنيين عزل

  .عسكرية، بحسب المصدر
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يشار إلى أن قوات الجيش اإلسرائيلية أطلقت النار على مئات المتظاهرين المشاركين في فعاليات إلحياء 
ذكرى النكبة قرب السياج الحدودي الفاصل في منطقة مارون الراس اللبنانبة، ما تسبب بسقوط عشرة 

خرين داخل اآلراضي اللبنانية، إال أن السلطات اإلسرائيلية سارعت شهداء وإصابة ما يزيد عن مائة آ
  .إلى اتهام الجيش اللبناني بإطالق النار على هؤالء المتظاهرين

  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  "مسيرات العودة" على الحدود خشية تجّدد المواجهات مع يستنفرالجيش اإلسرائيلي  .٤٢

عن رفع حالة التأهب واالستنفار بين صفوف قواتها أعلنت سلطات الجيش اإلسرائيلي، : الناصرة
المرابطة على الحدود البرية لألراضي الفلسطينية المحتلة، خشية تجدد المواجهات الدامية التي اندلعت 

في المناطق الحدودية مع لبنان " مسيرات العودة"أمس بين جنود االحتالل وجموع المشاركين في 
  .وسورية

ن جيش االحتالل، الجنرال بيني غانتس، تعليماته إلى قوات الجيش في المناطق وأصدر رئيس هيئة أركا
إلى داخل األراضي الفلسطينية " لمنع تسجيل أي عملية اختراق أو تسلل"الحدودية بالتأهب واالستعداد 

  .١٩٤٨المحتلة سنة 
صل بين مرحلة اإلعداد يجب علينا الف"، عن غانتس، قوله )١٦/٥(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 

لمواجهة محاوالت التسلل، وبين عملية اتخاذ القرار ميدانيا، مع العلم أن القرارات التي اتخذها الجيش 
  .، على حد قوله"باألمس كانت صائبة

  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   في تل أبيب دعماً للمتظاهرين على الحدوداإلسرائيليمظاهرة لليسار  .٤٣

تظاهر عشرات الشبان والشابات، معظم من سكان يافا، في شارع : ألون شيني-ثانيةاإلذاعة اإلسرائيلية ال
وقد . سينماتك في تل أبيب، احتجاجاً على أعمال الجيش اإلسرائيلي ضد المتسللين على الحدود مع سوريا

" دنيينكفى لقتل الم: "ارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية ورفعوا أعالم فلسطين والفتات كتُب عليها
ويشار إلى أن ". لن تستطيعوا أن تقتلوا المقاومة الشعبية"، كما كُتب على الفتة أخرى "النكبة"و

وتجدر . المتظاهرين هم من ائتالف نساء من أجل السالم وأعضاء في حركة الشاب اليافي وحزب حداش
  .اإلشارة إلى أن بعض المارة قاموا بالهتاف ضد المتظاهرين

  ١٦/٥/٢٠١١، ١٧٨٣ ،عي والتلفزيوني العبريرصد البث اإلذا
  

  مجدل شمس  ي بسبب أحداثالجيش اإلسرائيلب والقيادة الشمالية المخابراتتبادل االتهامات بين  .٤٤
 وقع تبادل لالتهامات بين شعبة االستخبارات والقيادة الشمالية : كرميال مناشيه-اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية

فقد صرحت شعبة االستخبارات بأنه . ث يوم أمس في مجدل شمسافية أحدفي الجيش اإلسرائيلي على خل
تم تمرير معلومات إلى كل الجهات حول إمكانية حدوث مظاهرات عاصفة في الجوالن والدخول إلى 

لكن القيادة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي تقول بأنه لم تكن هناك أي معلومات مركزة . أرض إسرائيل
 الجوالن، وإنما معلومات تتعلق بمناطق أخرى، ولذلك كان هناك تقدير بأن فيما يتعلق بهضبة

وعلى هذا، . المظاهرات في الجوالن لن تشذ عن بقية المظاهرات التي تجري في هذه المنطقة منذ سنين
تواجدت قوة صغيرة للجيش اإلسرائيلي في مجدل شمس ولم يكن الجيش اإلسرائيلي مستعداً بشكل 

  .صحيح
  ١٦/٥/٢٠١١، ١٧٨٣ ،ث اإلذاعي والتلفزيوني العبريرصد الب

  



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

  "مسيرات العودة" على شهداء  لألعالم في والضفة وغزة حداداًوتنكيسإضراب تجاري  .٤٥
، ١٥/٥ أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية، في ختام اجتماع عقدته في مدينة غزة مساء األحد :غزة

مسيرات "، التي استهدفت "جرائم االحتالل اإلسرائيلياحتجاجاً على "اإلضراب التجاري وتنكيس األعالم، 
وقال بيان مشترك للفصائل،  .التي خرجت إلحياء الذكرى الثالثة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني" العودة
إنه تقرر أن يكون اليومٍ االثنين إضراب تجاري في الضفة الغربية وقطاع : نسخة عنه" قدس برس"تلقت 

شرة صباحا حتى الواحدة ظهرا؛ حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا  يوم األحد غزة، من الساعة العا
، فيما سيتم فتح بيت " على جرائم االحتاللاحتجاجاً"وذكر أن الفصائل قررت تنكيس األعالم  .١٥/٥

اء ، يوم غد الثالثاء، الساعة السادسة مس)بمقر المجلس التشريعي(عزاء في مدينتي رام اهللا وغزة 
  .للشهداء الذين سقطوا في يوم النكبة

  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   القوات اإلسرائيلية النار على الالجئين الفلسطينيينإطالقمنظمة حقوقية تدين  .٤٦

قدس "في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ ) راصد( أدانت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :بيروت
حتالل اإلسرائيلي، بفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين العزل بشدة ما ارتكبته قوات اال ،"برس

هؤالء الالجئين أرادوا التعبير عن "في جنوب لبنان والجوالن وغزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن 
معاناتهم في أرض الوطن ومخيمات اللجوء و الشتات، وأرادوا رفع صوتهم ليعبروا للمجتمع الدولي عن 

بمرارة التشريد في المنافي بعيداً عن أرض الوطن الذي اغتصبه االحتالل و طردهم منه قسراً شعورهم 
  ." عاما٦٣ًقبل 

  ١٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   تمارس االضطهاد الديني"إسرائيل": األقصىمؤسسة  .٤٧

 إجراءات أن، في بيان لها صباح أمس األحد، "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" أكدت :بيت لحم
طالب مشروع إحياء مساطب العلم في المسجد " و"مسيرة البيارق"ل اإلسرائيلي بحق حافالت االحتال
 مدينة القدس والمسجد األقصى، وتحديد إلى، ومنع عدد من حافالت البيارق من الوصول "األقصى

 األقصى صباح أمس، ويوم الجمعة األخير، هي إجراءات إلىاألجيال المسموح لها مواصلة سفرها 
  .، وتندرج ضمن ممارسة االضطهاد الديني من قبل المؤسسة اإلسرائيليةباطلة

  ١٦/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   المسجد األقصىحصاراالحتالل يواصل  .٤٨

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس دخول المواطنين :  بترا، وكالة الدستور–فلسطين المحتلة 
 إلى المسجد األقصى المبارك  عاماًأربعين ممن تقل أعمارهم عن الفلسطينيين من حملة الهوية الزرقاء

للصالة فيه، حيث انتظم مئات الشبان الفلسطينيين في الشوارع القريبة ألداء صالة الظهر فيها وسط 
  .تواجد عسكري كبير ومكثف

تابعة لجيش وارتفع عدد الشبان والفتيان الفلسطينيين الذين اعتقلتهم عناصر من وحدات المستعربين ال
 وفتى تم اقتيادهم عبر آليات عسكرية إلى مركز  شابا١١ً في بلدة العيسوية إلى اإلسرائيلياالحتالل 

 ٧٥أما بالنسبة لعدد المعتقلين، فدل تقرير مركز القدس إلى اعتقال  .التوقيف والتحقيق غربي المدينة
قلوا في اليوم األول لهذه المواجهات،  شابا اعت٥٠شاب وفتى منذ اندالع المواجهات الجمعة، من بينهم 

  . شابا٣٠ًبينما اعتقل أمس أكثر من 
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 لمعطيات وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس، فقد أصيب في المواجهات التي شهدتها أحياء ووفقاً
  . شابا٥٠ًالمدينة المقدسة المختلفة نحو 

  ١٦/٥/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  نية ثا٦٣ في جنين الحياةتوقف مرافق  .٤٩

 ثانية هي عدد سنوات النكبة، حيث ٦٣توقفت جميع مرافق الحياة في محافظة جنين لمدة : معاًوكالة 
وقال فخري الديري رئيس اللجنة الشعبية لالجئين في المحافظة . أطلقت صفارات اإلنذار في المحافظة

 عدة لتغطي أماكنة في  ثانية بعدد سنوات النكب٦٣ أطلقت عند منتصف النهار لمدة اإلنذارإن صفارات 
جميع المحافظة تم خاللها توقف كامل عن ممارسة األعمال كلها في الشوارع والمؤسسات والمصانع 

 وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، كما توقفت اإلطالقوالمزارع والشركات كما توقف المواطنون فترة 
  .المركبات في الشوارع 

  ١٦/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  واقع المعتقلين ظل غائباً عن التوثيق خالل النكبة: األسرىة وزار .٥٠

 واقع المعتقلين الفلسطينيين والعرب خالل حرب إن والمحررين األسرى قالت وزارة شؤون :رام اهللا
  . عن التوثيق والتأريخ وأن تاريخ الحركة الوطنية األسيرة يجب أن يبدأ من هذه الفترة ظل غائبا١٩٤٨ً

 لمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة، أن الرواية اإلسرائيلية تطرح أمسفي تقرير وقالت الوزارة 
 في تفسيرها ألسباب الحرب والنكبة وتهجير الفلسطينيين إلعطاء شرعية سياسية  ومخادعاً تضليلياًخطاباً

 إنعلى ذلك ودينية وقومية الحتاللها ألرض فلسطين وتشريد شعبها بالقوة والبطش والمذابح، وما دل 
 قضية حقوق اإلنسان الفلسطيني ١٩٤٨معظم الكتابات اإلسرائيلية تجاهلت خالل تناولها لموضوع حرب 

ولم يظهر بوضوح في الدراسات التي تؤرخ النكبة أي دور . بشكل عام وقضية األسرى بشكل خاص
الفترة وحتى انه واضح للصليب األحمر الدولي، وربما ال يوجد أي توثيق حول أسرى الحرب في هذه 

 ١٩٤٨لم يكشف عن أية وثيقة أو بيانات صادرة عن األمم المتحدة بهذا الشأن مما يعني أنه خالل حرب 
جرت جرائم كثيرة واعتقل اآلالف واعدم المئات من األسرى وفقد الكثيرون منهم في غمرة الحرب 

  ...وظلت أسماؤهم مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى اآلن
  ١٦/٥/٢٠١١، رام اهللا، الحياة الجديدة

  
   قاسية في حياة المعتقلين الفلسطينيينمرحلة: ما بعد النكبة .٥١

كشف الباحث الفلسطيني المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، عن :  يوسف الشايب–رام اهللا 
ام  وحتى استكمال االحتالل اإلسرائيلي الع١٩٤٨أن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني العام 

األكثر إجراماً بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كونها اتسمت باعتقاالت "، كانت ١٩٦٧
عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق األذى الجسدي 

ة هي أخطر ما ظاهر" اإلعدام الجماعي والمباشر لألسرى والمعتقلين"، فيما شكَّل "المباشر بالمعتقلين
  .اتصفت به تلك الفترة هو حالة النسيان والتهميش

نسخة عنه أن مجمل " الغد" الذكرى الثالثة والستين للنكبة، أكد فراونة في دراسة تلقت إحياءولمناسبة 
 ألف ١٠٠قرابة :  ألف حالة اعتقال، وقال٨٠٠حاالت االعتقال التي سجلت منذ ذلك التاريخ بلغت قرابة 

 ألف حالة اعتقال ٤٢٠، وقرابة ١٩٦٧–١٩٤٨اعتقال سجلت خالل الفترة الممتدة مابين العامين حالة 
 ١٩٨٧ ديسمبر /، سجلت خاللها ما بين كانون األول١٩٨٧ في وحتى االنتفاضة الشعبية ١٩٦٧منذ 

تراجعت واضح أن االعتقاالت قد ": أضاف قائالًو.  ألف حالة اعتقال٢١٠، قرابة ١٩٩٤ولغاية منتصف 
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، حيث لم تُسجل سوى عشرة ١٩٩٤ مايو /بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية منتصف أيار
، وهو موعد اندالع انتفاضة األقصى، ٢٠٠٠ سبتمبر /آالف حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية أيلول

 إجمالي عدد حاالت االعتقال ولكن معدل االعتقاالت عاد وارتفع بشكل كبير منذ ذلك الوقت، حتى وصل
  .  ألف حالة اعتقال٧٠ إلى أكثر من ٢٠١٠ولغاية منتصف من العام (خالل انتفاضة األقصى 

  ١٥/٥/٢٠١١الغد، عمان، 
  
   األرض التي شردوا منها"كواشين"الفلسطينيون يحتفظون بـ: النكبة عاما على ٦٣بعد  .٥٢

 ٢٢عد نفسه من كل عام، أحضر ماجد أبو عواد كما كانت عليه األمور في المو:  صالح النعامي- غزة
، لتمسك بها مجددا يوم األحد، الذي يوافق حول الذكرى ةعاما، مجموعة الوثائق ليضعها أمام جدته زايد

فهذه العجوز الثمانينية تصر، رغم فقدانها بصرها، على اإلمساك بهذه  .الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية
 عن اإلدارة التركية في مدينة بئر السبع والتي تؤكد ملكية ١٩٠٨مارس / ذارآاألوراق التي صدرت في 

لقد تحول لون الوثائق التي تطلق عليها .  دونم من األراضي التي تقع في محيط المدينة١٥٠٠عائلتها 
 ما.  لألصفر، ومع ذلك، فإن عائلة أبو عواد تحافظ عليها، لتؤكد ملكيتها هذه األرض"الكواشين"العجوز 
 يهود زايدة أن األرض التي تحتفظ بالوثائق المتعلقة بها قد أقيمت عليها مستوطنة يقطنها حالياً ال تعرفه

  .هاجروا من فرنسا، وهم متخصصون في زراعة العنب وإنتاج النبيذ
 وتؤمن بأنه سيأتي اليوم الذي تستعيد فيه "الكواشين"كثير من العائالت الفلسطينية ما زالت تحتفظ بـ

 مدينة دير البلح وسط القطاع، قال للشرق ، الذي يقطن حالياً عاما٧٩ًحسن رمضان . قها وأرضهاحقو
 على "إسرائيل"األوسط إنه ال يزال يذكر كل شبر في قريته حمامة، الواقعة جنوب فلسطين، التي أقامت 

ت قبل أن أعود قد أمو": وأضاف. أنقاضها قاعدة حتسريم، إحدى كبريات قواعد سالح الجو اإلسرائيلي
هذه . حمامة، لكنني على يقين من أنه إن لم يعد أبنائي وأحفادي، فسيعود حتما أبناؤهم أو أحفادهمإلى 
  ." لن نفرط فيهاناحقوق

  ١٦/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  

  "عملية متعمدة" في حادث سير ترّجح شرطة االحتالل أنه ١٧ وإصابةمصرع إسرائيلي  .٥٣
 اصطدمت، أمس، بالعديد من ٤٨ ـة االحتالل أن شاحنة يقودها أحد فلسطينيي الأعلنت شرط: الوكاالت

 خمسة أشخاص وإصابةالسيارات والمارة في وسط تل أبيب ما أدى إلى مقتل شخص واحد على األقل 
وقال .  كان االصطدام ناجما عن حادث أم أنه هجومإذاعلى األقل، مشيرة إلى أنها تحقق لمعرفة ما 

وقالت  .." عاماً وأصله من كفر قاسم٢٢تم اعتقال السائق وعمره "سم الشرطة ميكي روزنفيلد المتحدث با
الشرطة إن لديها شكوكاً بأن السائق قام بدهس األشخاص متعمدا، لكن السائق قال إنه مجرد حادث إثر 

 ال يتماشى مع وقالت الشرطة من جانبها إن هذا. فقده السيطرة على الشاحنة بعد انفجار إحدى إطاراتها
  ."شهود العيان"روايات 

  ١٦/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   للنكبة٦٣الفنانون الفلسطينيون في غزة يحيون الذكرى الـ .٥٤

شارك عشرات الفنانين الفلسطينيين أمس في تظاهرة في مدينة غزة إحياء للذكرى : .)ب.ف.أ( –غزة 
 العودة، ورددوا هتافات تدعو إلى عدم التفريط ورفع الفنانون الفتات تؤكد التمسك بحق.  للنكبة٦٣الـ

  وقدم عدد من الفنانين خالل التظاهرة . "نعم نعم للعودة.. ال ال للتوطين"في حق عودة الالجئين منها 
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) رمزيا(عرضا مسرحيا عن عجوز فلسطيني يجتاز حاجزا عسكريا إسرائيليا قبل أن يعود وهو يحمل 
  .١٩٤٨ عام  منها قسراًمفتاح منزله إلى بلدته التي هجر

  ١٥/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   مقدسي بعد اعتقال دام ربع قرنأسيراالحتالل يفرج عن  .٥٥

، عن األسير المقدسي فواز كاظم ١٥/٥ أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني أمس األحد :القدس المحتلة
 ء مدة محكومتيه البالغة خمساً، أحد أبرز عمداء الحركة األسيرة، بعد انتها) عاما٥٠ً(رشدي بختان 
األسير محمد : كما أفرجت سلطات االحتالل عن ثالثة أسرى آخرين من القدس هم. وعشرين سنة

  .الغليظ، واألسير عبد الكريم أبو اسنينة، واألسير كريم أبو تايه، بعد تأخير اإلفراج عنهم لمدة تسعة أيام
  ١٦/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الفلسطينية يصدر تقريره األول حول خروقات االتفاق" المصالحة حماية ائتالف" .٥٦

