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  "إسرائيل"لة الالجئين خارج حدود حل مشك والشرق األوسط يتغير بسرعة :نتنياهو .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن القدس، من 17/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
أمام تحديات، " إسرائيل" المرحلة االنتقالية التي تعيشها منطقة الشرق األوسط تضع  أنبنيامين نتنياهو أكد

 1948ألحد تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام محذرا من خطورة المسيرات التي نظمت أمس ا
  .بمناسبة ذكرى النكبة

وقال نتنياهو في خطاب له في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست اإلسرائيلي مساء االثنين إن الشرق 
" إسرائيل"األوسط يشهد حاليا تغيرا دراماتيكيا سريعا، معربا عن أمله في أن يكون هذا التغير في صالح 

  .ودفع عملية التسوية
، مؤكدا أن هذا يدل على أن "اآلالف حاولوا أمس محاولة دخول أراضينا والمساس بسيادتنا"وأضاف أن 

  .1967الفلسطينيين غير صادقين بأنهم يريدون بناء دولتهم على حدود عام 
في " اإلسرائيليين"وأوضح نتنياهو أن الفلسطينيين الذين خرجوا أمس كانوا يحملون مفاتيح رمزية لبيوت 

  .يافا وعكا والرملة وأنهم يريدون االستيالء عليها، على حد زعمه
بإسرائيل كدولة "وادعى أن جذور المشكلة مع الفلسطينيين، ليست الدولة الفلسطينية وإنما عدم اعترافهم 

سرائيليين وعدم عدم تقبل قيادة الفلسطينيين التسوية مع اإل"، مضيفًا أن الكارثة "قومية للشعب اليهودي
  ".اعترافها بدولة إسرائيل لليهود

ذكرى تأسيس دولة إسرائيل "وبحسب نتنياهو فإن حركة حماس وتنظيم حزب اهللا اللبناني حاوال استغالل 
  ".للتحريض ضد وجودنا

وأشار إلى أن اإلسرائيليين متفقون على ضرورة الحفاظ على السالم مع األردن ومصر ومواجهة امتالك 
  .الفلسطينيين السالح النووي وحول أمور تتعلق بعملية السالم مع إيران
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وذكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن هذه األمور هي أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة قومية 
، وأن حل مشكلة "إسرائيل"للشعب اليهودي، وأن يكون ينهي االتفاق مع الفلسطينيين النزاع والمطالب من 

، وأن الدولة الفلسطينية التي ستقام خالل التسوية ال تمس "إسرائيل"لفلسطينيين خارج حدود الالجئين ا
وأن تكون معزولة السالح، وأن يكون تواجد عسكري إسرائيلي طويل األمد على طول " إسرائيل"بأمن 

  .الحدود مع األردن
، وأن مدينة القدس "إسرائيل"وشدد على أن ضرورة أن يتم ضم المستوطنات اإلسرائيلية إلى داخل حدود 

  ".إسرائيل"المحتلة ستبقى العاصمة الموحدة لـ
أن سبب اعتبار الفلسطينيين يوم , نتنياهو قال، أن القدس، من 17/5/2011، وكالة قدس نتوذكرت 

 القيادة الفلسطينية ال تعترف بالدولة اإلسرائيلية وبحقها في" تأسيس إسرائيل يوم نكبة وكارثة لهم هو أن 
  .حقيقية" نكبة"معتبراً أن عدم اعترافهم بالدولة اليهودية هو , "الوجود 

وقال نتنياهو إذا قرر الشعب الفلسطيني نبذ العنف واالتجاه للسالم سيجدون الشعب اإلسرائيلي موحداً 
  حسب قوله.مستعداً للسالم ولتنازالت صعبة لكي نتوصل الى سالم حقيقي

من يريد القضاء علينا ليس شريكاً . ك الذين يريدون السالم معنا فقطسنصنع السالم مع أولئ:" وقال 
معتبرا أن حكومة فلسطينية يصرح نصف أعضاؤها يوماً بعد يوم على نيتهم بتدمير دولة , "للسالم 

  كما قال.إسرائيل ليسوا شركاء للسالم
داعيا  الى توحيد " ابتالثو"وأوضح نتنياهو أن غالبية الشعب اإلسرائيلي تلتف حول ما وصفها بهذه 

  .األحزاب الصهيونية حول هذه المواقف
 نتنياهو قال ، أن جيفري هيلر-القدس ، عن مراسلها من 17/5/2011، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

ان حكومة الوحدة الفلسطينية التي تضم حركة حماس االسالمية ال يمكن اعتبارها شريكا للسالم مع 
  .اسرائيل

 تحوال في مواقف تتمسك بها اسرائيل منذ فترة طويلة لوح الزعيم االسرائيلي اليميني لكن فيما يعد
باحتمال تسوية مستقبلية بشأن االراضي اذا تمت تلبية شروطه للسالم والتي قوبلت برفض فلسطيني في 

  .الماضي
ه ليست أرضا هذ. مؤلمة النها تعني على أي حال مساحات من وطننا... هذه التنازالت"وقال نتنياهو 

  ."غريبة وانما أرض آبائنا ولنا حقوق تاريخية وليس مصالح أمنية فقط
وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست قبل محادثات في واشنطن مع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة ان 

  .الماتفاق الوحدة الذي توصل اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الشهر مع حماس عائق أمام الس
ان حكومة نصفها يتألف من اولئك الذين يعلنون يوميا نيتهم تدمير دولة اسرائيل ليست شريكا "وقال 
  ."للسالم

في المدى القصير أو المتوسط فان وضعنا قد ينطوي "لكنه حذر وهو يشير الى أحداث يوم االحد من انه 
  ."على مزيد من المشاكل

  
   وال مفاوضات مع استمرار االستيطان..المصالحة ال تتعارض مع السالم: عباس .2

 قال الرئيس محمود عباس، أمس اإلثنين، إن االحتالل أسوأ ما يمكن أن             : وفا –أسامة العيسة    -بيت لحم   
وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اإليطالي جـورج ليـو           .يعانيه شعب من الشعوب   

سرائيلي يعمق االحتالل ومن العبث الحديث عن السالم        االستيطان اإل "نابوليتانو، في مدينة بيت لحم، أن       
  ".مع استمرار االستيطان
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ال يوجد أي تبرير الستمرار االستيطان، وافقنا على خارطة الطريق وبذلنا جهودنا بعـد مـؤتمر                : "وقال
كـل  أنابوليس للتقدم ووصلنا إلى تفاهمات مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة لكن الحكومة الحالية جمـدت               

  ".شيء
، مـشيرا إلـى أن الجانـب        "أن المصالحة ال تتناقض أبدا مع السالم      "وحول المصالحة الفلسطينية، أكد     

  .اإلسرائيلي كان يتذرع باالنقسام، واآلن يشنون حملة إعالمية ضد المصالحة
، وقال  "ةالحكومة المقبلة ستكون من المستقلين وبرنامجها هو برنامج منظمة التحرير الفلسطيني          "وأكد أن   

 عاما من النكبة وتشرد الفلسطينيين واحتالل أرضنا آن األوان أن تدرك إسرائيل أن هذا الشعب                63بعد  "
  ".ال يتالشى وال ينسى، وأن الفرصة لحل تاريخي ما زالت قائمة

إذا لم يتوقف االستيطان ال نستطيع أن نعود للمفاوضات، ونحن نقبل بمضمون البيان الذي               "عباسوشدد  
  ". عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وانضمت إليه إيطاليا واسبانياصدر

 الواليات المتحدة األميركية بدفع عملية السالم والمفاوضات إلـى األمـام علـى أسـاس                عباسوطالب  
المرجعية الواضحة التي وردت في خطة خارطة الطريق، والمبادرة العربية للسالم، والبيان الخماسـي              

  . مجلس األمنالذي صدر مؤخرا باسم
هذه األسس التي نتمنى على الرئيس أوباما أن يتحدث عنها، والوقت قصير لكن ما زال هناك وقت                 "وقال  

الستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، ونتمنى من الرئيس أوباما أن يقول هـذا فـي خطابـه                  
  ".القادم
الفلسطينية، وسبق لحمـاس أن قالـت إن        الحكومة المقبلة ستتبع سياسة منظمة التحرير       " أن   عباسوأكد  

المفاوضات منوطة بمنظمة التحرير وال يوجد شيء جديد أكثر من أننا وجدنا أنفسنا بلدا وحكومة واحدة،                
  ".وهذا إنجاز كبير، وآراء حماس لن تؤثر على أسس عملية السالم

 وال يستطيع أحد أن     وأشار إلى أن حماس قوة سياسية موجودة على األرض وجزء من الشعب الفلسطيني            
، يدعو إلى إجـراء المـصالحة       1860ينكر ذلك، والجامعة العربية، ومجلس األمن وعبر إصداره قرار          

  .برعاية مصرية، كما أكد مؤتمر أنابوليس أنه ال تطبيق ألي اتفاق دون المصالحة
ثورات باعتبارها  موقفنا حساس جدا من هذا ال      "عباسوحول الثورات التي تجري في العالم العربي، قال         

  .قضايا داخلية، وقررنا أال نتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية
 17/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   فلسطينعننعيش بداية انهيار االحتالل : هنية .3

، أن الدماء الفلسطينية التي 2011-5-16أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اإلثنين :  حازم الحلو-غزة
 في ذكرى النكبة تمثل بداية االنهيار للحصار اإلسرائيلي على غزة، وبداية الحصار العربي سالت

  . واإلسالمي على الدولة العبرية، مشددا على أن وجود االحتالل يمثل أساس االضطرابات في المنطقة
لصيادين وأشار هنية خالل حفل نظمته وزارة الزراعة بميناء غزة، لتسليم قوارب صيد لمجموعة من ا

الفلسطينيين، إلى أن ما حدث في إحياء ذكرى النكبة يؤكد على أن الشعب الفلسطيني بات أقرب من أي 
  . وقت مضى لحق العودة

نحن نعيش بداية انهيار االحتالل على أرض فلسطين، وما شهدناه ذو داللة عظيمة لها ما : "وقال هنية
إن ذكرى النكبة في هذا العام تمثل دفنا : "، مضيفا"بعدها، إنها الروح التي تسري في الوطن العربي

للنكبة وبعثا للروح العربية األصيلة، وما شهدناه في الدول العربية وما شوهد من دماء أريقت يدلل على 
  ". أن إحياء الذكرى يبعث بتلك الروح الجديدة

ب الفلسطيني يريدون الحرية، والشعالعربية ولفت إلى أن التوتر الذي يحيط بالمنطقة يدلل على أن األمة 
  . واالحتالل هو جوهر اإلشكال والمصيبة، وبزواله عن أرض فلسطين تنعم المنطقة باألمن واالستقرار
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واعتبر هنية أن الحراك الشبابي خالل فعاليات النكبة مثل تطبيقًا فوريا التفاق الوحدة الفلسطينية 
 سينعكس إيجاباً على جلسات الحوار التي تلتئم في "المشهد الوحدوي"والمصالحة، مشددا على أن ذلك 

  . القاهرة للبحث في تسمية رئيس الحكومة االنتقالية المقبلة
لقد غابت االنتماءات السياسية ورفع العلم الفلسطيني خالل مسيرات إحياء النكبة، ورأينا كل أهلنا : "وتابع

 أن الشعوب العربية مهيأة الستئناف االنتفاضة في بيت حانون وحاجز قلنديا في مشهد يعيد إلينا مجددا
  ". الشعبية الشاملة

وأشاد هنية بالصيادين الذين تحملوا ويالت الحصار البحري واالنتهاكات المستمرة طيلة أربعة أعوام 
  . ماضية، مؤكداً على دعم حكومته ووزارة الزراعة لهم

 مليون دوالر ويتضمن 8.5لذي يقدر بنحو وأشاد هنية بدولة قطر على مشروعها الداعم للصيادين وا
  . تأهيل بيوت الصيادين وتأهيل المرسى الخاص بقواربهم وتقديم قوارب

  16/5/2011فلسطين اون الين، 
  

  "الشرف" بتعديل قانون العقوبات على خلفية جرائم ا رئاسياقرارعباس يصدر  .4
 لـسنة   16ي قانون العقوبـات رقـم       أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا يقضي بتعديل مواد ف        : رام اهللا 
 الساري المفعول في    1936 لسنة   74، الساري في المحافظات الشمالية، وفي قانون العقوبات رقم          1960

  .المحافظات الجنوبية
إن هذه التعديالت جاءت ردا على تزايد الجرائم ' وفا'وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري لـ

  . ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلةالواقعة بحق النساء؛ بحجة
هناك اعتقاد لدى الرأي العام بأن المواد التي عدلت كانت تشجع على القتل تحت مسمى الدفاع : وأضاف

 والمعمول 16 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 340عن الشرف، وبالتالي قرر سيادته إلغاء نص المادة 
  .'به في المحافظات الشمالية

 16/5/2011، )وفا(اء والمعلومات الفلسطينية وكالة األنب
 

  سياسة االحتالل تؤدي إلى إعاقة التنمية المستدامة وارتفاع معدالت البطالة: فياض .5
سالم فياض، على أن سياسات وممارسات االحتالل هي مـن          . شدد رئيس الوزراء د   ": األيام "–رام اهللا   

النمو االقتصادي، وعدم التمكن من تحقيـق التنميـة         أهم األسباب التي أدت، وما زالت تؤدي إلى إعاقة          
المستدامة، وما يترتب على ذلك من تدهور في األوضاع االقتصادية واالجتماعية وارتفاع في معـدالت               

  .الفقر والبطالة
جاء ذلك خالل مداخلة فياض في إطالق منتدى شارك الشبابي خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني، في                

الدور المهم الذي يلعبه الشباب، وضرورة مشاركتهم الفاعلة        "أكد فياض في مداخلته على      و  .مقر المنتدى 
في الحياة السياسية والعامة، وعلى مستوى المجتمع المحلي لما له من قدرة في التأثير األكبر في صياغة                 

  ".القرار التنموي
  17/5/2011األيام، رام اهللا، 

 
  ال السياسي لألبدطاهر النونو يدعو إلغالق ملف االعتق .6

، عن قلقها واستهجانها 2011-5-16أعربت الحكومة الفلسطينية في غزة، اإلثنين :  محمد األيوبي-غزة
لقيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحملة اعتقاالت في صفوف عناصر ومؤيدي حركة الجهاد 

  . اإلسالمي
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إن : "نسخة عنه" فلسطين أون الين"في وصل وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صح
  ". هذه االعتقاالت تتناقض مع نصوص وروح اتفاق المصالحة الفلسطينية

وكانت حركة الجهاد اإلسالمي، اتهمت، أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت واسعة 
  . لمحتلةطالت عددا من كوادر وأنصار الحركة في محافظة جنين شمال الضفة ا

ودعا النونو إلى إغالق ملف االعتقال السياسي لألبد وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك تطبيقاً 
ودعماً لجهود المصالحة، مشدداً على أنه ال يجوز االستمرار بنفس المنهج السابق، في عهد المصالحة 

  .الوطنية الشاملة
 16/5/2011فلسطين اون الين، 

  
   فكرة االنضمام لمجلس التعاون الخليجي عند إقامة الدولةدرست س السلطة:نعيم أبو الحمص .7

كشف مسؤول فلسطيني، أمس عن إمكانية انـضمام فلـسطين إلـى دول مجلـس      : كفاح زبون : رام اهللا 
وقال أمين عام مجلـس الـوزراء فـي الـسلطة           . التعاون الخليجي عند إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة      

الجانب الفلسطيني سيدرس بعمق فكرة االنضمام إلى       " أبو الحمص، في بيان صحافي إن        الفلسطينية، نعيم 
  ".مجلس التعاون الخليجي عند االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية

ـ    إن ذلك سيمثل امتـدادا     : "، استعداد فلسطين لمثل هذا التوجه، قائال      "الشرق األوسط "وأكد أبو الحمص ل
  ".لخليج، ودفعة مهمة على صعد مختلفة، سياسية واقتصادية وجغرافيةطبيعيا بين فلسطين ودول ا

في ظل التطورات الحالية، وانضمام األردن، أصبحت الفكرة ممكنة جدا، انضمام           : "وأضاف أبو الحمص  
  ".األردن شجع السلطة على التفكير في األمر

  17/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  فت رواتب موظفي السلطةوزارة المالية صر :عبد الجبار سالم .8
موظفي السلطة،    أكد مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم أن وزارة المالية صرفت رواتب            :وفا–رام اهللا   

  .وتمكن الموظفون من استالمها عبر الصراف اآللي بعد ظهر امس االثنين
 شيقل لحساب    مليون 370أن الجانب اإلسرائيلي حول امس حوالي       " وفا"وبين سالم في حديث خاص مع       

  .وزارة المالية
أن استجابة إسرائيل لتحويل الضرائب     " وفا"واعتبر مدير اإلعالم الحكومي غسان الخطيب في حدث لـ          

  ".يشكل نجاحا للجهود الفلسطينية على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل هذه المستحقات"
  17/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أجواء ايجابيةرعان في القاهرة ببحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وسط فتح وحماس تش .9

إن اليوم األول قالتا  حركتي فتح وحماس ، أنالقاهرة من 16/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
من الحوار بشأن تشكيل الحكومة االنتقالية الذي جرى بين الحركتين برعاية مصر تم بإيجابية ومسؤولية 

  .ةعالي
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات مشتركة مع عضو اللجنة 

هذا االجتماع استمر بنفس الروح اإليجابية : "المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام األحمد
ق التي انطلقت بها هذه المصالحة، ونحن درسنا وتحاورنا بعمق هذا اليوم في آليات تطبيق اتفا

  ".المصالحة، واتفقنا على جدولة أعمالنا خالل األيام والمرحلة المقبلة
كل العناوين المهمة تناولناها وبدأنا ببعض القضايا وأنجزناها، وبعض القضايا نستكملها غدا، "وأضاف 

 ، وأشار إلى أن الطرفين متفقين على عدم الدخول في التفاصيل، وأنه عند إنهاء"وفي الجوالت المقبلة
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ال نرغب اآلن بالخوض في "وتابع الرشق  .األمور بشكلها النهائي، سيتم عرضها على شعبنا في حينه
تفاصيل أكثر، ونقول لشعبنا إن األجواء مطمئنة، ونحن ذاهبون إلى تطبيق اتفاق المصالحة وبأجواء جيدة 

  ".ومريحة وبشكل مرضٍ لشعبنا
فق البرنامج المخطط، ونسير بشكل حثيث ومريح نحو عقدنا جلسة منذ الصباح و"من جانبه قال األحمد 

ورفض الحديث عن األسماء  ".تطبيق ما تم االتفاق عليه، ونتوقع غدا أن ننتهي من هذه الجلسات
لقد وضعنا القطار على السكة بشكل صحيح، لالنطالق "المرشحة لتولي رئاسة الحكومة القادمة لكنه أكد 

 .حا أنها هذه مسألة تختص بالقوى الفلسطينية والفعاليات األخرى، موض"نحو تنفيذ اتفاق المصالحة
وأوضح األحمد أنه جرى اليوم مناقشة كل القضايا التي وردت باتفاق المصالحة من تشكيل الحكومة، 
واللجنة الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ومعالجة آثار االنقسام بكل التفاصيل وفق ما 

  . االجتماع تحت عنوان مهام الحكومة المقبلةورد في محضر
 أن األحمد كشف ،الرؤوف أرناؤوط نقال عن مراسلها عبد 17/5/2011األيام، رام اهللا، وجاء في 

في العاصمة المصرية " حماس"و" فتح"انه تم التوافق بين حركتي " األيام"النقاب في اتصال هاتفي مع 
 الرئيس محمود عباس وبمشاركة بإشرافلتشكيل الحكومة  تجري المشاورات أن، على أمس ،القاهرة

 إلى أسبوعا ان المشاورات بشأن تشكيل الحكومة قد تستغرق إلىالجميع في داخل الوطن، منوهاً 
واصفا " االتفاق على جميع القضايا التي كانت مطروحة للبحث" انه تم خالل االجتماع  وأعلن.أسبوعين

