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  52  :كاريكاتير
***  

   دولتنا المستقلةأوفَْينا بكافّة الشروط التي تؤّهلنا إلقامة: عباس يكتب في نيويورك تايمز .1
إننا أوفَينا بكافّة الشروط التي تؤهلنا إلقامة دولتنا ':  قال الرئيس محمود عباس: ماهر الشيخ-نيويورك 

المستقلة، على الرغم من المحاوالت التي تبذلها إسرائيل لمنعنا من االنضمام لعضوية المجتمع الدولي 
دولة فلسطين التي طال 'يفة نيويورك تايمز بعنوان ودعا في مقال نشرته صح.'التي انتظرناها طويالً

اليوم الثالثاء، الدول الصديقة والمحبة للسالم لالنضمام إلينا في مسعانا نحو تحقيق تطلّعاتنا ' انتظارها
 ومن خالل دعم انضمامها إلى 1967وآمالنا الوطنية من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

  .متحدةالعضوية هيئة األمم 
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لن يكون هناك مستقبٌل لألمل والكرامة ألبناء شعبنا ما لم يف المجتمع الدولي بالوعد الذي 'أنه 'وأضاف 
  .'قطعه لنا قبل ستة عقود وما لم يضمن تحقيق حلٍّ عادٍل لقضية الالجئين الفلسطينيين

  :وفيما يلي نص المقال
ل ثالثة وستين عاما على النزوح من بيته في مدينة صفد  ربيعا قب13ُأجبِر فتى فلسطينيّ يبلغ من العمر 
واتّخذ هذا الفتى مأوى له في خيمة من الخيام التي وزِّعت على . في الجليل مع عائلته إلى سوريا
وعلى الرغم من أنه وعائلته حلموا على مدى عقود طويلة بالعودة إلى . الالجئين الذي قَدموا من فلسطين

إن قصة . هم، إال أنهم حرِموا من هذا الحقّ الذي يعدّ من أبسط حقوق اإلنسان األساسيةبيتهم وأرض وطن
  .هذا الفتى، كما هو حال الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، هي قصتي أنا

 وهي الذكرى –في هذا الشهر الذي نُحيي فيه ذكرى سنة أخرى من طردنا من أرضنا وتشريدنا منها 
ففي شهر :  فما يزال لدى الشعب الفلسطيني ما يدعوهم للتّشبّث باألمل–النكبة التي نسميها ب

سبتمبر القادم، سوف نطلب من أسرة المجتمع الدولي وأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف /أيلول
األمم  وقبول دولتنا العتيدة كعضوٍ كامل العضوية في هيئة 1967بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 

  .المتحدة
يتساءل الكثيرون عن قيمة هذا االعتراف في الوقت الذي يتواصل فيه االحتالل اإلسرائيلي الجاثم على 

ومع ذلك، فنحن نُْؤمن بالقيمة . وقد اتَّهمنا آخرون بتقويض عملية السالم وتعريضها للخطر. أرضنا
 بمن فيهم أولئك الذين – شعبنا الفلسطيني الهائلة التي تنطوي عليها إقامة دولتنا العتيدة لجميع أبناء

  . والمقيمون في الشتاتاالحتالليقيمون على أرض الوطن والذين يعيشون تحت 
من األهمية أن نستذكر بأنه في آخر مناسبة حظيت فيه قضية فلسطين باهتمامٍ مركزيٍّ في الجمعية العامة 

دولي يكمن فيما إذا كان يجب تقسيم وطننا إلى لألمم المتحدة كان السؤال الذي طُرِح على المجتمع ال
، أصدرت الجمعية العامة توصيتها وأجابت بالموافقة على هذه 1947سبتمبر /وفي شهر أيلول. دولتين
 ذلك بفترة وجيزة على طرد العرب الفلسطينيين من بيوتهم دالصهيونية بعَأقْدمت العصابات . المسألة

 تدخّلت الجيوش احين وحينهقة لليهود في دولة إسرائيل التي ستُقام بعد وديارهم لضمان األغلبية الساح
وقد كان أبناء . وتَبِع ذلك إندالع المزيد من الحروب وتهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني. العربية

ات هؤالء المواطنين الفلسطينيين الذين طُرِدوا من وطنهم هم من تعرضوا للقتل واإلصابة على يد قو
 اإلسرائيلية يوم األحد الماضي عندما حاولوا، وإن بصورة رمزية، ممارسة حقّهم في العودة إلى االحتالل

  .ديار آبائهم وأجدادهم
منحت الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بالدولة اإلسرائيلية بعيد دقائق من اإلعالن عن إنشاء دولة 

وفي المقابل، ما يزال الوعد بإقامة دولة فلسطين قائما لما ينْجز ،1948مايو / أيار14إسرائيل في يوم 
بعد.  

 فلسطين لهيئة األمم المتحدة الطريق أمام تدويل النّزاع بإعتبارة أمرا قانونيّا، وليس مجرد انضمامسيمهد 
عاءاتنا ضد إسرائيل لدى مؤسسات األ. أمرٍ سياسيد الطريق أمامنا لمتابعة إدمم المتحدة كما سيمه

  .وهيئات حقوق اإلنسان ومحكمة العدل الدولية المنْشَأة بموجب المعاهدات ذات الصلة
ال يجوز النظر إلى سعينا لنيل االعتراف بدولتنا العتيدة على أنه حيلةٌ أو مراوغةٌ أو مسرحية سياسية؛ 

. جل الحرية والكرامة واالستقاللفقد ضحى الكثير من أبناء شعبنا رجاالً ونساء بحياتهم لهذا الوطن من أ
نذهب اليوم إلى األمم المتحدة لكي نضمن حقَّنا في العيش بحرية في ما تبقّى لنا من أرض فلسطين 

 سنةً مع دولة إسرائيل دون أن 20كنّا نتفاوض على مدى ). منها% 22والتي ال تزيد عن (التاريخية 
طيع الشعب الفلسطيني أن ينتظر إلى ما ال نهاية، في الوقت ال يست. نقترب ولو قيد أنملة من إقامة دولتنا

 اإلسرائيلية إرسال المزيد من المستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلُة االحتاللالذي تُواصل فيه قوات 
وتَحرِم أبناء شعبنا من الوصول إلى معظم أراضيهم وأماكنهم المقدسة، وال سيما القدس الشرقية، عاصمة 



  

  

 
 

  

            6 ص                                    2148:         العدد       18/5/2011 األربعاء :التاريخ

فلم تفلح الضغوط السياسية وال الوعود التي قطعتها الواليات المتحدة إلسرائيل بمنحها . يندولة فلسط
ولكننا بِتْنا . ما تزال المفاوضات هي خيارنا األول .المكافآت في ثَنْيها عن وقف نشاطها االستيطاني

 المحافظة على مضطرين، بسبب فشل هذه المفاوضات، إلى التوجه إلى المجتمع الدولي لمساعدتنا في
تمثل الوحدة . الفرصة األخيرة المتبقية للتوصل إلى نهاية سلمية وعادلة للنزاع العربي اإلسرائيلي

وبخالف ما يصرح به بنيامين نتنياهو، . الوطنية الفلسطينية خطوةً ال غنى لنا عنها في هذا المضمار
 األسبوع أثناء زيارته إلى واشنطن، فإن االختيار رئيس وزراء إسرائيل، وما يتَوقَّع أن يكرِّره خالل هذا