الفلسطينية تقريره األول حول الخروقات، التي ارتكبت من " ائتالف حماية المصالحة" أصدر :غزة
على الرغم من "، وذلك )حركتي فتح وحماس(الطرفين اللذين وقعا على اتفاق إنهاء االنقسام الداخلي، 

  ".جابية العامة التي تلت عملية التوقيعاألجواء اإلي
وقال التقرير، الذي من المقرر أن تُرسل نسخة منه إلى السلطات المصرية التي رعت اتفاق المصالحة 

رغم األجواء اإليجابية التي : "على نسخة منه" قدس برس"الفلسطينية وحركتي فتح وحماس، وحصلت 
 من التجاوزات والخروقات  كبيراً أن االئتالف وثق عدداًتلت عملية التوقيع على اتفاق المصالحة؛ إال

وأفاد التقرير، الذي غطى  ".التي يمكن أن تعكر تلك األجواء وتنسف كل الجهود لطي ملف االنقسام
رغم األجواء االيجابية، التي تلت " مايو الجاري بأنه /الفترة ما بين الرابع والثالث عشر من شهر أيار

 لضمان جدية  مهماً إعالن المصالحة؛ إال أن ملف االعتقال السياسي يشكل معياراًعملية التوقيع على
  ".المصالحة، وقد تلقي االئتالف وتحقق من عشرات حاالت االستدعاء والمالحقة واالعتقال

  ١٤/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
  طهاإنجاح اتفاق المصالحة سيمكّن مختلف مؤسسات القطاع الخاص من استعادة نشا": بال تريد" .٥٧

عرفات أبو سنينة أن تشهد " بال تريد"توقع رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني  :كتب حامد جاد
أنشطة القطاع الخاص، ومؤسساته المختلفة خالل الفترة القريبة القادمة التي ستشهد تنفيذ اتفاق 

شغيلية المختلفة أنشطتها المصالحة، وتشكيل حكومة جديدة قفزة نوعية على مستوى استعادة القطاعات الت
أن إعادة " األيام"واعتبر أبو سنينة في حديث لـ .التي تعطلت على مدى سنوات االنقسام األربع الماضية

إعمار قطاع غزة ستشكل الخطوة األولى على طريق تمكين القطاع الخاص بكافة مكوناته من استعادة 
 على مجمل أوجه الحياة في قطاع غزة خالل نشاطه، بعد أن استحوذت المساعدات اإلنسانية والصحية

  .السنوات الماضية، بينما عانى القطاع الصناعي من حالة شلل أبقت على الحد األدنى من نشاطه
  ١٦/٥/٢٠١١ رام اهللا، األيام،

  
   للتعريف بمشروع تنمية مهارات الفلسطينييندبيليلة فنية تراثية في  .٥٨

سسة فلسطين الدولية، في دبي ليلة اشتملت على فقرات تراثية  بالتعاون مع جمعية البيارة نظمت مؤ:دبي
  ، وذلك بهدف التعريف بأحد مشاريع المؤسسة، وهو "أبيض وأسود"وثقافية وغنائية، تحت عنوان 
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 أسعد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة عرضاً. قدم د و."مشروع تنمية مهارات الفلسطينيين"
  .٢٠٠٢مال مؤسسة فلسطين الدولية التي تأسست عام لمشروع تنمية المهارات وألع

  ١٦/٥/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
   من دخول األراضي الفلسطينية أجنبياً وإدارياًالعباً ٨٥ تمنع "إسرائيل" .٥٩

ذكر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن السلطات اإلسرائيلية منعت أول من أمس : .)ب.ف.أ( –رام اهللا 
إدارية من عدة دول من الدخول لألراضي الفلسطينية للمشاركة في بطولة  شخصية رياضية و٨٥نحو 

وإثر ذلك، بعث االتحاد الفلسطيني رسالة إلى رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف . دولية لألندية
  .بالتر، لالحتجاج على قرار المنع اإلسرائيلي

كالة الصحافة الفرنسية إن بالتر طلب وقال رئيس االتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب في اتصال مع و
وتمنى . من االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم التدخل لدى السلطات اإلسرائيلية للسماح للممنوعين بالدخول

  ."أن يكون لالتحاد اإلسرائيلي دوره اإليجابي"بالتر في اتصال مع الرجوب 
  ١٥/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
   باستغالل الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني لتقديم تنازالت"يلإسرائ"ـ لن نسمح ل: البخيت .٦٠

 قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خالل كلمة له في حفل احيـاء              : ماجد الخضري  -الزرقاء  
 والذي اقامته لجان خدمات المخيمات والفعاليات الشعبية في مخيم حطين امـس ان              ٦٣ذكرى النكبة ال    

ية الشجاعة سيواصل تصديه وعلى كل صعيد لكافـة المخططـات والمحـاوالت             االردن بقيادته الهاشم  
المأزومة لتصفية القضية المقدسة والغاء الحقوق الشرعية او انتزاع تنازالت من اي طرف كـان علـى                 

كما اكد ان الدولة االردنية سـتثبت انهـا االكفـأ            .حساب المواطنين االردنيين والمصالح االردنية العليا     
في الدفاع عن حقوق مواطنيها وعدم السماح باي تنازالت قد يقدمها اي كـان علـى حـساب                  واالصلب  

  .الحقوق التاريخية للمواطنين االردنيين من الالجئين
وقال رئيس الوزراء لن نسمح الي كان بان يحتكر تمثيل هذا الملف فالدولة االردنية هـي مـن يمثـل                    

هم جزء من الدولة االردنية وواجب الدولة هو الـدفاع عـن            مواطنيها، والالجئون الفلسطينيون في غالبيت    
حقوقهم واقرارها وهو ما يمثل مسؤولية دستورية وتاريخية تحملها الحكومة وتتحمل تبعات اي تقـصير               

  .او تهاون في قيامها بواجبها وعلى كل صعيد
 ١٦/٥/٢٠١١، الرأي، عّمان

  
  لى جسر الملك حسين لليوم الثانيمن التوجه إ" حق العودة"األمن يمنع مسيرة : األردن .٦١

 فرقت قوات األمن العام والدرك بالقوة مـسيرة       : هديل غبون وحابس العدوان    - الشونة الجنوبية    -عمان  
، في منطقة الكرامة مساء أمس، بإطالق الغازات المسيلة للدموع          " أيار ١٥"التي نفذها شباب    " حق العودة "

شرات اإلصابات وحاالت االختناق بين المشاركين، واعتقـال        واستخدام الهراوات، ما أسفر عن وقوع ع      
  .عدد منهم

وجرى احتكاك بين عدد من أبناء الشونة الجنوبية وبعض المشاركين في المسيرة، الذين تجمعـوا فـي                 
ساحة الجندي المجهول، حيث قامت قوات األمن بالتدخل والتفريق بين المتشاجرين، وأطلقـت القنابـل               

  .المسيلة للدموع
  .وأشار شهود عيان إلى تعرض أجهزة وسيارات بعض الفضائيات إلى أضرار

ومنعت قوات األمن وصول المسيرة التي انطلقت من محافظات عدة من المملكة إلى معبر جسر الملـك                 
حسين لليوم الثاني على التوالي، إحياء لذكرى النكبة الثالثة والستين، فيما وقعت مناوشات عـدة خـالل                 
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شاركين تجاوز منطقة ساحة الجندي المجهول في منطقة الكرامة، على مدار نحـو ثـالث               محاوالت الم 
  .ساعات

وشارك في المسيرة التي تحولت إلى اعتصام في ساحة الجندي المجهول، مـا يقـارب األلفـي ناشـط                   
 مـن   ٤ مـن الناشـطين األتـراك، و       ٤٠ أيار، إضافة إلى     ١٥وعشرات العائالت األردنية من ائتالف      

ين القادمين من البرازيل، فيما قدرت بعض مصادر من االئتالف عدد المـشاركين بثالثـة آالف                الناشط
  .مشارك

مشاهدات إطالق قوات الدرك قنابل الغاز المسيلة للدموع، حيث انهـال أفرادهـا علـى               " الغد"ورصدت  
نوبيـة بتحطـيم    المشاركين بالضرب، باستخدام الهراوات لتفريقهم، فيما قام عدد من أهالي الـشونة الج            

كما صادرت قـوات     .سيارات الناشطين، ونثر زجاج السيارات على جوانب الشوارع المحيطة بالساحة         
  .األمن عددا من كاميرات القنوات الفضائية

  ١٦/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   على مسيرة العودة لمنعها من التقدم نحو الحدوداطالق نار: األردن .٦٢

 ١٥ون النار على مشاركون في مسيرة العودة التي نظمهـا شـباب             أطلق مجهول :  لقمان اسكندر  -عمان
أيار، وانطلقت من عمان حيث المسجد الكالوتي القريب من السفارة اإلسرائيلية بعمـان إلـى الـصرح                 

  . كيلومتر١٠٠التذكاري لمعركة الكرامة الذي يبعد عن المسجد نحو 
من مكان مجهول، ولم يكن من المكان الـذي         وقال شهود عيان إن المشاركين تعرضوا إلى إطالق النار          

  . شخص١٠٠٠وقدر شهود عيان عدد المشاركين في المسيرة بـ . وجدت فيه قوات األمن
  ١٦/٥/٢٠١١، البيان، دبي

  
  استشهاد أردني برصاص قوات االحتالل في الجوالن .٦٣

س برصاص قـوات     استشهد المواطن األردني قيس سليمان ابو الهيجاء أم        : محمد خير الرواشدة   –عمان  
 للنكبـة   ٦٣االحتالل في الجوالن السوري المحتل خالل مشاركته في مسيرة حق العودة فـي الـذكرى                

يد السلطات المحتلة   "استشهاد ولده قيس على     " الغد"وأكد والد الشهيد قيس في تصريحات إلى         .الفلسطينية
  ".إثر مشاركته بالزحف إلى فلسطين من جهة الجوالن السوري المحتل

  ١٦/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   تحّمل العرب والمسلمين مسؤولية تحرير فلسطين                    األردنية" لجنة مجابهة التطبيع" .٦٤

األردنية العرب والمسلمين مسؤولية    " اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع      "حملت  : عمان
  .رهم التي أخرجوا منهاتحرير فلسطين، وضمان عودة أهلها الى ديا

ال يشكل خطرا على الشعب الفلسطيني وحده، ولكنه يشكل         "وقالت اللجنة إن استمرار االحتالل والتهجير       
خطراً عظيماً على الوطن العربي بمجموعه وال سبيل للتعامل معه إال بالمقاومة التي أثبتت نجاعتها فـي                 

  ".نيل الشعوب استقاللها وسيادتها
نسخة عنه بمناسـبة الـذكرى الثالثـة        " قدس برس " وصل  ) ١٤/٥(ان لها اليوم السبت     وأضافت، في بي  

إن تمسك الالجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة ال يحرمهم حقهم في المواطنـة التـي               : "والستين للنكبة 
لحياة اكتسبوها بالوحدة بين ضفتي نهر األردن، كما ال يحرم الالجئين في األقطار األخرى من حقهم في ا                
  ".الكريمة التي تكفل لهم حق العمل واالقامة والتنقل والتعليم بحكم الروابط الدينية والقومية واالنسانية

  ١٤/٥/٢٠١١قدس برس، 
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   للنكبة٦٣ ألمين عام االمم المتحدة في الذكرى مذكرة ترفع  أردنيةفاعليات .٦٥
زبية وشبابا وقوى شعبية أمس أمام      اعتصم مشاركون يمثلون فعاليات نقابية وح     :  محمد الكيالي  -عمان    

  . لنكبة فلسطين٦٣مقر االمم المتحدة بجانب الجامعة األردنية بمناسبة الذكرى 
ودعت الفعاليات الشعبية في مذكرة وجهتها لالمين العام لالمم المتحدة بان كي مـون بموقـف منـصف             

ألحكام القانون الدولي، ولجانـب     وجريء من جانب األمم المتحدة يدلل على انحيازها للشرعية الدولية و          
  .الحق والعدل ونصرة الشعوب المستضعفة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني

واكدت المذكرة أن هذا الموقف ال يتحقق إال باتخاذ إجراءات قانونية رادعة من جانب األمم المتحدة ليس                 
جئين الفلسطينيين في العـودة     أقلها القيام بفصل اسرائيل من عضويتها لحين تطبيقها واحترامها لحق الال          

إلى أرضهم ومنازلهم، مشددة على ثوابت ومرتكزات النضال الفلسطيني وهي عودة الالجئين الفلسطينيين             
  .١٩٦٧ و١٩٤٨إلى مساكنهم التي هجروا منها عامي 

 وفي بيان منفصل، اكدت الهيئات النقابية والحزبية والشعبية على التفافها حـول إرادة المقاومـة لـدى                
الجماهير العربية المناضلة وإصرارها على تحمل مسؤولياتها التاريخية في مالمـسة الهمـين الـوطني               
والقومي لالمة العربية ومواصلة التصدي لكل المحاوالت التي تستهدف المساس بثوابت شعبنا وارادتـه              

ة كل المؤامرات   في تحرير كامل ترابه الوطني وحقه غير القابل للتصرف في العودة الى ارضه ومواجه             
  .التي تستهدف وجوده وقضيته المقدسة

  ١٦/٥/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  " نعم لحق العودة ال للوطن البديل" تقيم مهرجانا بعنوان"المهندسين" .٦٦

أقامت لجنة المهندسات ولجنة مهندسين من أجل القدس في نقابة المهندسين مهرجانـاً جماهيريـاً               : عمان
  .وذلك في الذكرى الثالثة والستين الغتصاب فلسطين»  ال للوطن البديلنعم لحق العودة« تحت عنوان 

واشتمل المهرجان الذي افتتحه نقيب المهندسين المهندس عبد اهللا عبيدات وشهد حضوراً جماهيرياً علـى               
 إضافة إلى زاوية تمثل الشهداء      ٤٨معرض لصور النكبة وعدداً من الزوايا للمدن الفلسطينية المحتلة عام           

فلسطينيين واألسرى إلى جانب عدة فقرات أخرى في المعرض الذي يستمر على مدار اربعة أيام فـي                 ال
  .مجمع النقابات المهنية في عمان

  ١٦/٥/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
    استعادة فلسطين التاريخية واجب كل العرب : االردني اتحاد المرأة .٦٧

لسطينيين وحدهم ولكنها لالردنيين والعرب جميعا،      اكد اتحاد المرأة االردني ان فلسطين ليست للف       : عمان
وليس للفلسطينيين الحق في التصرف في اراضي فلسطين التاريخية معتبرين اعادتها للحـضن العربـي               

وقال االتحاد في بيان اصدره امس بالذكرى الثالثة والستين للنكبة ان العالقة             .واجبا على الشعوب العربية   
التاريخ لم تكن اال عالقة شعب واحد ال تفصل بينهما سوى العيش على ضـفتي               االردنية الفلسطينية عبر    

  .نهر االردن،مؤكدا ان المواطنة الكاملة للفلسطينيين في االردن ال تتعارض مع حق العودة
  ١٦/٥/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  القضية الفلسطينية العنوان األول في األجندة السياسية األردنية: سياسيون .٦٨

سياسيون، ومسؤولون سابقون وحاليون اكدوا لوكالة االنبـاء االردنيـة     :  فيروز مبيضين  -ترا   ب -عمان  
ان معارك السالح التي خاضها االردن ضد اسرائيل في حروبها مع العرب ماثلتها باالهمية جهود               ) بترا(

ـ             ة فلـسطين   سياسية ودبلوماسية بذلها االردن واوقفت على االقل المد الصهيوني، وابقت القدس وعروب
  .واقعا ال يمكن تجاوزه مهما كان التعنت واالقصاء االسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية
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 يمثل احد اهـم     ٢٠٠٧واشاروا الى ان خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني امام الكونغرس االميركي عام             
المستقلة القابلة للحيـاة    الجهود السياسية التي اكدت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته            

  .وآزرت القضية الفلسطينية منذ تعثر ثم جمود عملية السالم في الشرق االوسط
وبالعودة الى تاريخ النكبة، فمن المعروف ان من اهم القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي               

 الذي نـص علـى      ١٩٤٨ / ١٩٤ة  كان لالردن دور حاسم في اتخاذها قرار الجمعية العامة لألمم المتحد          
 الذي يطالب إسرائيل باالنـسحاب مـن        ٢٤٢عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وقرار        

  .١٩٦٧األراضي العربية المحتلة عام 
النائب عبداهللا النسور قال ان الدولة االردنية ما تزال جاهزة كما كانت على الدوام الداء دورهـا معينـا                   

للوصول الى حقوقهم في ظل التعقيدات واالوضاع في الوطن العربـي وفـي ظـل تفـرد                 للفلسطينيين  
  .االحتالل االسرائيلي الغاشم باهلنا في فلسطين دون نصير

 محـور الـصراع     -امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان قال ان القضية الفلـسطينية               
ة القومية بامتياز، وبرغم الظـروف المحليـة والعربيـة           هي قضية األردن الوطني    -العربي االسرائيلي   

الدولية التي رافقت نشأة االردن كإمارة ابتداء ومملكة الحقاً فإنه بفضل الحنكة السياسية لقيادته الهاشـمية       
  .لعب دوراً حاسماً في الدفاع عن عروبة فلسطين بقدسها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية على حد سواء

العلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة االردنية الدكتور عبـداهللا نقـرش ان االردن              وقال أستاذ   
واالردنيين ادركوا منذ بداية تأسيس االمارة سر العالقة بـين االردن وفلـسطين وخطـورة المـشروع                 

الصهيوني الصهيوني بابعاده المختلفة، لذلك تبنوا اتجاهين في العمل، االول سياسي لمحاصرة المشروع             
  .والحيلولة دون تأسيسه في فلسطين ومن ثم الحيلولة دون امتداده الى شرق االردن

ان نكبة فلسطين هي نكبـة العـرب ولـيس نكبـة            : وزير الخارجية االسبق الدكتور كامل ابو جابر قال       
لتي كـان  الفلسطينيين فقط النها دمرت العالم العربي وخطفت بصر القيادة والمثقف العربي عن الشؤون ا     