أنا اليوم أكثر تفاؤالً مما كنت عليه في يوم التوقيع على "وقال "ة وبناءة كانت ايجابي"االجتماعات بأنها 
  ".االتفاق

 أن األحمد صالح جمعةنقال عن مراسلها من القاهرة،  17/5/2011الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
 ردا على سؤال عما إذا كانت حركة فتح قد تقبل بسالم فياض رئيسا للوزراء، في ضوء ما تردد قال 
إذا وافقت حركة حماس عليه فإننا سنوافق عليه ":  أن الحركة تعترض على اختياره، قال األحمدعن

والحركة اكتسبت خبرة كبيرة جدا في العمل .. فورا، أما إذا طرح ورفضت حماس فإننا لن نفرضه عليها
  ."السياسي خالل المرحلة الماضية، ونحن متأكدون أن االختيارات ستكون للصالح العام

نفى األحمد مجددا وجود قرار بتسلم الرئيس عباس منصب رئيس الحكومة واختيار إسماعيل هنية نائبا و
له في غزة، وسالم فياض نائبا له في الضفة، وقال إن هذا يخالف ما تم االتفاق عليه في القاهرة، وهو 

 جميع الفصائل تشكيل حكومة مستقلة من كفاءات وطنية، وأنه سيتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين
  .الفلسطينية

 ذلك أكد حسين أبو كويك، القيادي البارز في حركة حماس في الضفة الغربية، أن الخالف حول إلى
لن يؤدي بحال من األحوال إلى إفشال تنفيذ "هوية المكلف تشكيل الحكومة الفلسطينية االنتقالية القادمة 

 رفض أبو كويك التعليق بشكل مباشر على قرار ،"الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. "اتفاق المصالحة
فصائل منظمة التحرير تسمية رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض رئيسا للحكومة االنتقالية، 
مشددا على أن اتفاق المصالحة ينص بشكل واضح على أن يتم تحديد هوية رئيس الحكومة والوزراء 

  .بالتوافق بين حركتي فتح وحماس
  

   الحكومة القادمة ءشارك في مباحثات تحديد هوية رئيس وأعضانلن ": الجهاد" .10
، إن حركته لن تشارك "الجهاد اإلسالمي"قال داود شهاب، الناطق بلسان حركة : صالح النعامي - غزة

وفي تصريحات . في المباحثات التي ستجرى بشأن تحديد هوية رئيس الحكومة القادمة وأعضائها
ما يعنينا المرجعية السياسية التي ستستند إليها هذه الحكومة، وإعادة ": هاب، قال ش"الشرق األوسط"لـ

  . "بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية
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إلى ذلك، اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بمواصلة 
في مدينة جنين وغيرها من » ن واألسرى المحررينبحق المقاومين والمجاهدي"عمليات االعتقال السياسي 

  .المدن الفلسطينية
  17/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  القادمة  الحكومة حول الزهار فتح تنتقد تصريحات .11

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لحوار القاهرة األحمدقال عزام  : وليد عوض-رام اهللا 
 غيره وفق أو السلطة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وليس حكومة فالن رإطا أي حكومة تشكل في إن"

، وذلك في رده على ما قاله الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي " الفلسطينياألساسيالقانون 
 أنا: " وقال األحمد."مازن وليست حكومة ابو"لحماس بان الحكومة المرتقبة هي حكومة التوافق الوطني 

 يقول ما يريد أن كل شخص حر في أن" إلى، مشيرا " الغي تفكيرهمأن الناس وال أفواه أغلق أن ال أريد
 ال اعرف أنني إال الزهار هو عضو مجلس تشريعي ومشرع أن غيره وبالرغم من أوسواء كان الزهار 

  ." أم الاألساسي كان مطلعا على القانون إذا
 تصريحات الزهار تتنافى مع روح اتفاق إنحركة فتح، أكد فهمي الزعارير عضو المجلس الثوري لكما 

القاهرة وما يتوجب فعله الجل توطيد اتفاق المصالحة، مشددا أن هذه التصريحات تأتي في سياق 
  .اتهامات ضمنية للحركة من جانب، وتنكرا لالتفاق من جهة أخرى

  17/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  فياض بين فتح وال خالف : اإلفرنجي .12
 كشف الدكتور عبد اهللا اإلفرنجي مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدولية عدم وجود :غزة

خالفات بين حركة فتح والدكتور سالم فياض، مشيرا إلى أن قادة في فتح تريد أن يكون رئيس الوزراء 
محققا من اللجنة المركزية وهو ما رفضه الرئيس بسبب نجاح فياض في بناء المؤسسات الفلسطينية 

  .مصداقية لدى الدول المناحة التي تصرف على المشاريع والبنية التحية
  16/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   بعبوة ناسفة إسرائيليةاستهداف قوة : قلقيلية .13

قالت مصادر إسرائيلية، أن قوة من جنود االحتالل تعرضوا إلطالق عبوة ناسفة أنبوبية لدى : القدس
وحسب إذاعة االحتالل، فإنه  .فاصل العنصري الملتف حول قلقيلية بالضفة المحتلةمرورها بالقرب من ال

  .لم تقع إصابات أو أضرار، مضيفةً أن جنود االحتالل وصلوا للمكان بعد تلقيهم إنذار
  17/5/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  كن اختراقهايم حماس حصلت على شبكة اتصال ال: " اإلسرائيليةستخبارات العسكريةاال" لـوثيقة .14

إن مهربي األسلحة في شبه ) شاباك(قالت وثيقة جديدة لجهاز األمن العام  : زهير أندراوس–الناصرة 
ونتيجة ذلك، أصبحت الوسائل . جزيرة سيناء يعملون عقب الثورة المصرية من دون حسيب أو رقيب

لصواريخ التي يتراوح مداها القتالية التي جرى تهريبها في اآلونة األخيرة إلى قطاع غزة تشمل مئات ا
 كيلومتراً، وألف قذيفة هاون، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وأطناناً من المواد 30 -20بين 

  .عهايالمتفجرة والمواد الخام التي تُستعمل في تصن
وأشارت الوثيقة إلى أنه قبل اندالع الثورة في مصر عملت السلطات هناك على كبح تهريب الوسائل 

قتالية من خالل تنفيذ مشروعات هندسية في منطقة الحدود مع القطاع، مثل مشروع الجدار الفوالذي ال
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الذي تم الشروع في إقامته تحت األرض، غير أن اهتمام مصر بات في الوقت الحالي منصباً على 
  .استقرار السلطة الجديدة

ران تقوم بدور مركزي في عمليات أن إي' يديعوت أحرونوت'وأكد مسؤولون في جهاز الشاباك لصحيفة 
ويبدأ . تهريب األسلحة هذه من أجل تحسين القدرات القتالية لدى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

المسار األساسي لهذه العمليات من إيران ويمر في السودان ومصر وصوالً إلى شبه جزيرة سيناء، ومن 
التهريب في سيناء هم من البدو، إذ تشكل هذه ومعظم الذين يعملون في عمليات . هناك إلى قطاع غزة

  .العمليات بالنسبة إليهم مصدر دخلهم الرئيسي
عالوة على ذلك، نشرت الصحيفة العبرية تقريرا سريا للغاية حول تقديرات الجيش اإلسرائيلي لقوة 

ع وحسب التقرير فإن الحركة سيطرت على جمي. في قطاع غزة) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 
المستشفيات في القطاع، كما أنها قامت بتشغيل أطباء من حركة حماس فقط إلحكام سيطرتها على 

باإلضافة إلى ذلك، سيطرت الحركة بشكل كامل على المدارس في القطاع، وحولت مناهج . المستشفيات
طة مربين التعليم من مدنية إلى إسالمية أصولية، حيث يتعلم الطالب االيديولوجيا الحماسية، بوسا

وزاد التقرير قائال إن الشوارع في القطاع نظيفة ومرتبة، وأن المواطن الفلسطيني . ومعلمين من حماس
  .يشعر باألمان، كما أنه يشعر بأن السلطة مهتمة به جيدا

ووفق التقرير اإلسرائيلي فإن إيران تقوم بتهريب المبالغ الطائلة من األموال إلى القطاع، وبهدف تمويل 
يش الذي تعكف حماس على إقامته، والذي وفق التقرير فإن جيش حماس يتحول يوما بعد يوم إلى الج

جيش نظامي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، وأن الجيش الجديد يبلغ عدد أفراده عشرات آالف 
. في القطاعالمقاتلين المدربين، عالوة على ذلك، فإن إيران تقوم بدفع رواتب الموظفين التابعين لحماس 

كما أن الدعم اإليراني ال يقتصر على الجيش فقط، بل أن إيران تقوم بإمداد عائالت الشهداء باألموال 
لتغطية معيشتها اليومية، األمر الذي يعزز مكانة إيران وحماس في صفوف الشعب الفلسطيني، على حد 

  . وصف التقرير اإلسرائيلي
اضي، فإن حماس تقوم بالتحضير لصناعة عسكرية متطورة وكشف التقرير النقاب عن أنه خالفا للم

للغاية، التي تعتمد على آالف المهندسين الفلسطينيين وأصحاب ألقاب الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء، 
الذين يزورون إيران بشكل منظم، ويتلقون تدريبات في سبل تطوير األسلحة من الناحية التكنولوجية 

ويقول التقرير أيضا أن حركة حماس تقترب كثيرا . ناعات العسكرية الفلسطينيةوإقامة بنية تحتية للص
من المقدرة على إنتاج صواريخ مضادة للدبابات، ومنظومات متطورة ستسبب إلسرائيل آالف الخسائر 
. في األرواح، وهي أكثر خطورة من الصواريخ الموجودة اليوم ومن قذائف الهاون التي تملكها الحركة

فة إلى ذلك، أكد التقرير، أن حركة حماس تقوم بتلغيم المباني السكنية المرتفعة لكي يتم تفجيرها باإلضا
وزاد التقرير قائال إن حركة . في حال دخول جيش االحتالل إلى القطاع، كما يهدد أركان الدولة العبرية

ت إسرائيل على إعادة حماس تخزن أسلحة وعتادا بكميات كبيرة في البيوت الستعمالها فيما إذا أقدم
  .احتالل القطاع

في سياق ذي صلة، قالت مصادر صحافية في تل أبيب إن حماس تسلّمت شبكة اتصاالت صينية متقدمة 
وذكر موقع سكوب . جدا من إيران تشبه بدقتها وتكنولوجيتها المتطورة شبكة اتصاالت حزب اهللا اللبناني

وأمريكية قالت إن الحديث يدور عن شبكة قيادة وسيطرة اإلسرائيلي على االنترنت، إن مصادر غربية 
 مغلقة جدا من الناحية التكنولوجية، وتُمكّن 2يطلق عليها اسم سيلغ وهي من طراز شبكة االتصاالت سي 

المقاتلين من إجراء اتصاالت من دون أي مشاكل، كما أنه ال يمكن اختراق المحادثات التي تجري من 
  .خاللها

ه تمت صناعة هذه الشبكة في الصين، ووفق التقديرات فإن تعديالت وتطويرات أدخلت وقال الموقع ان
وتابعت المصادر قائلة إن . عليها في إيران، كما أن شبكات مماثلة تستعمل من قبل الجيش األمريكي
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عناصر حركة حماس في غزة غير الملمين بالتكنولوجيا الحديثة، يواجهون مشكلة في استخدام هذه 
ة حتى اآلن، ألن الحركة لم تهتم في السابق بالتكنولوجيا المتقدمة وهي تنظيم مغلق ومتخلف على الشبك

لكن يبدو أن نجاحات حزب اهللا في الحرب األخيرة ضد إسرائيل دفعت حماس إلى . عكس حزب اهللا
 أيدي خبراء محاولة مواكبة التطورات التكنولوجية واقتناء الشبكة التي يتم التدرب على استعمالها على

حزب اهللا في البقاع اللبناني.  
اإلسرائيلي، يوفال ديسكين، النقاب عن أن الصواريخ التي ) الشاباك(وكشف رئيس جهاز األمن العام 

تمتلكها حماس تصل إلى مدينة أسدود، وأيضا كريات غات، الواقعتين إلى الشمال من عسقالن، وأنها 
  . القطاعتمكنت من إدخال أسلحة متطورة جدا إلى

وتابع ديسكين، أن العالقات بين حماس وطهران تطورت جدا في اآلونة األخيرة، وقامت إيران بتزويد 
حماس بصواريخ بعيدة المدى، الفتا إلى أن عامل الزمن يلعب لصالح حماس، وأن التهديد على إسرائيل 

لى غرار تجربة حزب ووفق االستخبارات العسكرية فان حماس تسعى لبناء جيش ع. في تنام مستمر
اهللا، وأن التهدئة ستوقف اإلرهاب الفلسطيني لفترة قصيرة، ولكنها ليست الحل لإلرهاب، مشيرا إلى أن 

وزاد أن التوصل إلى سالم مع حماس هو . حماس تسعى إلى خلق ميزان رعب جديد مع الدولة العبرية
  .من رابع المستحيالت

  17/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   سلوفينيا لحثها على االعتراف بالدولة الفلسطينيةإلىوجه شعث يت .15
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية، على رأس وفد .د توجه :رام اهللا

  . جمهورية سلوفينيا لحثها على االعتراف بالدولة الفلسطينيةإلىمن حركة فتح، 
  17/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   فلسطينية تنعى شهداء ذكرى النكبة فصائل .16

أكدت حركة فتح أن شهداء الخامس عشر من أيار قد أدخلوا المنطقة بمنعطف تاريخي جديد، وأثبتوا 
  . حق مقدسإليهاللعالم أن الحق الطبيعي التاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في أرضه والعودة 

 المخيمات الفلسطينية سقطوا أبناءفي لبنان عشرة شهداء من ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
  .  والوطناألرض فلسطين في تلبيتهم لنداء إلىفي انتفاضة الالجئين دفاعا عن حق العودة وعلى الطريق 

 فدا اعتداء قوات االحتالل على مسيرات إحياء ذكرى النكبة، – االتحاد الديمقراطي الفلسطيني وأدان
رارا لسياسة العدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، مؤكدا بأن دمائهم معتبرا ذلك استم

  .الذكية لن تذهب هدرا
  17/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تتصرف كالنعامة وتضع رأسها في الرمال "إسرائيل: "شاؤول موفاز .17

» كديما«ية، الرجل الثاني في حزب قال رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمان:  أسعد تلحمي–الناصرة 
ال تبادر إلى ... إسرائيل تتصرف كالنعامة وتضع رأسها في الرمال «المعارض شاؤول موفاز إن 

) سبتمبر(وحذر من أن تتكرر أحداث األحد في أيلول . »شيء، وهذه معادلة سيئة للغاية في هذا الوقت
لم تكن حاجة النتظار أحداث األحد «فاً انه المقبل في حال لم تطلق إسرائيل مبادرة سياسية، مضي

لنستوعب أن واقع الشرق األوسط يشهد تغيرات جوهرية كبيرة وليست بسيطة، وما حصل هو مقدمة لما 
  . »سيحصل في أيلول المقبل من أحداث قد تداهمنا أمواجاً أمواجاً
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  .ودعا الحكومة إلى االستعداد للسيناريوات المختلفة
  17/5/2011، الحياة، لندن

  
  ضد سوريا و لبنان تتقدم بشكوى لألمم المتحدة "إسرائيل" .18

قدمت البعثة اإلسرائيلية في األمم المتحدة أمس شكوى إلى األمم المتحدة ضد حكومتي سوريا : وكاالت
  .ولبنان

وقالت إسرائيل في الشكوى إلى األمم المتحدة إنها حذرت مسبقا من أحداث خالل إحياء ذكرى النكبة عند 
". سوريا ولبنان لم تفعل شيئا من أجل منع العنف وخرق سيادة إسرائيل واختراق حدودها"حدودها وأن 

  .خالل هذه األحداث" قوات الجيش اإلسرائيلي تصرفت من خالل ضبط النفس"وزعمت في الشكوى أن 
  17/5/2011، المستقبل، بيروت

  
   في الحضيضباألمم المتحدة "سرائيلإ"مكانة : األمم المتحدةب اإلسرائيلية السابقة السفيرة .19

السفيرة اإلسرائيلية السابقة في األمم المتحدة غابرئيال شليف إن مكانة قالت :  برهوم جرايسي-الناصرة 
إسرائيل في األمم المتحدة في الحضيض، وأن هذا المستوى وصلت له بعد بعملية الرصاص المصهور 

  .ضد قطاع غزة
يا بالدولة الفلسطينية لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في اعترافا دول"واضافت شليف إن 

بحد ذاته ليس هدفا فلسطينيا، وإنما هو باعتقادي مرحلة وهدف مرحلي "المقبل ) سبتمبر(ايلول 
تبذل إسرائيل جهدا "، وقالت إن الحل يستوجب أن "للفلسطينيين من أجل الدفع باتجاه انهيارنا بنظر العالم

بلوماسيا وسياسيا إلقناع دول بأن االعتراف األحادي الجانب إذا حصل هو خطوة لن تعود بالفائدة على د
  ".الفلسطينيين وبالتأكيد ستضر بعملية السالم

  17/5/2011، الغد، عمان
  

  " أمر مستحيل"استئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين : دالموسا لجهاز  األسبقالرئيس .20
افرايم " الموساد"قال الرئيس األسبق لجهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية :  جرايسي برهوم-الناصرة 

المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوضع الحالي مستحيلة، ألن حيز المناورة "هليفي، إن 
  ".تقلص وقدرة الرباعية الدولية على التأثير على المفاوضات آخذة بالتقلص

أنه ال يوجد حل في الوضع الحالي، وأن ما حدث خالل العامين األخيرين هو أن ما وأضاف هليفي 
نريده ال يمكن أن يتحقق، إذا ال يمكننا التوصل إلى تسوية دائمة وال يمكن إجراء مفاوضات حول تسوية 

  ".دائمة وتطبيقه ألن الذي سيوقع عن الجانب الفلسطيني ليس هو الذي سينفذ
مكانية الوحيدة القائمة هي إجراء حوار حول اتفاق ليس نهائيا والتشديد على أن اإل"وحسب هليفي فإن 

  ".هذه ليست التسوية النهائية وإنما خطوة على الطريق
  17/5/2011، الغد، عمان

  
   تعلن عن اسفها لقرار ايطاليا رفع تمثيل السلطة الفلسطينية "سرائيلإ" .21

جية االسرائيلي عن ما اسماه باسف اسرائيل لقرار ايطاليا  اعلن الناطق بلسان الخار: نجيب فراج-القدس
رفع تمثيل السلطة الفلسطينية الى بعثة دبلوماسية ورئيسها في مرتبة سفير، وقال ان هذه الخطوة غير 

  .مفيدة بحسب اعتقاده
  16/5/2011، القدس، فلسطين
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  "رائيلسإ"أمبال أمريكان تعلن استئناف امدادات غاز شرق المتوسط الى  شركة .22
قالت شركة أمبال أمريكان اسرائيل يوم االثنين ان إمدادات الغاز التي تحصل عليها اسرائيل : رويترز

  .من شركة غاز شرق المتوسط قد استؤنفت
وقالت الشركة ان غاز شرق المتوسط أخطرت بأن امدادات الغاز االولية ستكون أقل من المتعاقد عليه 

  .ها الى االحجام المتعاقد عليهالكنها سترتفع تدريجيا للوصول ب
  17/5/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  لمكافحة صواريخ غزة" التشجير األمني" يشرع بتطبيق خطّة اإلسرائيلي الجيش .23

بدأ الجيش الصهيوني بصورة عملية بتطبيق خطّة واسعة النطاق لزرع أشجار كبيرة حول مدن وقرى 
 السيما الخطوط والطرق الرئيسية المحاذية للجدار الفاصل غالف غزة لحجب الرؤية عن تلك المناطق؛

  .مع قطاع غزة، لمنع تصويب إطالق الصواريخ الفلسطينية ضد الدبابات الصهيونية
 كم لكل 1 كلم من األشجار، بمعدل 12وقد بلغت الخطة ذروتها هذه األيام، حيث تشمل حماية وتغطية 