ال يكمن بين الوحدة الوطنية الفلسطينية والسالم مع إسرائيل؛ وإنما يكمن هذا االختيار بين حّل الدولتين 
  .واالستيطان وبناء المستوطنات وتوسيعها على أرضنا

م لعضوية المجتمع الدولي التي على الرغم من المحاوالت التي تبذلها إسرائيل لمنعنا من االنضما
انتظرناها طويالً، فقد أوفَينا بكافّة الشروط التي تؤهلنا إلقامة دولتنا المستقلة والتي تنص عليها اتفاقية 

فالسكان الدائمون .  وتحدّد حقوق الدول وواجباتها1933مونتفيدو، وهي المعاهدة التي وقّعت في عام 
فلسطيني، الذين اعترفت األمم المتحدة مرارا وتكرارا بحقّهم في تقرير على أرضنا هم أبناء الشعب ال

كما يعترف . 2004مصيرهم، واعترفت بهم كذلك محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 
، على الرغم من 1967المجتمع الدولي بإقليمنا على أنه يشكّل األراضي الواقعة ضمن حدود عام 

  .الحتالل اإلسرائيليوقوعها تحت نير ا
وفضالً عما تقدم، فنحن نملك القدرة على الدخول في عالقات مع دول أخرى، ولنا سفاراتٌ وبعثاتٌ 

هذا وقد أشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واالتحاد .  دولة100دبلوماسيةٌ في ما يقرب من 
ءة على نحوٍ يؤكّد جاهزيتنا واستعدادنا األوروبي إلى أن مؤسساتنا باتت على قدرٍ من التطور والكفا

لكن هذا , وللوصول الى هدفنا يبقى األحتالل الجاثم على صدورنا المعيق الرئيسي. إلقامة دولتنا المستقلة
  .ال يمنعنا من اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة
م، وهي تلتزم بحقوق اإلنسان والديموقراطية إن دولة فلسطين عاقدةٌ العزم على أن تكون دولةً محبةً للسال
سوف تكون دولتنا مستعدةً وجاهزةً، حالما . وسيادة القانون والمبادئ التي يرعاها ميثاق األمم المتحدة

ننضم إلى عضوية هيئة األمم المتحدة، للتفاوض حول كافة القضايا الجوهرية في النزاع القائم بيننا وبين 
قضايا التي ستركّز عليها هذه المفاوضات التوصل إلى حلٍّ عادٍل لقضية الالجئين ومن جملة ال. إسرائيل

  .1948الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ) 194(من أبناء شعبنا بناء على القرار 
وسوف تدخل دولة فلسطين في هذه المفاوضات من موقفها الذي يقضي بأنها دولةٌ عضو في هيئة األمم 
المتحدة وتخضع أراضيها لالحتالل العسكري من قبل دولة أخرى، وليس باعتبارنا شعبا مهزوما يبدي 

  .استعداده لقبول أية شروط تُفرض عليه
إننا ندعو الدول الصديقة والمحبة للسالم لالنضمام إلينا في مسعانا نحو تحقيق تطلّعاتنا وآمالنا الوطنية 

 ومن خالل دعم انضمامها إلى عضوية هيئة 1967سطين على حدود عام من خالل االعتراف بدولة فل
ولن يكون هناك مستقبٌل لألمل والكرامة ألبناء شعبنا ما لم يف المجتمع الدولي بالوعد . األمم المتحدة

  .الذي قطعه لنا قبل ستة عقود وما لم يضمن تحقيق حلٍّ عادٍل لقضية الالجئين الفلسطينيين
  18/5/2011، نالقدس، فلسطي

  
   المظلة الدولية لإلفالت من العقاب"سرائيلإ"لـ أوباما يوفر : حنان عشراوي .2

اعتبرت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : صالح النعامي :غزة
ه  بأن، مساء أول من أمس،الفلسطينية، ما جاء في خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقالت عشراوي، في تصريحات لـ . »مناورة مفضوحة وتراجع عن أبسط متطلبات عملية التسوية«
إن خطاب نتنياهو تضمن عددا كبيرا من االشتراطات التعجيزية التي ال يمكن أن » «الشرق األوسط«



  

  

 
 

  

            7 ص                                    2148:         العدد       18/5/2011 األربعاء :التاريخ

لب من ، معتبرة أن مطالبته الفلسطينيين باالعتراف بيهودية إسرائيل يعني الط»يقبلها أي فلسطيني
  . »أن يتحولوا إلى صهاينة وتبني العقيدة الصهيونية«الفلسطينيين 

نتنياهو ال يريدنا أن نطالب بحق العودة لالجئين، وفي الوقت نفسه يوزع االتهامات «وأضافت عشراوي 
على الشعب الفلسطيني، فيعتبر أن المصالحة الوطنية الفلسطينية دليل على تحول السلطة إلى نسخة من 

وبن الدن، بهدف إقناع العالم أن إسرائيل ال تملك شريكا فلسطينيا، مما يؤكد أن كل ما سعى له ) اعدةالق(
  .»نتنياهو هو ذر الرماد في العيون

  18/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ابو ردينة تصريحات نتنياهو بمثابة شروط مسبقة غير مقبولة ومرفوضة .3
فلسطينية ما جاء في خطاب نتنياهو حول عملية السالم، قائلة إنه رفضت السلطة ال: كفاح زبون -رام اهللا

إن «وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان . بمثابة شروط غير مقبولة
تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي هي بمثابة شروط مسبقة غير مقبولة ومرفوضة، ألن السالم 

قدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحل كافة قضايا المرحلة النهائية على طاولة يتطلب أن تكون ال
  .»المفاوضات، ووفق الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق

ودفع خطاب نتنياهو الفلسطينيين خطوة أخرى نحو الذهاب إلى مجلس األمن، حسب ما قالت مصادر 
نتظر موقف رئيس الواليات المتحدة وفعله، قبل أن  إن السلطة ست:مصادرالوقالت . »الشرق االوسط«لـ

  .تقرر نهائيا الذهاب إلى مجلس األمن لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينينة
  18/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  في ذكرى إحياء النكبة" شهداء مسيرات العودة"حكومة هنية تتبنى  .4

الذين سقطوا في " شهداء العودة"ل هنية، تبنى قررت الحكومة الفلسطينية في غزة، برئاسة إسماعي: غزة
، في حين شاركت شخصيات "شهداء الشعب الفلسطيني"، كـ )15/5(مسيرات يوم األحد الماضي 

  .فلسطينية مساء اليوم في خيمة عزاء نظمها المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بغزة
 قرار تبنى الشهداء يعني أن لهم كامل نسخة عنه، أن" قدس برس"وأكدت الحكومة في بيان لها، تلقت 

  .حقوق الشهداء، مكلفة الوزارات ذات االختصاص ببدء اإلجراءات القانونية لتطبيق القرار
  18/5/2011قدس برس،

  
  "إسرائيل"عريقات ينفي وجود أي عرض فلسطيني الستئناف المفاوضات مع  .5

تنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات نفى الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة ال: أشرف الهور -غزة 
صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية بشكل غير رسمي ' القدس العربي'لـ 