يجب ان يتنبه اليها ناحية التحسب دوما الخطار التمدد الصهيوني في المنطقة وصوال الى العالم العربـي           
  .قاطبة

الوزير االسبق مروان دودين قال ان القضية الفلسطينية منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبداهللا بـن                 
  .ضية الشعب االردني والقيادة الهاشميةالحسين وحتى عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني ال تزال ق

 ١٦/٥/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  مجلس األمنلشكوى بحق المتظاهرين الفلسطينيين ويقدم  اإلسرائيليةلبنان يدين المجزرة  .٦٩

صدرت إثر المجزرة التي أوقعها جيش االحتالل االسرائيلي بالمدنيين المتظاهرين في مارون الراس في              
كما تقدم لبنان، عبر بعثته لدى األمم المتحدة في نيويورك، بشكوى           . ة لبنانية شاملة  جنوب لبنان أمس إدان   

لدى مجلس األمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية قيام هذه األخيرة بقتل وجرح عـدد مـن المـدنيين                   
  .»المحتشدين في بلدة مارون الراس

ا انتهـاك إسـرائيل للـسيادة اللبنانيـة         أن هذا االعتداء يشكل عمال عدوانيا ويؤكد مجدد       «واعتبر لبنان   
وطالب مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم واألمن          . واستهتارها بقرارات األمم المتحدة   

الدوليين والضغط على إسرائيل من أجل حملها على اإلقالع عن سياستها العدوانية واالسـتفزازية تجـاه                
  ». واالعتداء عليهملبنان وتحميلها مسؤولية قتل المدنيين

الممارسات االسرائيلية االجرامية ضـد المـدنيين       «كما استنكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان        
المسالمين في جنوب لبنان والجوالن وفلسطين، والتي أدت الى استشهاد عشرات األبرياء وإصابة المئات              

ع الدولي، وال سيما من خالل قـوات        ، واضعا هذا التصرف برسم المجتم     »بجروح برصاص جنود العدو   
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وتلقى سليمان اتصاال من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تناول             . العاملة في الجنوب  » اليونيفيل«
  .التطورات الراهنة جنوبا

لم تكن إسرائيل في حاجـة الـى تأكيـد غطرسـتها     «واعتبر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بيان انه         
  .»..عمدت تحدي العالم والمجتمع الدولي واألمم المتحدة بممارساتها العدوانيةووحشيتها، لكنها ت

إمعان إسرائيل فـي خـرق حقـوق اإلنـسان          «وشجب رئيس حكومة تصريف االعمال سعد الحريري        
  .»ومواجهة التحركات السلمية للمواطنين العرب في لبنان والجوالن وفلسطين بالقتل واإلجرام

الشعب الذي يقدم هذه التضحيات من مارون الراس إلى داخـل فلـسطين             «بيان  ، في   »حزب اهللا «وحيا  
المحتلة إلى الجوالن، ما يؤكد الحضور العميق لهذه القضية في وجدانه بعد مرور ما يزيد علـى سـتة                   

  .عقود من عمر النكبة
ـ «معتبـرا أن    » الهمجية اإلسرائيلية التي تمثلت بتعمد قتل المحتجين السلميين       «ودان   رائم الدمويـة   الج

الفظيعة التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال              
المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بموقف واضـح حيـال منظومـة            «، مطالبا   »هذا الموضوع 

  .»اإلرهاب الصهيونية واستهدافها اإلجرامي للشعب الفلسطيني األعزل
في بيان ان يوم امس كتب فيه أبناء الشعب الفلـسطيني الباسـل الـشقيق               » حركة أمل «عتبرت قيادة   وا

  . تاريخهم كعائدين ال كالجئين، كما كانت الحال عليه طيلة األعوام الثالثة والستين المنصرمة
تجاه الـشعب  السلوك الدموي والبربري المتمادي من قبل اسرائيل ا«واعتبر الحزب الشيوعي اللبناني أن      

  .»الفلسطيني وقضيته انما يتم بسبب الدعم العلني والوقح للواليات المتحدة وحلفائها
ورأى . ، في بيان الحكومة االسرائيلية مـسؤولية االعتـداء علـى المتظـاهرين            »تيار المستقبل «وحمل  

إطالق النـار علـى     ان ما حصل هو انتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء مباشر عليها من خالل             » المستقبل«
  .»االراضي اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة

، في مارون   »همجية وبربرية العدو الصهيوني   «أسامة سعد،   » التنظيم الشعبي الناصري  «وشجب رئيس   
  .»المنطقة وأن حلم حق العودة سيتحققهذا المشهد يثبت دخولنا مرحلة جديدة في «الراس معتبرا أن 

ما جرى على الحدود الجنوبية وفي الجوالن شـبيه         «واعتبر رئيس المجلس الماروني وديع الخازن، أن        
  .»بحلقة نارية قابلة لالشتعال في أي لحظة

كما أدان المجزرة كل من المنسق العام لجبهة العمل اإلسالمي رئيس مجلـس قيـادة حركـة التوحيـد                   
مي الشيخ هاشم منقارة وإمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيالني، ومـسؤول الجماعـة                اإلسال

  .االسالمية السياسي في الجنوب بسام حمود
  ١٦/٥/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  عودتكم لفلسطين أقرب لالنجاز من أي وقت مضى:  ذكرى النكبةلمتظاهرينصراهللا حسن  .٧٠

الحدود اللبنانية ـ السورية   يد حسن نصراهللا الى متظاهري االمس علىتوجه االمين العام لحزب اهللا الس
يجب أن ننحني إجالالً وإكباراً أمام شجاعة وبسالة وايمان كل أولئك الذين تظـاهروا   "مع اسرائيل بالقول    

باألمس على الحدود اللبنانية والسورية مع فلسطين وفي داخل فلسطين، والذين واجهوا بصدور عاريـة               
 شامخة جبروت وطغيان جيش العدو فاستشهد العشرات وجرح المئات وصرخوا عالياً بـصوت              ورؤوس

دمائهم الزكية ليسمعوا العالم كله موقفهم الحاسم والقاطع والذي لن توهنَه المجازر وال تقادم الـسنين وال                 
  ". قلة الناصر وكثرة المتآمر

وأثبـتم  . لى يوم آخر، وبدلتم معانيها بمعان جديـدة       أنتم أيها الشرفاء حولتم باألمس يوم النكبة إ       : واضاف
للعدو والصديق ان تمسككم بحقكم غير قابل للمساومة وال للنسيان وال للتضييع، وان عودتكم الى دياركم                
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وحقولكم وأرضكم والمقدسات حق وهدف وغاية وامل ويقـين، تبـذل مـن أجلهـا الـدماء والنفـوس                   
  . والتضحيات الجسام

رسالتكم القوية للصديق أنكم ال ترضون عن فلسطين وطنا بديال، فال يخافن أحد من              "قول  وتوجه اليهم بال  
ورسالتكم المدوية إلى العدو أنكم مصممون على تحرير األرض         . التوطين ألن قراركم الحازم هو العودة     

ود، مهما غلت التضحيات، وان مصير هذا الكيان الى زوال ولن تحميه مبادرات وال معاهدات وال حـد                
  . وان عودتكم الى فلسطين حق ال ريب فيه، وأنها أقرب الى االنجاز من أي وقت مضى

  ١٦/٥/٢٠١١موقع ليبانون فايلز، 
    

   في مسيرة لالجئين الفلسطينيين بذكرى النكبة  جريحا١١٢ًو  شهداءعشرة:  اللبنانيالجيش .٧١
لى الرغم من التدابير المـشددة التـي        ع" بيانا ذكر أنه      اللبناني أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش     

اتخذتها وحدات الجيش اللبناني في منطقة مارون الراس لمواكبة تجمع المحتشدين بمناسبة يـوم النكبـة،              
أقدمت قوات العدو اإلسرائيلي على إطالق النار باتجاه التجمع، مـا أدى إلـى استـشهاد عـشرة مـن                    

مختلفة، بعضهم فـي حالـة الخطـر، نقلـوا إلـى            المحتشدين وإصابة مئة وإثني عشر آخرين بجروح        
  . المستشفيات المجاورة

طلب وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال محمد جواد خليفة من المستـشفيات كافـة               وفي السياق   
  .استقبال الجرحى والمصابين جراء أحداث مارون الراس والشمال

  ١٦/٥/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   عو إلى اعتبار القضية الفلسطينية ضمن األولويات العربية  يداللبناني رئيس مجلس النواب .٧٢

اننا في هذه   : "الذكرى الثالثة والتسين لنكبة فلسطين    ،   رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان له امس         قال
الظروف العربية الدقيقة ندعو الى اعادة ترتيب االولويات العربية في صنع السياسات بمواجهة التهديـد               

من القومي العربي، انطالقا من اعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزيـة االولـى،              المستمر لأل 
 االسرائيلي وجوهره التاريخي والـسياسي      –والتصدي لكل محاوالت تحويل االنتباه عن الصراع العربي         

ـ                 ة واعتبار القضية الفلسطينية قضية شعب يستحق الحياة العزيزة الكريمة فـي دولتـه، ورفـض الخط
الصهيونية الجارية لفرض يهودية الكيان االسرائيلي والتأثير على الطـابع العربـي والعـالمي للقـدس                

  . السموية" لالديانالقبلة االولى "باعتبارها 
  ١٥/٥/٢٠١١، النهار، بيروت

  
    في ذكرى النكبة رفضه التوطينيجدد" المستقبلتيار " .٧٣

 وقت تمعن الحكومة االسرائيلية في توسيع االسـتيطان،         تأتي في "ان ذكرى النكبة    " تيار المستقبل "الحظ  
وطالب في بيان امس المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحقوق اإلنـسان            ".بهدف وأد الدولة الفلسطينية   

، مشددا على وجوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية        "بمزيد من التحرك لوضع حد للممارسات االسرائيلية      "
ان ثمة اقتناعاً لدى جميع اللبنانيين بـأن        "واذ جدد رفضه التوطين، شدد على        ".١٩٤وفي مقدمها القرار    

حقوقاً مدنية وانـسانية    "، الفتا الى ان لهؤالء      "الفلسطينيين ضيوفنا حتى يعودوا إلى دولتهم الحرة المستقلة       
  ". وما زال، بعيدا من المزايدات" تيار المستقبل"دعمها 

  ١٥/٥/٢٠١١، النهار، بيروت
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   في ذكرى نكبة فلسطين المصريين من الزحف إلى غزةتمنعجراءات أمنية إ: مصر .٧٤
خرج مئات المصريين في تظاهرات متفرقة، خصوصا في القاهرة والعريش،          : ـ عماد األزرق    القاهرة

بذكرى نكبة الفلسطينيين، وطالبوا بطرد السفير االسرائيلي وقطع العالقات مع اسرائيل، وسط اجـراءات        
  . مشددة منعت اي تحرك شعبي نحو قطاع غزةامنية

واتخذت القوات المسلحة المصرية واألجهزة األمنية إجراءات امنية مشددة لمنع الناشطين مـن الزحـف               
إلى األراضي الفلسطينية في ذكرى يوم النكبة، وأقامت العديد من نقاط التفتيش واألكمنـة األمنيـة فـي                  

  .شارا غير مسبوق لقوات الجيش واألجهزة األمنية والشرطةالطريق إلى رفح، كما شهدت سيناء انت
ومنعت األكمنة ونقاط التفتيش الموجودة عند مدينة اإلسماعلية وجسر السالم ومناطق العبور إلى سـيناء               
آالف المصريين من العبور إلى سيناء، ولم تسمح سوى ألبناء شمال سيناء فقط بـالمرور، بينمـا أقـام                   

 اإلسماعلية وبالقرب من جسر السالم؛ مطالبين بالعبور للزحف إلى قطـاع غـزة              المعتصمون عند بوابة  
  .لدعم االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ودعم القضية الفلسطينية

واكدت القوات المسلحة واألجهزة األمنية على أنهما ال يرفضان التوجه الشعبي بدعم القضية الفلـسطينية               
، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وأن نقطة الخالف          باعتبارها قضية كل العرب والمسلمين    

هي في ترتيب األولويات، مشددة على ضرورة ترتيب البيت المصري مـن الـداخل، وإعـادة األمـن                  
واالستقرار، وعودة عجلة االنتاج للدوران قبل أن يتم التوجه لدعم القضايا القومية حتى يكون هذا التوجه                

طع الطريق على أعداء األمة بالعبث بالداخل المصري وإضعافه، وهو اضـعاف            من مصدر قوة، ويتم ق    
  .لألمة العربية كلها

في المقابل فض المعتصمون اعتصامهم، حرصا على عدم الدخول في خالفات مع القـوات المـسلحة،                
ة وأن  وتأكيدا على تفهمهم ألهداف القوات المسلحة من منعهم من الوصول إلى الحدود الفلسطينية، خاص             

رسالتهم قد وصلت إلى األطراف المختلفة، وقرروا العودة للمشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى النكبة               
  .بالقاهرة لتأكيد وقوف مصر بكل طوائفها وفي أصعب الظروف التي تمر بها مع أشقائها الفلسطينيين

جاجيـة بالميـدان، مـرددين      وفي القاهرة تجمع المئات بميدان التحرير بقلب القاهرة، ونظموا وقفة احت          
مـش رؤسـاء دول     «،  »الشعب المصري قالها قويـة    .. إسرائيل ملهاش شرعية  «هتافات كان من بينها     

، وطالب المتظاهرون، بطرد السفير اإلسرائيلي من مـصر، وإغـالق           »دول عمالء صهيونية  .. عربية
  .السفارة اإلسرائيلية، وإعطاء الحق لالجئين العرب للعودة لفلسطين

ام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة تظاهر المئات لليوم الثالث على التوالي فى ذكرى النكبة الفلـسطينية،               وأم
للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي، وقطع العالقات بين مصر وإسرائيل، وفتح معبر رفح للتـضامن مـع        

  .الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثالثة
 سيناء خالل األيام القليلة الماضية قبل تشديد األجراءات األمنيـة،           وفي االثناء نجح عدة مئات من دخول      

وانضموا إلى نشطاء سيناء، وحاولت مجموعات منها الخروج من العريش متوجهة إلى رفح، غيـر أن                
نقاط التفتيش التي أقامتها القوات المسلحة على الطريق الدولي قامت بإعادتهم، وحاولوا سـلوك طـرق                

عتادة، إال أنهم فوجئوا بوجود أكمنة ونقاط تفتيش لم تكن موجـودة مـن قبـل، مـا                  بديلة أخرى غير م   
  .كما تجمع العشرات من سكان رفح وعدد قليل من الناشطين أمام معبر رفح. اضطرهم للعودة

 آالف شخص   ٠٠٠٣الى ذلك خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة العريش، بلغ عدد المشاركين فيها حوالي              
وطالـب  . قوى وطنية في سيناء، ورفعـوا الفتـات تنـدد بـاالحتالل االسـرائيلي               بينهم فلسطينيون و  

  .المتظاهرون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وبفتح معبر رفح للدخول الى قطاع غزة
 ١٦/٥/٢٠١١، البيان، دبي
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  نكبة فلسطين في تركيا في ذكرى "سرائيلإ"ـتظاهرات معادية ل .٧٥
بضع مئات من االتراك تلبية لدعوة منظمات اسالمية االحد فـي الـذكرى   تظاهر : اسطنبول ـ ا ف ب 

ـ    متظاهرا امام القنصلية االسـرائيلية      ١٥٠وفي اسطنبول تظاهر حوالي      .'نكبة فلسطين 'الثالثة والستين ل
بحسب مـصور فـرانس     ' مافي مرمرة قادمة  ) سفينة(استعدي يا اسرائيل    'و' اللعنة على اسرائيل  'وهتفوا  
  .برس
رت وكالة انباء االناضول ان حوالي مئة شخص تظاهروا امام مقر اقامة السفير االسرائيلي في انقرة                وذك

  .حيث وضعوا اكليال من الزهر االسود
  ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   حرب مفتوحة على الفلسطينيين"إسرائيل"ممارسات : أكمل الدين إحسان أوغلي .٧٦

 العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمـل الـدين إحـسان            اعتبر األمين :  براء العتيق  - جدة
أوغلي، الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية في فلسطين بمثابة حرب مفتوحة على الشعب الفلـسطيني              

  .والعالم اإلسالمي، باإلضافة إلى أنها تثير قلقا شديدا على مصير القدس الشريف
 لمجلـس وزراء    ٣٨الجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الــ        وجدد أوغلي في الكلمة االفتتاحية      

خارجية دول المنظمة، بمقر المنظمة في جدة، دعوة إلى المجتمع الدولي التخاذ قرارات عملية لتجـسيد                
قيام الدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، كحد أقصى للدخول في مرحلة جديدة تمكن الفلـسطينيين مـن                 

  .وإقامة دولتهم المرتقبة، وعاصمتها القدس الشريفالتمتع بحريتهم 
  ١٦/٥/٢٠١١، الوطن اون الين، السعودية

  
   الرئيسية لألعمال اإلرهابية في العالمالبؤرة تمثل "إسرائيل": نجاد .٧٧

أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أن إسـرائيل تمثـل البـؤرة             : ٢٠١١ أحمد حسن    - طهران
بية في العالم، مؤكدا على ضرورة إزالة هذا الكيان من أجل مكافحة اإلرهـاب              الرئيسية لألعمال اإلرها  

التحالف العـالمي ضـد     "وقال نجاد خالل استقباله الضيوف المشاركين في مؤتمر         . على الصعيد العالمي  
أمس في طهران، إن المستعمرين وبذريعة الحرب العالمية الثانية         " اإلرهاب من أجل تحقيق السالم العادل     

 عامـا   ٦٣الهولوكوست قاموا بتنصيب أكثر عمالئهم إرهابا ووحشية في أرض فلسطين، وعلى مـدى              و
 حروب في المنطقة، وكانت المنطقة خالل هذه        ٥الماضية كانت المجازر ترتكب يوميا وأشعل الصهاينة        

  .الفترة تعاني من أجواء التهديد وعدم االستقرار
  ١٦/٥/٢٠١١، الوطن اون الين، السعودية