 عاماً 60ي الجيش الصهيوني بأن خطة التشجير نجحت قبل منطقة، زعمت أوساط في القيادة الجنوبية ف
  .على الحدود السورية، آملةً في نجاحها في حماية سكان الجنوب

  16/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تشيع شهداء مسيرة العودةا في لبنان وسوريالالجئينمخيمات  .24
عبد الكافي ، وخالد الغربي، وقاسم. سقاسم  نقالً عن مراسليها 17/5/2011األخبار، بيروت، نشرت 
 شهداء، هم عماد أبو 3 شيع  في جنوب لبنانمخيم عين الحلوة، أن رامح حمية، وآمال خليلو ،الصمد
 عاماً من مخيم المية 28(ومحمد أبو شليح )  عاما20ً(عبد الرحمن سعيد صبحي و، ) عاما18ً(شقرا 
ينيين أن تبدأ المراسم من ساحة الشهداء في صيدا تأكيداً قوى وطنية لبنانية تمنّت على الفلسط). ومية
، لكن قراراً فلسطينياً قضى بحصر مراسم التشييع التي شارك فيها النائب "شراكة الدم ووحدة المصير"لـ

  .السابق أسامة سعد، داخل المخيم وسط إضراب عام وإقفال للمؤسسات التجارية والتربوية
ن هناك أكثر من سبب لجعل البداوي ونهر البارد مشلولين قبل ظهر أمس، أما في مخيمات الشمال فقد كا

، لم يذهب "مسيرة العودة إلى فلسطين" اإلرهاق الذي أصاب آالف أهالي الذين شاركوا في إلىفإضافة 
الطالب إلى مدارسهم وال العمال إلى أشغالهم، التزم المخيم بيوم الحداد الوطني فأغلقت جميع المدارس 

  . سسات أبوابها، ورفعت الرايات السوداء في معظم شوارع المخيمينوالمؤ
قبل  ) عاما17ً( البص توافد الناس بكثافة للمشاركة في تشييع الشهيد الفتى محمود محمد سالم إلى مخيمو

في محيط المنزل المتواضع، غلبت أصوات .  منزل أسرتهإلىأن يجوب أزقة المخيم مودعاً، وصوالً 
  .ز الرصاص الغاضب على الزغاريد والتهاني التي انهالت على والدته أماني سالمالنحيب وأزي

خليل أحمد محمد سقط عند تخوم . أما في بعلبك، فقد أبى مخيم الجليل إال أن يشارك بدماء أحد أبنائه
د وكان جثمان محم. سقط برصاصتين أصابتا ابن الواحد والعشرين ربيعاً. أرضه التي رحل إليها بعينيه

قد وصل فجر أمس إلى مستشفى بعلبك الحكومي، حيث نقل من ثم إلى منزل ذويه في دورس عند 
  .المدخل الجنوبي لبعلبك، ومن هناك شيع إلى مثواه األخير

 في  الفلسطينيشعبالجماهير  أن 16/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأضافت 
ة العودة الذين سقطوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي، خالل مسيرة مخيم اليرموك شيعت شهداء مسير

وانطلق موكب تشييع الشهداء قيس أبو الهيجاء، وعبيدة زغموت، وبشار  .سلمية قرب الحدود السورية
الشهابي، من مستوصف الشهيد محمد ممدوح في القنيطرة متجهاً إلى مخيم اليرموك، يتقدمه عدد كبير 

لفلسطينية والسياسية والفعاليات والشخصيات الوطنية والنقابية من كافة المخيمات من ممثلي الفصائل ا
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ووصل موكب التشييع إلى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، حيث ووريت  .ةالفلسطينية في سوري
  .الجثامين الثرى

  
  حداد في الضفة وغزة بعد يوم الشهداء .25

سطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، حداداً سادت أجواء الحزن األراضي الفل: القدس المحتلة
وشيع الفلسطينيون في مسيرات تشييع رمزية . على أرواح شهداء مسيرات العودة في ذكرى النكبة

ونكست األعالم الفلسطينية على  .شهداء مسيرات العودة، على الحدود الفلسطينية مع سوريا ولبنان
وعلّق العمل ساعتين، فيما عم اإلضراب التجاري في الضفة وغزة الوزارات والمقار الحكومية الرسمية، 

  .استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع مشترك لها في غزة
  17/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  جرائم االحتالل بحق المتظاهرين سلمياًتدين ثالث مؤسسات حقوقية : غزة .26

 قية جرائم االحتالل بحق المتظاهرين سلمياً في قطاع أدانت ثالث مؤسسات حقو:محمد المدهون -غزة 
نحن نرفض وندين "وقال المركز الفلسطيني والميزان والضمير لحقوق اإلنسان في بيانات منفصلة . غزة

، مشيرةً جميعها "بأشد العبارات الممكنة، استخدام القوة والسالح في مواجهة التعبيرات الفلسطينية السلمية
  ."قتل والعنف المسلح بحق المتظاهرين هي جرائم ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادمأعمال ال"إلى أن 

  17/5/2011األخبار، بيروت، 
  

  إصابة حفيدي في مارون الراس لن تثنيني عن النضال لتحقيق حلم العودة:  المصريمنيب .27
لسطين،  المهندس منيب رشيد المصري، رئيس منتدى فاألعمالاستنكر رجل :  كمال زكارنة-عمان 

االعتداءات اإلسرائيلية والبطش الذي تعرض له المتظاهرون الفلسطينيون في مسيراتهم السلمية على 
 16الحدود اللبنانية والسورية، وسائر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وما نتج عن ذلك من وقوع 

 األميركيةي الجامعة الطالب ف)  عاما22(شهيداً ومئات الجرحى من بينهم حفيده منيب ربيح المصري 
  . بجراح بالغة في مارون الراس على الحدود اللبنانيةأصيبفي بيروت الذي 

 إن:  الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وقالألهالي بالتعازي أمسوتقدم المصري في بيان له 
نضال من  على الوإصراري حفيدي وزمالئه من طلبة الجامعة في المسيرة لن تثنيني عن عزمي إصابة

 1967 الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وإقامةاجل تحقيق حلم العودة 
وسأسعى بكل طاقتي للحفاظ على المصالحة وعلى الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل . وعاصمتها القدس

  ..تحقيق المشروع الوطني
  17/5/2011الدستور، عمان، 

  
  ن في مسيرة العودة رغم حملة التهديد والترويع اإلسرائيلية يشاركو48 الـ فلسطينيو .28

األحد منعت قوات الجيش وشرطة االحتالل اإلسرائيلي : فلسطين المحتلة/ األعلى الجليل /برعم الهجرة
مكان "إلى  من الوصول 48 المحتلة عام األرضالمواطنين الفلسطينيين في داخل   كبيرة منحشوداً

تلبية لدعوة "  ذكرى النكبة الفلسطينية الثالثة والستينإلحياء نشطاء فلسطينيون هاإليالمظاهرة التي دعا 
  . المتاخمة لقرية مارون الراس اللبنانية"افيفيم"بالقرب من مستوطنة إحياؤها مسيرة العودة، وقد تقرر 

 إلىمثلث  شرطة االحتالل العديد من الحافالت التي كانت في طريقها من منطقتي النقب والأوقفتوقد 
 من األعلى منطقة الجليل إلى منهم، ومنعت من تمكن من الوصول  المحتلة، واعتقلت عدداًاألرضشمال 

عالم ورفعوا األ" قرية برعم " اللبنانية، فتظاهروا في مدخللألراضي الحدود المتاخمة إلىالوصول 
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فهم هاجمتهم قوات كبيرة من  هتاوإثناء، األسرىالفلسطينية وهتفوا لفلسطين والعودة والقدس ولحرية 
  .الوحدات الخاصة لحرس الحدود اإلسرائيلي بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وغاز الخردل

  17/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   للنكبة63  مكاسب ورسائل من الذكرى الـحزمة .29
 الحاشد العربياإلحياء  إن اإلسرائيلي الكنيست في العربي قال جمال زحالقة النائب :فكرى عابدين

والمميز للذكرى الثالثة والستين للنكبة يحقق عدة مكاسب للقضية الفلسطينية ويبعث بحزمة رسائل إلى 
 /في أيلول قبل اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة الدولي والمجتمع "إسرائيل"الواليات المتحدة و

  ." للقضية الفلسطينيةالعربيسب هو استعادة العمق أكبر مك"ن إ زحالقة للشروق  وقال.سبتمبر المقبل
اإلحياء الحاشد لذكرى النكبة يبعث " مصطفى الصواف إن هذا الفلسطيني السياسيبدوره، قال الخبير 

العودة حق مقدس لن يتنازل عنه الشعب "بحزمة رسائل إلى واشنطن وتل أبيب واألمم المتحدة، أولها أن 
والرسالة  ."شطب هذا الحق ستبوء بالفشل لوجود إرادة شعبية حقيقية، وأن كل محاوالت الفلسطيني

  ."وهى إلسرائيل فتقول إن نهايتكم اقتربت "الثانية
  16/5/2011الشروق، القاهرة، 

  
   يافاإلى العاشرة تبث مقابلة مع فلسطيني تسلل عبر حدود الجوالن القناة .30

 مع الجئ أجرتهاسرائيلي الليلة مقابلة خاصة  بثت القناة العاشرة من التلفزيون اإل:القدس المحتلة
 .أجداده رأس يافا، مسقط إلى عبر حدود الجوالن وتمكن من الوصول ة من سوريأمسفلسطيني تسلل 

وبعد إجراء المقابلة قام الفلسطيني ويدعى حسن حجازي بتسليم نفسه للسلطات اإلسرائيلية بواسطة 
  .مراسل القناة العاشرة تسفي يحزقيلي

  17/5/2011، لألنباء ة قدس نتوكال
  

  األحد من المشاركين في مسيرات ا مواطن118اعتقال :  المحتلةالقدس .31
الفلسطيني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي " األسير" أفاد تقرير حقوقي صادر عن نادي :القدس المحتلة

مس في مدينة القدس  من المشاركين في المسيرات التي نُظمت باألاًاعتقلت مائة وثمانية عشر مواطن
، المستند على 16/5وأكد التقرير الذي نُشر يوم اإلثنين . المحتلة، إلحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة

إفادات المحامين والهيئات القانونية المطلعة، أن المعتقلين تعرضوا لالعتداء والضرب المبرح على أيدي 
  .ى المحاكمة القضائية خالل الفترة المقبلةوحدات خاصة، ومن المتوقع أن تتم إحالتهم إل

  16/5/2011قدس برس، 
  

  مركز حقوقي يدين لجوء أمن السلطة إلى القوة لتفريق مسيرة إلحياء النكبة: الخليل .32
يدين فض "، قال فيه إنه 16/5بياناً، يوم اإلثنين " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" أصدر :الخليل

 للنكبة بالقوة، في محافظة الخليل يوم أمس، 63ظاهرة سلمية في ذكرى الـ أجهزة األمن الفلسطينية لت
  ".ومنع نشطاء منظمات حقوق اإلنسان من العمل، ومصادرة مواد خاصة بعملهم

  16/5/2011قدس برس، 
  

   يفرج عن أحد قدامى األسرى الفلسطينيين في غزةاالحتالل .33



  

  

 
 

  

            17 ص                                    2147:         العدد       17/5/2011 الثالثاء :التاريخ

عن أحد قدامى األسرى الفلسطينيين من  ،16/5ين أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم االثن: غزة
وقال شهود عيان إن إدارة  .قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من تأخير اإلفراج عنه بحجة األعياد اليهودية

، من سكان بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، ) عاما39(السجون أفرجت عن األسير عاطف عطا حسان 
  .عاماً 18بعدما أمضى مدة اعتقاله البالغة 

  16/5/2011قدس برس، 
  

  وضع خطة لمواجهة الممارسات اإلسرائيلية المتوقع أن تتكررب  فياض حكومةيطالب زكارنة .34
طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة وضع :  وليد عوض-رام اهللا 

 سوف أنها أعلنتلشكر للبنوك التي  ا تتكرر مقدماًأنخطة لمواجهة الممارسات اإلسرائيلية المتوقع 
 في معالجة قضية الشيكات المرتجعة األسرعتصرف سلف للموظفين وكذلك سلطة النقد التي كانت 

للموظفين مع البنوك ومجموعة االتصاالت وشركات الكهرباء ومصلحة المياه والسائقين والمؤجرين 
  .ة الصعبةماركت وكل من ساعد الموظف خالل هذه الفتر  السوبروأصحاب

  17/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   غزية توازي قوة االحتالل التدميريةعقول .35
 اختلفت نظرة الطالب الغزي أحمد وزمالئه تجاه الحريق والدمار الحاصل في مئات : رشا بركة-غزة

المنازل في قطاع غزة، فلم يكن ليبعث في نفوسهم الحزن والبكاء على األطالل، بل تفطنت عقولهم 
  .وقلوبهم لحجم الحريق الذي تضررت به معظم المباني أكثر من تضررها بالقصف

هذه اللفتة من أحمد وأقرانه ألهمتهم التفكير في كيفية منع تضرر المباني بالحريق في حال أي قصف، 
بدأت التجربة مع األقران الثالثة بدراسة  .فكانت فكرة تطوير خرسانة الباطون لتصبح مقاومة للحريق

مواد التي من الممكن أن يتم إدخالها في الباطون داخل السوق، واختاروا ما يمكن أن يساعدهم في ال
 6هذه المواد لمدة  وخلصت تجربة الباحثين الثالثة إلى أنه بعد حرق الباطون المضافة إليه .نجاح الفكرة

قى مشروع وال .من قوته ومواصفاته% 84ـ ، فإن الباطون احتفظ ب600ساعات وبدرجة حرارة 
الباحثين إعجاب الكثير من الجهات المحلية والدولية، وحصل على المركز األول على مستوى الوطن 

  . في مؤتمرات بالواليات المتحدة األمريكيةالعربي كأفضل مشروع تخرج، وتم تدويله مؤخراً
وبهذا  ".وم لالنفجارباطون مقا"ويفكر الثالثة بتطوير المشروع من عدة نواحي، أبرزها البحث عن ايجاد 

توازي عقول طلبة العلم الغزيين التي تحاول تطوير الخرسانة لحماية المنازل من قوة صواريخ 
في عدوانها على غزة، محاوالت االحتالل لتطوير فكرة القبة الحديدية العتراض صواريخ " إسرائيل"

  .المقاومة المحلية
 شارك في معرض خاص باللقاء  هندسياًعاً مشرو40 من ويعد مشروع تطوير الخرسانة، واحداً

رواد .. مبدعي اليوم"التكنولوجي الهندسي الخامس الذي افتتحته الجامعة اإلسالمية االثنين، بعنوان 
  .ووصف رئيس الجامعة اإلسالمية كمالين شعث مشاريع الطلبة باإلبداعية ".المستقبل

  16/5/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  من األسر الفلسطينية لديها جهاز حاسوب% 49 :معطيات .36
 بمناسبة 17/5 يستدل من تقرير أصدره جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، اليوم الثالثاء :رام اهللا

اليوم العالمي لمجتمع المعلومات، أن أسرة واحدة من أسرتين في األرض الفلسطينية لديها جهاز 
  .ها القط فضائي وهاتف نقالحاسوب، وأن معظم األسر الفلسطينية لدي
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، بواقع 2010 من األسر لديها جهاز حاسوب في العام %48.8وأفادت معطيات التقرير الرسمي بأن 
 في قطاع غزة، أما بخصوص االتصال باإلنترنت، فقد بينت %46.6 في الضفة الغربية، و49.9%

وأظهرت  .2010نترنت في العام  من األسر في األرض الفلسطينية لديها اتصال باإل%29.1النتائج أن 
، وتتعادل النسبة بين 2010 من األسر في األرض الفلسطينية لديها القط فضائي في العام %91أن 

 من األسر لديها هاتف نقال في تلك الفترة، مقارنة %93.8وأشارت إلى أن . الضفة الغربية وقطاع غزة
؛ كان أكثر من نصف 2009 أنه في العام وأشارت بيانات اإلحصاء إلى .2004 في العام %72.8مع 

في حين أشارت إلى .  سنوات فأكثر في األرض الفلسطينية يستخدمون الحاسوب10األفراد ممن يبلغون 
  .أن حوالي ثلث األفراد يستخدمون اإلنترنت في األرض الفلسطينية في تلك الفترة، في الضفة الغربية

ه، أن أحدث تقديراته حول البحث والتطوير في األرض من جهة أخرى؛ ذكر جهاز اإلحصاء، في تقرير
 وباحثة،  باحثا2.512ًَ، تفيد بأن عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير بلغ 2009الفلسطينية للعام 

 من إجمالي أنشطة البحث والتطوير، وقد بلغ قيمة اإلنفاق على %66وأن الدراسات شكلت ما نسبته 
  .2009دوالر أميركي في العام  مليون 45.5البحث والتطوير 

  17/5/2011قدس برس، 
  

  أن االتحاد األوروبي قادر على إرساء السالميعتقدون من الفلسطينيين % 75 :استطالع .37
من الفلسطينيين أن باستطاعة االتّحاد األوروبي أن يساعد في إرساء السالم % 75 يعتقد :رام اهللا

الفلسطينيين بأن على االتحاد األوروبي لعب دور أكبر في واالستقرار في المنطقة، كما يزيد إيمان 
تعزيز الديمقراطية، وذلك وفق نتائج استطالع الرأي الثالث على التوالي من سلسلة استطالعات رأي 

من المستطلعة آراؤهم أن بلدهم استفاد من سياسات االتحاد % 79ويعتقد  .يجريها االتحاد كّل ستّة أشهر
العالقات مع االتحاد األوروبي بالجيدة أو الجيدة جداً بينما يخالفهم الرأي % 85األوروبي، ووصف 

وأشار االستطالع إلى تغير وجهات نظر الفلسطينيين لالتّحاد األوروبي إيجابياً، حيث أشار إلى %. 12
% 77من المستطلعين على أن االتحاد يمول مشاريع تنموية في فلسطين، في حين يوافق % 83موافقة 

ال يعرفون االتحاد % 43وأشار االستطالع إلى أن . على أن االتحاد يساعد في تعزيز الديمقراطية
  .من المستطلعين أنّهم يعرفونه جيداً% 46األوروبي جيداً، في حين يشعر 

 شخص من عامة الشعب الفلسطيني كجزء من مسح االنطباعات عن االتحاد 400واستجوب االستطالع 
وهذه النتائج جزء من مشروع  .ُأجري في بلدان الدول الشريكة لالتحاد األوروبياألوروبي و

استطالعات الرأي والبحوث الذي يموله االتحاد األوروبي، ويندرج في إطار البرنامج اإلقليمي لإلعالم 
  .2010-2007واالتصال لآللية األوروبية للجوار والشراكة للفترة بين 

  16/5/2011، )وفا(الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات 
  

  بدء مفاوضات منع االزدواج الضريبي بين األردن والسلطة الفلسطينية .38
 موسى الموازرة أمس أعضاء الوفد  األردني التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:عمان

االزدواج الضريبي الفلسطيني الذي يزور األردن حالياً بهدف إجراء مباحثات الوصول إلى اتفاقية لمنع 
 الموازرة استعداد الدائرة لتقديم الدعم الممكن لإلدارة الضريبية في السلطة الوطنية  وأبدى.بين البلدين

الفلسطينية بما يساعدها في تحسن أدائها وتطوير مستواها وكذلك بإجراء هذه المباحثات بهدف الوصول 
 على الدخل وتشجيع "المالي"نع التهرب الضريبي إلى اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي بين البلدين لم

التجارة البينية عن طريق تشجيع انتقال السلع والبضائع وتحرير التجارة من خالل زيادة ربح التجار 
والمستوردين وتسهيل انتقال رؤوس األموال وزيادة حجم االستثمارات والتخفيف على التجار في البلدين 