إلطالق المفاوضات مجدداً مع إسرائيل، يشترط وقف االستيطان لمدة ثالثة شهور، مقابل وقف توجه 
  .السلطة في أغسطس القادم لألمم المتحدة

اإلسرائيلية في عددها الصادر ' معاريف'معقباً على ما نشرته صحيفة ' القدس العربي'عريقات لـ وقال 
  .'هذه بالونات اختبار وأالعيب تطلقها دائما إسرائيل، وال أساس لها من الصحة'أمس 

 لم إلى ذلك، أكد عريقات الذي كان يرأس طاقم المفاوضات الفلسطيني قبل توقفها أن اإلدارة األمريكية
تبلغ القيادة الفلسطينية بأي معلومات حول زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن 

  .الجمعة المقبلة، التي سيلتقي خاللها مع الرئيس األمريكي باراك أوباما
  18/5/2011القدس العربي، لندن، 
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  ول تشرين األ22الحكومة الفلسطينية تؤجل االنتخابات المحلية إلى  .6
 قررت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تأجيل : كامل ابراهيم- سمر خالد -رام اهللا 

االنتخابات المحلية التي كان مقررا إجراؤها في التاسع من تموز المقبل، إلى الثاني والعشرين من تشرين 
  .أول القادم

وزراء مؤخرا طالبت فيها بتأجيل موعد وكانت لجنة االنتخابات المركزية وجهت رسالة إلى مجلس ال
، وذلك على ضوء عدم تمكنها من البدء 9/7/2011إجراء االنتخابات المحلية التي كانت مقررة في 

  .باإلجراءات الفنية إلجراء االنتخابات المحلية في قطاع غزة
بإجراء  2005 لسنة 15كما أوضحت أن التأجيل ضروري تنفيذا لقانون االنتخابات المحلية رقم 

االنتخابات في كافة األرض الفلسطينية في يوم واحد، وفي ظل توقيع اتفاق المصالحة، وتوفر األجواء 
  .المناسبة إلجراء االنتخابات في كافة األرض الفلسطينية وفق القانون

وجاء في بيان الحكومة الذي صدر عقب جلسته أمس أنه بسبب ما ذكر آنفا، فقد قرر مجلس الوزراء 
ستناد إلى رسالة لجنة االنتخابات تأجيل موعد إجراء االنتخابات في تموز وإجراءها في تشرين وباال
  .األول

إلنجاح عقد هذه «وطالب المجلس لجنة االنتخابات المركزية باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية 
  .»االنتخابات في الموعد المحدد

 نيسان الماضي عملية التسجيل والنشر واالعتراض وكانت لجنة االنتخابات المركزية بدأت في التاسع من
  .في كافة التجمعات السكانية التي ستجرى فيها انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية

  18/5/2011الرأي،عمان، 
  

  رياض منصور يدعو مجلس األمن لتنفيذ قراراته المتعلقة بالالجئين  .7
 لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منـصور،           دعا المراقب الدائم لفلسطين    - وفا -نيويورك  

مجلس األمن إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين، للمساهمة في التوصل إلى حل عادل ودائم               
وأكد منصور في رسائل بعثها     . وشامل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والصراع العربي اإلسرائيلي ككل       

، ورئيس الجمعيـة العامـة لألمـم    )فرنسا(لعام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن  إلى كل من األمين ا    
المتحدة، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة والوفاء بواجباته والتزاماته للمساعدة فـي              

  . فتح عهد جديد من الحرية والكرامة والسالم واألمن للشعب الفلسطيني
 18/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  السلطة أحرزت تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد: البنك الدولي .8

قال تقرير للبنك الدولي إن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات كبيـرة           : الحياة االقتصادية -القدس المحتلة 
مهمة على مدى العقد الماضي على صعيد تقوية الحكم االقتصادي ومكافحة الفـساد، ولكـن الحكومـة                 

لسطينية ال تزال بحاجة إلى استكمال بعض اإلصالحات غير المنجزة، والبدء فـي تنفيـذ إصـالحات         الف
، الـذي   »تحسين الحكْم الرشيد وخفض انتشار الفساد     : الضفة وقطاع غزة  «: أخرى وفق التقرير المعنون   
ممثلة المقيمـة للبنـك     وتعليقاً على ذلك، قالت مريام شيرمان، المديرة وال       . أطلقه البنك الدولي هذا اليوم    

جرى تنفيذ إصالحات كبرى، وال سيما في مجال إدارة األموال العامة،           «الدولي في الضفة وقطاع غزة،      
. وبذلك أصبحت السلطةُ الفلسطينيةُ قادرةً اآلن على إدارة أنظمتها المالية العامة وحيازات الملكية لـديها              

  » .تملة ومجاالت ُأخرى لم يبدأ العمل فيها بعدغَير أنّه ال تزال هناك إصالحات مهمة غير مك
                 القطـاع الخـاص بعـض الشراء العام، والتوظيفُ في القطاع العام، وتنظـيم تُمثّل موضوعات نظام 

وفي عدد قليل من المجاالت األخرى، وهـي      . المجاالت التي تجري فيها اإلصالحات في الوقت الحاضر       
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ة، والشفافية في منح رخص األعمال، وإمكانية وصول عامة الناس          إدارة أراضي الدول  : بصورة ملحوظة 
إلى المعلومات، وجد البنك الدولي أن تقدماً ضئيالً تحقّق، أو إنه لم يجد أي تقدم تحقق فيها على اإلطالق                   

وفي هذا السياق، قـال مـارك أهيـرن،         . لتحسين مستوى الحكْم الرشيد أو الشروع في عملية اإلصالح        
هذه المجاالت ذات أهمية حيوية ألية      «: ي أقدم في مجال القطاع العام وقائد فريق إعداد التقرير         اختصاص

حكومة كانت، ولشعبها وألعمالها، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تبدأ بحيوية ونشاط جهود اإلصالح              
تُظهر أن  ) سات مسحية درا(ويتميز التقرير أيضاً باشتماله على مسوح       » .من أجل تحسين تلك المجاالت    

الكثير من الفلسطينيين يتَصورون بأن الفساد موجود في الخدمات العامة، ولكن عدداً ضئيالً منهم خاضوا               
  . تجربته

وفي دراسة حالة أخرى، يكتشف التقرير مستوى ضعيفاً للغاية في طريقة الحكم الخاصة بمجال األصول               
يركّز التقرير أيضاً على ُأطر العمل القانونية والمؤسسية التـي          و. أو الموجودات المادية، مثل األراضي    

ومع أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد يـشكل حـدثاً مهمـاً، إال أن الـسلطة                . ُأنشئت بهدف مكافحة الفساد   
الفلسطينية يجب أن تضمن أن تكون الهيئةُ قادرةً على التحقيق في اإلدعاءات المعنية بالفساد والمقاضـاة                

تحتاج السلطة الفلسطينية إلى اتّخاذ نهجٍ أكثر مبادرةً بـشأن          «: ويقول أهيرن أيضاً في هذا المقام     . هاعلي
التحقيق في قضايا الفساد والمقاضاة عليها، وبشأن اإلعالن واإلعالم عن هذه الجهود بهدف بنـاء ثقـة                 