  
  جامعة الدول العربية بعد سحب القاهرة ترشيح الفقي  لعاماًنبيل العربي أميناً اختيار  .٧٨

اختار وزراء الخارجية العرب أمس وزير خارجية مصر الدكتور نبيل العربي           :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
بـالتوافق بعـدما   وتم اختيار العربـي  . أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسى الذي انتهت واليته     

 قطـري سـبق االجتمـاع       -سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن العطية إثر اجتماع تشاوري مـصري            
  .الوزاري وضم العربي ورئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم

وسحبت مصر قبل اجتماع وزراء الخارجية بدقائق ترشيح الدكتور مصطفى الفقي وطرحت العربي بدالً              
تبر قرار وزراء الخارجية العرب نافذاً ونهائياً بعد أن تلقت الجامعة العربية تفويضا مـن قبـل                 ويع. عنه

وفي بداية الجلسة    .الرؤساء والقادة والملوك العرب بتفويض وزراء الخارجية اختيار األمين العام الجديد          
  . ي خلفاً لهالعلنية الجتماع وزراء الخارجية أعلن موسى توافق الوزارء على اختيار العرب

  ١٦/٥/٢٠١١، الحياة، لندن
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   االسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبةاالعتداءاتالجامعة العربية تدين  .٧٩

عبرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية عن غضبها الشديد وإدانتهـا            : وكاالت -مراد فتحي -القاهرة
 السورية، وفـي منطقـة      -ى حدود كل من الحدود اللبنانية       لجرائم االحتالل بحق المتظاهرين العرب عل     

، مشددا علـى أن  "اللعب بالنار " شمال قطاع غزة والقدس المحتلة، وحذرت الجامعة العربية إسرائيل من           
  . الجماهير العربية التي قادت التغيير في المنطقة ال تخيفها إسرائيل وقوتها

لمساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلـة هجـوم         واستنكر السفير محمد صبيح األمين العام ا      
علـى  " مارون الـرأس    " قوات االحتالل وفتح أسلحتها الرشاشة تجاه المدنيين العزل بالقرب من منطقة            

الحدود اللبنانية وفي منطقة مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، وبالقرب من معبر بيت حـانون شـمال                
  . ات على المسيرات السلمية في الضفة الغربية وحاجز قلندياقطاع غزة، وكذلك االعتداء

  ١٦/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   للتظاهرات السلمية في ذكرى النكبةاإلسرائيليين تدين قمع مصر .٨٠

نبيل العربي أن مصر تؤيد بـشكل كامـل حـق الـشعب             .أكد وزير الخارجية المصري د      : )وكاالت(
” اإلسـرائيلي “وشدد العربي على أن القمـع       . الدفاع عن قضيته  الفلسطيني في النضال السلمي من أجل       

للمظاهرات السلمية الحضارية التي خرجت في ذكرى النكبة يعكس عدم إدراك للتغيرات التـي تجتـاح                
المسؤولية الكاملة عـن تـدهور      ” إسرائيل“وحمل  . المنطقة والتي لن يبقى الشعب الفلسطينى بعيداً عنها         

لفلسطينية مطالباً إياها بالتعامل مع المظاهرات السلمية في إطار القانون الـدولي            األوضاع في األراضي ا   
وأوضحت السفيرة منحـة بـاخوم المتحدثـة    . وحقوق اإلنسان، ومحذراً من تداعيات اللجوء إلى العنف  

الرسمية باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية أكد أن خروج الفلسطينيين بهـذه الـصورة                
 عاماً على النكبة هو رسالة إلى العالم أجمع بضرورة العمـل سـريعاً علـى إنهـاء                  ٦٣حضارية بعد   ال

  .االحتالل 
  ١٦/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  ضد المتظاهرين الفلسطينين في ذكرى النكبة  "إسرائيل" بانتهاكاتالبرلمان العربي يندد  .٨١

ربي، برلمانات العالم والمنظمـات والمؤسـسات       دعا علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان الع      : )وكاالت(
الدولية واإلقليمية، وبخاصة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي واالتحـاد              

وطالب الدقباسـي   . اإلفريقي إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه العادلة والمشروعة            
كبة، األمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي واالتحـاد           في بيان له بمناسية ذكرى الن     

اإلفريقي العمل على استرداد الحق الفلسطيني المشروع وفق قرارات الشرعية الدولية وقواعـد القـانون               
الدولي ومبادرة السالم العربية، مشيراً في ذلك إلى أن االستيالء على األراضـي الفلـسطينية ال يـسقط                  

وأعرب عن تفاؤله باتفاق المـصالحة الفلـسطينية،        . لتقادم وال يخلق للمغتصب حقاً مهما طال الزمن         با
وامل أن يكون نقطة انطالق نحو استعادة الوحدة الفلسطينية الشاملة والتوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية               

  .        المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
  ١٦/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   اإلسالمي تدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين وإعادة الالجئين المؤتمرمنظمة : ذكرى النكبة .٨٢

 دعت منظمة المؤتمر اإلسالمي دول العالم ومؤسساته لرفع الظلم عن الفلسطينيين من خالل دعـم                :جدة
 ١٩٦٧ل عـام    حقهم في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على جميع أراضيهم التي احتلتهـا إسـرائي              
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وعاصمتها القدس الشرقية وإعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تنفيذاً لقرار الجمعيـة العامـة رقـم                
١٩٤.  

وأعربت المنظمة في بيان صحفي أمس بمناسبة ذكرى نكبة شعب فلسطين عن تقـديرها للـدول التـي                  
مبادرة باالعتراف بدولة فلـسطين     اعترفت بفلسطين حرة مستقلة، ودعت الدول التي لم تعترف بعد إلى ال           

  .حتى يتم إنفاذ اإلرادة الدولية وتصحيح بعض الظلم الذي وقع على شعب فلسطين
   ١٦/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
  االعتداءات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة تدين اسوري .٨٣

ـ مجدل شمس ـ دمشق  الفلسطينيين على الحدود التـي تـسيطر   تدفق عدد كبير من الالجئين :  وكاالت 
عليها إسرائيل بين سورية ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة في عمل غير متوقع من أعمال التحـدي                

 للنكبة حيث قام الجيش اإلسرائيلي بفتح النيران على الحشود مما ادى الـى              ٦٣وذلك الحياء ذكرى الـ     
  .١٧٠استشهاد اربعة واصابة 

تدين بشدة الممارسات االسرائيلية االجرامية التـي       'خارجية السورية في بيان ان سورية        وزارة ال  وقالت
قامت بها اليوم ضد شعبنا في الجوالن وفلسطين وجنوب لبنان والتي راح ضحيتها عدد مـن الـشهداء                  

  .'المجتمع الدولي بتحميل اسرائيل كامل المسؤولية عما قامت به من ممارسات'، مطالبة 'والجرحى
الحراك الشعبي الفلسطيني هذا اليوم ناجم عن استمرار تنكر اسرائيل          'اعتبر بيان الخارجية السورية ان      و

لقرارات الشرعية الدولية ومواصلة اغتصابها لالرض والحقوق وتهربها من استحقاق الـسالم العـادل              
  .'والشامل

 ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  ي موريتانيا بمناسبة ذكرى النكبة فالفلسطينيةاعتصام أمام السفارة  .٨٤

امس األحد اعتصاما أمام الـسفارة الفلـسطينية فـي    ' الصواب'و' حاتم'نظم حزبا : نواكشوط ـ د ب أ 
  .وهو اعالن قيام اسرائيل ' النكبة' لما يسميه الفلسطينيون ٦٣موريتانيا بمناسبة الذكرى 

ـ وألقى المعتصمون كلمات طالبوا فيها الشعوب العربية واإل        من أجـل تحريـر األرض      ' الجهاد'سالمية ب
رسالة تضامن باسم   الحزبان  وسلم   .الفلسطينية وتخليص المقدسات الدينية من براثن االحتالل االسرائيلي         

  .الشعب الموريتاني مع شقيقه الشعب الفلسطيني
 ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   تعترض سفينة مساعدات ماليزية متجهة لغزة"إسرائيل" .٨٥

أطلقت زوارق االحتالل الحربية، اإلثنين، طلقات نارية تحذيرية باتجاه سفينة ماليزية تنقل مواد بناء إلى               
 سنوات متواصلة، ما أرغمها على تحويل مسارها إلى المياه اإلقليميـة            ٤قطاع غزة المحاصر منذ نحو      

الـسفينة إم  "ا غلوبل بيس إن    وقال شمس االزهار من منظمة بيردان     . المصرية، كما أعلن مستأجر السفينة    
في فينتش التي تنقل أنابيب للصرف الصحي إلى غزة تعرضت لطلقات ناريـة تحذيريـة مـن قـوات                   

الـسفينة  "وأضـاف إن     )". اإلثنـين (االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة األمنية الفلسطينية صباح اليـوم          
  ". بحرياً من غزة ميال٣٠ًاضطرت إلى إلقاء مرساتها في المياه المصرية على بعد 

 ١٦/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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   بسبب التوترات الداخلية يقرر إلغاء قوافل دعم الفلسطينيين"ائتالف الثورة المصرية" .٨٦
االنتفاضـة  'قرر شباب ائتالف الثورة المصرية إلغاء قوافل دعم مـا أطلقـوا عليـه               :  د ب أ   -القاهرة  

وقـرر  . ، بسبب التوترات الطائفية في الـشارع المـصري         القاهرة فورا  وإعادتها الى ' الفلسطينية الثالثة 
 في تظاهرته امام السفارة االسرائيلية بدءا من الخامسة مـن مـساء اليـوم لتأكيـد                 االستمراراالئتالف  

المطالب الفلسطينية العادلة، مشيرا الى أنه سيتقرر فيما بعد موعد إعادة تسيير القوافل بعد هدوء االحداث                
  . القاهرة واستقرار االوضاعفي 

 ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  قطر نفذت مشاريع تنموية كبيرة باألراضي الفلسطينية: "المؤتمر اإلسالمي" .٨٧

كشف تقرير دوري صادر عـن إدارة الـشؤون اإلنـسانية بمنظمـة المـؤتمر           :السيد السعدني -القاهرة
قامت بالعديد من المشاريع التنموية فـي األراضـي         اإلسالمي أن الجهات الخيرية والمؤسسات القطرية       

على نـسخة منـه أن جمعيـة قطـر الخيريـة            " الشرق"وأكد التقرير الذي حصلت     . الفلسطينية المحتلة 
بالمشاركة مع مركز العمل التنموي قاما بتنفيذ مكرمة أميرية قدمها حضرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني                 

كمـا   . دوالرا لدعم الصيد البحري والثروة السمكية في قطاع غزة         ٩٨٦ ألفا و  ١٣٦ ماليين و  ١٠بمقدار  
  .  مراكز لتدريب المدرسين٣قامت جمعية قطر الخيرية بتوريد أجهزة مختبرات وإنشاء 

 ١٦/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  تنفذ مشروعا الستصالح األراضي ودعم المزارعين في غزة" عيدمؤسسة الشيخ : "قطر .٨٨

ؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية أضخم مشروع الستصالح األراضي            نفذت م  :الشرق-الدوحة
وصرح السيد يوسف بن محمـد العوضـي رئـيس          . ودعم المزارعين والتنمية الزراعية في قطاع غزة      

 ١,٨مركز الشيخ عيد االجتماعي بمؤسسة عيد الخيرية أن التكلفة اإلجمالية للمشروعين تبلغ أكثـر مـن           
 رياال قطريـا يـستفيد      ٨٨١,٣٧٠ ويساهمان في استصالح أراضي المحررات بمبلغ        مليون ريال قطري  

 شخص من المزارعين من زيادة عجلة التنميـة  ١٠٠٠منها عدد كبير من الفالحين، باإلضافة إلى تمكين   
  . الزراعية

  ١٦/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  لمحتجزةكلينتون وبلير يبلغان فياض بقرار نتنياهو اإلفراج عن األموال ا .٨٩

سالم فياض، مساء أمس، اتصاليين هاتفيين من  .تلقى رئيس الوزراء د: القدس ـ عبد الرؤوف ارناؤوط 
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، أبلغاه خاللهما بقـرار              

فلـسطينية التـي قـررت الحكومـة        رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو اإلفراج عن األمـوال ال         
  .االسرائيلية مطلع الشهر الجاري احتجازها

وكانت المستشارة االلمانية انجيال ماركيل تحادثت في نهاية األسبوع هاتفيا مع نتنيـاهو، وطالبتـه بـأن              
 :وقالت ماركيل لنتنيـاهو    .تحول اسرائيل فوراً أموال الضرائب للسلطة، والتي تعوقها منذ نحو أسبوعين          

  .ان هذا مال فلسطيني، وان اسرائيل ملزمة باالتفاقيات الدولية بتحويلها الى السلطة الفلسطينية فوراً
ومنذ تجميد تحويل األموال، تتعرض اسرائيل الى ضغط دولي شديد للتراجع عن القرار، فقـد اتـصلت                 

وكذا .  تحويل األموال  وزيرة الخارجية هيالري كلينتون هي ايضا االسبوع الماضي بنتنياهو، وطلبت منه          
  األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، والرئيس الفرنـسي نيكـوال سـاركوزي، ورئـيس الحكومـة                  
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ونقلت عن موظف كبير في اإلدارة االميركيـة         .البريطانية دافيد كامرون رفعوا هم ايضا طلبات مشابهة       
  " .سرائيلية، وهي تعارضهااإلدارة يصعب عليها فهم المنطق الذي في الخطوة اال"الى أن 

  ١٦/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  ألمانيا لن تؤيد إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد: ميركل لنتنياهو .٩٠

أبلغت المستشارة األلمانية انغيال ميركل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، خـالل              : الناصرة
، أن برلين لن تؤيد إعالن دولـة فلـسطينية مـن    )١٣/٥(اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس الجمعة   

وقالت اإلذاعة العبرية إنه جرت مساء الجمعة مكالمة هاتفيـة بـين نتنيـاهو والمستـشارة      .جانب واحد 
  .األلمانية انغيال ميركل تناولت المحاوالت الستئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية

  ١٤/٥/٢٠١١، قدس برس
  
  جنوب لبنان الخاص في لبنان يأسف للخسائر في األرواحمنسق االمم المتحدة  .٩١

أعلن منسق االمم المتحدة الخاص في لبنان مايكل ويليامز، في بيان، انه تابع مع بالغ القلق االحداث على                  
نأسف بشدة للخسائر التي وقعـت      : وقال. طول الخط االزرق الفاصل بين لبنان واسرائيل واماكن اخرى        

ان االحداث في جنوب لبنان اليوم تعتبر من اخطر الحـوادث علـى الخـط               . واحفي االر ) أمس(اليوم  
، وأحض جميع االطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس واالحتـرام            ٢٠٠٦االزرق منذ العام    

  .١٧٠١الكامل لقرار االمم المتحدة الصادر عن مجلس االمن رقم 
وحـث علـى    . ني وقوات اليونيفيل الحتواء الموقف    وتحدث ويليامز عن الجهود التي يبذلها الجيش اللبنا       

استمرار التنسيق والتعاون بين جميع االطراف المعنية لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد واسـتعادة               
  .الهدوء فورا

كما أعرب عن قلقه إزاء التطورات على الحدود اللبنانية السورية وغيرها من الحوادث الخطيـرة فـي                 
وقال ان االمم المتحدة ستواصـل      . التي أدت الى مصرع العديد من االرواح اليوم       جميع انحاء المنطقة، و   

جهودها للحفاظ على االستقرار على طول الخط االزرق والعمل على ضمان تلبية التطلعات المـشروعة               
  .للسكان المدنيين

  ١٦/٥/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
  "إسرائيل"ث الحدود مع  غداة أحدابان كي مون يحض جميع األطراف على ضبط النفس .٩٢

الهدوء " مون جميع األطراف على      –في نيويورك، حض األمين العام لألمم المتحدة بان كي          : علي بردى 
  .غداة األحداث الدامية في أكثر من مكان على الحدود اللبنانية والسورية مع اسرائيل" وضبط النفس

دة فرحان حق إن األمين العام للمنظمـة الدوليـة          ، قال الناطق بإسم األمم المتح     "النهار"ورداً على سؤال    
ينتظر اإلطـالع علـى تفاصـيل       "وأضاف أن بان    ". يحض جميع األطراف على الهدوء وضبط النفس      "

، "يعلن موقفاً منها بحلول غـد     "، مرجحاً أن    "الحوادث الكثيرة التي وقعت في أكثر من مكان على الحدود         
  .اليوم

اناً لوكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية منـسقة المعونـات الطارئـة            الى ذلك، وزعت األمم المتحدة بي     
خـالل أحـداث    " وعدد القتلى والجرحى  ... قلقها البالغ من مستوى العنف    "فاليري آموس عبرت فيه عن      

  ".فالناس األبرياء هم من يخسرون أرواحهم. الوضع ال يمكن أن يستمر بهذه الطريقة"وقالت إن . أمس
  ١٦/٥/٢٠١١، تالنهار، بيرو
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  اآلالف يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي: لندن .٩٣
تجمع اآلالف من البريطانيين والفلسطينيين أمام السفارة اإلسرائيلية في العاصـمة           :  جمال شاهين  -لندن  

البريطانية، تأييداً للتظاهرات التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة رافعين شعارات تطالب بطرد             
  .ر اإلسرائيلي من لندنالسفي

وقال منظمو التظاهرة، إنهم يتظاهرون تضامناً مع أبناء فلسطين، معتبرين في بيان لهم التظاهرات التي               
وان إسرائيل تمثل تهديداً لألمن الدولي ويجب على        . تعم أرجاء األراضي الفلسطينية أنها تطالب بالحرية      

  .جميع الدول فرض عزلة عليها وطرد سفرائها
  ١٦/٥/٢٠١١، يان، دبيالب

  
  تنفي تقليص خدماتها رغم صعوبة تأمين الموارد المالية" األونروا" .٩٤

تقليص خدماتها، مشيرة إلـى الطلـب       ) األونروا(نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : البيان
دوليين لتلبية هـذه    المتنامي على خدماتها مع وجود التحدي المتمثل بتأمين الموارد المالية من المانحين ال            