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2147:         العدد       17/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 مشروع اتفاقية تجنب االزدواج ومنع التهرب الضريبي وتستمر حتى وتجري مباحثات حول. الشقيقين
  .نهاية األسبوع الجاري وسيتم بحث كافة التفاصيل المتعلقة باالتفاقية

  17/5/2011الدستور، عمان، 
  
  

  القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع في المنطقة: عبداهللا الثاني الملك .39
ملك عبداهللا الثاني أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر الـصراع          أكد ال :  فايق حجازين  - بترا   -واشنطن  

في المنطقة، وأن حلها على أساس استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قيام الدولة               
، هو مفتاح معالجة مختلف جوانب الصراع العربي اإلسـرائيلي،          1967الفلسطينية المستقلة على حدود     

  .لمشكالت التي تواجه الشرق األوسطوحل العديد من ا
وأشار، في جلسة حوارية مع عدد من القيادات اإلعالمية والفكرية والسياسية فـي الواليـات المتحـدة                 
األميركية في معهد بروكنجز أمس االثنين، إلى ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لجهوده الستئناف عملية              

  .أساس حل الدولتينالسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على 
ووصف المصالحة الفلسطينية بالخطوة المهمة لتوحيد الصف الفلسطيني وترتيب أوضاعه الداخلية، بمـا             

  .يسهم في تحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء مستقبل أفضل له
 17/5/2011، الدستور، عمان

  
  حلية المياه أردني إسرائيلي أميركي إلنشاء محطة لتتعاون .40

ان مشروعا إلقامة محطة تحلية مياه جوفية مالحة، سيدشـن فـي            " الغد" علمت   : تغريد الرشق  -عمان  
 - إسـرائيلي  -مـشروع أميركـي   "المقبل، وهوثمرة لـ    ) يوليو(الجامعة الهاشمية بالزرقاء بحلول تموز      

ألميركيـة وبـن غوريـون      لتحلية المياه، وينفذ بالتعاون بين جامعات الهاشـمية وكـوالرادو ا          " أردني
  .اإلسرائيلية

، وبناء على طلب    )الناتو( بتمويل من حلف شمال األطلسي       1/1/2009المشروع كان بدئ العمل به في       
  .من جامعة كوالرادو، ويهدف الى تحلية مياه جوفية مالحة في األردن واسرائيل

موسـى  .  الجامعة الهاشـمية د    واقر الخبير والباحث في مجال تحلية المياه والمسؤول عن المشروع في          
/ الجانب األردني في هذا المشروع تمثله وزارة الميـاه        "بوجود المشروع، لكنه قال ان      " الغد"محسن لـ   

سلطة المياه، وهي الجهة التي تعمل على بناء محطة التحلية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وان الجامعة                
  ".تغطي فقط الجزء العلمي والبحثي في المشروع

االسرائيلية، مقابلة صحافية مع طالب دكتوراة اردني يدرس        " جيروسالم بوست "الى ذلك، نشرت صحيفة     
، وصفته الصحيفة بانه اول طالب دكتوراة اردني يدرس         "تحلية المياه "في جامعة بن غوريون، تخصص      

   !في اسرائيل
 2007صل الى اسـرائيل العـام       وكان هذا الطالب تخرج في الجامعة الهاشمية بدرجة البكالوريوس، وو         

لدراسات " زوكربيرغ"لينخرط في برنامج لمدة عام في مركز النقب للدراسات البيئية، ثم انتقل الى معهد               
  .المياه في جامعة بن غوريون إلكمال دراساته العليا

  17/5/2011، الغد، عمان
  

   تدين االعتداء على مسيرة العودة أردنيةأحزاب وطنية .41
 دان حزب جبهة العمل اإلسالمي، في بيان صدر عنه أمـس، اعتـداء قـوات الـدرك                  -الغد  –عمان  

ممن يرتدون المالبس المدنية على المواطنين والمتضامنين بإطالق النار والقنابـل الغازيـة             " شركائها"و



  

  

 
 

  

            20 ص                                    2147:         العدد       17/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 أيار الذي نفذ مـساء      15واستخدام كل أشكال العنف، بحق األبرياء العزل، خالل اعتصام حركة شباب            
  .داألح

إلى ذلك دانت اللجنة الشعبية إلحياء ذكرى النكبة ما أقدمت عليه قوى أمنية من قمع لمتظاهرين شـباب                  
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس      .وإصابة العديد منهم والمتضامنين معهم في منطقة الكرامة أول من أمس          

ي طريقهم إلى الحدود للتأكيد     أن المصابين خرجوا بشكل عفوي يحملون األعالم األردنية والفلسطينية وف         
  .على حق العودة ورفض الوطن البديل

 أيار، واستهداف وسائل اإلعالم مـساء       15ودان حزب الوحدة الشعبية فض قوات األمن اعتصام شباب          
األحد عند ساحة الجندي المجهول، معتبرا أن ذلك السلوك يدحض كل أقوال الحكومة عـن التوجهـات                 

  .لرأي والتعبير وحق التجمع السلمياإلصالحية، وصون حرية ا
" البلطجية"وقال الحزب في بيان صدر عن المكتب السياسي أمس إنه تابع ما جرى من قيام قوات األمن و                 

 للنكبة الفلسطينية فـي منطقـة       63الذين استقدمتهم، باالعتداء على المشاركين في فاعلية إحياء الذكرى          
ة اللحظة السياسية الراهنة التي تتطلب عدم التصدي أو عرقلـة           الكرامة، معتبرا أن ذلك ال ينسجم وطبيع      

فعاليات التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني في يوم نكبته، بخاصة وأن النشاط جاء لـرفض الـوطن              
  .البديل والتمسك بحق العودة

 فلـسطين   للنكبة الفلسطينية فـي 63ووجه الحزب التحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا إحياء للذكرى   
وجنوب لبنان والجوالن، مؤكدا أن قضية الالجئين وحق العودة، ستبقى جوهر الصراع مـع المـشروع                

  .الصهيوني
وقال الحزب الشيوعي إن ذكرى النكبة الثالثة والستين جاءت هذا العام في أجواء إيجابية حيث تم إغالق                 

  .ية فلسطينيةملف االنقسام الفلسطيني وبدء العمل الجاد في تحقيق وحدة وطن
وأضاف الحزب في بيان له، ان الجماهير الفلسطينية والعربية انطلقت إلحياء الذكرى فـي ظـل هـذه                  
. األجواء مقرونة باستمرار حراك جماهيري واسع من أجل الحرية والتغيير في العديد من البلدان العربية              

دة اسـتمرار الـتالحم النـضالي بـين         وأشار إلى أن الفعاليات الشعبية التضامنية االردنية انطلقت، مؤك        
  .الشعبين الشقيقين

  17/5/2011، الغد، عمان
  

   احترام القوانين واألعراف الدولية"إسرائيل" يدعو الى إلزام ليمانس الرئيس .42
ودعا خـالل    . تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس، تداعيات ما حصل أمس األول سياسياً وأمنياً            

إلزام إسرائيل إحترام القـوانين     "يات المتحدة األميركية في لبنان مورا كونيللي، إلى         استقباله سفيرة الوال  
اإلعتداء اإلجرامي ضد المـدنيين األبريـاء العـزل فـي           "، مجدداً إدانته    "والمواثيق واالعراف الدولية  

  ".الجنوب
ي المقابل علـى    مجلس األمن والواليات المتحدة بمحاسبتها وردعها عن أعمال كهذه وحضها ف          "وطالب  

  ".اإلنخراط بعملية جدية واسعة إليجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق األوسط
 17/5/2011،المستقبل، بيروت

  
  مسؤولية أحداث الجنوب" اليونيفيل"الجيش و تحمل " اللبنانيةالقوات" .43

نطـوان  النائـب أ " القوات اللبنانية"عضو كتلة ، أن بيروت من  17/5/2011،  السياسة، الكويـت   ذكرت
زهرا أسف لسقوط قتلى وجرحى من بين الذين احتشدوا في بلدة مارون الراس الحدودية في ذكرى يوم                  

والجيش اللبناني مسؤولية السماح للمتظاهرين بالوصـول       " اليونيفيل"محمالً قوات   , أول من أمس  , النكبة
  .اإلسرائيلية-إلى الشريط الفاصل على الحدود اللبنانية
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على أنه ليس مقبوالً السماح لهؤالء باقتحام الخط األزرق وبلوغ الشريط الشائك            " ياسةالس"¯وشدد زهرا ل  
, ألن أحداً ال ينسى طبيعة إسرائيل العدوانيـة       , إلثبات ماذا ستكون ردة الفعل اإلسرائيلية     , تحت أية ذريعة  

  .في محاولة إلنقاذ فرقاء آخرين يعيشون اليوم أزمة داخلية
والجيش اللبناني إقناع المتظاهرين بأن التعبير عن الـرأي         " اليونيفيل"ضاً على   ورأى زهرا أنه كان مفتر    

  .ال يكون بمحاولة اقتحام الشريط مع عدو ال يتورع عن إطالق النار على الناس العزل
هل كان األخوة الذين تظاهروا يأملون القيام بما لم تبادر إليه الدول العربية مجتمعة منذ أكثر من                 : "وسأل
  ." وهل كان باعتقادهم أن تحل القضية الفلسطينية وعودة الالجئين إلى ديارهم بتظاهرة، سنةستين

الحدود اللبنانية بـدت يـوم      "رأت أن    "القوات اللبنانية "أن   ،   17/5/2011، بيروت   الجمهورية وأضافت
ـ          ) أمس األول (أمس   رى التـي   سائبة ومشرعة على شتى االحتماالت الدموية، في خضم التحوالت الكب

ودعت الدولة إلـى    ". تشهدها المنطقة والمترافقة مع صحوة الشباب العربي التواق للتحرر والديمقراطية         
 ومنع أي طرف كان من العبث بأمن الجنوب واللبنانيين، بما يـؤدي إلـى               1701فرض تطبيق القرار    "

 تمـوز   12، وفي   )أمس األول (استدراج ردود فعل عسكرية ال تحمد عقباها على غرار ما حصل أمس             
2006."   

 
  مارون الراسفي  "يوم العودة"العتداءات اإلسرائيلية على مسيرة إستنكار واسع ل: لبنان .44

       يوم النكبة أضحى يوم العودة بامتياز على تخوم الكيـان الغاصـب،            "رأى الرئيس العماد إميل لحود أن
ـ               سطينيو الـشتات واألرض    وخصوصا في لبنان وسوريا كما في الداخل الفلـسطيني، حيـث سـطّر فل

المحاصرة أو المحتلة في فلسطين بالدم ملحمة الوحدة والصمود في وجه مغتصب األرض والكرامة منذ               
أكثر من ستة عقود من الزمن، كما أثبتوا أن قضية العرب المركزية األولى كانـت وال تـزال قـضية                    

  ".فلسطين
 المركزية في فلسطين واستعداده لبذل الغـالي      تمسكه بقضيته "وبارك الرئيس سليم الحص للشعب العربي       

أمة تتشبث بحقوقها الوطنية واإلنسانية على النحو الذي كان هـي أمـة             "، مؤكدا أن    "والنفيس في سبيلها  
  ".لقد كان يوم النكبة هذا العام يوما تاريخيا حقا. خالدة بإذن اهللا ال تموت

، أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل تكرس همجية هذا         النائب سليمان فرنجية  " المرده"واعتبر رئيس تيار    
العدو واستمرارا النتهاكه حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي المطالب بموقف واضح ومسؤول حيـال مـا               

  ".حدث
بعدما استعاد الشعب الفلسطيني وحدته المبنية على حـوار وطنـي           "وأشار النائب مروان حماده إلى أن       

هو اليوم يستعيد بوصلة نضاله وجهاده الحقيقيين ضد إسرائيل، مـسقطا جـدار             عميق واستراتيجي، ها    
الخوف وجدرانا من الموروثات المتقادمة مع تقادم كثير من األنظمة التي نـصبت نفـسها وليـة علـى                   

  ".مصالحه
أن هذا العدوان جريمة إرهابيـة يعاقـب عليهـا          "وأشار مفتي الجمهورية الشيح محمد رشيد قباني إلى         

قانون الدولي، وتضع مجلس األمن والمجتمع الدولي أمام مـسؤولياته ليـضع حـدا لهـذه الغطرسـة                  ال
  ".الصهيونية المتمادية بارتكابها للمجازر البشرية بحق اإلنسانية منذ احتاللها ألرض فلسطين

أثبتوا أن قضية فلسطين وحلم     "رزية الشيخ نعيم حسن، إلى أن الشباب العربي         ولفت شيخ عقل الطائفة الد    
ـ  "العودة لألرض المحتلة لم ولن يموت      الصمت الدولي المريـب إزاء الجريمـة اإلسـرائيلية         "، منددا ب

  ? ".المرتكبة على الحدود مع لبنان وفي الجوالن وفي داخل فلسطين
 17/5/2011، بيروت الجمهورية

  
  بعد محاوالت إقتحام السفارة اإلسرائيلية  شخصا 168ى عل المصرية تقبض األمنأجهزة  .45
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ألقت أجهزة األمن بالجيزة باالشتراك مع        : عبدالحميد محمد –ليلي مصطفي    - من حسام زايد     -القاهرة  
  ,  وقد حاول المتظاهرون اقتحام الـسفارة أكثـر مـن مـرة             .  شخصا  168 القوات المسلحة القبض علي   

قبل أن تتدخل القوات المسلحة وتطلق الطلقات التحذيريـة والقنابـل المـسيلة              شتبكوا مع قوات األمن   وا
وذلك بعدما تزايد عـددهم بـصورة       . للدموع  في محاولة لتفريقهم  ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة          

 والجيش حدثت   وعندما رفض المتظاهرون االنصياع لتوجيهات األمن     , كبيرة لنحو خمسة آالف متظاهر    
وأعلنـت وزارة   . وثمـاني سـيارات   , اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن تحطيم واجهة عمارة السفارة        

  . مصابا353 الصحة عن أن أعداد المصابين في تلك األحداث المؤسفة وصلت إلي
 17/5/2011، األهرام، القاهرة

  
  "إسرائيل"ـولة بمحافظة شمال سيناء تنفى استئناف تصدير الغاز لؤمس مصادر .46

نفت مصادر مسئولة بمحافظة شمال سيناء ما تردد عن استئناف تـصدير الغـاز إلسـرائيل، وقالـت                  
المصادر، إن محطة الغاز التى تعرضت للتفجير غرب العريش بمنطقة السبيل ما تـزال بحاجـة إلـى                  

ر، أن ضخ الغاز    وأكدت المصاد  .المزيد من الوقت إلصالحها ولم يتم االنتهاء من عمليات اإلصالح بعد          
  .عبر الخط العربى أو الخط المؤدى إلى إسرائيل لم يتم حتى اآلن

كما نفى مصدر من شركة جاسكو المشغلة للخط أن تكون عمليات الضخ بدأت نظرا الستمرار إصـالح                 
  .كانت قناة فضائية عربية أعلنت أمس، أن مصر استأنفت ضخ الغاز إلى إسرائيل حيث .العطل

 17/5/2011، اليوم السابع
 

  لمخابرات المصرية توجه ضربة جديدة للموساد اإلسرائيلىا : السابعاليوم" .47
، المـصرية   "روت مـى  "كشفت التحقيقات التى أجرتها المخابرات العامة وهيئة األمن القومى مع شركة            

ولية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت أن الشركة كانت واجهة لتمرير المكالمات الد            
  .2010عبر شبكة االنترنت، لداخل مصر خالل عام 

وأكدت التحقيقات أن الشركة بدأت نشاطها فى تمرير المكالمات الدولية داخل مصر وخارجها باسـتخدام               
، بأماكن مختلفة علـى مـستوى الجمهوريـة،         2007شبكة اإلنترنت واألقمار الصناعية اإلسرائيلية منذ       

مصرى الجنسية، المتهم األول فى القضية،    " زياد أحمد متولى ركبة   "يدعى  والمسئول عن إداراتها مواطن     
  . مصرى الجنسية-المتهم الثانى" باسم أحمد البدوى سليمان"يعاونه 

مع األقمار الـصناعية    " إرسال واستقبال "وحسبما أكدت التحقيقات، فإن المتهم قام بتركيب محطة اتصال          
لى لتمرير المكالمات الدولية هناك، باإلضافة لتركيـب هوائيـات          بدول أخرى الستقال اإلنترنت اإلسرائي    

ذات مواصفات محددة لتقوية وتضخيم قوة إشارة التردد الالسلكى ثنائية التوجه وإرسال واستقبال لشبكات              
المحمول المصرية لتركيبها باألماكن المحجوب عنها االتصاالت الالسلكية، وجمع معلومات عن الـنظم             

ركبة أعلى سطح أحد العقارات، وتركيب برج إلحدى شركات المحمول بمدينة رفح، حيـث              الالسلكية الم 
  .أرسل له المتهم األول معلومات حول الترددات التى تعمل عليها تلك النظم الالسلكية

 17/5/2011، اليوم السابع
 

  مصدر المشاكل في الشرق األوسط" إسرائيل ":أردوغان .48
ي رجب طيب أردوغان اإلثنـين بإصـرار الكيـان اإلسـرائيلي علـى         ندد رئيس الوزراء الترك   : أنقرة

ونقلت وسـائل إعـالم تركيـة عـن          .السياسات العنيفة، مؤكدا أن هذا الكيان العقبة األولى أمام السالم         
الفلسطينيين أجبروا مجـدداً    "أردوغان قوله اليوم في كلمة أمام المؤتمر العام التحاد الغرف التجارية إن             

 فلسطينياً أمس وأصيب المئات برصـاص جـيش         20واستشهد   ".ذكرى النكبة بالدم والدموع   على إحياء   
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االحتالل اإلسرائيلي في مارون الرأس بجنوب لبنان وفي مرتفعات الجوالن الـسورية المحتلـة وفـي                
  .63األراضي الفلسطينية خالل إحيائهم ذكرى النكبة الـ

ت العنفية، وحتى رفعها إلى مستوى القرصنة من خالل         إصرار إسرائيل على السياسا   "وقال أردوغان إن    
، في إشارة إلى هجوم إسرائيل الدموي على قافلة         "استهداف سفن في البحر المتوسط، ال شك يثير مخاوفنا        

ووصف رئيس الحكومة التركي إسـرائيل بأنهـا المـصدر           .2010أسطول الحرية اإلنساني نهاية مايو      
تشكل العقبة الرئيسية أمام الـسالم      " إسرائيل"يفاً أن المشاكل التي تسببها      الرئيسي للمشاكل اإلقليمية، مض   

  .في الشرق األوسط
 17/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
   تشدد إجراءات تأمين مكتب شركة العال اإلسرائيلية بمطار القاهرةمصر .49

 بتشديد إجـراءات تـأمين   ، االثنين امس،قامت سلطات األمن المصرية بمطار القاهرة:  د ب أ   -القاهرة  
مكتب شركة طيران العال اإلسرائيلية لمنع أية محاوالت الستهدافه بعد المظاهرات التي حاولت اقتحـام               

  .مقر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة الليلة الماضية
  ساعة مـع عمـل     24تم وضع حراسة أمنية مشددة حول المكتب طوال         ': وقالت مصادر أمنية بالمطار   

كردونات في الطرق المؤدية إليه وزيادة التواجد األمني في المناطق القريبة منه وفحص المترددين على               
  .'هذه المناطق مع توسيع دائرة االشتباه

 17/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  في ذكرى النكبة  الخليجي يدين االعتداء اإلسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيينالتعاون .50
” اإلسرائيلي“أدان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أمس، االعتداء           : )ب.ف  .أ  (

الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة، في ذكرى النكبة، ما               
” إسـرائيل “ك أمن   التظاهرات لم تنته  “وقال إن   . أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من الشباب األبرياء          

وناشد األمين العام األمم المتحدة واللجنـة الرباعيـة         . ”وما كان ينبغي مواجهتها بهذه الوحشية المفرطة      
  . لوقف انتهاكاتها” إسرائيل“الدولية التدخل الفوري والضغط على 