    » .الجمهور في موضوع مساءلة الحكومة عن أدائها
 18/5/2011اهللا، الحياة الجديدة، رام 

  
  سفارات فلسطين في العالم تحيي الذكرى األليمة لنكبة الشعب الفلسطيني .9

أحيت السفارات الفلسطينية في العديد من عواصم الدول العربية واالوروبية، الذكرى : وكاالت-عواصم
لي لفلسطين الثالثة والستين للنكبة األليمة التي حلت على الشعب الفلسطيني جراء االحتالل االسرائي

  .وارتكاب المجازر في القرى والمدن وتهجير المواطنين وتشريدهم وسرقة بيوتهم وأراضيهم وأمالكهم
 18/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  توافق بين فتح وحماس على آلية تشكيل الحكومة .10

توافق س ، أن القاهرة أعلنت أميو بي آينقال عن وكالة  18/5/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
ماس حول جميع القضايا التي تم بحثها خالل اليومين الماضيين في القاهرة، وبخاصة حو حركتي فتح

وقال بيان مصري رسمي صدر، أمس، في ختام مباحثات الحركتين إنهما . آلية تشكيل الحكومة المقبلة
الحركتين وبقية الفصائل اتفقتا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي 

  ."يتم التوافق عليه موضع التنفيذ وضع كل ما"وأضاف أن الطرفين اتفقا على . الفلسطينية داخل الوطن
 القاهرة على مدى يومين برعاية مصرية لتحديد فيعقدتا اجتماعات مكثفة "وذكر البيان أن الحركتين 

 الرابع من مايو فيالذي تم التوقيع عليه في مصر اآلليات الالزمة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية 
قام الجانبان ببحث آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار االنقسام، إضافة إلى تحديد "وأوضح البيان . "الحالي

. "موعد انعقاد االجتماع األول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة األمناء العامين للفصائل
سادتها أجواء إيجابية من كال الجانبين، وأظهر الطرفان تعاوناً وتفهماً "جتماعات وأضاف البيان أن اال

  .     " أقرب وقت ممكنفييتعلق بإنهاء االنقسام  كبيراً يعكس إصرارهما على اإلسراع فى تنفيذ كل ما
عزت الرشق عضو المكتب السياسي من القاهرة أن  17/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

حركة حماس وصف األجواء التي سادت االجتماعات باإليجابية وبروح التفاهم والتعاون والحرص ل
 . المشترك لترجمة وتنفيذ االتفاق الذي تم التوصل له
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وقد ناقش الطرفان أربعة عناوين رئيسة، وهي تشكيل الحكومة وترتيبات موعد اجتماع اإلطار القيادي 
 . عتقلين السياسيين وتفعيل المجلس التشريعيالمؤقت للشعب الفلسطيني وملف الم

وأكد الرشق أن هناك متابعة حثيثة لملف المعتقلين السياسيين واتفاق على إنهاء هذا الملف، بحيث يتم 
اإلفراج عن جميع المعتقلين، ومن يتعذر اإلفراج عنه يجب تقديم األسباب لذلك، على أن يتم متابعة 

قد سلم كل طرف للطرف اآلخر قائمة بأسماء معتقليه لدى األجهزة اإلفراج عن هؤالء بأسرع وقت، و
وقال إنه فيما يتعلق بتشكيل الحكومة فقد قدم كل طرف . األمنية، كما تسلم الراعي المصري نسخة منها

مرشحيه من المستقلين لكل وزارة، وكذلك المرشحين لموقع رئيس الحكومة، وسيتم دراسة هذه 
ع قيادته إضافة للتشاور حولها مع الفصائل الفلسطينية لتكون حكومة توافق المقترحات لدى كل طرف م

 . وطني
واتفق الطرفان على عقد االجتماع األول لإلطار القيادي للشعب الفلسطيني بعد أسبوع من إعالن 

وكشف الرشق أن  .الحكومة، كما اتفقا على عودة المجلس التشريعي لممارسة مهامه في وقت قريب
ات القادمة للطرفين ستتم تحت رعاية جامعة الدول العربية، تنفيذًا لما ورد في اتفاقية المصالحة االجتماع

 . من مشاركة عربية إلى جانب مصر في متابعة تطبيق اتفاق المصالحة
، عضو األحمدعزام ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط نقال عن مراسلها 18/5/2011األيام، رام اهللا،  وقالت

 حركتي فتح أنمن القاهرة عن " األيام"ية لحركة فتح، كشف النقاب في اتصال هاتفي مع اللجنة المركز
.  مرشحين لمنصب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة القادمةأسماءوحماس تبادلتا 

ن  تم طرحها لتولي حقائب وزارية وهناك عدد من المرشحياألسماءعشرات  "أن النقاب األحمدوكشف 
 أيولكنه رفض الخوض في " لتولي رئاسة الحكومة، ولكن الحسم سيكون في الداخل وليس الخارج

  . لحين االتفاقاألسماء ال يتم الخوض في أن انه تم االتفاق على إلى مشيرا أسماء
ام  اللجنة الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني التي تم االتفاق عليها في العأن األحمد وأعلن
 من تشكيل الحكومة علما بأن الرئيس يترأس اللجنة أسبوع في القاهرة بعد األول ستعقد اجتماعها 2005

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاءالتي تضم في عضويتها رئيس المجلس الوطني 
  . العامين للفصائلواألمناء

 هو حسم موضوع األول للجنة وسيكون الموضوع األول االجتماع أعمالتم وضع جدول : األحمدوقال 
ال : وأضاف. أشخاص 5-4 يكون عددهم ما بين أن في اللجنة الذين تم التفاهم على األعضاءالمستقلين 
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل األخوة لعقد اللجنة في الداخل لعدم تمكن إمكانية
 الداخل ولذا سيعقد االجتماع في إلىرمضان شلح من الدخول  اإلسالمي العام لحركة الجهاد واألمين

  . كل االجتماعات ستعقد في القاهرةأنالقاهرة واعتقد 
 قضيتا المعتقلين والمنع من أبرزها االنقسام وبناء الثقة ومن أثارتم بحث معالجة " انه األحمدكما وذكر 

 قضية المعتقلين تم االتفاق على لجنة حول: "وقال" السفر وقضايا الثارات والتعويضات والمصالحات
  ".لمتابعة ما تم االتفاق عليه بمتابعة من قبل لجنة مصرية

 يكون هناك تنسيق ما أنتم االتفاق على تفعيل المجلس التشريعي وفق القانون على "  انهاألحمد وأعلن
  ".بين الكتل والقوائم البرلمانية حول خطوات تفعيل المجلس

القيادي في حركة نقال عن مراسلها من غزة محمد جمال، أن  18/5/2011دوحة، الشرق، الوجاء في 
يتم البحث عن الشخصيات التي تكون مناسبة لمناصب الحكومة س صالح البردويل، أكد أنه .دحماس 

وحول إن كانت حركة حماس  .الجديدة بحيث يتم تشكيل حكومة قادرة على تولي المهمات المطلوبة منها
عملية االختيار ستكون وفق معيار : "لب بأن يكون رئيس الوزراء من غزة، قال البردويلما زالت تطا