اإلخبارية الفلسطينية عـن    " معا"ونقلت وكالة   . الزيادة المطّردة على طلب الخدمات المقدمة من األونروا       
األونروا تنفي جملة وتفصيال مـا ورد فـي         "المكتب اإلعالمي لوكالة الغوث في الضفة الغربية قولة إن          

  ".عب بمصائر الالجئينبيان اللجان الشعبية من اتهامات بشخصنة األمور والتال
  ١٦/٥/٢٠١١، البيان، دبي

  
  بحق الفلسطينيين " جرائم االعتقال"تطالب بوقف " الشبكة األوروبية" .٩٥

في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى      " الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلسطينيين     "طالبت  : أوسلو
ي بالعمل على وقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي، ال        المجتمع الدول ،  الثالثة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني    

سيما فيما يتعلق باالعتقاالت المتواصلة منذ أكثر من ستة عقود وحتى اآلن، وذلك في ذكرى نكبة الشعب                 
   ".منه مرارة االعتقال في سجون االحتاللمعتقل الذي ذاق نحو ثمانمائة ألف "الفلسطيني، 

أن سياسة االعتقال واالنتهاكـات اإلسـرائيلية       : " من أوسلو مقرا لها    ورأت الشبكة األوروبية، التي تتخذ    
المتصاعدة ضد األسرى تشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، وتستدعي تحركا عاجال             
من المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية لإلفراج غير المشروط عن األسرى كـونهم يـدافعون عـن                

ة بموجب األعراف والقوانين الدولية كافة، والعمل على وقف ما يتعرض له األسـرى              حقوقهم المشروع 
  ".من اعتداءات وعنف وجرائم مختلفة

، ١٩٤٨وحسب إحصاءات فلسطينية؛ فقد تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين ثمانمائة ألف معتقل منذ العام              
 طفالً،  ٢٤٥ أسيرة، و  ٣٦سير، من بينهم    اليزال يقبع منهم في سجون االحتالل ما يقرب من ستة آالف أ           

 نائباً منتخبا، وعدد من القيادات السياسية إضافة إلـى          ١٢، و )دون تهمة أو محاكمة   ( معتقالً إداريا    ١٨٠و
  .عدد من األسرى العرب

  ١٥/٥/٢٠١١، قدس برس
  
  هاالتي جاءت لمصلحتحماس تفوقت على عّباس نتيجة التطورات اإلقليمّية : دراسة إسرائيلية .٩٦

ميخائيل ميلشتاين، الباحث في معهد األمن القومي التابع . قال المستشرق د :الناصرة ـ زهير أندراوس
لجامعة تل أبيب، في دراسة جديدة نشرها على الموقع االلكتروني للمعهد إن االعتبارات التي دفعت 

أبو مازن نتيجة التطورات حماس إلى االتفاق مع فتح تختلف، لكن، يبدو واضحاً أن حماس تفوقت على 
االقليمية التي جاءت لمصلحتها، وفي مقدمها سقوط نظام حسني مبارك الذي وقف موقفاً عدائياً منها 
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ومجيء حكم ينتهج خطاً أكثر مرونة تجاهها، والضعف الذي طرأ على مكانة الواليات المتحدة، المعادية 
  .لها، في المنطقة

موافقة حماس على اتفاق المصالحة تعبيراً عن رغبتها في المشاركة في وأوضح قائالً إنّه يمكن ان تكون 
، أي اإلعالن عن الدولة الفلسطينية المستقلة )سبتمبر(المسعى الدولي الشامل للتحدي المطروح في أيلول 

، وتقديرها أن في استطاعتها تحقيق عدد من األهداف من خالل ١٩٦٧في حدود ما قبل عدوان 
لحكومة الفلسطينية في الوقت الراهن، مثل توسيع شرعيتها على الساحة الدولية، وتسهيل انضمامها إلى ا

وشدد الباحث اإلسرائيلي . نشاطها في الضفة الغربية، والتوصل إلى إطالق معتقليها في سجون السلطة
 من على أنّه حتى اآلن، ال صحة لالدعاءات اإلسرائيلية أن حماس اضطُرت إلى توقيع االتفاق خوفاً

تصاعد االنتقادات ضدها في الشارع الفلسطيني في الضفة، أو بسبب إدراكها أنها ستفشل في مواجهتها 
  .حول القطاع في األشهر األخيرة' القبة الحديدة'العسكرية ضد إسرائيل في أعقاب نشر منظومة 

 فترة من االنقسام وبرأي الباحث المختص في الشأن الفلسطيني فإن اتفاق المصالحة يرمز إلى نهاية
فمنذ سيطرة حماس على قطاع غزة في . الفلسطيني الداخلي العميق، والتي استمرت أربعة أعوام

، أصبحت هناك سلطتان متخاصمتان في األراضي الفلسطينية، تسيطران على ٢٠٠٧) يونيو(حزيران 
إالّ إن اتفاق . ة واالجتماعيةمناطق جغرافية منفصلة، ولكل منهما نظرتها السياسية وأيديولوجيتها الثقافي

المصالحة أعاد الوضع على الساحة الفلسطينية إلى الفترة التي كانت تحاول خاللها كل من حماس وفتح 
  .تأليف حكومة مشتركة من دون جدوى نتيجة سعي كل منهما للسيطرة على األخرى

، حاول عدد كبير من المعلقين في ميلشتاين إلى أنّه فور إعالن االتفاق المفاجئ بين حماس وفتح. ولفت د
وسائل اإلعالم الغربية عامة، واإلسرائيلية خاصة أن يحدد أي الطرفين كان األقوى في االتفاق، وأي 

قد يبدو، ظاهرياً، ان الطرفين قدما تنازالت وحصال على مكاسب، لكن إذا . طرف سيحقق مكاسب أكثر
راتيجي كان أفضل من موقع أبو مازن، لذا فإن الفوائد درسنا االتفاق بإمعان نجد أن موقع حماس االست

التي قد يحصدها أبو مازن من االتفاق هي أقل بكثير من الفوائد التي قد تحصدها حماس، وأول ما يتجلى 
ذلك في قبوله االتفاق على الرغم من عدم تحقق الشرط الذي وضعه للمصالحة مع حماس، أي عودة 

  .بل سيطرتها على القطاعالوضع في غزة إلى كان عليه ق
وبرأيه فإن االعتبارات التي دفعت أبو مازن إلى توقيع وثيقة االتفاق لها عالقة بالتغييرات اإلستراتيجية 

إقصاء حسني مبارك، الحليف االستراتيجي : التي حدثت في األشهر األخيرة في المنطقة، وفي طليعتها
ة السلطة باإلدارة األمريكية بسبب التناقض في سلوكها للسلطة الفلسطينية، عن الحكم، وازدياد عدم ثق

وترددها إزاء الثورات في الشرق األوسط، األزمة العميقة التي وصلت إليها المفاوضات السياسية بين 
وثائق المفاوضات السياسية التي أحرجت ' الجزيرة'السلطة وإسرائيل وغياب األفق السياسي، وكشف قناة 

داده لتقديم تنازالت بعيدة المدى تتناول قضايا جوهرية وطنية فلسطينية وفي أبو مازن وأظهرت استع
لقد اضطُر أبو مازن إلى القيام بهذه الخطوة الدراماتيكية، واعترف بسلطة حماس . مقدمها حق العودة

  .على قطاع غزة من أجل إنقاذ نفسه من األزمة العميقة التي يعانيها على المستويات كافة
أيضاً، أضاف المستشرق اإلسرائيلي، أن تكون رغبة أبو مازن في دفع المشروع الفلسطيني ومن الممكن 

) سبتمبر( خالل شهر أيلول ١٩٦٧قدماً من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 
 من إذ يسعى أبو مازن لتقديم نفسه كرئيس متفق عليه. المقبل هي التي دفعته إلى القيام بخطوة كهذه

جميع األطراف على الساحة الفلسطينية، ومسيطر بصورة فعلية، ال رمزية، على أراضي السلطة 
وهو يريد من خالل خطوته هذه تأهيل حركة حماس في نظر المجتمع الدولي عبر . الفلسطينية كافة

ين النظري ضمها إلى السلطة الفلسطينية، األمر الذي قد يؤدي، بالتدريج، إلى كبح الحركة على الصعيد
والعملي، وهذا من شأنه استمالة األطراف الدولية، التي ما زالت تدرس موقفها بشأن إعالن قيام الدولة 

  .المقبل) سبتمبر(الفلسطينية المستقلة، قبل مناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول



  

  

 
 

  

            ٤١ ص                                   ٢١٤٦:         العدد       ١٦/٥/٢٠١١-١٥ اإلثنين -األحد  :التاريخ

حكومة وحدة ستشجعان المجتمع وقال أيضا إنّه ليس واضحاً حتى اآلن ما إذا كانت المصالحة وتأليف 
إذ قد يشكل . الدولي على االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، أم أنهما ستضعفان مثل هذا التوجه

انضمام حماس التي تعتبر تنظيماً إرهابياً من جانب أغلبية دول العالم، إلى الحكومة الفلسطينية، ورقة 
لي، وال سيما الغربي، وذلك عبر خطوات دبلوماسية تستطيع إسرائيل استخدامها على الصعيد الدو

بموازاة ذلك، قال إن تأليف حكومة تشارك فيها حماس من شأنه أن يمنحها اعترافاً . وإعالمية فورية
دولياً، ويحصنها ضد أي ضربة إسرائيلية، كذلك سيضر بهامش المناورة العسكرية التي تملكها إسرائيل 

  .ح زعماؤها وقادتها جزءاً من حكومة أبو مازنفي مواجهة الحركة التي سيصب
باإلضافة إلى ذلك فإن تأليف حكومة فلسطينية مشتركة سيساعد حماس مستقبالً في تعزيز نفوذها في 

ومن الممكن . الضفة حيث تعاني حالياً من قيود مفروضة عليها من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية
هة مشكلة خطيرة لدى إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد أيضاً أن تجد إسرائيل نفسها في مواج

  .عام، والتي ستشارك فيها حماس، وستحظى على األرجح بمباركة المجتمع الدولي والواليات المتحدة
وثمة ما . وخلص إلى القول ان الخطوات المصرية جاءت من دون تنسيق مع إسرائيل والواليات المتحدة

 إذ أعلن وزير الخارجية المصري، فور توقيع االتفاق، رغبة بالده في إعادة فتح معبر هو أكثر من ذلك،
رفح في وقت قريب، كذلك أصدر رئيس أركان الجيش المصري بياناً مشابهاً بهذا الشأن، طالباً من 

  .إسرائيل عدم التدخل في المعبر
ين إسرائيل ومصر بوساطة أمريكية وتدل هذه الخطوات التي تتعارض مع اتفاقات سابقة جرى توقيعها ب

وبرأيه، يبدو، حتى اآلن، أن . على تغير مقلق في سلوك الحكم المصري الجديد على الساحة الفلسطينية
المسار الفلسطيني الداخلي ينطوي على مخاطر بالنسبة إلى إسرائيل أكثر مما يحمل فرصاً، ألنه يعزز 

 إمكانات التوصل إلى تسويات سياسية مع إسرائيل في قوة األطراف المتطرفة الفلسطينية، ويقلص من
  .المدى القريب، على حد تعبيره

  ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   هدية إلى الفلسطينيينالعربيةالثورات  .٩٧

  عزام التميمي
حينما قام الفلسطينيون على امتداد العالم في بداية هذا العام بإحياء ذكرى الحـرب              : ترجمة عمر حرزاهللا  

 على قطاع غزة، كان بمقدور القالئل فحسب أن يـروا أي أمـل              ٢٠٠٩-٢٠٠٨تي شنتها إسرائيل في     ال
فقد كان القطاع ال يزال تحت الحصار، والمصالحة الفلسطينية بعيدة عن التحقق، والعرب             . على اإلطالق 

 بـين إسـرائيل     بال فائدة، والواليات المتحدة غير قادرة أو غير راغبة في التوسط الستئناف المفاوضات            
  .والسلطة الفلسطينية

ثم اندلعت الثورات العربية وانتقل المناخ النفسي في صفوف الفلسطينيين من اليأس إلى االبتهاج، وبعـد                
وقت قصير من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة زرت صديقي خالد مشعل األمين العام                

ين من أن التغيير في مصر، والذي توقـع أن يتلـوه            لحركة حماس في مقره بدمشق، قال لي إنه على يق         
  .تغييرات في دول عربية أخرى، يعني أن الوقت لن يطول قبل أن تتحرر فلسطين

وأبلغني أصدقائي في غزة بالشيء نفسه، وكذلك أقاربي في الخليل وفي المنفى، حيث اتفقوا جميعـاً أن                  
د تحرر الشعب المصري فإن نظامـاً ديمقراطيـاً         نظام مبارك كان حائالً دون حرية الفلسطينيين، وبمجر       

  .أصيالً في مصر سيساند الفلسطينيين
اعتقد الفلسطينيون أنه، في المدى القصير على األقل، فإن مصر ما بعد مبارك لن تشترك فـي حـصار                   

  .قطاع غزة، الذي ال بد له من أن ينهار كلية إذا فتحت مصر معبر رفح بين سيناء والقطاع
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طينيون رد الفعل اإلسرائيلي على انهيار نظام مبارك، ولم يدهشهم أن يروا أن القلق الشديد               ورصد الفلس 
  .يستبد بإسرائيل، فلقد كان مبارك حليفاً يساهم في أمن إسرائيل في شرق أوسط شديد العداء لها

 عربية  وبدأ الفلسطينيون يتصورون ما الذي يمكن أن يحدث إذا وقعت تطورات من النوع نفسه في بالد               
فعندئذ ستفقد إسرائيل أهم حلفائها في المنطقة، وستجد السلطة الفلسطينية نفسها معزولة، وذلـك              . أخرى

البريطانية حول التنـازالت    » غارديان«بعد أن جرحت بعمق من خالل ما كشفته قناة الجزيرة وصحيفة            
  .غير المسبوقة التي عرضها فريق مفاوضيها سراً على اإلسرائيليين

 على الرغم من أن الثورتين التونسية والمصرية ألهمتا العرب المطالبة باإلصالح السياسي أو تغيير               ولكن
النظم، إال أن ذلك لم يحدث في الدول التي تطلع الفلسطينيون إلى أن تشهد تطورات من النـوع نفـسه،                    

سياسي ولـيس   حيث كانت هناك تظاهرات محدودة، ولكن المطالب انصبت بصفة عامة على اإلصالح ال            
وبالمقابل شهدت اليمن وليبيا وسوريا أحداثاً أكثر دراماتيكية سرعان مـا تـصاعدت             . على تغيير النظام  

  .بشدة
عندما رأيت خالد مشعل في فبراير الماضي لم يكن يتوقع أي اضطرابات في سوريا، فقد كان يعتقـد أن                   

اومة في لبنان وفلسطين، وكذلك بـسبب       صانعي القرار السياسي السوري أقل ضعفاً، بسبب تأييدهم للمق        
موقفهم المعادي لإلمبريالية، ولكن التضامن مع المقاومة الفلسطينية واللبنانيـة لـم يكـن كافيـاً لمنـع                  
االضطرابات في الشارع السوري، األمر الذي أثار قلق الفلسطينيين فاندفعوا لإلعـراب عـن تأييـدهم                

  .لصمت األمر الذي أثار استياء دمشقللوضع القائم في سوريا، ولكن حماس لزمت ا
على امتداد سنوات طويلة، مضت إسرائيل تزعم أنها النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق األوسط، ومع               
ذلك فإن السياسيين اإلسرائيليين قد ناشدوا الواليات المتحدة التدخل في مصر لمنع سقوط مبارك، وشنوا               

لواضح أن إسرائيل تعتقد أنها يمكنها االعتماد على الـدكتاتوريين          حملة من أجل إبقائه في السلطة، ومن ا       
العرب الذين يهتمون بالسلطة والثروة الشخصية أكثر من اهتمامهم بخدمة أممهم، دع جانباً خدمة القضية               

  .الفلسطينية
على امتداد  أياً كانت الطريقة التي ينظر بها المرء إلى الثورات العربية فإنها أفضل ما حدث للفلسطينيين                

  .عقود من الزمن
  ١٦/٥/٢٠١١، البيان، دبي

  
   ال ترى"إسرائيل"ولكن .. فلسطينزحف نحو  .٩٨

  بالل الحسن
 عاما على تأسيسها، وسط أجواء تستدعي منهـا الـدرس           ٦٣احتفلت إسرائيل أمس األحد بذكرى مرور       

إلسـرائيليين مـن    فهي أجواء تنبئ بتحوالت تمس مستقبلها، وهي تحوالت يتنبه لهـا بعـض ا             . العميق
الباحثين والسياسيين والعسكريين، وسط مناخ عام يحب أال يرى إال مـا تريـده إسـرائيل وجمهورهـا                  

لذلك وبدال من التوجه نحو خطاب إسرائيلي واقعـي، يواجهنـا دائمـا خطـاب صـهيوني                 . الصهيوني
ها حلفاء إسرائيل   متعصب، يطلب ويطلب ويطلب، ويرفض بشدة متناهية أي انتهاج لسياسة وسط يرتاح ل            

  ..ويمكن هنا أن نتوقف عند خمس قضايا ال يمكن للعين البصيرة أن تخطئها. في الدول الغربية
الفلـسطينية،  » النكبـة «أن ذكرى تأسيس دولة إسرائيل، هي في الحقيقة والواقع، ذكرى           : القضية األولى 

تم إحياء هذه الـذكرى بـالزحف       وقد تميزت هذا العام وألول مرة، بقرار شعبي فلسطيني وعربي، بأن ي           
لقد حدث الزحف في لبنان     . نحو حدود فلسطين، وبرفع شعار أساسي هو شعار العودة إلى أرض فلسطين           

وفي األردن وفي مصر، وأسهم فيه اللبنانيون واألردنيون والمصريون أكثر من الفلسطينيين، وهو أمـر               
ضية الزحف، المدعوم بحق العودة إلـى الـوطن،         يؤكد العمق العربي للقضية الفلسطينية، كما يؤكد أن ق        