  17/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   أحد مبشرات تحرير القدس"رائيلإس" مع يينفلسطينالتالحم :  لمقاومة التطبيعيةإمارات لجنة .51
أن مبشرات التالحم بـين     ” اإلسرائيلي“أكد بيان للجنة اإلمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو          : دبي

أبناء الشعب الفلسطيني تقول لعالمنا العربي يكفينا خالفات وصراعات لم يستفد منها إال العدو اليهـودي                
 الحكومات العربية بشعوبها الثائرة، فصال وجـال فـساداً إثـر            بعد أن صفت له الساحة في ظل انشغال       

كما أكد البيان أنه آن األوان لتتحول تلك الثورات العربية الداخلية إلى إعصار شبابي هادر يحطـم             . فساد
وجود الكيان الصهيوني الجاثم على صدر أمتينا العربية واإلسالمية ويزيحه مـن جغرافيـا الخريطـة                

  . د الوئام والسالم المنطقة العربية والعالم بأسرهالعربية حتى يسو
  17/5/2011، الخليج، الشارقة

 
  بعد هذه الثورات سيكون النصر قريبا لالقصى:  الوطني لطلبة الكويتاالتحاد .52

االنتفاضـة  « نظم االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، مساء أول من امـس، يـوم    :فراس نايف 
، في مبنى االتحاد في الخالدية، بحضور النائب وليد الطبطبائي، والداعية احمد            »نيالثالثة للشعب الفلسطي  

  .القطان، وعضو هيئة علماء فلسطين في الخارج ابراهيم المهنا، واألمين العام للحركة السلفية فهيد الميلم
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ونها جزء من عقيدة    القضية الفلسطينية دائما في قلوبنا، ولن ننساها، ك       «وقال النائب وليد الطبطبائي، ان      
يسقط النظام الـسوري    «، متمنيا أن    »سقوط االنظمة هي بادرة خير لتحرير االقصى      «، مبينا أن    »المسلم

  .»ايضا، كونه حاميا لدولة الصهاينة
بعـد هـذه    «، متفائال أنـه     »هذا هو يوم الشعب العربي المسلم والبد ان يتحرك        «واضاف الطبطبائي أن    

فالنصر لن يأتي اال    ..  ، داعيا الشعوب الى عدم انتظار االنظمة      »ا لالقصى الثورات سيكون النصر قريب   
  .»بايدي الشعوب

نتشرف بأن نكون مناصرين الخواننا     «من جانبه، قال رئيس اتحاد الوطني لطلبة الجامعة محمد العتيبي،           
  .»في فلسطين، ونحيي االنتفاضة الثالثة في الكويت

، معبـرا عـن فخـره       » اعزنا باالسالم، فاذا ابتغينا بغيره اذلنـا اهللا        اهللا«وقال الداعية احمد القطان، ان      
وتفـاءل   .»االقصى هو القلب، ونحن الضلوع التي تحميه      «بالشباب الذين يدافعون عن وطنهم، مبينا أن        

الدين االسالمي سينتصر، النه دين خـاتم       «القطان بالنصر القريب لالمة العربية واالسالمية، مؤكدا بأن         
  .»ياء محمد عليه الصالة والسالماالنب

 17/5/2011، الراي، الكويت
  

   حماس ع بسبب المصالحة مالسلطةفرض عقوبات على ل توقيعات : األمريكيالكونغرس .53
في الكـونغرس األمريكـي وصـول رئـيس وزراء          " إسرائيل"استبق محبو    : حنان البدري  -واشنطن  

يعات على مشروع قرار يتوقع أن يصدر خـالل أيـام            بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بجمع توق      "إسرائيل"
قليلة، ينص على فرض عقوبات على الفلسطينيين إذا ما استمروا في جهودهم للحصول على اعتـراف                

  .بدولتهم، وإذا استمرت السلطة في مصالحتها مع حركة حماس
ي ستيني هوير على    ونص مشروع القرار الذي تبناه كل من النائب الجمهوري إيريك كانتور والديمقراط           

حث اإلدارة األمريكية على قطع مساعداتها للسلطة الفلسطينية حتى تتراجع األخيرة عن اتفاقية المصالحة              
  .مع حماس

أو " إسرائيل"كما يؤكد مشروع القرار أن أي محاوالت فلسطينية لتفادي الدخول في محادثات مباشرة مع               
من شـأنه   " إسرائيل"فلسطينية قبيل التوصل التفاقيات مع      محاولة السعي للحصول على اعتراف بالدولة ال      

  .أن يؤذي العالقات األمريكية  الفلسطينية
ويعتبر مشروع القرار أن السلطة الفلسطينية أبرمت مصالحة مع حماس بشروط غير واضحة ما يجعـل                

منـع تقـديم    األمور غير واضحة، ومن شأن هذه المصالحة أن تكون خرقاً للقوانين األمريكيـة التـي ت               
  .مساعدات لحكومات تضم أشخاصاً ينتمون لحماس كوزراء في الحكومة الفلسطينية 

17/5/2011، الخليج، الشارقة  
  

  " إسرائيل"دمشق حرضت فلسطينيين على عبور الحدود لـ: واشنطن .54
القتل الوحشي للمتظـاهرين الفلـسطينيين فـي        " إسرائيل"ـبررت واشنطن، أمس، ل   :  وكاالت -عواصم  
بأقصى درجـات   " األطراف كافة إلى التحلي      ت، ودع "الحق في الدفاع عن نفسها    " النكبة، بدعوى    ذكرى

  .، وانتقد سوريا التي قال إنها تشجع المتظاهرين في الجوالن"ضبط النفس
نحن نأسف لـسقوط أرواح بـشرية ونتجـه         "وقال غاي كارني المتحدث باسم البيت األبيض للصحافيين         

تملك مثل الدول كافة، الحق في منع       " إسرائيل"إن  "وأضاف  ". تلى والجرحى وأقاربهم  بأفكارنا إلى أسر الق   
وتابع ". وعلى جيرانها تقع مسؤولية منع مثل هذه األنشطة       . محاوالت اجتياز حدودها بشكل غير شرعي     

تعارض بشدة  "وقال المتحدث إن واشنطن     " ندعو األطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس        "
مثـل هـذا    "، معتبـراً أن     "خل الحكومة السورية من خالل الحث على التظاهرات في هضبة الجوالن          تد
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يبدو لنا بديهياً أن األمر يتعلق بمحاولة لصرف األنظار عن القمع الشديد            "وأضاف  ". السلوك غير مقبول  
  ".الذي تمارسه الحكومة السورية على شعبها

17/5/2011، الخليج، الشارقة  
  

 من مفوضة إلى ممثليةرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها إيطاليا ت .55
أكد الرئيس اإليطالي جورج ليو نابوليتانو في مؤتمر صحفي مـشترك           :  وفا – أسامة العيسة    -بيت لحم   

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس االثنين عن دعم بالده للسلطة الوطنية في جهودها من أجـل                 
  . وإنهاء الصراع العربي اإلسرائيليإحالل السالم

وأعلن عن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في ايطاليا من مفوضة إلى ممثلية، يكون رئيس الممثلية برتبة                
  .سفير

دولة فلسطينية مستقلة   "والشعب الفلسطيني، من اجل خلق      " إسرائيل"وقال نحن ملتزمون ببناء السالم بين       
ولتين، ونأمل أن تكون األشهر القادمة خصبة إلطالق عملية التفاوض من           إلى جانب إسرائيل وفق حل الد     

  ."اجل الوصول إلى اتفاق سالم، ولكن يجب أال ننتظر إلى سبتمبر حتى نعيد الحوار بين األطراف
يجب اإلصغاء إلى البيانات التي أصدرها الرئيس عباس، والتي تتناول قـضية            "وأضاف الرئيس الضيف    

  ."الحكومة الفلسطينية الملتزمة ببرنامج الرئيسالمصالحة وتشكيل 
أن الحكومة الجديدة يحفظ فيها الرئيس عباس اختصاصه بالقيام بالمفاوضات، وتتحرك وفق مبادئ             "وتابع  

  ."اللجنة الرباعية، وهذه ضمانة لمن يريد التفاوض وقيام دولة فلسطينية مستقلة
17/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،   

  
  لمجتمع الدولي من االعتداء اإلسرائيلي على مسيرات الالجئين في ذكرى النكبةمواقف ا .56

وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتينـي      ، أن    وكاالت  نقالً عن  ،17/5/2011،  الخليج، الشارقة ذكرت  
فـي  اإليطالية عنه قوله    " آكي"ونقلت وكالة أنباء    ". في الوجود غير قابل للتفاوض    " إسرائيل"إن حق   "قال  

في الوجود  " إسرائيل"ما يحدث يعني أنه ما زال علينا جميعاً التمسك بمبدأ أن حق             "تصريحات تلفزيونية   
إننا نريد السالم مع الفلسطينيين وليس مع أولئك الذين ينادون          "وقال  ". والتمتع باألمن غير قابل للتفاوض    

  ".مع حماس"، وبشكل خاص "إسرائيل"بتدمير 
تفادياً ألعمـال  " ضبط النفس"والعرب على " اإلسرائيليين"مم المتحدة بان كي مون     وحض األمين العام لأل   

وأضاف المتحدث مارتين نيسيركي في بيان أن كـي         . عنف جديدة، كما أعلن متحدث باسم األمم المتحدة       
 من"وأشار إلى أن انتهاك الحدود جاء        .مون أعرب عن تأييده للجهود الجديدة إلطالق مفاوضات التسوية        

األمين العام يشعر بالقلق الشديد ألن عدداً ال يستهان به من األشخاص قتلوا             "وتابع أن   ". الجانب السوري 
  .أو جرحوا
 كرسـتيال جورجيفـا   ، أن أشرف الهور، نقالً عن مراسلها   17/5/2011،  القدس العربي، لندن   وأضافت

  . جراء مقتل المتظاهرينمفوضة االتحاد األوروبي للشؤون اإلنسانية عبرت يوم أمس عن أسفها
" قلقها العميق "وزارة الخارجية الفرنسية أعربت عن      ، أن   باريس من   ،17/5/2011،   الحياة، لندن  وأفادت

، داعية إلى االتصال    "األطراف كافة الى ضبط النفس وتجنب االستفزازات       "داعية  هذه إزاء أعمال العنف  
  . المنطقةفي) اليونيفيل(والتنسيق مع قوات األمم المتحدة 

المفوض العام لألونروا فيليبو غرانـدي، شـجب         أن   ،17/5/2011،   الحياة الجديدة، رام اهللا    وجاء في 
عمليات القتل التي طالت الالجئين الفلسطينيين في لبنـان ومرتفعـات الجـوالن المحتلـة واألراضـي                 

  .حياء ذكرى النكبةإالفلسطينية المحتلة في 
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، فانني ال أزال أتـابع بقلـق        )األونروا(بصفتي مفوضا عاما لوكالة     : "وجاء في تصريح اصدره غراندي    
وانني اعزز الـدعوات التـي طالبـت كافـة          . الوضع الذي يواجهه األشخاص الذين نقوم على خدمتهم       

  ".األطراف التحلي بضبط النفس ولضمان عدم تعرض المدنيين للقتل أو االصابة
  

   المفرط للقوة ضد متظاهرين "سرائيلإ" استخدام مم المتحدة في لبنان يدينالممثل الخاص لأل .57
االستخدام غير المتكافئ للقوة المفرطة من قبل       "دان الممثل الخاص لالمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز          

وقال بعد لقائه رئيس الحكومـة المكلـف        ". الجيش االسرائيلي ضد المتظاهرين الذين بدوا غير مسلحين       
  ".ي عدد القتلى وانني ادين ذلكلقد اذهلن: "نجيب ميقاتي

، "احداث األمس الخطيرة التي أخذت طابعاً دموياً في موازاة منطقة الخـط األزرق            "ولفت وليامز الى ان     
مذكراً بمـا   ". 2006) اغسطس(هي األعنف منذ وقف األعمال القتالية بين لبنان واسرائيل في شهر آب             

 االسـرائيلي ال    -من ان الوضع القائم في الصراع العربي         "قاله االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون       
 اسرائيلي عادل وشامل يضمن كرامة الجميع وامـنهم         -يمكن ان يستمر وال يوجد بديل من سالم عربي          

  ".بخاصة الالجئين الفلسطينيين
17/5/2011، الحياة، لندن  

  
  ك االلماني مليون يورو بين الشؤون الفلسطينية والبن7.5مذكرة تفاهم بقيمة  .58

لماني للتنمية لتنفيذ وتطوير    وقعت دائرة الشؤون الفلسطينية امس مذكرة تفاهم مع البنك األ         : بترا –عمان  
برنامج محلي ضمن مشروع تحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المـضيفة              

  .مليون يورو 7,5قيمتها 
لدائرة وجيه عزايزة ومديرة فرع البنك في االردن بتينا تونكل الى           وتهدف المذكرة التي وقعها مدير عام ا      

بناء وتوسيع واعادة تأهيل البنية االجتماعية واالقتصادية، من خالل وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين                
  ).االونروا(الفلسطينيين 

17/5/2011، الدستور، عمان  
 

  !مسألة فطريةذاإليمان  .59
ولماذا؟ كارل ماركس من جهته، وصف ...  أم ال؟ من أو ماذا تعبدهل أنت مؤمن": دايلي مايل"ن الـع

، فاعتبر أن الديانات تعلم الناس ، أما ريتشارد داوكينز الذي كان ملحداً"أفيون الشعوب"الدين بأنه 
  .، لكن هناك دراسات تشير إلى أن إيماننا مسألة فطرية"االكتفاء بعدم فهم العالم"

ى ثقافات عالمية مختلفة أن الديانة هي مسألة فطرية لإلنسان، خاصة بينت األبحاث التي أجريت عل
وبينت الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية على مدى ثالث سنوات وشملت . األطفال منهم

وقال .  دراسة مختلفة من الصين، وبولندا، والواليات المتحدة، أن معظم تلك الثقافات آمنت باآلخرة40
اسة األستاذ روجيه تريغ إن األوالد كانت لديهم قابلية كبيرة للتقوى، كما رأى الكثيرون أن هناك معد الدر

  . من الحياة"غاية" أو "عبرة"
، حيث إنهم عندما سئلوا عما "قوى خارقة"أما األطفال ما دون الخمس سنوات فهم يعتقدون إن لإلنسان 

األوالد بعمر الثالث سنوات إن األم واهللا يعرفان ما إذا كانت أمهاتهم يعلمن محتوى علبة مقفلة، قال 
وأشار تريغ إلى . بداخلها، بينما األطفال بعمر األربع سنوات بدأوا يفهمون أن أمهاتهم ال يعلمن كل شيء

إذا كان هناك أمر راسخ في طبيعتنا البشرية، فقد يكون للتصدي له تأثير على اإلنسان يمنعه من "أنه 
  ."األساسيةتغذية اهتماماته 

  16/5/2011فير، بيروت، الس
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  تعيش أحداثاً عاصفة وتاريخية في يوم النكبة" إسرائيل" .60

التي فوجئت بموجبها أجهزة المخابرات عمـا       " الغفلة"سقوط القتلى والجرحى ال يقل خطورة عن حالة         
  حصل

مـة وصـوالً إلـى     التقديرات تجزم بصورة مؤكدة إلى أن نموذج األمس هو المتبع خالل الفتـرة القاد             
  سبتمبر

عاشت الساحتان السياسية   : إعداد قسم الترجمات العبرية في مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية         
واألمنية الصهيونية أجواء عاصفة بفعل األحداث التي شهدها إحياء يوم النكبة، داخل فلسطين وخارجها،              

  .ألوساط العاملةمما استرعى حالة من اإلستنفار لدى مختلف األجهزة وا
  تطورات ميدانية متالحقة

في منطقة جبل المكبر، مما أدى      " إسرائيليين"فقد قام سائق فلسطيني من مدينة كفر قاسم بدهس شرطيين           
، أسفر عـن    "تل أبيب "إلصابتهم بجروح طفيفة، وتمكن من الفرار، كما وقع حادث دهس آخر في مدينة              

ون فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة على حرس الحـدود          آخرين، وقام محتج   17مقتل صهيوني وجرح    
  )موقع الشرطة اإلسرائيلية. (في حي سلوان في القدس

  سياسية" هستيريا"
مصممة علـى حمايـة   " إسرائيل"إن : وعقب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على أحداث األمس بالقول        

ي بأقصى درجة من ضبط النفس مع اإلصرار        حدودها وسيادتها، وقد أصدر تعليماته لقوات األمن بالتحل       
على منع اختراق الحدود، آمالً أن يعود الهدوء والنظام إلى نصابهما قريباً، زاعماً أن تصادف فعاليـات                 

، بـل أن قـادة      1967إحياء ذكرى النكبة مع ذكرى تأسيس إسرائيل يؤكد أن النزاع ليس على حـدود               
  )القناة العبرية الثانية. (1948ن أن الصراع يعود إلى عام الفعاليات ال يقرون بوجود إسرائيل، ويرو

ـ   " يوفال شتاينتس "وقد وصف وزير المالية      افتعله بشار األسد لـصرف     " استفزاز"أحداث مجدل شمس ب
األنظار عن المشاكل الداخلية في سوريا، وما يقترفه من مذابح، زاعماً أن من ال يتردد في قتل المئـات                   

  )موقع روتر اإلخباري. (ى إرسالهم الجتياز الحدود مع تعريض حياتهم للخطرمن مواطنيه، ال يخش
الجيش اإلسرائيلي باستخدام كل ما     " موشيه متالون "وطالب عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية األمن        

إن التعامـل مـع عـشرات       : لديه من قوة لردع المتظاهرين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود، قـائالً           
  ". بشكل من الضعف والعجز من شأنه أن يجر آالف وعشرات اآلالف في المرة القادمةاألشخاص 

بأنه يجـب أن يمـنح الجـيش        " ميخائيل بن آري  "من جانبه، صرح عضو الكنيست من االتحاد الوطني         
اإلسرائيلي كل تقدير بسبب استخدامه القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ألنه ال يجـوز أن تكـون حـدود            

مستباحة، وعلى كل ُأم في سوريا أن تعلم أن كل إنسان يحاول التسلل إليها، فـإن حياتـه فـي                    إسرائيل  
وأن يعلموا أن أي تـصرف      , خطر، مطالباً الجنود اإلسرائيليين بأن يطلقوا النار بكثافة على المتظاهرين         

  .غير ذلك من شأنه أن يجر مظاهرات مليونية مستقبالً
أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على       " ليئة نسيه " شئون المواطنة    في ذات السياق، صرحت نائب وزير     

, ويتمتعوا بجنسية إسرائيلية من جهـة أخـرى       , مشاركة فلسطيني الداخل في مثل هذه المناسبة من جهة        
القنـاة الـسابعة    . مطالبة الحكومة بأن تضرب بيد من حديد على يد هؤالء، وتسحب جنـسيتهم فـوراً              

  للمستوطنين
  تخبارية ثقيلةمفاجأة اس

وقد أكد محللون إسرائيليون أن الجيش اإلسرائيلي فوجئ من اقتحام عشرات الشبان للسياج الحدودي في               
الجوالن، ولم يستعد لمثل هذه الفعاليات، بعد تركيزه على المناطق الفلسطينية وداخل إسـرائيل، حيـث                

ات السورية للفـت األنظـار عمـا        أن ما جرى جاء بتشجيع السلط     " رون بن يشاي  "رجح الخبير األمني    
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يحدث داخلها من احتجاجات، زاعماً أنها سمحت بنقل المتظاهرين بالحافالت إلى المنطقة الحدودية فـي               
الجوالن، ألنه ال أحد في سوريا بمقدوره اختراق السياج الحدودي دون ضوء أخـضر مـن الـسلطات،         

إن انعدام االستقرار في سوريا يعني انعدامه       رابطاً بين ما جرى وتصريحات رامي مخلوف لتي قال فيها           
  .في إسرائيل
أزمته إلى إسـرائيل بوسـائل      " بتصدير"رغم تقدير الجيش قبل أسابيع أن يقوم النظام السوري          : وأضاف