المهنية ومن خالل اختيار مالمح الشخصية المناسبة لرئيس الوزراء والعمل على توفير توازن ما بين 
  ".الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا األمر ليس كالم حركة حماس فحسب
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عزت نقال عن مراسلها من القاهرة صالح جمعة أن  18/5/2011، الشرق األوسط، لندنوأوردت 
لقد تم تقديم عدد من األسماء لرئاسة الوزراء من فتح وحماس، وتم استبعاد عدد منهم وباق "  قالالرشق

 وزارة، 19أربعة أشخاص من المستقلين والتكنوقراط، وهي أسماء ال تتبع فتح وال حماس، واتفقنا على 
تم تقديم أسماء من المرشحين المستقلين لها، وقدمت الحركتان مرشحيهما لكل موقع من وهذه الوزارات 

  ."هذه المواقع، وأعطي أكثر من خيار ليتم التوافق على أسماء محددة
مصادر فلسطينية مطلعة شاركت في المحادثات بين فتح وحماس بالقاهرة إن الدكتور سالم الى ذلك قالت 

سطيني الحالي ضمن الشخصيات األربع الموجودة حاليا في السباق على فياض، رئيس الوزراء الفل
  .رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي سيتم حسمها في اجتماع سيعقد خالل عشرة أيام في القاهرة

مصادر من ) صفا( من القاهرة أنها علمت 18/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية وبينت 
 بين حركتي فتح  وحماس في القاهرة أن األولى لم تطرح اسم سالم فياض مقربة من الحوار الجاري

وأوضحت المصادر أن وفدا فتح وحماس توصال ألربعة أسماء  .ضمن مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة
، وقد توافقت الحركتان على ) فتح  قبلحماس واثنين منقبل اثنين من (لرئاسة الوزراء تم ترشيحهما 
  . مرشح حماس واآلخر مرشح حركة فتح، رافضة الكشف عنهما-ربعة المرشحيناثنين من األ

  
 حماس لن ترحل إلى قطر وما يحدث في سوريا شأن داخلي :خالد مشعلحوار مع  .11

 إن اتفاق المصالحة بين  رئيس المكتب السياسي لحركة حماسقال خالد مشعل:  جريشة   هاني  -  القاهرة 
العتراف بإسرائيل، وكذب ما يشاع من أخبار عن اعتزام حركة حركتي حماس وفتح ال يتضمن ا

المقاومة اإلسالمية الخروج من سوريا على خلفية االنتفاضة الشعبية المسجلة في هذا البلد، مؤكدا أن 
  هب   يلتزم   كان   الذي   الممانعة   بخط   ذكّر   أنه   غير   حركة حماس تعتبر التطورات في سوريا شأنا داخليا،

  ثمرات   من   هو   الفلسطينية   المصالحة   اتفاق   أن   حماس   حركة   في   األول   الرجل   واعتبر   السوري،   النظام 
   . العربية   الثورات 

هل السبب في .. إنذارماذا حدث كي تتم المصالحة الفلسطينية بين عشية وضحها ودون سابق .. بداية
ر الذي طرأ على مصر بعد الثورة، أم أنكم كقادة فصائل خفتم من انقالب توقيع المصالحة هو التغي

 الشعب عليكم لعدم إنهاء االنقسام؟
ال شك أن تأثير حالة الثورات العربية على القضية الفلسطينية كان لها أثرها البالغ في الدفع بعجلة 

تي لم تثمر أي شيء من المصالحة، وال ننكر أن الشعب الفلسطيني مل من الجوالت المستمرة ال
  عن   خرج   المصالحة، ونحن ال ننكر أن للشعب الفلسطيني دورا كبيرا في إنجاز تلك المصالحة والذي

  عليه   الخراب   جلب   الذي   االنقسام   وإنهاء   االستقرار   في   هبحق   يطالب   كي   المصرية   الثورة   بعد   أبيه   بكرة 
  في   والقيادة   الريادة   إلى   مصر   وعودة   مصر   إلى   الروح   عودة   أن   أقول   دعني   لكن    وات،سن   أربع   طوال 
    .الحقيقي   االنجاز   هذا   في   الرئيسي   السبب   كانت   المنطقة 
    الفلسطينية؟   لمصالحةا   تحقيق   في   عائقا   كان   السابق   المصري   النظام   أن   حديثكم   معنى   هل 

لقد تعاملنا مع النظام المصري السابق بجهاز مخابراته الذي كان يرأسه الوزير عمر سليمان بإيجابية 
وبكل دقة في جوالت الحوار السابقة وهم يشهدون لنا بذلك لكن العقدة في التعامل أن النظام كان ينظر 

وفق تلك األبعاد، البعد األول هو أننا امتداد لحركة إلى حماس من عدة أبعاد ويغير سلوكه مع الحركة 
 المسلمين، ونحن لم ننكر هذا األمر، لكننا حاولنا إفهام النظام السابق بأننا حركة تحرر وطني األخوان

ومنفصلون تنظيميا عن الجماعة األم، وإن كنا نحمل فكرها، لكن يجب أال يحملنا النظام تبعات عالقته 
ن حيث المد والجزر، أما البعد الثاني فهو العالقة اإلقليمية لحماس، بما في ذلك باإلخوان في مصر م

سوريا وإيران ونحن كنا نقول افتحوا األبواب لنا حتى ال يفتحها غيركم، ونحن وصلنا بعد تشكيل 
الحكومة األولى إلى حالة من الحصار لم نجد أي دعم من أي دولة سوى إيران بعد أن كان الدعم يصل 
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  خضوعه   ومدى   حماس   قرار   أن   عن   أما   إيران،   واستمرت   توقفت   جميعها    ما يقرب من ستين دولة،من
  قرار   أن   جيدا   يعلم   ألنه   األسلوب   بهذا   للحديث   السابق   المصري   النظام   يخرج   أن   العيب   فمن   إليران 
  . داخلها   من   نابع   حماس 
  وال   عليها،   التوافق   تم   التي   المصرية   الورقة   إعداد   في   الفضل   له   السابق   المصري   النظام   لكن 
    األمر؟   هذا   إنكار   تستطيعون 

نعم بالتأكيد نحن ال ننكر الفضل ومن العيب علينا إنكاره او انتقاد شخصا ترك سلطانه وإظهار العيوب 
كن القول بأي حال إن النظام السابق لم يكن يريد المصالحة، وإنما كانت أقل تسامحا وتقبال فيه، وال يم

ها، وطلبنا إرفاقها بالورقة المصرية، لكن النظام المصري الالستماع لموضوع المالحظات التي أعلن
رية السابق تمسك بالورقة واعتبرها مقدسه، ولو كان رجال النظام تجاوزوا قداسة الورقة المص

والحساسية لتمت المصالحة قبل عام، والشك أن القيادة الماضية بذلت جهدا حقيقيا، ولكن الجديد اآلن هو 
  والرعاية   وفتح   نحن   ولذلك   المصالحة،   روح الثورة المصرية والتغيير التي انعكست إيجابيا على

  السياسي   الواقع   ألن   بها،   واحتفلنا   عليها،   ووقعنا   ساعة   خالل   تفاهم   إلى   توصلنا   أسبوع   قبل   المصرية 
 .  وتفاهما   أريحية   أكثر   أصبح   المصري 
  كتفاهمات   السابقة   االتفاقات   بقية   مثل   غيره   عن   االتفاق   هذا   نجاح   تضمن   التي   الحقيقية   األسباب   هي   ما 
    ؟مكة   واتفاق   القاهرة 