سيتواصل عاما بعد آخر، وربما تتطور أيضا وسائل التعبير عنه، وبذلك تصبح قضية إحياء ذكرى النكبة                
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وال شك في أن إسرائيل التي عبرت عن قلقها من هذه الظـاهرة             . عمال يتجاوز المهرجانات والخطابات   
  .ت المقبلةالجديدة، ستقلق منها أكثر في السنوا

إن هذا الزحف الرمزي من شأنه أن يذكر اإلسرائيليين بأن تعداد الشعب الفلسطيني اآلن أصبح يقـارب                 
 عامـا   ٦٣ ماليين نسمة بعد     ٦ مليون نسمة، وهو رقم يزيد على تعداد اإلسرائيليين الذي ال يتجاوز             ١١

 مليـون فلـسطيني     ١١ وحين يتجند    .من الحشد والتعبئة لتشجيع الهجرة اليهودية األوروبية إلى فلسطين        
وراء شعار العودة إلى أرض الوطن، ويكونون مدعومين بإسناد عربي كبير ومتحـرك وفاعـل، فـإن                 

  .اإلسرائيليين لن يتأخروا طويال في اكتشاف ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى مستقبلهم
اهدة سالم مـع دولـة      يضاف إلى ذلك، أن حشود الزحف الشعبي إلى فلسطين انطلقت من بلدين لهما مع             

. إسرائيل، ورغم ذلك فإن الجيشَان الشعبي اآلتي من هذين البلدين، كان متميزا بكثافته واندفاعه وحماسه              
ولعل ما حدث في ميدان التحرير في القاهرة، من حشد مليوني، يرفع فقط علـم فلـسطين، درس بليـغ                    

هنا أن الجماهير الفلسطينية واألردنيـة التـي        وال ننسى   . الداللة لكل من يسعى إلى قراءة األحداث بدقة       
، وهو الـشعار العنـصري      »الوطن البديل «احتشدت في منطقة األغوار، كانت تعلن أيضا رفض شعار          

الذي يقوم على قاعدة التهجير والترانسفير، وهو أمر يضع األردن كدولة في مواجهة حادة مع الـسياسة                 
  .اإلسرائيلية

حرب والسالح، إذ كثيرا ما تباهت إسرائيل بقوتها العسكرية في تحديد سياستها،            تتعلق بال : القضية الثانية 
وهي كثيرا ما مارست دورها العسكري استنادا إلـى االسـتراتيجية           . وهي ال تزال تفعل ذلك حتى اآلن      

القائلة بأن إسرائيل تمارس حروبها خارج حدودها، فتبدأ الحرب وتنتهي مـن دون أن يتـأثر الـداخل                  
لكن التطورات رسمت على أرض الواقع صورة مختلفة للحروب التي تنتظر إسـرائيل،             . ئيلي بها اإلسرا

 عبر لبنان، لم تعد قادرة على ممارسة تلك االستراتيجية، إذ سقطت نظريـة              ٢٠٠٦فهي منذ حروب عام     
ومن شـأن هـذا     . الحرب في أرض اآلخرين، وأصبحت الحرب قادرة على أن تشمل الداخل اإلسرائيلي           

ويعود السبب في ذلك إلى تطور إنتاج السالح فـي العـالم،            . ألمر أن يتكرر في أي حرب جديدة تنشب       ا
كما أن تطـور الـسالح   . وهو تطور أنتج صواريخ قادرة على نقل الحرب إلى داخل الميدان اإلسرائيلي         

عتبر لفترة طويلـة    أنتج صواريخ من نوع آخر قادرة على تدمير دبابة الميركافا اإلسرائيلية، التي كانت ت             
لقد أدى هذا التطور إلى إلغاء نظرية األمن اإلسرائيلي السائدة، ومـن            . دبابات تستعصي على الصواريخ   

: دون القدرة على إيجاد نظرية أمن بديلة فاعلة، حتى إن بعض جنراالت إسرائيل لم يتورعوا عن القول                
ن مجانين بحيث يلجأون إلـى سياسـة        ، وهم يقصدون بذلك أنهم سيكونو     »يجب أن نتحول إلى مجانين    «

، وهم يهددون بتطبيقه على نطاق      ٢٠٠٦وهذا ما فعلوه في بيروت عام       . التدمير الشامل بواسطة الطيران   
إنما مع احتمال بروز صواريخ جديدة      . أشمل، ضد لبنان وضد سوريا وضد قطاع غزة، وقد يفعلون ذلك          

سرائيليون اآلن بدقة، فقد تغير التوازن العسكري فـي         تحد من فاعلية سالح الطيران، وهو ما يراقبه اإل        
  .الميدان، بحيث إن الحروب القادمة إذا نشبت، ستكون لها نتائج تختلف عن نتائج الحروب السابقة

أن إسرائيل تتغير من الداخل، وبطريقة لم تعد مقبولة حتى من قبل حلفائها التاريخيين في               : القضية الثالثة 
حاز يوميا نحو اليمين، ونحو التعصب، ونحو العنصرية، حتى في إطـار سياسـتها              فهي تن . أوروبا مثال 

الداخلية، لدرجة أن الكنيست اإلسرائيلي أصبح منبرا لسن القوانين العنصرية التي يشكو منها كثير مـن                
وبسبب هذا التحول في البنيـة االجتماعيـة، أصـبح          . اإلسرائيليين، وينبهون إلى خطرها على مستقبلهم     

مستوطنون في أراضي الضفة الغربية قوة تهديد لكل حكومة إسرائيلية، حتى إن حديث الحرب األهليـة       ال
وقد انعكس هذا الوضع على السياسة اإلسرائيلية نفسها، فهي عجـزت عـن             . بات يسمع بين حين وآخر    

فة وحين انفصلت غـزة عـن الـض       . إنجاز حل مع الرئيس محمود عباس المشهود له باالعتدال الشديد         
الغربية قال نتنياهو إن عباس ضعيف ال يسيطر على غزة فكيف نوقع معه حال؟ أما حين قامت مصالحة                  
بين فتح وحماس فقد واصل نتنياهو الموقف نفسه وقال إن حماس إرهابية ال يمكن التفاهم مـع عبـاس                   
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سية العالميـة حتـى     وهذا التالعب في المواقف والحجج، أثار ويثير حفيظة الدبلوما        . بوجودها إلى جانبه  
  .المؤيد منها إلسرائيل

إن هذه المواقف اإلسرائيلية، على صعيد التغير الداخلي، وعلى صعيد الخطـط الـسياسية، لعبـت دورا      
أساسيا في إحداث تغيير في التأييد الجماهيري األوروبي لدولة إسرائيل، فبدأنا نشهد في الغرب تحركات               

وال تجد إسـرائيل    . ١٩٤٨ا، وهو أمر يحدث ألول مرة منذ عام         شعبية تستنكر سياسة إسرائيل وترفضه    
وسيلة للدفاع سوى أن تطلق على هذه التحركات تهمة العداء للسامية، وهي تهمة توجههـا هـذه المـرة                   

  .لحلفائها ال لخصومها، وهي لذلك تعبر عن أزمة إسرائيل أكثر مما تعبر عن قوتها اإلعالمية
مليون (سطينيين أصحاب األرض والوطن، والمقيمين تحت حكم دولة إسرائيل          تتعلق بالفل : القضية الرابعة 

، والذين تطوروا مع الزمن، وأصبحوا يشكلون قوة شعبية منظمة تقلق إسـرائيل،             )ونصف المليون نسمة  
، بما يعنيه هـذا الـشعار   )يهودية دولة إسرائيل(وتعتبرهم خطرا على وجودها، وترفع في وجههم شعار     

، أو تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانيـة، خالفـا لكـل ادعـاءات               )الترانسفير(دهم  من توجه لطر  
نحـن  .. نحـن فلـسطينيون   «إن الفلسطينيين فوق أرض الوطن، يرفعون شـعار         . إسرائيل الديمقراطية 

  .، وتكاد هذه الكلمات تثير الذعر داخل إسرائيل، وتفقد اإلسرائيليين أعصابهم»عرب
ي القضية الشائعة والدائمة، والتي تخص الموقف السياسي األميركـي الـذي يـدعم              ه: القضية الخامسة 

التي تلتقـي مـع الـصهيونية       » األصولية المسيحية «إسرائيل بشكل مطلق، والذي يستند بدوره إلى نمو         
  .وتدعمها آيديولوجيا

 الخطـاب   وفي ظل هذه األزمة التي أشرنا إلى بعض عناصرها، يلجأ اإلسرائيليون إلـى رفـع درجـة                
التهديدي، وقد عبر عن ذلك نتنياهو بجالء في خطاب إحياء ذكرى قتلى حرب تأسيس إسـرائيل فقـال                  

  .»سنضربكم.. سنضربكم بكل ما نملك من قوة وعظمة«
  .هل تعبر هذه الكلمات عن القوة أم عن الخوف؟ االحتماالن قائمان

  ١٦/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   في فلسطينفارغة "مصالحة" .٩٩

  علي أبو نعمة
إن انضمام حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية التي تدعمها الواليات المتحدة ويقودها محمود عبـاس،               
جعلها تخاطر بالتنكر لدورها كحركة مقاومة، من دون اكتساب أي نفـوذ إضـافي بوسـعه أن يـساعد                   

  .الفلسطينيين في التحرر من االحتالل اإلسرائيلي والحكم االستعماري
 الواقع، قد تكون حركة حماس سائرة، عن علم أو من دون علم، على الدرب المجرب نفسه الـذي                   وفي

تتحكم بها الواليات المتحـدة     ' عملية سالمٍ 'سارته حركة فتح بزعامة عباس، وهو االلتزام باالنخراط في          
وفـي  . قـوقهم وال يملك الفلسطينيون أي قول فيها وال فرصةً في الخروج منها، من دون المـساس بح               

المقابل، قد تأمل حماس في اكتساب دور إلى جانب عباس في حكم الجزء اليسير من الفلسطينيين القابعين                 
  .تحت االحتالل اإلسرائيلي الدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة

وسواء أدركت حماس ذلك أم لم تدركه، فإنها دخلـت بالفـــعل فـي ائـتالف مـع إسرائــــيل                    
ارة األراضي المحتلة التي سيكون لحماس فيها مســؤولية كبيـرة تقابلهـا سـلطة              وعــــباس إلد 

  .محدودة
  حماس تذعن للضغوط

احتفى فلسطينيون كثيرون بمعانقة القياديين، خالد مشعل في حركة حماس ومحمود عباس ومـصافحتهما              
ليل أمعنوا النظر في ما قد      غير أن الق  . مايو/وهما يوقعان ورقة المصالحة في القاهرة يوم الرابع من أيار         

حكومة وحدة  'لقد انطوت الصفقة كما ُأفيد على بنود رئيسية عديدة تتمثل في تشكيل             . غدا معرضا للخطر  
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يقودها رئيس وزراء يتم اختياره بالتوافق؛ والتحضير إلجراء انتخابات للسلطة الفلـسطينية فـي              ' وطنية
 األمنية الخاضعة لسيطرة كلتـا الحـركتين؛ وتفعيـل          الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام؛ ودمج القوات       

ومـن المالحـظ    . ٢٠٠٦ الذي فازت حماس بالغالبية العظمى فيه سـنة          -المجلس التشريعي الفلسطيني    
غياب أي التزام باإلصالح الحقيقي وإضفاء الطابع الديمقراطي على منظمة التحرير الفلسطينية التي عفى              

  .االقتراع لغالبية الفلسطينيين الذين ال يقيمون في األراضي المحتلةعليها الزمن، من أجل إعادة حق 
مـايو بـأن حمـاس اآلن       / أيار ٧بتاريخ  ' وول ستريت جورنال  'لقد صرح مشعل في مقابلة مع صحيفة        

كيـف  ': ستتخذ كافة القرارات بالتوافق مع الفصائل األخرى، وال سيما حركة فتح التي يتزعمها عبـاس              
ما هي أفضل السبل لتحقيق أهدافنا، ومتى نُصعد ومتى نوقف إطالق النار، هي قرارات              ندير المقاومة، و  

ومن بين المجاالت األخرى التي قال مشعل إنها ستتقرر         . 'يتعين علينا كفلسطينيين أن نتوافق بشأنها كلِّها      
لداخلي، والمقاومة  المفاوضات مع إسرائيل، والحكم الداخلي، والشؤون الخارجية، واألمن ا        'بتوافق اآلراء   

  .'وغيرها من األنشطة الميدانية
بشأن القضايا األساسية التي تقف وراء      ' توافق في اآلراء  'إن المشكلة تكمن في غياب ما يدل على وجود          

وعلى مدى سنوات عديدة، ما انفكت حماس تُعارض، كما ينبغي، التعـاون            . االنقسام الفلسطيني الداخلي  
سلطة الفلسطينية بزعامة عباس مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية           المفتوح الذي انتهجته ال   

فلم يستهدف هذا التعاون العناصر المنتميـة لحركـة         . ٢٠٠٧يونيو  /وفي قطاع غزة، حتى شهر حزيران     
  .حماس وحسب، بل استهدف الناشطين والمنظمات التي تقاوم االحتالل اإلسرائيلي بالوسائل غير العنيفة

يناير عمق هذا التعاون الذي وصل إلـى        /التي كشفتها قناة الجزيرة في كانون الثاني      ' وثائق فلسطين 'ين  تُب
حد أن يقوم مسؤولون في السلطة الفلسطينية بحثِّ إسرائيل على تضييق الحصار على غزة، وأن تبـذل                 

تقـوم لجـان سـرية      السلطة الفلسطينية جهودا لثني إسرائيل عن إطالق سراح سجناء فلسطينيين، وأن            
بل إن صـائب عريقـات،      . ٢٠٠٧بتقويض حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية السابقة التي تشكلت سنة          

حتى 'وهو أحد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، تباهى عالنيةً أمام نظير له من الواليات المتحدة بقوله،                
  . إسرائيللصالح' األمني'في سياق هذا العمل ' إننا قتلنا أبناء شعبنا

فلو أن عباس اعتذر عن هذه األفعال ونبذها واستنكرها كجزء من المصالحة، لكـان معقـوال أن تُقـدم                   
غير أنه لم يرِد أي شيء حول إنهـاء التعـاون بـين الـسلطة الفلـسطينية      . حماس على توقيع االتفاقية  

وفي الواقع ليس   .  هذا التعاون  وإسرائيل، بل ثمة دالالت عديدة تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستواصل          
أمامها أي خيار سوى االستمرار فيه أو المجازفة بخسارة الدعم المالي األمريكـي واألوروبـي الـذي                 

  .يسندها
  ال تغير على أرض الوقع

لم يلحظ كبار القادة اإلسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أي تغير في عالقتهم الوثيقة بنظـرائهم فـي                  
فقد قـال أحـد     . سطينية في أعقاب اتفاق الوحدة، كما أفاد الصحافي اإلسرائيلي أنشيل بفيفير          السلطة الفل 

لم يقل أي من الممثلين المحليين أو المسؤولين األمنيـين الفلـسطينيين الـذين              ': المسؤولين اإلسرائيليين 
  .'قد غير أي شيء بالنسبة لهم) االتفاق(تحدثت إليهم في األسبوع الماضي إن 

سوف نُبقي أعيننا مفتوحة بالطبع لنرى أي تغير        ': نقل بفيفر عن قائد أحد ألوية الجيش اإلسرائيلي قولَه        وي
ولكن إلى حد اآلن لم يتغير أي شيء حسب علمي بالنسبة لقوات األمن التابعة              . يطرأ على التنسيق األمني   

حماس على موطئ قدمٍ في الضفة      فال تزال أولويتهم تتمثل في الحيلولة دون حصول         . للسلطة الفلسطينية 
  .'الغربية، وقد أكدوا لنا أن شيئا لم يتغير بالنسبة لهم

 ٨وهذا ما أكده عباس نفسه حين أخبر وفدا مؤيدا إلسرائيل جاء زائـرا مـن الواليـات المتحـدة فـي            
بيـة،  أسمع شائعات تتحدث عن قدوم حماس إلى الـضفة الغر ': 'نيويورك تايمز 'مايو، وفقا لصحيفة    /أيار

وقد حثّ عباس وفد اللوبيات المؤيد إلسرائيل على        . 'ولكن هذا لن يحدث   . وعن أنها ستتقاسم السلطة هنا    
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وهـذا يعنـي،    . المساعدة في إقناع الكونغرس األمريكي بعدم قطع المساعدات المالية التي يعتمد عليهـا            
ا بالتعاون مع إسرائيل ـ وأن  فعليا، أن حماس وافقت على االنضمام إلى سلطة فلسطينية تشن حربا عليه

غير أنهما، ولغرض استهالك العامـة فقـط،        . حركتي حماس وفتح قررتا اإلبقاء على االنقسام كسياسة       
  .'الوحدة'أعادتا تسميته باسم 

وينبغي النظر إلى دعوات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لعباس من أجل إلغاء االتفـاق مـع                 
   ظَمِ القيمة التي تُعلقها إسرائيل على عالقتها بالسلطة الفلسطينية، لذا فإن إسـرائيل ال             حماس كدليٍل على ع

ولكن في حين قد تحتج إسرائيل، إال إنها ال تملك بـديال علـى              . تريد رؤية تلك العالقة تتعرض للخطر     
يـة المعـززة    المدى القصير سوى أن تواصل اعتمادها على السلطة الفلسطينية في القيام باألعمال اليوم            

  .لالحتالل
إن إسرائيل ببساطة ال تستطيع تحمل التكاليف المالية والسياسية واالجتماعية المترتبة على العـودة إلـى                

ولـذا يبـدو لغايـة اآلن أن        . االحتالل العسكري، من دون تدخل قوة فلسطينية متعاونة معها ووكيلة لها          
ائتالف غير مستقر سيصمد ما دامـت حمـاس         عباس ونتنياهو وحماس سوف يدخلون بحكم الواقع في         

ومن المرجح أن إسرائيل ستحاول فض االئـتالف        . تلتزم بوقف إطالق النار وما لم تختر إسرائيل إنهاءه        
بشن هجمات عسكرية واستفزازية في غزة لدفع الجناح العسكري لحماس والفصائل الفلسطينية األخـرى              