مختلفة منها العسكرية، لكنه فوجئ من اختراق السياج الحدودي، ولم يعزز القوات المرابطة هنـاك، ألن                
ت األكثر هدوء في العقود األخيرة، متوقعاً أن ما حدث قد يكون مقدمة لشهر أيلول               الحدود مع سوريا كان   

  )موقع تيك ديبكا األمني. (المقبل عشية التصويت على االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
ـ                 ات في سياق متصل، زعم مصدر أمني إسرائيلي كبير إن الجهات األمنية المختصة لم تفاجـأ بالمواجه

التي وقعت في منطقة مجدل شمس، وكانت على علم بأن آالف الفلسطينيين قد يحـاولون التـسلل إلـى                   
هضبة الجوالن، حيث تم توزيع الذخيرة المعدة لتفريق المظاهرات على الجنود هناك، ولكـن ال يمكـن                 

  . كيلومترا220ًاالنتشار على امتداد حدود يبلغ طولها 
هات قد تستمر، على الرغم من أنه توجد لسوريا ولبنان مصلحة في تهدئة             وأعرب عن اعتقاده بأن المواج    

األوضاع، وعدم حدوث مواجهات حدودية، لكن من المتوقع أن تستمر المسيرات باتجـاه الحـدود مـع                 
  . إسرائيل كلما اقترب شهر سبتمبر أيلول المقبل، وقد يكون ذلك في أي جبهة

الغربية على مستوى من العنف لم يسبق له مثيل منذ فتـرة            انطوت المواجهات في الضفة     : ومضى يقول 
. طويلة، مؤكداً أن الفلسطينيين الذين تسللوا عبر الحدود السورية تلقوا الضوء األخضر مـن الـسلطات               

  )موقع قضايا مركزية(
وأكدت وزارة الخارجية أن الجيش السوري يسيطر على المعابر الحدودية مع إسرائيل، ولذلك لم يكـن                

  )موقع الخارجية اإلسرائيلية. (كان المتظاهرين االقتراب من السياج الحدودي دون معرفته، أو موافقتهبإم
كما حمل الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي حكومتي سوريا ولبنان المسؤولية عما حدث، معلناً أن الجيش               

  )يليموقع الجيش اإلسرائ. (سيواصل العمل على منع حوادث تسلل في مختلف المناطق
جلسة لتقييم األوضاع األمنيـة فـي       " بني غانتس "وقد ترأس رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي         

أعقاب األحداث التي شهدتها الحدود الشمالية، وأصدر تعليماته إلى القوات المرابطة على امتداد الحـدود               
قى حالة التأهب على ما هي فـي        باالستعداد لمواجهة كافة االحتماالت، وإبداء اليقظة والحذر، حيث ستب        

وحدات الجيش على الحدود الشمالية ومناطق الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة خالل األيام القليلـة                
  ) موقع الجيش اإلسرائيلي. (القادمة

 جبهات شماالً وجنوباً، في     3أوساط عسكرية أخرى ذكرت أن هناك فشالً وقع فيه الجيش اإلسرائيلي في             
ي يوم النكبة، ومن بينهم سوريون وعناصر حزب اهللا، وحدوث عمليات تسلل في منـاطق               وقف متظاهر 

مجدل شمس في الجوالن، مارون الراس في لبنان، وهناك بدأ المتظاهرون بتدمير معدات وأجهزة              : ثالث
  . تابعة له، معبر إيريز في قطاع غزة، حيث دمر المتظاهرون منشآت خاصة بالمعبر

 جدية واألخطر للغاية وقع في الجوالن، حيث رفـع المتظـاهرون أعالمـاً سـورية                لكن التسلل األكثر  
القناصة والمروحيات التي فتحت النيران في محاولة لوقف تـدفق          " متأخراً"وفلسطينية، واستخدم الجيش    

منطقة عسكرية مغلقة، وحظر علـى الـشرطة        " مجدل شمس "المتظاهرين من سوريا، وتم اإلعالن عن       
  . دخولهااإلسرائيلية
  اتهام وجيه

إن فشل الحكومة والجيش اإلسرائيليين يتزايد على ضوء أن الرجل المقرب للغاية من الـرئيس               : وقالت
السوري بشار األسد، وهو رامي مخلوف، هدد بأنه في حال لم يتوقف التأييـد األمريكـي واألوروبـي                  

  :  لديهالالنتفاضة ضد األسد، ستعمل دمشق على تطبيق خيارين إستراتيجيين
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  ". إسرائيل" شن حرب ضد  .1
.  إرسال شحنات سالح للضفة الغربية وعرب إسرائيل، ليستخدمونها في عمليـات ضـد إسـرائيل                .2
  )المنتدى الصهيوني للمخابرات(

وكان من الواضح من تلك التهديدات أن دمشق تخطط لحدث ما يوم النكبة لتشتت الرأي العام عما يدور                  
ا يعني أحد اإلخفاقات العسكرية واإلستخباراتية اإلسرائيلية الكبرى فـي الـسنوات            من أحداث داخلها، م   

، فـي   23/5األخيرة، ما يتطلب استعداداً مكثفاً سيستمر في األيام العشرة القادمة، على األقل حتى يـوم                
كنها ستحاول  أعقاب التقديرات اإلستخباراتية التي تقول أن الفلسطينيين لن يكتفوا بتظاهرات يوم األحد، ل            

حـول  " باراك أوباما"التظاهر ورفع حدة االضطرابات طيلة األسبوع القادم أيضاً، تحسباً لخطاب الرئيس            
  .عالقات الواليات المتحدة األمريكية مع العالم اإلسالمي في أعقاب اغتيال أسامة بن الدن

إلسرائيلية عرضت تقديرات عـشية     ويزداد اإلخفاق اإلسرائيلي إذا علمنا أن المصادر السياسية واألمنية ا         
األحداث مفادها بأن التظاهرات واالضطرابات ستكون محدودة في حجمها ألن قوات األمن الفلـسطينية              
وجيوش األردن ومصر ولبنان ستمنع انتقالها نحو إسرائيل، غير أن ما حصل يحمل حـافزاً لالنتـشار                 

  . تي تعرضها المصادر السياسيةوالتفاقم، أكبر بكثير من صورة ضبط النفس والتماسك ال
  عدم االستعداد

وطبقاً لهذا التقدير اإلستخباراتي، فإن نوايا الفلسطينيين هي زيادة حدة التظاهرات، سـواء فـي الـضفة                 
الغربية أو بين عرب إسرائيل إلى المستوى الذي يجبر القوات العسكرية والشرطية اإلسرائيلية على فتح               

  )القناة العبرية الثانية. (سقوط الكثير من الضحاياالذخيرة الحية، للتسبب في 
  : ومما يرجح فرضية أن ما حصل في الجوالن تم بتشجيع من السلطات السورية بضعة أسباب

يجري الحديث عن مئات ركضوا باتجاه السياج، وعشرات قاموا بتدميره عملياًً، وهؤالء علموا جيداً               -1
دون إلى سوريا، ولو فعلوا شيئاً ال يتناغم مع رغبة الـسلطات،            قبل بدء الركض نحو السياج، أنهم سيعو      

  . فسيتحملون العقوبة
، "إسرائيل"التصريحات التي أطلقها ابن خال بشار األسد، وهدد بشكل علني بعدم تحقيق استقرار في                -2

ـ            ات القمع  لسياس" أحد المهندسين الرئيسيين  "وما حدث هو تطبيق تام لهذا التهديد الذي أطلقه من وصف ب
  . الصلبة لالنتفاضة ضد النظام

، أنه لـم يحلـل بـشكل صـحيح المعلومـات            "مجتمع االستخبارات اإلسرائيلي  "ولذلك، فإن ما وقع فيه      
، قائد المنطقة الجنوبية السابق، ورئيس      "تسفيكا فوغل "اإلستخباراتية التي وصلته، وفقاً لرأي وهذا العميد        

وم، ألن ضباط المخابرات اإلسرائيلية لم ينجحوا فـي فهـم طبيعـة             وحدة اإلنقاذ في هضبة الجوالن الي     
الصراع الدائر هذه األيام على الساحة السياسية بيننا وبين الفلسطينيين، ألن أحدهم لو فهم ذلك، لكانـت                 

  .االستعدادات لشهر سبتمبر في ذروتها، ولكانت األعين يقظة على ما يدور في الجبهة الشمالية
 أحدهم ينجح في خرق الحدود اإلسرائيلية ال تزعج فقط من الناحية األمنيـة، لكنهـا                حقيقة أن : وأضاف

، وكـل   "في حالة سبات  "مزعجة من الناحية السياسية أيضاً، ألن المستوى السياسي اإلسرائيلي بدا وكأنه            
داداً أساسـياً   في سبتمبر لم يتحول إلى خطوة عملية، ولم نشهد حشداً حقيقياً واستع           " تسونامي"ما يقال عن    

  . في دوائر المستويات العليا والسفلى للمؤسسة األمنية والسياسية في إسرائيل
  )العسكرية" بمحانيه"مجلة (

  16/5/2011، 2254التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
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  "إسرائيلي"إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو مشروع  .61
  سعيد العامرية. د

 بطلب إلـى األمـم المتحـدة        2011أيلول  /لطة الفلسطينية بأنها ستتقدم في شهر سبتمبر      إن ما تعلنه الس   
وليس فلسطينياً،  ” إسرائيلي“ هو مشروع    1967لالعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران         

 منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد      “ باستصدار قرار    1974ويذكرنا بما جرى سنة     
من كتاب األسـتاذ هيكـل      ) 15(من مؤتمر القمة العربية، حسب ما جاء في الصفحة          ” للشعب الفلسطيني 

، وبالتالي تحويل القضية الفلسطينية من قضية عربية إلـى قـضية قطريـة فلـسطينية،                )قرأ ميكافيللي (
 بإبرام اتفاقيات   واالستفراد بالشعب الفلسطيني الموجود على أرض فلسطين، بعد أن قام الكيان الصهيوني           

سالم مع الدول المحيطة بفلسطين التاريخية التي كانت الضفة الغربية وقطاع غزة أمانة لـديها بموجـب         
 وبموجب هذا القرار تم     1967 وأضاعت هذه الدول األمانة سنة ،      1951قرار من الجامعة العربية سنة ،     

ة ومنع المناضلين والمجاهدين العرب     إخالء مسؤولية هذه الدول من استرجاع قطاع غزة والضفة الغربي         
من االنطالق من هذه الدول المجاورة لفلسطين لمحاربة العدو الصهيوني، بعد أن وقعـت هـذه الـدول                  

هي دولة  ” إسرائيل“وعلى كل المفاوضين الفلسطينين الشرفاء أن يعرفوا أن          .اتفاقيات سالم مع هذا العدو    
شبر واحد من أرض فلسطين، وليس لها أي شرعية أو سـند            أمر واقع وليس لها الحق في السيادة على         

قانوني، وأن كل االتفاقيات الفلسطينية والعربية مع هذا الكيان الصهيوني هي اتفاقيـات باطلـة شـرعاً                 
  :وقانوناً لألسباب اآلتية

  :بطالن االتفاقيات وفقاً ألحكام القانون الدولي
اتفاق دولـي   “ الخاصة بقانون المعاهدات، المعاهدة بأنها       ،1969عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام        

، وترتيباً علـى    ”يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر، ويخضع للقانون الدولي، سواء في وثيقة واحدة أو أكثر              
وقد استقرت قواعد القـانون الـدولي       . ذلك فإن أية اتفاقية دولية يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي            

  .لشروط الالزمة لصحة التعاقدات الدولية هي أهلية التعاقد والرضا ومشروعية موضوع التعاقدعلى أن ا
  أهلية التعاقد: أوالً

إبرام االتفاقيات الدولية مظهر من مظاهر سيادة الدولة والسيادة في القانون الدولي مرتبطـة بالـشرعية                
فإن سيادته على اإلقليم العربي الفلـسطيني       ارتباطاً وثيقاً، وحيث إن الكيان الصهيوني كيان غير شرعي          

 كانت للدولة العثمانية وال يمكـن أن تكـون          1917منعدمة، ألن السيادة على أرض فلسطين وحتى عام         
وريثاً شرعياً للدولة العثمانية في السيادة على اإلقليم العربي الفلسطيني، فلذلك فإن السيادة على              ” إسرائيل“

تها الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى هي لألمة العربية الممتدة من            األراضي العربية التي خسر   
المحيط إلى الخليج وهي كل ال يتجزأ، ولذلك فإن السيادة القانونية على أرض اإلقليم العربي الفلـسطيني                 

قـى  هي لألمة العربية جميعها، وال بد لصحة أي اتفاق حول السيادة على أرض فلسطين العربيـة أن يل                 
موافقة أغلبية الشعب العربي، وإذا تم أي تنازل عن أي شبر من أرض العرب في فلسطين دون موافقـة                   
أغلبية الشعب العربي الذي يقطن اآلن في األرض العربية الممتدة من المحيط إلى الخلـيج، فـإن هـذا                   

وافق الشعب العربي الفلسطيني    التنازل واالتفاق يعد اتفاقاً باطالً بطالناً مطلقاً حتى ولو تحقق المستحيل و           
  .بماليينه على هذا التنازل

  الرضا: ثانياً
إن االتفاقيات بشكل عام ال تنعقد صحيحة إال بتوافر الرضا التام ألطراف االتفاقية ووجود الرغبة الحرة                

                باطلة، وقد   لديها بااللتزام بهذه االتفاقية، أما إذا عاب الرضا غلط أو غش أو إكراه فإن هذه االتفاقية تعد 
نصت اتفاقية فيينا على هذه العيوب الثالثة كأسباب لبطالن االتفاقيات الدولية وأضافت إليها حالة جديـدة                

من اتفاقيـة فيينـا     ) 53(وقد نصت المادة    . وهي حالة إفساد ممثل الدولة بوساطة دولة متفاوضة أخرى          
مها نتيجة التهديد باستعمال القـوة أو اسـتخدامها         تعتبر المعاهدة باطلة بطالناً مطلقاً إذا تم إبرا       “على أن   
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ولما كانت منظمة التحرير الفلسطينية     . ” بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق األمم المتحدة        
والحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات السالم مع العدو الصهيوني قد ُأكرِهت بطريقة أو بأخرى علـى                

 قبل الحكومة الصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية، فإن هذه االتفاقيات تعد مخالفة             التوقيع عليها من  
  .لقواعد القانون الدولي اآلمرة، ولذلك فإنها جاءت باطلة بطالناً قانونياً مطلقاً

  مشروعية موضوع االتفاقية: ثالثاً
لدولية أن يكون موضوعها جائزاً أو      استقرت قواعد القانون الدولي على أنه يجب لصحة انعقاد المعاهدة ا          

مشروعاً، أي أن يكون األمر الذي تم االتفاق عليه ال يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي                  
إذا “من ميثاق األمـم المتحـدة التـي تـنص           ) 103(أو االلتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة        

األمم المتحدة وفقاً لهذا الميثاق مع أي التزام دولـي آخـر            تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء       
  .”يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

يتعلق بالسيادة على اإلقليم العربي الفلسطيني، وهـو        ” اإلسرائيلية“ولما كان موضوع االتفاقيات العربية      
ر مشروع ال يملك أية سيادة على أرض فلسطين،         موضوع ال يحق ألي دولة التفاوض عليه مع كيان غي         

ألن اإلقليم العربي الفلسطيني تم احتالله من قبل بريطانيا والعصابات الصهيونية، وهذا يتعـارض مـع                
من اتفاقية فيينا التي نصت على عدم جواز اكتساب اإلقليم عن طريق الحرب، األمر الـذي                ) 53(المادة  

كيان الصهيوني، وبالتالي بطالن أي اتفاق معه متعلق بالحـدود، ألن           يترتب عليه عدم مشروعية وجود ال     
  .االتفاق على الحدود عمل من أعمال السيادة على اإلقليم

المذكورة تتعارض مع العديد من القواعد اآلمرة في القـانون          ” اإلسرائيلية“ولما كانت االتفاقيات العربية     
قعت على االتفاقية في تصرفاتها، وقد تمت مخالفـة هـذه           الدولي، وأول هذه القواعد حرية الدولة التي و       

، ألن كل الحكومات العربية التي قامـت بتوقيـع هـذه            ”اإلسرائيلية“القاعدة في كل االتفاقيات العربية        
االتفاقيات لم تكن حرة في تصرفاتها، وإنما كانت مرغمة على التوقيع علـى هـذه االتفاقيـات نتيجـة                   

اسية والعسكرية التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على هذه الحكومات،          للضغوط االقتصادية والسي  
وألن شعوب هذه الحكومات لم يؤخذ رأيها في التوقيع على هذه االتفاقيات أسوة بمـا تقـوم بـه دولـة                     

  .العصابات الصهيونية
 ميثـاق األمـم     ومن الشروط الواجب توافرها في المعاهدة الصحيحة كذلك، أال تخالف هـذه المعاهـدة             

 من الميثاق التي تنص على أن تكـون العبـرة           103المتحدة، وقد خالفت كل هذه االتفاقيات نص المادة         
 على عدم التهديـد     4،/2 1،/2بالتزامات األعضاء المترتبة عليهم بموجب الميثاق، الذي نص في المواد           

يمية واالستقالل السياسي لكل دولة، وحيث      بالقوة أو استعمالها في العالقات الدولية واحترام السالمة اإلقل        
إن اتفاقيات السالم مع الكيان الصهيوني قد تضمنت تنازالً عن أجزاء من السيادة علـى أقـاليم الـدول                   
العربية، فإن هذه االتفاقيات تكون باطلة بطالناً مطلقاً لمخالفتها لقاعدة أخرى آمرة من قواعـد القـانون                 

  .الدولي
يوني قد تم إنشاؤه من قبل قوات االحتالل البريطانية، وحيث إن أعمـال قـوات               وحيث إن الكيان الصه   

االحتالل المتعلقة بالسيادة على األراضي المحتلة هي أعمال غير مشروعة، فإن الكيان الصهيوني كيـان               
إلقليم غير مشروع أقيم بالقوة المسلحة البريطانية وقوة العصابات الصهيونية أثناء فترة احتالل بريطانيا ل             

  .العربي الفلسطيني وللمنطقة العربية
أما القول إن الكيان الصهيوني أصبح أمراً واقعاً ال يمكن تجاهله بصرف النظر عن مدى مـشروعيته،                 
فهو قول ال يستند إلى القانون الدولي، ألن األمر الواقع ليس وضعاً مجرداً يحميه القانون الدولي أياً كان                  

وأياً كانت آثاره، ألن القانون الدولي يحمي األمر الواقع الذي يستند إلى أسـاس              األساس الذي يستند إليه     
  .مشروع ويرتّب آثاراً مشروعة، وهذه األسس واآلثار غير موجودة في األمر الواقع الصهيوني
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 إن أسباب الحماية التي قد يسبغها القانون الدولي على األمر الواقع إنما تستند إلى الحفاظ على اسـتقرار                 
األوضاع الدولية وتحقيق السلم واألمن الدوليين، وإذا انعدمت هذه األسباب ال يجوز أن تتواصل حمايـة                
القانون الدولي لهذه األوضاع، إذ يتعين عندئذ إزالة هذه األوضاع، ألنها تسببت في تعكير صفو الـسالم                 

فير أسباب الحماية للسالم واألمن في      واألمن الدوليين، وألن قواعد القانون الدولي العام كلها تقوم على تو          
  .سائر أرجاء العالم

وحيث إن الكيان الصهيوني ال يقوم على أسانيد مشروعة في القـانون الـدولي، وال يحتـرم قـرارات                   
المنظمات الدولية، فإنه ال بد أن يسأل المجتمع الدولي عن القيمة القانونية لهذا الكيـان، وعـن جـدوى                   

ان في األمم المتحدة، حيث كان يجب أن تسحب األمم المتحدة اعترافهـا بهـذا             استمرار عضوية هذا الكي   
  .الكيان منذ أمد بعيد نتيجة لألعمال اإلرهابية التي قام بها منذ إنشائه