البد من التأكيد على أن روح الفصائل هذه المرة تحديدا تختلف عن المرات السابقة، فالكل قاسى من 
تجربة االنقسام، والكل كان يحلم بالعودة إلى المصالحة بما فيها حماس، وأن اهللا ال يغير ما بقوم حتى 

 .يغيروا ما بأنفسهم
شفت اقتراب حماس من مربع المفاوضات نحو البعض يرى أن سرعة التوقيع على ورقة المصالحة ك

ما رأيكم؟ وكيف يمكن التزاوج بين .. فريق أبو مازن أكثر من انجذاب فتح إلى مربع المقاومة
 المقاومة والتفاوض كما نص اتفاق المصالحة؟

القضية لم تكن في الخالف بين فتح وحماس حول البرامج، سواء كانت مفاوضة أو مقاومة، ففتح 
ايشا منذ أعوام مضت وفتح جذورها هي نفس جذور حماس، فهي جذور حركة البنا رحمة اهللا وحماس تع

  في   كانت   وجذورها في حمل البندقية، ولم تكن المعضلة الرئيسية في فتح أو حماس، المعضلة الرئيسية
  أي   إضافة   أو   يمسها   تعديل   أي   جراءإ   أو   بها   المساس   السابق   المصري   النظام   أبى   التي   المصرية   الورقة 
  . عليها   تطرأ   جديدة   بنود 
لكن ما حدث اليوم هو ليس إال تفاعال مع النظام المصري الجديد الذي قبل بمالحظتنا على الورقة  

المصرية، فحماس لم تقبل بشيء كانت ترفضة أو أنها بدأت االنحراف عن نهج المقاومة، لكن روح 
  تعترض   لم   ورة المصرية هي التي أخرجت هذه المصالحة إلى النور قبيل مماتها، إضافة إلى أن فتحالث

  . ويسر   بسهولة   المصالحة   فتمت   كالسابق   مالحظاتنا   على 
 الفلسطينية؟   بالمصالحة   عجلت   التي   الرئيسية   العوامل   هي   ما 

نتفاضة العربية والثورات التي تعيشها الشعوب وسياسة رئيس الوزراء إضافة إلى ما سبق فإن حالة اال
الصهيوني بنيامين نتنياهو وعرقلته للمفاوضات كانت من بين العوامل األساسية في نجاح المصالحة 

 .والتعجيل بها
  مقر   نقل   إلى   حماس   تسعىس   وهل   األحداث،   تلك   من   موقفك   ما   كبير،   بشكل   تتسارع   سوريا   في   األحداث 
 بمصر؟   لحماس   مكتب   حول   تردد   ما   بشأن   وماذا   أخرى،   عاصمة   إلى   القيادة 

ال شك أن حركة حماس تتابع باهتمام وحرص بالغين التطورات التي تشهدها سورية الشقيقة في هذه 
قاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، األيام، وفي هذا السياق نود القول إن سورية وقفت مع م
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واحتضنت قوى المقاومة الفلسطينية، وخاصة حماس، وساندتها في أحلك الظروف وأصعبها، وأخذت 
الرهانات والتحديات والمخاطر الكبيرة، وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة 

 ومقاومته بشكل خاص، والوقوف في خندق األمة  فلسطين وشعبهاومساندةوالمقاومة في المنطقة، 
ومصالحها، ونحن نعتبر ما يجري في الشأن الداخلي يخص اإلخوة في سورية، إال أننا في حركة 
حماس، وانطالقاً من مبادئنا التي تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية وتطلعاتها، فإننا نأمل بتجاوز 

ماني الشعب السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها الداخلي الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأ
 .ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة

أما الحديث عن ما يتردد من شائعات عن انتقال حماس من دمشق بعد الثورة الشعبية هناك إلى قطر أو 
 وال نفكر في االنتقال، وال التفكير في اإلقامة في مصر، فال صحة لما نشر في هذا الصدد على اإلطالق

  في   لحماس   مكتب   فتح   شيء يوجب االنتقال حتى االن، كما لم يتم مناقشة المسؤولين المصريين في فكرة
  . الثورة   بعد   أوال   تتعافى   أن   نريدها   فنحن   مصر   على   مستعجلين   غير   ونحن   القاهرة، 
 إسرائيل؟   مع   التهدئة   بشأن   وماذا 

 نريد من خاللها تثبيت المصالحة وإنهاء االنقسام ومن خالل لقائنا باإلخوة مهمةنحن اآلن في مرحلة 
المصريين تناقشنا بشأن التهدئة وتوصلنا إلى عدم إعطاء إسرائيل ذرائع بطريقة تراعي الوضع الجديد 

  يخدم   بما   عليه   الرد   يتم   أن   لتصعيد ينبغيوهو المصالحة، ولكن قلنا إن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وأن ا
  . المصالحة 
 منتظمة؟   بطريقة   وعملة   رفح   معبر   بشأن   نهائية   صيغة   إلى   التوصل   تم   هل 

تفاصيل فتح معبر رفح سنبحثها الحقا مع مصر وال مصلحة من فتحها اآلن، واألمر سيتم بالتراضي 
ونريد أن تتعافى مصر أوال داخليا كي تلعب الحقا دورا عربيا قويا وتقود العالم والتوافق مع مصر، 

  . الخارجية   العربي، ونسعى إلى أن تتعافى مصر سريعا أمنيا واقتصاديا وتنمويا كي تتفرغ ألعبائها
 المصالحة؟   تجهض   أن   حماس   كوادر   ضد   الضفة   في   تجري   التي   لالعتقاالت   يمكن   مدى   أي   إلى 

ال شك أن االعتقاالت التي كانت تجري في الضفة كانت تقف حائال أمام اتفاق المصالحة، لكن 
االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة اآلن تتنافى مع روح المصالحة، فالبعض غير مسرور بالمصالحة، 

 .وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ
 الفلسطينية؟   القيادات   بحق   اغتياالت   تنتظرون   هل 

االحتالل الصهيوني قد يفعل أي شيء لخلط األوراق وإرباك الساحة الفلسطينية، فكل شيء متوقع من 
 قد تسعى إلى عرقلة هذه المصالحة عبر استفزازات واعتقاالت في الضفة أو إسرائيلعدونا، وإن 

 .اغتياالت في غزة
 المصالحة؟   عقب   غزة   لقطاع   زيارتكم   بشأن   االتفاق   تم   هل 
  . المناسب   الوقت   في   غزة   لزيارة   شوقا   أتطلع   ولكني   ألوانه،   سابق   أمر   هذا 
 بإسرائيل؟   االعتراف   يتضمن   المصالحة   إتمام   هل 

ها اتفاق القاهرة المصالحة لم تتضمنه، وهناك أربع اتفاقيات أو وثائق سياسية تم التوقيع عليها، أول
 وجميعها 2007  ووثيقة الوفاق الوطني، ثم اتفاق مكة وأخيرا حكومة الوحدة الوطنية عام2005