  .للرد
  غياب البرنامج

بتها في النأي عن الكفاح المسلح وتبني الوسائل السياسية البحتة، وهذا هو جوهر             لطالما أبدت حماس رغ   
وال ريب في أن الدفاع عن الحق العالمي والمشروع في استخدام المقاومة            . هدنتها المقترحة مع إسرائيل   

ـ 'وفي حديثـه لـصحيفة      . المسلحة ضد المحتل ال ينافي اختيار المقاوم عدم ممارسة هذا الحق           ورك نيوي
. أينما وجد االحتالل واالستيطان، وجد الحـق فـي المقاومـة          ': مايو/ أيار ٥قال خالد مشعل في     ' تايمز

  .'غير أن المقاومة وسيلةٌ وليست غاية. إسرائيل هي المعتدي
ولكي تختار حركةٌ ما وسائل مختلفة، فإنه يتعين أن تمتلك تلك الحركة استراتيجية سياسية قابلة للحيـاة،                 

غير أن حماس أخفقت في التعبير وفي حشد الشعب الفلسطيني حولهـا، بـل إن      . ا واضحا لغايتها  وتعريف
الجائر بطبيعته وغير القابل للتطبيق، واألمل      ' حل الدولتين 'استراتيجيتها تبدو ببساطة أنها المصادقة على       

أجندة ' العمل من أجل     عن' نيويورك تايمز 'ولقد أخبر مشعل صحيفة     . 'عملية السالم 'في قبول الحركة في     
 وعاصـمتها   ١٩٦٧دولة فلسطينية على حـدود عـام        'للفلسطينيين وعرفها بأنها إقامة     ' وطنية مشتركة 

القدس، من دون أي مستوطنات أو مستوطنين ومن دون مقايضة أي شبر من األراضي، واحترام حـق                 
  .رائيللالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في ما غدا يعرف اليوم بإس' العودة

، ألنها ببساطة ال    'أجندة وطنية مشتركة  'كلُّ من وعى السنوات القليلة الماضية سوف يدرك أن هذه ليست            
على نحو قاطع أن عباس     ' وثائق فلسطين 'وهنا أيضا، تُظهر    . تحظى بموافقة شريك مشعل الجديد، عباس     

د األدنى، حيث تنـازلوا عـن       ورجاله عرضوا على إسرائيل ما هو أقل بكثير من هذا البرنامج ذي الح            
  .قرابة كامل أراضي المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في القدس وما حولها وتخلوا عن حق العودة

إن معرفة حسابات القادة في حركة حماس أمر ليس باليسير، فهل حقا افتقروا إلى فكـرة أفـضل؟ هـل                   
سـبتمبر  /ية في األمم المتحدة في أيلول     يخشون أن تكسب حملة عباس الرامية لنيل اعتراف بدولة فلسطين         

لن تُثمر شيئا، ولكن يـأملون بـأن        ' عملية السالم 'زخما متناميا وأن يفوتهم الركب؟ هل هم مدركون أن          
  يتجنبوا اللوم ويرثوا قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية من فتح؟

سورية وحالة عـدم االسـتقرار   ثمة تكهنات كثيرة أيضا بأن السياق اإلقليمي ـ وال سيما االنتفاضة في  
المستمرة في إيران ـ قد أقلق قادة حماس كثيرا بشأن وضعهم لدرجة أنهم سارعوا إلى احتضان عبـاس   

ويجدر التذكير بأن حماس ما قبلت الدعم من إيران إال على مضض وكخيـارٍ     . ومنحه الشرعية من جديد   
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لواليات المتحدة بالرفض ـ وبعـد أن قطعـت    أخير بعدما جوبِه انفتاحها في وقت سابق على أوروبا وا
المملكة العربية السعودية دعمها المعتاد للحركة بفعل ضغوط مارستها إدارة الرئيس األمريكـي الـسابق               

  .جورج بوش
لقد حاولت المملكة العربية السعودية في السابق أن تتحدى اإلمالءات األمريكية عندما توسطت في عقـد                

لم تلبث طويال والتي بات معروفا لدى       ' حكومة وحدة وطنية  'ي أسفر عن إقامة      الذ ٢٠٠٧اتفاق مكة سنة    
أيمكن أن  . الجميع أن إدارة الرئيس بوش اجتهدت بمعية عناصر من حركة فتح في التخطيط لإلطاحة بها              

  يكون ما نشاهده هو محاولة من حركة حماس للخروج من الفلك اإليراني والعودة إلى المحور السعودي؟
ك في أن حماس تواجه مأزقا، كغيرها من الفاعلين في المنطقة، ولعلها تظـن أن مـن الفطنـة أن                    ال ش 

غير أنهـا قـد     . 'عملية السالم 'تتجنب مزالق القبول بنموذج الدولتين اآلخذ بالتراجع ومزالق الدخول في           
  .تَعلق مثلما علقت حركة فتح، وال سيما أن كل ما في جعبتها يبدو خيارات قليلةً

المبرم بين فتح وحماس يوضح على نحو يحز في النفس وينـاقض آمـال معظـم                ' المصالحة' اتفاق   إن
فهما تبدوان  . الفلسطينيين أن كلتا الحركتين ال تملكان أدنى فكرة عن كيفية انتشال الفلسطينيين من مأزقهم             

الناجم مـن فـشل اتفاقـات       على السواء معنيتين وحسب باقتسام غنائم السلطة الفلسطينية وإدارة الحطام           
  .أوسلو في ما بينهما

وبصرف النظر عن أفعال قادة فتح وحماس، فإن الخطأ األكبر الذي قد يرتكبه بقية الفلسطينيين هـو أن                  
  .يتركوا مصير حركتهم الوطنية في أيدي هؤالء القادة

  برنامج فلسطيني وحدوي بحق
يقي والفعال والقابل للحيـاة للوحـدة الوطنيـة         إن أمست حركتا فتح وحماس تجهالن شكل البرنامج الحق        

والنضال الوطني، فإن ذلك ال يعني أن هذا البرنامج ليس له وجود، بل هو موجود ومتمثـٌل فـي نـداء                     
 والداعي لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منهـا وفـرض          ٢٠٠٥المجتمع الفلسطيني الصادر سنة     

  .العقوبات عليها
بل يعنى بحقوق   ' الحلول' تأييد المئات من المنظمات الفلسطينية ال ينشغل بإيجاد          إن نداء المقاطعة الحائز   

  .كافة الفلسطينيين في كل مكان
وللنداء ثالثة مطالب تتمثل في إنهاء االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي لكافة األراضي العربية الخاضـعة              

لفلسطينيين في إسرائيل؛ وضـمان االحتـرام       ؛ وتحقيق المساواة الكاملة للمواطنين ا     ١٩٦٧لسيطرتها منذ   
  .الكامل لحقوق الالجئين بما فيها حق العودة

وعالوة على ذلك، يوفر هذا البرنامج الجامع وسيلة للنضال تتمثل في إقامة حمالت تضامن دولية لـدعم                 
الفلسطينيين على األرض عن طريق عزل إسرائيل مثلما عزلت جنوب افريقيـا إبـان نظـام الفـصل                  

وعلى أولئك الرافـضين  . لعنصري في ثمانينات القرن الماضي، حتى تحترم إسرائيل حقوق الفلسطينيين    ا
ألنهم يدركون قوتـه    ' بالتهديد الوجودي 'للحملة أن يالحظوا أن القادة اإلسرائيليين يصفون نداء المقاطعة          

  .المتنامية
وبدال من انتظار أن يقوم قادة الفصائل       . لَّهاإن نداء المقاطعة يوحد الفلسطينيين بحق ألنه يتناول حقوقهم ك         

بوضع برامجهم الخاصة خلف أبواب موصدة ومن ثم فرضها علينا، فإنه ينبغي لنا أن ندعوهم لمباركـة                 
  .وإن هم أبوا، فعلينا المواصلة من دونهم. نداء المقاطعة والعمل على تنفيذه

  ةمستشار لشؤون السياسيات في شبكة السياسات الفلسطيني*
  ١٦/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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   ووحدتهمالفلسطينيينمن أجل حقوق  .١٠٠
  زياد كلو

ـ   . حان اآلن في فلسطين وقت الوفاق الوطني        للنكبة، الفاجعة الفلـسطينية، لعـل       ٦٣في عشية الذكرى ال
  .التطورات األخيرة تحمل معها ما يبعث على األمل بعد طول انتظار

 وثيقة في مطلع السنة حول      ١٦٠٠البريطانية  " الغارديان"الفضائية وصحيفة   " الجزيرة"لقد أثار نشر قناة     
  . ، القلق العميق بين الفلسطينيين وفي المنطقة العربية"عملية السالم"ما أطلق عليها جزافا تسمية 

مدى عدم التكافؤ المفجع في العملية السياسية طوال عـشر سـنوات   " األوراق الفلسطينية"وأوضحت تلك   
التي اعتمدت على وهم أنه يمكن للفلسطينيين التفاوض الفعـال حـول            ) ٢٠١٠-١٩٩٩(محادثات  من ال 

حقوقهم وتحقيق االستقالل الذاتي بينما هم يتعرضون لألسوأ، أي للمزيـد مـن االحـتالل واالسـتيطان                 
  .اإلسرائيلي

. تي ودوافعـي  وبما أنه جرى تمرير اسمي كأحد المصادر المحتملة للتسريب، أود أن أوضح مدى عالق             
  .تصرفت دائما، وبكل ما استطعت، من أجل المصلحة الوطنية الشاملة للشعب الفلسطيني

 بعـد أن توظفـت      ٢٠٠٨كانون الثاني   /في رام اهللا منتصف يناير    " عملية السالم "لقد بدأت تجربتي بشأن     
  . ين بشكل خاصكمستشار لوحدة مساندة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، لالهتمام بالالجئ

كان ذلك بعد أسابيع من اإلعالن في مؤتمر أنابوليس بأن إنشاء دولة فلسطينية يجب أن يتحقق في نهايـة          
تـشرين الثـاني    /ولقد تقدمت باستقالتي بعد أحد عشر شهرا، أي قبل مرور سنة، في نوفمبر            . تلك السنة 
٢٠٠٨ .  

، شاهدت ببالغ األسى علـى شاشـات التلفزيـون          وبعد أسابيع قليلة، بدال من اإلعالن عن دولة فلسطينية        
  . فلسطيني في قطاع غزة على أيدي قوات الجيش اإلسرائيلي١٤٠٠مصرع أكثر من 

كانت اآلراء التي عبرت عنها واضحة ومعروفة لدى المفاوضين الفلسطينيين منذ ذلك الوقت، كما كانت               
  .٩/١١/٢٠٠٨دوافعي القوية مفصلة في رسالة االستقالة بتاريخ 

كانت مسرحية خادعة، شروطها المنحازة فرضتها إسرائيل مـن طـرف           " مفاوضات السالم "لقد تبين أن    
  . واحد، وساندتها باستمرار الواليات المتحدة وعواصم المجموعة األوروبية

وبدال من تأمين التفاوض حول حل عادل للنزاع، أدت متابعة عملية أوسلو إلى تثبيت سياسـة التمييـز                  
ية، وتبرير تشديد السيطرة األمنية على الشعب الفلسطيني، وتشتيت وجوده الجغرافي وتكثيـف             اإلسرائيل

  . االستيطان في األراضي الفلسطينية
وبدال من الحفاظ على الوحدة الوطنية تمهيدا لالستقالل المنتظر، تأكدت أن العملية التي شاركت فيها ولو                

لسطينيين، وفي آخر تطوراتها تحولت إلى مبرر للمزيد من         مؤقتا ساهمت في خلق وتثبيت التفرقة بين الف       
عذاب الفلسطينيين من أهالي غزة، وإلى استبعاد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، أي سبعة ماليين               

  . من الالجئين
لقد تأكدت بالتجربة أن منظمة التحرير الفلسطينية بتركيبتها الحالية لم تعد في وضع تمثيل كـل حقـوق                  

  .صالح الفلسطينيينوم
بعد أن استقلت، اعتقدت أن من واجبي أن أطلع الرأي العام المعني مباشرة بكل التطورات الخطيرة التي                 

  . الفلسطينية، فهي كانت مضللة وغير عادلة، وأصبحت غير محتملة/وصلت إليها المحادثات اإلسرائيلية
وى من التعامل مع حكومة إسرائيل من بعض        لقد أصبح الفلسطينيون كشعب الضحية الرئيسية لذلك المست       

لم يكن الفلسطينيون، كأفراد، على اطالع على ما تتعـرض لـه حقـوقهم              . الذين يفترض أنهم يمثلونهم   
المشروعة خالل تلك المفاوضات في مرحلة مفصلية من تاريخهم، بينما قيـاداتهم الـسياسية المنقـسمة                

  .اتخاذ أي قرارعاجزة عن تحمل أي مسؤولية في اتخاذ أو عدم 
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شباط، بدأت كتابة تجربتي في رام اهللا، وصدر ذلك في كتاب           / أي في فبراير   ٢٠٠٩في الشهر الثاني من     
والحقا، قبلت بكامل الـوعي     . رويت تجربتي بالفرنسية لجمهور فرنسي    ". لن تكون هناك دولة فلسطينية    "

 مـا يعنـي حقـوق الالجئـين         بعض المعلومات، خـصوصا   " الجزيرة"وبكل استقاللية، أن أتشارك مع      
  . الفلسطينيين في المحادثات

أعلم أن نـشر الـوعي      . ويبدو أن آخرين قد قاموا بنفس العمل، على أنني أجهل هوية المصادر األخرى            
حول التطورات المأساوية كعملية السالم لدى جمهور عربي وعالمي أوسع كان أساسيا تبرره المـصلحة               

  . العامة للشعب الفلسطيني
يكن لدي أي شك في ذلك الوقت بأن لدي واجبا معنويا وقانونيا وسياسيا في هذا االتجاه، ولـم تتبـدل                    لم  

  .قناعاتي وال دوافعي
لقد أصبحت المعلومات األولية متوافرة للشعب الفلسطيني الموزع في المناطق المحتلة، في إسرائيل وفي              

  . هاديار اللجوء، وبشكل ما عادت المطالبة بالحقوق إلى أهل
في مقدرة الشعب أن يتخذ القرار المستنير حول مستقبل نضاله الوطني، وإنني أشعر ببعض الراحة ألن                

اإلسرائيلي يستطيعون الحصول على تلك المعلومات، فال يمكـن         /أصحاب العالقة الدولية بالنزاع العربي    
الم فـإن المتابعـة الفاشـلة       للعالم أن يتجاهل أنه رغم الرغبة األصيلة للشعب الفلسطيني في تحقيق الس           

تحت أوامر الدولة المحتلة قد قادت إلى تنازالت كارثية ال يمكن قبولها فـي أي منطقـة                 " لعملية السالم "
  .أخرى من هذا العالم

وأخيرا، فإنني أشعر بأن شعب فلسطين بأكثريته يدرك أن الوفاق بين كل مكوناته يجب أن يكون الخطوة                 
فالفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون في إسـرائيل،          . األولى نحو التحرر الوطني   

  . والفلسطينيون في المنفى، يتطلعون إلى مستقبل مشترك
  .فالطريق إلى االستقالل الذاتي والقدرة الوطنية يجدونه جميعا من خالل المنبر السياسي المتجدد لهم كلهم

  ١٥/٥/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  !إشهار فشل المهمة؟... »ميتشل«تقالة اس .١٠١

  هوارد الفرانشي
أعلن البيت األبيض يوم الجمعة الماضي استقالة المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط والسيناتور السابق،              
جورج ميتشل، في خطوة تسلط الضوء على الغياب التام ألي تقدم في عملية السالم بـين الفلـسطينيين                  

  .ذات مرة أولوية أوباما األساسية في السياسة الخارجيةوإسرائيل التي اعتُبرت 
هذا باإلضافة إلى ما توحي به مغادرة ميتشل، المعروف برعايته التفاق سالم في إيرلندا الشمالية تحـت                 
إدارة كلينتون، من تراجع فكرة المبعوثين الخاصين، بصفة عامة، كوسيلة اعتمد عليهـا أوبامـا لحـل                 

  .المشكالت الدولية
 تبرير استقالة ميتشل قال البيت األبيض إن ذلك يرجع إلى أسباب شخصية مع التأكيد فـي الوقـت                   وفي

جاي "نفسه على استمرار التزام أوباما بمعالجة القضايا الشائكة في السياسة الخارجية، وهذا ما عبر عنه                
، مضيفاً  " عندما تولى الرئاسة   إن التزام أوباما يظل صلباً مثلما كان      : "، المتحدث باسم أوباما قائالً    "كارني

ما يكتنف موضوع السالم في الشرق األوسط من صعوبة بالغة كان معروفاً منذ البداية، وهو لـيس                 "أن  
      ".بغريب على كل من اشتغل على هذا الملف على مدى السنوات السابقة

لها المبعوث الخـاص    ولكن مع ذلك ال يمكن إنكار الصلة بين مغادرة ميتشل وعدم جدوى الجهود التي بذ              
وفي بيان صادر عن البيت األبيض مساء الجمعة        . لحلحلة قضية الشرق األوسط طيلة العامين الماضيين      

، وتابع الـرئيس أيـضاً أن وزيـرة         "مدافعاً بال هوادة عن السالم    "الماضي أشاد أوباما بميتشل باعتباره      
  . ل، ديفيد هيل، تسلم مهام ميتشل مؤقتاًالخارجية، هيالري كلينتون، طلبت من نائب المبعوث المستقي
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ويبدو أن استقالة ميتشل جاءت في وقت غير مناسب بالنسبة ألوباما الذي يستعد إللقاء خطاب مهم حول                 
الشرق األوسط في وزارة الخارجية األسبوع المقبل، من المتوقع أن يطرح فيـه اسـتراتيجية الواليـات          

لرئيس بهدف إحداث اختراق حقيقي مثل الوصول إلـى اتفـاق           المتحدة مع إصرار اإلدارة على تمسك ا      
  .إطاري بحلول شهر سبتمبر المقبل

ومن المتوقع أيضاً أن يستقبل أوباما العاهل األردني، الملك عبداهللا، في البيت األبيض خـالل األسـبوع                 
  .القادم، كما يتوقع كذلك أن يستقبل نتنياهو