ومع ذلك فإننا نعرف أن األمور في ظل السيطرة األمريكية ال يمكن أن تجري وفقاً للمشروعية وحدها،                 
 الواقع باعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية تفقدها جزءاً من الفاعلية          ألن هذه المشروعية تصطدم في    

على أن هذه االعتبارات ال يمكن أن تجرد المشروعية من فاعليتها، فالحق يبقى حقاً كمـا هـو سـواء                    
والواقـع الـذي    . واجهته اعتبارات تضعف من إمكان الحصول عليه، أو تساعد على الحصول عليـه              

ربية اليوم في صراعها مع العدو الصهيوني ال بد أن يدفعها إلى التعامل بذكاء مع األمر                تواجهه األمة الع  
الواقع الذي يفرض وجود الكيان الصهيوني والقانون الدولي الذي ال يعترف بمـشروعية هـذا الكيـان،                 

 التي تـساند    وال بد كذلك من معرفة القوة     . وكيفية التصدي للقوة األمريكية التي تساند الكيان الصهيوني         
إن ينصركم اهللا فال غالب     (الحق العربي في فلسطين، وهي قوة اإليمان باهللا الخالق القادر على كل شيء              

، وقوة اإليمان بالحق العربي في فلسطين المستند إلى القانون الدولي، وفي إمكانات األمـة العربيـة                 )لكم
ف ال بد أن تجد األمة العربية نفـسها أمـام           واألمم األخرى المساندة للحق العربي، وفي ظل هذه المواق        

خيار ال بديل عنه وهو استعمال القوة لتطبيق قواعد القانون الدولي التي تجرد الكيان الصهيوني من كـل   
واستخدام القوة من أجل فرض السالم أمر تقره قواعد القانون الدولي كما يقره ميثاق األمـم                . مشروعية  

طالب به األمة العربية هو البديل لإلرهاب الذي مارسته الحركة الـصهيونية            المتحدة، وهذا السالم الذي ت    
  .على األرض العربية وفي العالم طوال تاريخها

وأخيراً فإننا نرى أن الحل الوحيد للنزاع العربي الصهيوني هو تحول الكيـان الـصهيوني مـن كيـان                   
 جرى في جنوب إفريقيا، وحتى تصل       عنصري استيطاني إلى دولة عربية يحكمها القانون على غرار ما         

الدول العربية إلى هذا الهدف عليها أن تتقدم إلى األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بطلبات عن طريق                 
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والدول األخرى المؤيدة للقـضية الفلـسطينية، إللـزام               

 المتعلق بحـق  1947 لسنة 194 والقرر رقم 1947 لسنة 181رقم الكيان الصهيوني بتنفيذ قرار التقسيم    
 الذي قضى بأن مطار القدس هو       1974العودة، وكذلك تطبيق قرار منظمة الطيران الدولية الصادر سنة          

مطار عربي، وكذلك كل القرارات الدولية التي صدرت ضد الكيان الصهيوني سواء من األمم المتحدة أو                
حول جرائم الصهاينة في عدوانهم علـى قطـاع         ” غولدستون“خرى، وآخرها قرار    المنظمات الدولية األ  

  .غزة
  17/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  جاهزية فتح في أمر الرئاسة .62

  نبيل عمرو
من األمور التي أتفق فيها مع الرئيس محمود عباس، إصراره على عدم الترشح ثانية لمنصب الـرئيس                 

  .رض أن تجري بعد أحد عشر شهرا وبضعة أيام من اآلنالتي يفت.. في االنتخابات القادمة
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ولو سألني الرئيس رأيا في هذا األمر، لشجعته على موقفه، ليس ألنني أرى في األمر زهدا في سـلطة                   
ولـسوء  . هو أبعد ما يكون عنها، وإنما ألن المشروع السياسي الذي أتى به ومن أجله مني بفشل ذريـع                 

مـع أنـه لـم يكـن        .. فها هو يقترن بفشلها   » أوسلو«ترن اسمه بنجاح    حظ الرئيس عباس أنه ومثلما اق     
  .المسؤول الوحيد عن النجاح مثلما هو ليس الوحيد الذي يسأل عن فشل مشروع ضخم كهذا

إال أن لألقدار لعبتها التي ال تقاوم، وقدر الرئيس عباس أن يستمر حامال لقب مهندس أوسلو، رغم انهيار                  
قتلى والجرحى تحت ركامه لبناء جديد، قد يكون اسمه هذه المرة آمـال نيويـورك             البناء وحاجة سكانه ال   

ومئات األصوات المؤيدة والمتعاطفـة مـع والدة دولـة          ... الواهية، حيث الجمعية العامة لألمم المتحدة     
  ..!فلسطينية

ل، ففـي   إنه سوء الحظ قبل أي عوامل موضوعية وذاتية كثيرة تحدد صلة الرئيس عباس بالنجاح والفش              
ـ       ، ومع أنه لم يكن متحمسا للعملية من أساسـها، وكـان            »أوسلو«أمر النجاح كان عرفات عرابا حقيقيا ل

مليئا بالشكوك في أمر نجاحها، فإنه هو من أذن ببدئها اضطراريا، وهو من وضع النقطة األخيرة وراء                 
الـذي أجمـع عليـه العـالم        آخر سطر من اتفاقاتها وتفاهماتها، إال أن سوء حظ عباس يكمن في اللقب              

، وإذا كان األمر متعلقا بأداء المفاوضات فقد كان هـو المهنـدس الفعلـي، وصـاحب           »مهندس أوسلو «
  .المبادرات التي أدت إلى النجاح

، واالرتداد المروع للخالصات المأمولة إلـى       »أوسلو«غير أن عباس وهو يرى االنهيار المتسارع لبقايا         
ه ليس القائد التجاه وعكسه مثلما كان عرفات؛ ذلك أن عباس بتكوينه الفكري             عكسها، يدرك من أعماقه أن    

والنفسي والسياسي، هو رجل التسوية والمفاوضات، وليس هو أبدا من يناسب أي خيار آخر غيـر هـذا               
وال أخاله مؤمنا   .. الخيار، والرجل قال ذلك صراحة وال يكف عن ترداد موقفه هذا في كل زمان ومكان              

، ألننا حين ذهبنا إلـى أوسـلو        »أوسلو«ن التصويت في األمم المتحدة هو البديل النموذجي عن          تماما بأ 
كانت األمم المتحدة في أفضل حاالتها بالنسبة للفلسطينيين وقضيتهم، حتى إن كثيرين من قادة إسـرائيل                

تية بعـد انهيـار   وصفوها بالقاعدة الفلسطينية بعد أن أصبح غير منطقي مواصلة وصفها بالقاعدة السوفيا 
  .وتالشي الدولة العظمى

لن يعوض بنجاح التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة إذا ما تم فعال، ذلـك أن                » أوسلو«إن فشل   
فشل الصيغة العملية ال يعالج بافتراض نجاح مضمون للصيغة البديلة، وحـسبنا أن أميركـا وإسـرائيل                 

فقضيتنا معهما وعلى نحو ما ليست مع       .. ق األمم المتحدة  تعارضان من حيث المبدأ فكرة الحل عن طري       
  .أحد غيرهما

شئنا أم أبينا هي ما نراه اآلن على األرض، وهي خالصـة مريـرة              » أوسلو«فإن خالصة مرحلة    .. لذا
  .ومحاطة بالخطر من كل جانب

 فلو كان األمـر     إن مقياس النجاح والفشل هنا هو تحقيق الوعد، وليس إثبات الوطنية والتمسك بالثوابت،            
ولماذا إذن الحروب الدموية التي خضناها منذ اليوم األول لـوالدة           .. هكذا فلماذا إذن الثورة الفلسطينية؟    

  القضية الفلسطينية حتى اآلن؟
إن الشعب يريد رؤية دولة على األرض، وال يريد سندات ملكية ورقية تصلح لتبييض صورة الفشل، وال                 

  .قيقيتصلح إطالقا لتجسيد كيان ح
الرئيس محمود عباس لم يطرح نفسه مثل عرفات قائد ثورة شاملة يكون الحل السياسي أحـد خياراتهـا                  
وإحدى دوائر العمل فيها، بل إنه بالجملة وبالتفصيل قائد مشروع سياسي تفاوضي اسـتنفد، وال مجـال                 

ما يلزم، أي فتح الباب     للدخول في دورة سياسية طويلة األمد عبر مشروع بديل، إذ ال مناص من القيام ب              
  !لقائد آخر، ربما تتوافر لديه إمكانات ال نعرفها إلنجاح خيار القتال أو الحل السياسي
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إن قيادة الشعب الفلسطيني ليست قيادة دولة مثل سويسرا يعرف كل رئيس ووزير وحتى مـواطن فيهـا         
ة ما بعد عباس المفتـرض أن       وهنا ينبغي التحدث عن مرحل    . مكانه البديهي في بنائها ومن يخلفه وكيف      

  .تنتهي خالل سنة
الجواب اإلعالمي الذي يمكن أن يسمع في مقابلة تلفزيونية أو عبر بيان ال بد أن يقول                .. هل فتح جاهزة؟  

سيقال إن مؤسساتنا كفيلة بمعالجة األمر على أكمل        .. كيف؟: نعم، وحين يستتبع السؤال بسؤال حتمي هو      
  !!وجه

قـد تجتمـع    . رون وربما يكونون األغلبية، ال نصدق هذا النوع من األجوبـة          إنني شخصيا، ومعي كثي   
فهل يا ترى هذا الذي نسميه خيار فتح سيكون خيار الشعب فـي بلـد               .. مؤسسات فتح وتنتخب مرشحا   

تُعرف عالقة فتح فيه بصناديق االقتراع، ونعرف كيف يبلغ الصراع الداخلي فيها حدة تفـوق حـدة أي                  
  خر؟صراع مع أي طرف آ

إن التراتبية التنظيمية لو اعتمدت الختيار مرشح فتح في االنتخابات القادمة ستكون هي الوصفة الناجعة               
إن الفتحاويين يريـدون    . للفشل، ولنجاح أي منافس جاهز الصطياد السمك من بحر فتح غير المحروس           

اريخ الحركة وقـدراتها لـن      معرفة مدى الجاهزية، وليعلم الجميع أن األقوال المفخمة مثل اللجوء إلى ت           
تنفع، فقد جربت حين خسرت سلطة صنعتها ومجلسا تشريعيا أسسته، ومرحلة سياسية هي من صـنعها                

  هي الحل؟» خليك يا أبو مازن ال تتركنا«بالجملة والتفصيل، فهل يستفاد من الدرس أم أن عبارة 
أنه يجب أن يعمل ليل نهـار كـي ال          يبدو أن أبو مازن في غير وارد الوقوع في كمين هذه الجملة، إال              

يحقق الفراغ الحتمي كارثة لم يقو على تحقيقها أعتى األعداء، وساعتها لن نتوقف عند خسارة الماضي،                
  بل والحاضر أيضا، فما بالكم بالمستقبل الذي يصر كثيرون منا على أال يفكروا فيه؟

  17/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ن االنتفاضات العربيةالمقاومة والممانعة في زم .63
  سالمة كيلة

لم تثر الثورة التونسية أي هاجس، مقابل إثارة الثورة المصرية كّل المكنون العربـي المنـاهض لنظـام                 
وأصبحت الثـورة   . حسني مبارك، الذي أصبح ملحقاً باإلمبريالية األميركية، ويخضع للسياسة الصهيونية         

ولقد كان  .  من أجل العمل، ورفع األجور والدولة المدنية       ثورة ضد كامب ديفيد، ال ثورة الشعب المصري       
هناك انسجام شعبي عربي مع النخب في الموقف من هاتين الثورتين، وأصبح األمل كبيراً في التغييـر                  

  .وهزم اإلمبريالية، كما لم يظهر ما يشير الى أن ما يجري مخالف للمسار الثوري
اته، لكن مع االنتفاضة في ليبيا، بدأ من يتشكّك في الثـورة            حتى الثورة في اليمن، وضعت في السياق ذ       

وأصبحت الثورات محل تشكيك بعـد      . فيها، وخصوصاً مع الدعوات الى التدخل الدولي، ومن ثم إقراره         
وظهر بعد التغيير الذي حصل أن      . »من صنع أميركي  «الثورة في سوريا، فأضحت كل الثورات العربية        

 الثورة في تونس ومصر، لم يقطعوا مع الواليات المتحدة ولـم يغيـروا فـي                قادة الجيش، الذين ركبوا   
، من أجل تبديل نظم مهترئة      »صنعت«الوضع كثيراً، رغم كّل ضغوط الشارع، حيث بدا أن الثورات قد            

  .بأخرى فتية
ر فما مصيرهما إذا حصل تغيي    . في سوريا، طُرحت مسألة المقاومة بحدة، وخصوصاً حماس وحزب اهللا         

في سوريا؟ الصورة النمطية التي كانت قد ترسخت لدى النخب في لبنان واألردن خصوصاً، قامت على                
وبالتالي، فإن أي تغيير    . للنظام في سوريا، هو الركيزة لكّل من حزب اهللا وحماس         » الممانع«أن الموقف   

» أنصع«ية، وكانت سوريا    سيكون أميركياً بالضرورة، وفق السياق الذي باتت توضع فيه الثورات العرب          
  فهل التغيير السوري سيقود الى تصفية المقاومة؟. مثال عليه
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سنشير الى أن حماس انفتحت على مصر، وعادت جزءاً من سلطة أوسلو، ولقد باتت منذ زمن مع هدنة                  
الحلـم  «طويلة، وكبح إطالق الصواريخ، كما بات وضعها مرتبط بـالتحوالت العربيـة مـن زاويـة                 

، فهؤالء أصبحوا قوة قادرة على السيطرة على البرلمان والمشاركة في الحكومة في كّل مـن                »نياإلخوا
يظنون أن زمنهم قد أتى، ولهذا نقاش آخر، لكن المهم هو           . مصر وتونس، وربما في بلدان عربية أخرى      

ربما ال، فمن   أن المقاومة باتت هي حزب اهللا، فهل سيتضرر الحزب من التغيير في سوريا؟ ربما نعم، و               
يقومون بالثورة هم ممن كانوا يدعمون حزب اهللا خالل السنوات الماضية، وهم مع المقاومة ومواجهـة                
اإلمبريالية والدولة الصهيونية، ويمكن مالحظة ذلك في الشعارات التي تتعلق بالجوالن، وفـي رفـض               

هذه مشكلة وال شك، لكن ال بـد        . ةرغم ذلك، يمكن تلمس أن أي تحول سيغير من طبيعة العالق          . أميركا
من مالحظة مسألتين، األولى تتعلق بمأزق حزب اهللا قبل هذه الحالة الثورية، والثانية سـياق الثـورات                 

  .العربية، وما يمكن أن توصل إليه
، وإذا كان هذا الجانب ليس      )أي لكونه منحصراً في طائفة    (» الطائفي«فحزب اهللا في مأزق نتيجة طابعه       

ومـا  . ية حين كانت المسألة تتعلق بالتحرير، فقد أضحى إشكالية بعدما أصبح للحزب دور داخلي             ذا أهم 
فهو . ، خسر نصفه حينما أصبحت المسألة تتعلق بالسلطة       2006حصده حين هزم الجيش الصهيوني في       

وصل الـى   ال يستطيع السيطرة، ليس نتيجة قوته، بل نتيجة طابعه الطائفي رغم قوته، ولم يعد ممكناً الت               
وفي هذا الوضع كان يحتاج الـى       . توافق طائفي، وأصبحت المقاومة تعني ردع أي هجوم صهيوني فقط         
هنا سـتكون المـسألة الطائفيـة       . سوريا، وخصوصاً على أرضية التحالف السوري ـــــ اإليراني       

تبدى ِلطَيف من   وهذا ما ي  . مشكلة للحزب وتفرض تحالفات محددة، سيبدو أي تغيير سوري خطراً عليها          
وكلية هذا الوضع، كانت نتاج أوضاع عربية قامت على قسمة النظم           . داعمي المقاومة، أو المتاجرين بها    

التي كنت قد   (رغم تشوش معنى الممانعة     » ممانعين«و) أي ملحقين باإلمبريالية  (» معتدلين«والقوى الى   
 األميركية أنّها لم تُخضع بما يكفي وحـان          في توصيف النظم التي ترى اإلمبريالية      2002استخدمتها منذ   
وكانت تبدو كموقف سياسي ال كتكوين اقتصادي طبقي، إذ سارت سوريا، خالل العقد             ). وقت إخضاعها 

هذه اللبرلة التي ال أسس تناقض جدية فيها مع الـنمط الرأسـمالي             . الماضي، خطوات هائلة نحو اللبرلة    
، لكي تنتهي بعدما أصبحت القاعدة االقتـصادية        »شعرة«فة على   بالتالي، ستبدو الممانعة متوق   . المسيطر

أي نظام اقتصادي ريعي، قائم على الخدمات واالسـتيراد         (متوافقة مع ما تريده اإلمبريالية في األطراف        
  ).والعقارات والسياحة

أصالً هذا الوضع االقتصادي، الذي مركز الثروة وهمش كتلة كبيرة من الـشعب، هـو الـذي فـرض                   
من هذا المنظور، ال بد من رؤية آفاق الثورات فـي البلـدان       . لثورات في البلدان العربية، ومنها سوريا     ا

نظرية المؤامرة ال موقع لها هنا، وهذا المنطق هو نتاج عقـل نخـب              . العربية، والتغيير الذي ستفرضه   
عوب، لذلك لم تفهم ما     سطحية، كانت طيلة العقود الماضية عاجزة عن رؤية الواقع، وعن فهم أزمات الش            

جرى، ولم تفهم أيضاً لماذا استطاعت الرأسماليات المسيطرة إبقاء سيطرتها، رغم التغيير في األشخاص              
وبدالً من أن تتحمل مسؤوليتها التي فشلت فيها طيلة العقود الماضية، وتسمح ألن تكـون               . وشكل السلطة 

اإلصرار على التغيير، بقيت تنظر عـن عجـز         الثورات عفوية، وتقاد من شباب جدد يمتلكون الجرأة و        
  .الشعب وال مباالة الشباب، وتمسكت بأشكال أصولية مختلفة

ال شك في أن الثورة تعيش مأزقاً، ومرحلتها األولى تتسم بسيطرة قوى مختلطة، وباسـتمرار الـسلطة                 
لة، لكـن مـن قـال إن        الطبقية ذاتها، وال يجري الميل لتغيير النمط االقتصادي الذي همش كل هذه الكت            

الثورة قد وصلت الى نهايتها؟ ذو العقل السطحي هو وحده الذي يرى األشكال وما جرى دون تلمس مـا                   
سأقول إن الثورات العربية التي ستطاول كل البلدان، ألنّهـا أصـبحت تـشهد الـنمط                . يمكن أن يجري  

 من الممكـن لملمـة الوضـع        فليس. االقتصادي ذاته، ستفرض تحقيق تغيير عميق في الوضع العربي        
أمر سـيفرض   . الشعبي، بعدما انكسر حاجز الخوف وتدفقت كتلة هائلة من الشباب الى الميدان السياسي            
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نشوء أحزاب جديدة برؤية عميقة للواقع، تقوم على تصعيد الصراع مع اإلمبريالية والدولة الـصهيونية،               
أسيس نمط اقتصادي منتج يقتضي القطع مـع        ومن أجل الوحدة والتطور، ألن تجاوز التهميش سيفرض ت        

  .النمط الرأسمالي والصراع معه، وبالتالي تحقيق االستقالل السياسي واالقتصادي
وانطالقاً من ذلك، أصبح على كّل مقاوم وكّل قوة مقاومة أن تتكيف مع هذا الوضع الثوري الجديـد، ال                   

صاً أن الصراع بات واضـحاً، كـصراع        أن تمسك بتحالفات تكتيكية في مواجهة حركة الشعب، وخصو        
  .طبقي وطني، وهو ما يجعل األشكال التي ال تتكيف مع ذلك دون أهمية وجدوى