تضمنت بنوداً سياسية اتفقت عليها فتح وحماس، وال نريد أن يملي علينا أحد سياساتنا الداخلية، ولماذا 
أوروبية تتفق مع إسرائيل وتريد دائما الفلسطينيون ينبغي أن يخضعوا دائما لشروط خارجية لدول 

خدمتها واسترضاءها وتحقيق أي اتفاقات تلبي مصالحها، كما أن العرب هم الذين فتحوا األبواب لمثل 
  . بالديمقراطية   جديرين   وغير   قصر   هذا التدخل الخارجي، وتجرأ اآلخرون بأن يملوا علينا شروطا وكأننا

هو إقامة سلطة تحت االحتالل، ألن أهم شروط السلطة أن تكون لديها والخطأ الذي وقع فيه الفلسطينيون 
حرية وأن تبني السيادة على األرض، واألصل فى األولوية هو تحرير األرض وتخليصها من االحتالل 
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  أمام   عائقاً   تمثل   ثم إقامة سلطة أو دولة، وما حدث هو وضع العربة أمام الحصان، حيث أصبحت السلطة
  االحتالل   من   لتخليصهم   سحرية   عصا   اآلن   تملكان   ال   وفتح   حماس   ولذلك   أمنية،   التزامات   بوضع   رالتحري 
  . الحالة   هذه   من   للخروج   الجميع   بمشاركة   وطني   إنقاذ   هو   اآلن   فلسطين   تحتاجه   ما   وأن 
 النتائج؟   في   سلبا   ستؤثر   االنقسام   تجربة   أن   أم   المقبلة   نتخاباتاال   في   حماس   فوز   تتوقعون   هل 

حماس ال تخشى االحتكام إلى صناديق االقتراع فى االنتخابات القادمة ردا على من يقولون إن حماس ال 
تائج انتخابات تعتقد في الديمقراطية، وتعتبر االنتخابات سلما للصعود ثم تنسفه، رغم أنهم لم يأخذوا بن

2006. 
 الحالي؟   الوضع   ظل   في   االنتخابات   تأجيل   إلى   يرمي   اتجاه   هناك   لكن 

 تأجيل االنتخابات أمر وارد طالما لم يتم صنع واقع طبيعي في الضفة الغربية يتيح إجراءها مع اإلفراج 
 عن رأي الشارع الفلسطيني وأن يتم عن الشباب المسجون وتوفير جو آمن إلجراء انتخابات نزيهة تعبر

 .التسابق في ظروف مناسبة
 شاليط؟   جلعاد   اإلسرائيلي   األسير   صفقة   بشأن   التطورات   آخر   هي   ما   

هناك تحركات مصرية حثيثة تجريها مصر حاليا بشأن هذا الملف، لكن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي 
 مرهون بموقف إسرائيل، والكرة اآلن في مرمى رئيس 2006نذ عام جلعاد شاليط المحتجز فى غزة م

  التأخير   مسؤولية   الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، ألن العقبة هي الموقف اإلسرائيلي والذي يتحمل
  . نتانياهو   هو   شاليط   عن   اإلفراج   في 

  حصلت   الماضية   الشهور   في   ولكن   فترة،   منذ   توقفت   التبادل   قضية   حول   المفاوضات   في   الكبيرة   والجهود
  . حددناها   التي   المطالب   تحقيق   إلى   بعد   تصل   لم   لكن   التقدم،   بعض   حققت   استكمالية   إضافية   جهود 

  16/5/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

   جديدة رات المنطقة تفرض شروطاًييمثل حماس وتغي  ال مشعل من مهلة التسويةموقف :الزهار .12
 محمود الزهار أن التصريحات .دحماس   اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة:محمد األسطل –غزة 
 رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل خالل اتفاق توقيع المصالحة، في خصوص أطلقهاالتي 

مثل موقف الحركة الرسمي الذي يعتمد المقاومة برنامجا اساسيا ال ي"إعطاء مهلة للتفاوض مع إسرائيل، 
  ".وليس التفاوض

نحن لم نعطى أبو مازن فرصة للتفاوض ولم نوافق على تفاوض ولم نشجعه عليه، بل على : "وقال
هذا الكالم لم نتفق عليه وفوجئنا به، لم يحدث : "وأضاف". العكس أحرجناه في قضية التفاوض ليل نهار

  ".ي موقف الحركة في ما يتعلق بقضية المقاومة كخيار أوحدتغير ف
وأكد الزهار أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يأتي بالتوافق ثم يمتلك الخبرة والقدرة على حمل 

واستبعد تعرض الحكومة ". الدموي"األعباء، مشدداً على ضرورة أال يتولى األمن ما وصفه بالرجل 
أقلية في " فتح"الظروف اإلقليمية والدولية، متوقعاً أن تكون حركة المقبلة لحصار في ظل تغير 

   .االنتخابات المقبلة
  id/view/article/news/com.alquds.www://http/266596: ولالطالع على نص الحوار

  17/5/2011القدس، فلسطين، 
  

  ال سالم بدون القدس : فتح .13
عاصمة للدولة الفلسطينية، وال " القدس الشرقية"قالت حركة فتح إنه لن يكون هناك سالم دون : رام اهللا

، 67 في األراضي المحتلة عام الًقبل أن توقف األنشطة االستيطانية كام" إسرائيل"مفاوضات مع 
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نسخة عنه الثالثاء إن " صفا"ي في بيان تلقت  توقال .وإقرارها بالمرجعيات الدولية واالتفاقيات الموقعة
  ". تحاول دفع شعوب المنطقة لليأس من عملية السالمنتنياهوحكومة "

  17/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  
  

   مسيرة العودة تؤكد رفض الالجئين للتوطين:  حماس في لبنان رأفت مرةقيادةعضو  .14
إن زحف آالف الالجئين : حركة حماس في لبنان رأفت مرةقال عضو القيادة السياسية ل: بيروت

الفلسطينيين في لبنان إلى حدود وطنهم المحتل، والتضحيات التي قدموها، وتحديهم لإلرهاب اإلسرائيلي 
نسخه عنه أن الالجئين " صفا"وأوضح مرة في بيان وصل  .يؤكد أنهم يرفضون فكرة التوطين
سي في المعادلة السياسية في المنطقة، وقوة إستراتيجية في موازين الفلسطينيين في لبنان هم عنصر أسا

  .القوى ضد االحتالل اإلسرائيلي، وعامالً فاعالً وحاضراً بقوة على خارطة األحداث والتطورات
  17/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   في سجون االحتالل 15  الـ حسن سالمة بمناسبة عامهرسالة .15

 نشرت جمعية واعد لألسرى والمحررين رسالة لألسير حسن سالمة، يتحدث فيها بمناسبة :سجن الرملة
 قال، قالت، قالوا، أكتب لنا موضوعا فبعد أيام : وجاء في الرسالة. عاما على مكوثه في األسر15مرور 

 كم عام انتهى وسينتهي ألسرانا وأسيراتنا خلف/ قليلة ستنهي عامك الخامس عشر خلف القضبان
القضبان، سؤال مفتوح كالجرح المفتوح، ويجب أن يسأله لنفسه كل مفاوض ومجاهد وثائر يحترم نفسه 

:  ولالطالع على نص الرسالة.وسالحه ووطنه وشرفه العسكري
49933=idse&showdetail=action?/ara/ps.safa.www://http  