فقط امتداداً لحالة الجمود التي طغت على مهامه في الـشهور           ويرى المراقبون أن استقالة ميتشل جاءت       
األخيرة، السيما بعد توقف زياراته إلى الشرق األوسط إثر الربيع العربي الـذي أغـرق المنطقـة فـي      

وعلى رغم أجواء   . انشغاالت جديدة، كما حرم ميتشل من أحد أهم محاوريه وهو الرئيس المخلوع مبارك            
قة واحتمال إحياء مبادرة أوباما حول السالم بعد األحداث في مصر وتونس، إال             التفاؤل التي عمت المنط   

" فـتح "أن صعوبة تحديد اتجاه مصر في األمد القريب وحدوث المصالحة الفلـسطينية المفاجئـة بـين                 
  . مما عطل أي احتمال الستئناف وشيك للمفاوضات" حماس"و

عوثين الخاصين اقتناعاً منها بأن الحوار والتفاوض مع        هذا وقد اعتمدت اإلدارة األميركية على فكرة المب       
القادة السياسيين في المنطقة قد يدفعهم في النهاية إلى اتخاذ قرارات حاسمة تغير األوضاع فـي الـشرق                  

إال أن العديد من المراقبين حذروا منذ بداية مهام ميتشل من أنه من غير المرجح أن يتمكن من                  . األوسط
  .قة باتخاذ القرارات الشجاعة المنتظرةإقناع قادة المنط

ولكن مع ذلك ما زال الجميع يتذكر التفاؤل الذي كان ينبعث من ميتشل لدى تسلمه لمهامه، حيـث أكـد                    
للصحفيين أنه يتعاطى مع موضوع الشرق األوسط باعتباره قابالً للحـل، وحـسب قولـه فقـد علمتـه                   

سبب فيها البشر وتستطيع إدراك نهايتها مـن خـالل          جميع الصراعات يت  "مفاوضات إيرلندا الشمالية أن     
  ".البشر أيضاً

بيد أن التفاؤل سرعان ما تبدد وشرع نجم ميتشل في األفول بعد فشله في تأمين اتفـاق يمكـن ألوبامـا                     
، ويعتقد المحللون أن    ٢٠٠٩اإلعالن عنه في خطابه األول أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر             

  .  في ذلك الوقت صعوبات بسبب إصرار أوباما على وقف االستيطان في الضفة الغربيةميتشل واجه
 ارتفعت أصوات في واشنطن مطالبة بتبني مقاربة جديدة، أو التخلي تماماً عـن فكـرة                ٢٠١٠وبحلول  

وكان أوباما قد عين ميتشل في الوقت نفسه الذي أرسـل فيـه             . المبعوثين الخاصين إلى الشرق األوسط    
وقد لجأ أوباما إلى فكرة المبعوثين الخاصين       . مبعوثاً خاصاً إلى باكستان وأفغانستان    " شارد هولبورك ريت"

كوسيلة لمتابعة القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية األميركية التـي تتطلـب اهتمامـاً متواصـالً                 
لسيطرة علـى القـضايا     فيما رأى البعض اآلخر أنها وسيلة اعتمدها البيت األبيض ل         . وحضوراً مستمراً 

  .الخارجية، السيما بعد منافسة هيالري كلينتون للرئيس في حملته االنتخابية
ولكن الكثير من األمور تغير منذ ذلك الوقت وأصبحت كلينتون من أكثر أعضاء اإلدارة إخالصاً ألوباما                

ق أوباما في استطالع الـرأي،      وتفانياً في حل المشكالت العالمية، كما أنها تحتل ترتيباً متقدماً ضمن فري           
  .وهو أمر مهم بالنسبة للرئيس الذي يستعد لتمديد واليته الرئاسية

 دون  ٢٠١٠وباإلضافة إلى ميتشل الذي استقال من منصبه توفي السفير ريتشارد هولبروك في ديـسمبر               
ية في مجلس   أن يحل مكانه مبعوث بديل، وإن كان السيناتور، جون كيري، رئيس لجنة العالقات الخارج             

  .الشيوخ، يقوم عملياً بمهام المبعوث الخاص في كل من أفغانستان وباكستان
  »كريستيان ساينس مونيتور«ينشر بترتيب خاص مع خدمة 

  ١٦/٥/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي
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   االنتفاضةباتجاهالمصالحة  .١٠٢
  منير شفيق

قطاع غزة مـشجباً يعلـق عليـه فـشل     جعلوا من االنقسام بين سلطتين إحداهما في رام اهللا والثانية في          
ويؤدي إلى إخفـاء شـديد      . سياسات التسوية والمفاوضات منذ كونداليزا رايس ومن بعدها جورج ميتشل         

  .لألسباب الحقيقية التي صنعت ذلك الفشل
وعزوا لالنقسام استشراء االستيطان في الضفة الغربية والقدس فيما السبب يرجـع لمخططـات الكيـان                

تواطؤ أمريكا واالتحاد األوروبي، بل الدولي كذلك مع تلك المخططات كما يرجع إلى مـا               الصهيوني، و 
ومن ثم للغطاء الذي وفره االنخراط فـي        . تمتعت به الضفة الغربية من تصفية للمقاومة ومنع لالنتفاضة        

  .عملية التسوية، وما قدم من تنازالت فلسطينية وعربية
وتطلـق مناخـاً عربيـاً      . الشعبية لتحقق انتصارها في تونس ومـصر      وعندما اندلعت الثورات الشبابية     

وإسالمياً وعالمياً مؤاتياً الندالع االنتفاضة الثالثة في الضفة الغربية ووقوف الشعب الفلسطيني فـي كـل    
تحركت قوى داخل الضفة والقطاع لتحرف اتجاه البوصلة مـن التوجـه إلـى              . مناطق وجوده وراءها  

  .ات االحتالل واالستيطان والحصار، تحت حجة أولوية إنهاء االنقساماالنتفاضة، ضد قو
وبهذا ضاعت فرصة ثمينة كان بمقدورها أن تحقق وحدة وطنية فلسطينية تنهي االنقسام، عملياً وميدانياً،               
فيما هي تخوض غمار االنتفاضة الشبابية الشعبية ضد قوات االحتالل والمستوطنين والحصار، وتـضع              

ومن ثم تجبـره علـى االنـسحاب        . الصهيوني في مأزق خطير كان سيلحق به الهزيمة ال محالة         الكيان  
  .وتفكيك المستوطنات، بال قيد أو شرط

  لماذا وكيف؟
كانت الشعوب العربية واإلسالمية والرأي العام العالمي في حالة استعداد لدعم االنتفاضة الـشعبية              : أوالً

سر الحصار عن قطاع غزة أكثر بكثير مما حدث مـع االنتفاضـتين   في الضفة الغربية ضد االحتالل وك 
  .    ٢٠١٠األولى والثانية وما بعدهما حتى نهاية 

 حصاراً خانقاً على الكيان الـصهيوني       ٢٠١٠إذا كانت المعادلة اإلقليمية والعالمية قد فرضت عام         : ثانياً
جد نفسه معزوالً مداناً، وانقلب كل مـن        وقد و . في المعركة المتواضعة التي خاضها ضد أسطول الحرية       

وذلـك  . حوله وفي المقدمة أمريكا واالتحاد األوروبي ليعلنوا رفضهم الستمرار الحصار على قطاع غزة            
  .بالرغم من التواطؤ معه طوال الوقت

 أصبح وضع أمريكا وأوروبا والحركة الصهيونية العالمية بالغ الهشاشة مع ما حدث من تغيير فـي               : ثالثاً
، وقد جاءت الثورات العربيـة      ٢٠١٠في غير مصلحتهم حتى عام      ) عندنا(ميزان القوى عالمياً وإقليمياً     

لتربكهم وتزيد من هشاشتهم مع انهيار رأس جبهة ما سمي باالعتدال العربي في مصر، ومـع سـقوط                  
. موازين القـوى  ومن ثم تكريس ما حدث من تغيير في         . رأس نموذج التنمية العولمية الوهمية في تونس      

  .بل وزيادة خلخلته
يمكن القول لو اشتعلت انتفاضة ضد الكيان الصهيوني تُصادم قواته، ويسقط الشهداء على دربها، لجاءت               

بل كان  . تتويجاً للثورات الشعبية، ولصححت بوصلتها، ولوضعت الكيان الصهيوني وأمريكا في الزاوية          
 من مسؤوليتها عن السياسات التي قامت الثورات إلسقاطها فـي           من شأنها أالّ تسمح ألمريكا بأن تتهرب      

  .مصر وتونس على الخصوص، أو بأن تتدخل لتوقف مسار الثورات الممتدة إلى ليبيا واليمن
من هنا ينكشف الخلل في المواقف التي بالغت في اعتبار االنقسام قضيتها األولى على حـساب تفجيـر                  

ومن ثم ضد اإلسـتراتيجية     .  الغربية ضد قوات االحتالل والمستوطنين     انتفاضة شبابية شعبية في الضفة    
وقـد تمثلـت فـي اسـتراتيجية        . التي أسقطت المقاومة واالنتفاضة من حسابها، في مواجهة االحـتالل         

المفاوضات والرهان على الراعي األمريكي كما االرتهان لمساعدات الـدول المانحـة لتـأمين رواتـب      
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فضالً عن االرتهان لعائدات الضرائب التي تتحكم بها حكومـة          .  اهللا وقطاع غزة   موظفي السلطة في رام   
  .وهو ما كان سبباً لالنقسام، وقد يكون سبباً إلفشال المصالحة. الكيان الصهيوني

أما اليوم، بعد المصالحة، فماذا سيفعل الذين غلّبوا أولوية إنهاء االنقسام على أولويـة مواجهـة قـوات                  
ستوطنين وكسر الحصار عبر انتفاضة شاملة تمأل الشوارع والساحات وتصطدم بحـواجز            االحتالل والم 

الذي ماع حين اعتبـر     » إنهاء االحتالل «قوات االحتالل والمستوطنين، فال تكتفي باالختباء وراء شعار         
، فيمـا   »نقسامإنهاء اال «ولهذا ُألحق، شكلياً، بشعار     . هدفاً لتغطية استراتيجية المفاوضات واالتفاق األمني     

                ك إلى اعتصامات تحت شـعاريإنهـاء  «بقيت قوات االحتالل في مأمن من المواجهة مع تحويل التحر
  .، بعيداً من انتفاضة تواجه قوات االحتالل وتحاصر المستوطنين»إنهاء االحتالل»، و»االنقسام

 لدعم انتفاضة شـعبية فـي       باختصار، ليس أمام المصالحة لكي تنجح إالّ أن ينتقل الوضع الفلسطيني كله           
فتضع الوضع الفلسطيني كله لدعم انتفاضة شـعبية        . الضفة الغربية تواجه قوات االحتالل والمستوطنين     

فتضع الوضع الفلسطيني كله، والوضع العربـي       . في الضفة الغربية تواجه قوات االحتالل والمستوطنين      
  .توطنات واستنقاذ القدس من التهويدواإلسالمي كله، أمام استحقاق دحر االحتالل وتفكيك المس

وبهذا توضع أمريكا والدول الكبرى كافة تحت فضيحة التواطؤ مع االحتالل واالستيطان وتهويد القـدس               
، فيمـا راح االسـتيطان      »حل الـدولتين  «بما يفرض إنهاء مسار ما يسمى عملية التسوية، والبحث عن           

يما راحت قوات االحتالل تتحرك في الضفة الغربيـة         يستشري في الضفة الغربية والقدس بال رادع، وف       
  .بأمان واطمئنان، وفيما استمر حصار قطاع غزة مع فتح معبر رفح

إن الدخول في معركة المواجهة في الضفة الغربية وقطاع عزة ضد االحتالل واالسـتيطان والحـصار،                
 افتتحته ثورتـا مـصر وتـونس،        انتفاضة ومقاومة، سوف يربط التغيير الداخلي العربي المنشود، الذي        

ومن ثـم   . بالقضية الفلسطينية، كما بقضية الخروج من التبعية، وبتكريس استراتيجية المقاومة والممانعة          
تصبح أمريكا والكيان الصهيوني جزءاً من مشكلة التغيير، وليس خارجه، يتصيدان فـي المـاء العكـر                 

  .واللعب على التناقضات الداخلية
ك العالقة بين التغيير الداخلي العربي ومناهضة سياسات أمريكا والكيان الصهيوني سوف            وإن من ال يدر   

  .أم كان عربياً أسقطَ استبداداً وفساداً» أنهى االنقسام»، و»المصالحة«يطيش سهمه أكان فلسطينياً حقق 
  .ولهذا يجب أن تتجه المصالحة نحو االنتفاضة

  ١٥/٥/٢٠١١، السبيل، عّمان
  
  ربعة خطاباتأ ويامأعشرة  .١٠٣

  الوف بن
الحفاظ على تأييد الواليات المتحـدة والـدول        : السياسة الخارجية االسرائيلية تركز اآلن على هدف واحد       

المركزية في اوروبا، تمهيدا للمواجهة الدبلوماسية مع الفلسطينيين في االمم المتحدة، وفي حالـة انـدالع      
ء بنيامين نتنياهو وسيقف في مركز رحلته هـذا االسـبوع           هذا ما يشغل بال رئيس الوزرا     . انتفاضة ثالثة 
المسألة االساسية ستكون بالطبع ما هو الثمن الذي سيدفعه نتنياهو للرئيس بـراك اوبامـا               . الى واشنطن 

  .مقابل االسناد االميركي السرائيل
لطـرف  القيادة االسرائيلية تتمسك بنهج الالشريك، وبموجبها ال يوجد مع مـن يمكـن الحـديث فـي ا                 

، أو  »نعم، لكـن  «: الخالف في القيادة يتعلق بالتكتيك فقط     . الفلسطيني، وال يوجد على ماذا يمكن الحديث      
وزير الدفاع، ايهود باراك، يروج لعرض مبادرة سياسية اسرائيلية تعد الفلسطينيين بدولـة             . »وال شبر «

قد بأن مثل هـذا الوعـد       باراك يعت . تبعا لشروط وتحفظات، وباألساس ليس اآلن     » ١٩٦٧ارض  «على  
النائب االول لرئيس الوزراء، بوغي يعالون، يعتقد بالمقابل بـأن          . سيزيح الضغط السياسي عن اسرائيل    
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اسرائيل في وضع جيد، عندما تكون االنظمة في الدول العربية تنهار وتضعف، ومحظور على نتنيـاهو                
  .أن يقدم تنازالت ال تبث إال الضعف ولن تُستجاب بأي مقابل

 –رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يميل الى موقف يعالون، بموجبه كل تنازل اقليمي في هـذا الـزمن                  
الذي يشعل خيال اوباما يبـدو لنتنيـاهو        » الربيع العربي «.  خطير وضار  –حتى وإن كان باالقوال فقط      

 على نتنياهو ان يغلفه     ولكن هذا موقف من الصعب تسويقه في العالم اليوم، وعليه فيتعين          . كابوسا مهددا 
بمسحوق جذاب، يسمح لمضيفيه االميركيين ان يظهروا لالوروبيين وللعرب بأنهم حصلوا على شيء ما              

  .من اسرائيل
في االيام العشرة المقبلة ستجري لعبة بينغ بونغ دبلوماسية بين نتنياهو واوباما في اربعة خطابات ولقـاء                 

الوزراء الدورة الصيفية للكنيست ببيان سياسي يكون المقدمـة         وفي سياق االسبوع سيفتتح رئيس      . واحد
وفي . »يتحدث لالميركيين وليس للجمهور االسرائيلي    «لرحلته الى اميركا ويستخدم لصد االدعاءات بأنه        

يوم الخميس سيلقي اوباما خطابا عن الشرق االوسط، وسيتعين عليه ان يقول شيئا مـا عـن اسـرائيل                   
لغداة سيلتقي اوباما ونتنياهو في واشنطن، وفي االسبوع المقبل سيخطب هناك رئيس            وفي ا . والفلسطينيين

  .وفي الكونغرس» ايباك«الوزراء مرتين، في مؤتمر 
مستشار األمن القومي الوباما، توم دونيلـون، ألقـى يـوم           . البوادر األولية تبدو جيدة من ناحية نتنياهو      

رائيل، وأكثر من الحديث عن ايـران وعـن المـساعدة           المؤيد الس » معهد واشنطن «الخميس خطابا في    
ولكن نتنياهو تلقى من دونيلون ما      .  وذكر فقط في الهوامش الفلسطينيين وحل الدولتين       –األمنية السرائيل   

 أي مع فيتو اسرائيلي، وليس في اعالن        –بأن الدولة الفلسطينية لن تقوم إال بالمفاوضات        : يريد ان يسمعه  
وعد مشابه سمعه نتنياهو هاتفيا من المستـشارة االلمـاني          . ض من االمم المتحدة   من طرف واحد أو فر    

شـروط  «في مكتب رئيس الوزراء مقتنعون بأن اوباما سـيوافق ايـضا علـى فـرض              . أنجيال ميركل 
 بمعنى أن تتلقى اسرائيل ايضا اعفاء من المفاوضات، الـى           –على حكومة الوحدة الفلسطينية     » الرباعية

  . حماسان تعترف بها
وألمح اوباما بأنه سيمتنع في هذه االثناء عن طرح خطة سالم مفصلة على اسرائيل والفلسطينيين، علـى                 

وهذا يعني ان نتنياهو كسب ثالثة اشهر اخرى يمكنه فيها أن يتمسك بالوضـع الـراهن                . األقل حتى آب  
هـدوء األمنـي فـي      والسؤال فقط اذا كـان ال     . دون ان يخاطر بضغط سياسي، ودون تنازالت جوهرية       

المناطق سيبقى حتى ذلك الحين، أم أن مواجهات نهاية االسبوع االخير في القدس تبشر بتصعيد أوسـع                 
  . باالنتفاضة الثانية في ايلول٢٠٠٠في أيار » يوم النكبة«مثلما بشرت أحداث 

  ١٥/٥/٢٠١١، هآرتس
 ١٦/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  :كاريكاتير .١٠٤
  

  
  ١٦/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

    