  17/5/2011، االخبار، بيروت
  

  »الممانعين» و"سرائيلإ"تبادل خدمات بين  .64
  الياس حرفوش

ل المواصفات بأنظمة   هذه اسرائيل، تثبت مرة جديدة، لمن ما زال بحاجة الى إثبات، أن نظامها شبيه كام              
  .العربية، التي تزعم اسرائيل انها نقيضها فكراً وممارسة، وأنها في مواجهتها» الممانعة«القمع وحركات 

، »جيش دفـاع  «المتظاهرون الفلسطينيون في وجه اسرائيل ال يلقون من جنود جيشها، المسمى تزويراً             
 بحقوقهم ال تقل تشفّياً وصالفة واسـتخفافاً        ومواقف سياسييها من المطالبين   . سوى رصاص القمع والقتل   

اذ كيف يرد هؤالء االسرائيليون علـى مـن         . عن مواقف أنظمة العرب التي تتحرك االنتفاضات ضدها       
يتظاهرون عند حدودهم رافعين شعار حق العودة؟ بالطريقة ذاتها التي ترد بها انظمة القمع العربية على                

متهم وباحترام حقوقهم، أي بنفي الحق برفع المطالب، على اسـاس ان            المطالبين من مواطنيها بعودة كرا    
أو بالقول ان المتظاهرين مدفوعون بأجنـدات خارجيـة، وأن وراء           ! ال يوجد حق عودة او من يحزنون      

تظاهراتهم مخططاً إلزالة دولة اسرائيل؟ ألم نسمع ردوداً مشابهة على تظاهرات الشبان العـرب، فـي                
لسان حكّامهم وقادة أنظمتهم، من النوع الذي يقول ان الحريات مؤمنة والحمـد هللا،              مدنهم وقراهم، على    

عـصابات  «وال داعي للتظاهر، وان هؤالء المتظاهرين متآمرون، مدفوعون من الخارج، وينتمون الى             
  ؟»مسلحة

يصف نفـسه   ال يقدم النظام االسرائيلي فقط في سلوكه هذا نموذجاً شبيهاً بسلوك انظمة العرب، فيما هو                
انه ايضاً يقدم لتلك االنظمة الخدمة التي تحتاجهـا، مـن           . في المنطقة » الدولة الديموقراطية االولى  «بأنه  

 االسرائيلية، بعيداً مـن تـوفير شـروط الـسالم     -خالل اعادة لغة الدم والنار الى المواجهة الفلسطينية        
ذلـك ان   . من الشرعية التي يسعون اليها    ويحرمهم  » الممانعين«واحترام التزاماته، وهو ما يقوض حجج       

العرب لتـوفير الـدعم الـالزم       » الممانعين«لغة المواجهة والحرب المفتوحة هي التي يحتاجها قاموس         
فعندما يقتل االسرائيليون فلسطينيين عزالً على حدودهم       . »ممانعة ومقاومة «لشرعيتهم كأنظمة وحركات    

معروفة هوية المتنفّذين فيها والمسيطرين عليها، انمـا يقـدمون          مع سورية ولبنان، والحدود في الحالتين       
هدية ثمينة لمن يمسكون زمام االمور في الحالتين، بأن شعاراتهم القائمة علـى اسـكات كـل صـوت                   
معارض، باسم المواجهة مع العدو، يجب أن تتفوق على شعارات الكرامة والعدل والحرية، التي باتـت                

  .مطلب المعارضين العرب
فهـذا  . ه اذن الصراع الذي يحتاجه الطرفان، انظمة العرب والنظام االسرائيلي، البقاء الحال على حاله           ان

الصراع المديد هو الذي يتيح لألنظمة التي نتحدث عنها البقاء، ألن بقاءها ضروري للتحرير المزعـوم                
الحربي، الذي ال يأبه بكل     الذي ال يأتي، وهو الذي يتيح السرائيل ان تعيش على حال العسكرة والمجتمع              

دعوات ومبادرات السالم، والذي يخشى ان يقوض احترام مطالب الشرعية الدولية القواعد التـي يقـوم                
  .عليها تماسكه الداخلي

الفلسطينيون يـدركون، او    . وفي الحالتين تكون القضية الفلسطينية وابناؤها هم الضحايا ووقود المعركة         
ذلـك أن   . شعارات وال التظاهرات الحدودية هي التي ستعيدهم الى فلسطين        يفترض ان يدركوا، ان ال ال     
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الذين عادوا الى الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يرفعون عليها اليوم علم فلسطين، ويشكّلون خميـرة                
واسرائيل من جانبها، كـان يمكنهـا ان تتـصرف          . الدولة الفلسطينية الموعودة، لم يعودوا بهذه الطريقة      

 مغايرة، غير طريقة القتل، حيال بضع مئات من الشبان الذي غامروا بقطع شريط شائك لتحقيق                بطريقة
فتحقّق لألنظمة والحركات التي رعت     . لكن مصالح السياسة، هنا وهناك، هي التي طغت       . »حلم العودة «

 االسرائيلية  -ية  تظاهرات العودة ما ارادت، مثلما تحقّق السرائيل، يوم دامٍ، أعاد عناصر المواجهة العرب            
  .الى المربع االول

  17/5/2011، الحياة، لندن
  

  !كيف سنوقف زحفهم؟ .65
  اليكس فيشمان
: حين وقع الحدث المخجل أمس في هضبة الجوالن، كان قادة جهاز االمن منشغلين باحتفال آخر تمامـا                

لمفـتش العـام   رئيس االركـان، ا : من لم يكن هناك . االحتفال على شرف تسلم رئيس المخابرات الجديد      
وقد كانوا على . للشرطة، رئيسا المخابرات ـ المنصرف والوافد، وزير الدفاع، وزراء، رئيس الوزراء 

أية حال واثقين من ان الجيش جاهز، متحفز ومستعد لكل التطورات وان احـداث يـوم النكبـة باتـت                    
  .محسومة في جيبهم الصغيرة وانه يمكن مواصلة االعمال كالمعتاد

أحد تأجيل هذا االحتفال الى موعد قريب آخر، ليبعده عن يوم النكبة الذي هو موعد حـساس                 لم يتصور   
في ليلة مرمرة أيضا بقي رئيس االركان لينام في بيتـه، فيمـا أن              . يا لها من ثقة   . ومؤهل لالضطرابات 

 في الـسادسة    رئيس قسم العمليات، الذي نام في مقر القيادة العسكرية بمناسبة الحدث، حدد لنفسه لقاءات             
  .إذ كان واضحا جدا بأن السيطرة على السفينة ستكون لعبة أطفال. صباحا

المرة تلو االخرى تتكرر الفجوة الهائلة التي بين اعداد الخطط، تقويمات الوضع، االعالن عـن التأهـب          
لقيـادة  يبدو أن ا  .  وبين ما يحصل في الواقع     –العالي ونثر الوعود للجمهور بأن كل شيء تحت السيطرة          

االمنية تعاني من نوع ما من التضليل الذاتي حول القدرات المهنية للجيش في المجال االكثـر اشـكالية                  
  .للتصدي للمدنيين

  خلل عملياتي
من يدعي بأن مظاهرة الجماهير الفلسطينية في تلة الصياح كانت بمثابة مفاجأة لالستخبارات ـ ال يقول  

وعن بؤر االحتكاك في ارجاء الجوالن نقلت الى القوات، وعليـه           معلومات عن المظاهرات    . كل الحقيقة 
فضال عن ذلك، ففي ساعات الصباح ظهرت فـي قـاطع      . فقد زودت القوات بوسائل لتفريق المظاهرات     

مجدل شمس حركة تسعين باصا، واآلالف الذين نزلوا منها احتشدوا في نطاق اعد مسبقا في القاطع في                 
في اثناء تقويم الوضع عرض الجيش على القيادة السياسية سلـسلة نقـاط             . صالح المظاهرة امام السياج   

كل خـرق   : القيادة السياسية، من جهتها، وجهت الجيش بكلمات واضحة       . احتكاك محتملة في يوم النكبة    
للسيادة هو خطر على الحياة، وعليه فان كل اقتحام للجدار الحدودي سيستقبل بالنار ـ بداية بنار انتقائية  

نبع من االعتبـار    " خطر الحياة "استخدام تعبير   .  االقدام، واذا لم يجد ذلك فتطلق النار لغرض القتل         نحو
بأن كل اختراق للجدار الحدودي من شأنه أن ينتهي بتسلل مواطني دول معاديـة الـى البلـدات، الـى                    

هذه مقبولـة، كمـا   أوامر النار . وعليه ـ فتطلق النار . المستوطنات، الى استحكامات الجيش وما شابه
  .يبدو، من رجال القانون في الجيش

هذا نجح فـي غـزة،      . حيال غزة ولبنان نفذ الجيش تعليمات القيادة السياسية نصا وروحا، وقد نجح هذا            
حين حاول الفلسطينيون اقتحام حاجز ايرز، وهذا نجح في لبنان، حيث شارك أيضا الجيش اللبناني بالنار                

ولكن في تلة الصياح، في     . تربوا بشكل مهدد نحو الجدار الحدودي مع إسرائيل       على المتظاهرين الذين اق   
الجيش لم ينفذ قرارات الحكومة،     . كان هناك قصور  : في اختبار النتيجة  . هضبة الجوالن، لم ينجح شيء    
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. لم يستعد كما ينبغي، ومن المعقول االفتراض بأن الشروحات للجنود أيضا لم تكن جيدة بما فيه الكفايـة                 
وهذا خلـل مهنـي،     . كان هناك جلبة كبيرة بدت للحظة بأن الجيش في هذا القاطع ببساطة اضاع بنطاله             

الميـل  . أحد ما هناك يتعين عليه أن يقدم التفسيرات       . عملياتي، موضوع في ساحة قيادة المنطقة الشمالية      
الذين غيروا قواعد اللعـب     عندنا هو دوما أن نلقي بالتهمة على االيرانيين الذين ينبشون وعلى السوريين             

  . هو ميل صبياني وليس مهنيا–دون أن يبلغونا مسبقا 
يدور الحديث هنا عن    . إذ ال يدور الحديث عن خلل عملياتي في اشتباك مفاجئ مع مخربين على الحدود             

حدث تم االستعداد له على مدى أشهر طويلة ويمكن أن تكون له آثار شديدة على جـودة ردع الجـيش                    
يحتمل أنه بسبب هذا الخلل سيتعين، ابتداء من اليوم فالحقـا، التـصرف فـي               . يلي في المستقبل  اإلسرائ

نجاح أمس يمكن أن يخلق محاوالت اخرى لمسيرات جماهيريـة          . الحدود مع سورية بشكل مغاير تماما     
مع  بالتوازي   –هذا قد يحصل في حزيران      . الى داخل االراضي اإلسرائيلية، وليس فقط من جهة سورية        

  . حول االعالن عن دولة فلسطينية–االسطول الى غزة، وقد يحصل في ايلول 
باستثناء الردع، ليس في أيـديها وسـائل لمنـع          . وفي هذه النقطة توجد لدولة إسرائيل مشكلة منظوماتية       

اقتحام حدودها من عشرات ومئات االف الفلسطينيين الذين ينجحون في تنظيم أنفـسهم وتحقيـق حلـم                 
  .أقدامهمعودتهم ب

. غزة، لبنـان وسـورية    : فالفلسطينيون ساروا نحو حدود إسرائيل من ثالثة اتجاهات       : أمس تلقينا تحذيرا  
ولكن هناك أيضا   . االردن، مصر والسلطة الفلسطينية ستوقف مسيرات من ثالثة اتجاهات محتملة اخرى          

 أو عـن اقامـة دولـة        كلما جرى الحديث أكثر عن تسوية سياسية      .  ليس هناك ما هو مضمون تماما      –
هكذا بحيث أن المسيرات واالساطيل لتحقيق حـق        . فلسطينية، سيصبح حق العودة علم الكفاح الفلسطيني      

ما الذي سنوقفه في وجههم؟ قناصة؟ ربما بنادق الوان، مثلما في           . العودة ستنال المزيد والمزيد من الزخم     
  .مرمرة

  "يديعوت أحرونوت"عن 
  17/5/2011، األيام، رام اهللا

  
  االنتفاضة اصبحت على الباب .66

  آفي يسسخروف وعاموس هرئيل
وهي . على جنودهم ' السوريون على الجدران  'كررت أجيال من القادة في الجيش االسرائيلي تالوة شعار          

بقية المفاجأة الفظيعة لحرب يوم الغفران، وترمي الجملة الى بيان الحاجة الى الحفاظ علـى تنبـه دائـم                   
  .الستعداد لحال سيناريو آخر غير متوقعومستوى عال من ا

السوريون الذين فاجأوا الجيش االسرائيلي أمس على الجدار الحدودي لم يكونوا بطبيعة األمر الـسوريين       
لكـنهم  . ، بل متظاهرين فلسطينيين من سكان مخيمات الالجئين في الدولـة          1973الذين يستعد لهم منذ     

بارية مسبقة أشمل واستعدادا أكثر تركيزا في قيـادة الـشمال        اعترفوا في الجيش أمس أن معلومات استخ      
  .كان يمكن أن يمنعا دخول المتظاهرين قرب مجدل شمس

حصر الجيش االسرائيلي استعداداته وجهوده في قيادة المركز، وكانت النتيجة هناك بفضل االستمرار في              
 منع الفلسطينيون احتكاكا في جزء كبيـر        فقد. التنسيق األمني مع اجهزة السلطة الفلسطينية، معقولة نسبيا       

من المراكز الممكنة، وبحسب التوقعات تم الحفاظ على ما يكفي من السيطرة على الوضع لمنع اشـتعال                 
  .واسع

، بين االنسحاب   2000إن سيناريو كهذا يذكر حقا منذ سنة        : أما المسيرات نحو الحدود فهي قصة اخرى      
لكن مع عدم تنسيق مشترك مع نظم الحكم في الطرف الثاني           . ثانيةمن جنوب لبنان ونشوب االنتفاضة ال     

  .فان امكانية أن تسيطر اسرائيل على الوضع قليلة الن الجنود يلقون التهديد على الجدار حقا
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حدث أمس تبادل اتهامات شديد بين شعبة االستخبارات في هيئة القيادة العامة وبين قيادة الشمال وفيلـق                 
نُقل تحذير شامل الى جميع القيادات قبل بضعة ايـام          ' أمان'فبحسب رواية   ).  خاصة 36الفرقة  (الجوالن  

وقد جرى تحديـد االنـذار أمـس        . في شأن نية قيادة مظاهرات كبيرة نحو الجدران في عدد من الحدود           
صباحا بل أغرقت العناصر االستخبارية الشوارع المفضية الى منطقة المظاهرة في الجوالن والحظـت              

بحسب هذه الرواية، برغم    . ل عددها نحو تسعين حافلة حملت عددا كبيرا من المتظاهرين الى المكان           قواف
أنه كانت قرب المكان كتيبتان مستعدتان من الجيش االسرائيلي، لم تُعط القوات أمرا بالتقدم في الموعـد                 

. ستعداد أكثر تيقظـا   نحو النقطة، حدث ذلك بخالف سلوك فيلق الجليل على حدود لبنان حيث كان ثمة ا              
زعموا في قيادة الشمال في مقابل ذلك ان التحذيرات كانت عامة فقط، وانه لـم يكـن مـا يكفـي مـن               

  .المعلومات االستخبارية التي تُمكّن من تثبيط الدخول
وهي بيقين أمر يقتضي تحقيقـا      (لكن برغم الحيرة التي تثيرها صورة المتظاهرين الذين اجتازوا الحدود           

.  يجب أن نقول ان من الجيد أن الجنود التزموا بضبط نسبي للنفس ولم يستمروا في اطالق النار                 ،)عميقا
يزعمون في لبنان ان جنود الجيش االسرائيلي أطلقوا النار الحيـة علـى             . كان قتل أكبر سيصعد الوضع    

ناك قد أطلـق    المتظاهرين لكن بحسب تحقيق أولي للجيش االسرائيلي، كان المتظاهرون الذين ُأصيبوا ه           
  .جيش لبنان عليهم النار

فلحماس وحزب اهللا ولنظام الرئيس االسد أكثـر مـنهم جميعـا            . مفهوم ان الحوادث أمس لم تكن عفوية      
نجحت سورية أمس   . مصلحة واضحة في صرف االنتباه الدولي اآلن الى قتل اسرائيل للمواطنين العرب           

ومن المثيـر أن    .  الزاوية التي ال تريد ان تُدفع اليها       في االحتيال على اسرائيل بأن وجهتها بالضبط الى       
نعلم هل ستُسجل الصحافة االجنبية أمامها أن عدد القتلى باطالق الجيش االسرائيلي النار أمس ال يزيـد                 

  .على يوم عمل عادي لقوات االسد في درعا في االسابيع االخيرة
يبدو ان االمور سـتبدو     . القريب) سبتمبر (كانت أحداث أمس أكثر من كل شيء عودة أساسية الى ايلول          

. على هذه الحال اذا نشأت آنذاك ازمة شديدة حول الخطة الفلسطينية العالن االستقالل من جانب واحـد                
ستكون مـسيرات كثيـرة     : سيكون هذا مثل عشرة أضعاف ما حدث مع القافلة البحرية التركية الى غزة            

على التوازي تحاول ان تُدخل الجنود في ورطة وتُحـدث          ومظاهرات احتجاج شعبية في مناطق مختلفة       
ال يوشك ان يكون ذلك سهال وبقي للجيش االسرائيلي أقـل مـن اربعـة اشـهر                 . صور مذبحة جماعية  

  .لالستعداد
.  الذي سبق نشوب االنتفاضة الثانيـة      2000كاد يوم النكبة أمس يبدو مثل بث مكرر ليوم النكبة في سنة             

وأكد مسؤولون  :  سنة امتنع المتظاهرون هذه المرة عن استعمال السالح الحي         11بخالف المواجهات قبل    
فلسطينيون كبار أكثر من مرة انه اذا نشبت انتفاضة ثالثة ايضا فان القصد الى الحفاظ على نضال شعبي                  

لكن يبدو انه بقي للجيش عمل كثير أو من جهة مستوى االستعداد            . يشتمل في األكثر على رمي الحجارة     
  .على األقل

  .ارتدت مراسم يوم النكبة في رام اهللا أمس لباس مهرجان أكثر من ان تكون احتجاجا عنيفا متطرفا
 ألف فلسطيني أرادوا من جملة ما أرادوا أن يـشهدوا عـرض مطـرب              15جاء الى ميدان المنارة نحو      

شاركة منتخبـات مـن     وبعد الظهر بدأت في قرية الرام المجاورة دورة كرة قدم دولية بم           . عربي شهير 
  .الخارج احتفاء بالمناسبة

جاء الى مراسم وضع اكليل الزهور على قبر ياسر عرفات اثنان من رؤساء تنظيم فتح كانا مـن قـادة                    
 2000) مايو(قدورة فارس الذي كان من قادة المظاهرات العنيفة في أيار           : االنتفاضة االولى والثانية هما   

وكالهمـا  . طة الذي عد واحدا من أبرز قادة كتائب شهداء األقصى         وحسام خضر من مخيم الالجئين بال     
  .صديق جيد لمروان البرغوثي زعيم منظمة التنظيم السابق الذي يقضي عقوبة السجن في اسرائيل
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 وهو ال يرى بالضرورة امكانيـة ان        2000زعم فارس ان الوضع اليوم يختلف تماما عما كان في سنة            
أن الفلسطينيين اخطأوا آنذاك عندما اتجهوا الى       ' هآرتس'في حديث مع صحيفة     أكد  . تنشب انتفاضة ثالثة  

وكان خضر متشككا في    . ، قال 'سياسي مثال 'استعمال السالح بدل حصر العناية في نضال من نوع آخر           
وقد ذكر مع   . خاصة) سبتمبر(التوقيت وأوضح انه غير مقتنع بأن تنشب مواجهة مع اسرائيل في ايلول             

  .'وعندما تنشب ستكون أعنف من كل ما عرفتم حتى اليوم. االنتفاضة أصبحت على الباب'ذلك ان 
  16/5/2011هآرتس 

  ، القدس العربي، لندن
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