  18/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   ثمار الثورة المصريةىالمصالحة أول اتفاق :  البرغوثيمروان .16
اللجنة المركزية  األسير الفلسطيني مروان البرغوثي عضوأجرت األهرام حوارا مع : الهول أشرف أبو 

المستجدات ، وشمل الحوار كافة اعام40 يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات و، الذيلحركة فتح
 بشكر وأتوجهأرحب بشدة باتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة : ، وجاء فيهعلي الساحة الفلسطينية

خاص للشعب المصري العظيم وللقيادة المصرية الجديدة علي انجازها هذا االتفاق وأعتبره أولي ثمرات 
:  ولالطالع على نص الحوار.الثورة المصرية علي الصعيد الفلسطيني والعربي

aspx.78733/News/reporters-Journalist/eg.org.ahram.www://http  
  18/5/2011األهرام، القاهرة، 

  
  سوريافي تساؤل عن مستقبل حماس : تقرير .17

ياد حركة حماس المعلن من أحداث سوريا الغمـوض بـشأن العالقـة             زاد ح : عوض الرجوب  -الخليل  
  .بينهما، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن مستقبل وجود الحركة سوريا

وبينما تتحدث مصادر عن توتر في تلك العالقة لعدم إعالن حماس موقفا صريحا مساندا للنظام السوري،                
ت حول اتجاه العالقة بين مستبعد لخيار مغـادرة الحركـة           تتباين تقديرات محللين في أحاديث للجزيرة ن      

  .ومرجح له ولخيار العودة إلى غزة, دمشق
  حماس تنفي

لحماس يوصـي عناصـرها بعـدم    " تعميم داخلي"وكان موقع فلسطين برس اإللكتروني نشر ما قال إنه         
  .السفر إلى سوريا إال للضرورة القصوى
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وما تشهده الساحة السورية بشكل خـاص       , ها المنطقة بشكل عام   تمر ب "وبرر التعميم المفترض ذلك بما      
  ."من أحداث أمنية على المستوى الرسمي والشعبي في العديد من المدن والمحافظات

لكن مسؤول العالقات الدولية في حماس أسامة حمدان نفى في تصريح نشره المكتب اإلعالمي للحركـة                
لإليقـاع بـين    " محاولة واهية ويائـسة   "يث عن خالف بأنَّه     أي تغير في عالقاتها بسوريا، ووصف الحد      

  .الطرفين
  وضع حساس

حساس "أما عضو المجلس التشريعي عن حماس محمد مطلق أبو جحيشة وصف الوضع في سوريا بأنه                
  .مشيرا إلى نفي القيادة السياسية للحركة في دمشق أي توترات مع القيادة السورية، أو نوايا لالنتقال" جدا

استبعد الكاتب الصحفي ومدير مكتب الجيل للصحافة في غزة مصطفى الصواف وجود مشكلة             , هتهمن ج 
دون أن يـستبعد  " ربما ال يعجب الحكومـة الـسورية      "بين حماس وسوريا، لكنه رأى أن موقف الحركة         

  .وجود خالف بشأن ما سماها الصواف ثورة في سوريا
فهي ترى أن ما يحـدث فـي        , ا والبلدان العربية  وأضاف أن موقف حماس واضح من العالقة مع سوري        

  .سوريا شأن داخلي ال يجوز التدخل
وأشار إلى أن قيادات من حماس سافرت األيام الماضية من غزة إلى سوريا بينما قـدمت أخـرى مـن                    

نوعا من الدعاية السوداء إلفساد العالقة بين حركة حمـاس والنظـام            "دمشق، معتبرا الحديث عن توتر      
  ". ومحاولة للتشويش على العالقة الجديدة بين فتح وحماس,السوري
  نحو غزة

حمـاس اختـارت بـشكل واضـح        "سمير عوض قال    . أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د       
يرفـع أسـهم الـسلطة      "مضيفا أن ذلك    " المصالحة وتدعيم الموقف الفلسطيني من خالل الوحدة الوطنية       

  ".الفلسطينية وحماس والمقاومة
وأضاف أن موقف حماس الحالي تحول إلى موقف عملي في وقت يتوقع فلسطينيون كثر عـودة قيـادة                  

ن سوريا كانت داعمة    إ : قائال وتابع عوض . حماس التاريخية إلى غزة لتمارس العمل من هناك وفق قوله         
غيـرا   مضيفا أنه يعتقـد أن ت      ،بشكل خاص لحماس وحركات مقاومة أخرى ، لكن أوضاعها اآلن صعبة          

  ".ال بد أن يؤثر على قرارات الحركة داخليا أيضا"كبيرا بحجم ما يجري في سوريا 
توتر ليس فقط بين حماس وسوريا، بل داخل حمـاس          "ولم يستبعد أن يؤدي أي قرار من هذا النوع إلى           

  ". وقد يؤدي لتوتر داخل الحركة،ألن قرار االنتقال من سوريا إلى مكان آخر سيكون قرارا كبيرا
 17/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ول سوري أّدت الغتيال المبحوحؤمالحقة الموساد لمس": تلغراف" .18

البريطانية أن الموساد اإلسرائيلي حاول اغتيال مسئول " ديلي تلغراف" ذكرت صحيفة :ترجمة عكا
ر الصحيفة إلى أن وتشي .سوري كبير في لندن، يعتبر من أحد المسئولين عن البرنامج النووي السوري

الموساد قام بتتبع المسئول السوري في لندن، واقتحم الفندق الذي يتواجد فيه، وسرقوا من غرفته بعض 
  .الوثائق

 خططت الغتيال المسئول السوري، ولكنها اضطرت لوقف العملية نتيجةً "إسرائيل"وتُفيد األنباء أن 
وأفادت الصحيفة البريطانية  .ين سوريا ولندنلضغط من عناصر في لندن، ومن أجل منع إشعال نزاع ب

 عمالء من الموساد على األقل، موضحة أنه وبفضل المعلومات التي تم 10أنه شارك في العملية 
 بتفجير المفاعل النووي في سوريا، كما "إسرائيل"الوصول إليها من المسئول السوري في لندن، قامت 

  .كبير في حماسالقائد ال" محمود المبحوح"قامت باغتيال 
  17/5/2011موقع عكا اإلخباري، 
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  "حقائق تاريخية معروفة وموثقة" يتهم عباس بتشويه نتنياهو .19

قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يستنتج من خطاب الرئيس محمود عباس في : القدس
ة الفلسطينية وسيلةً لمواصلة أن القيادة الفلسطينية تعتبر اقامة الدول"أمس ) نيويورك تايمز(صحيفة 

  ".الصراع مع إسرائيل بدال من انهائه
ان الفلسطينيين هم الذين . تشويه صارخ لحقائق تاريخية معروفة وموثقة"واعتبر ما جاء في المقال بأنه 

ان الجيوش العربية : "وقال" رفضوا خطة االمم المتحدة بتقسيم األرض الى دولتين، عندما قبلها اليهود
لم يرد ذكر أي من ذلك في . اد قوات فلسطينية هي التي هاجمت الدولة اليهودية من أجل تدميرهاباسن
  ".المقال

  18/5/2011، األيام، رام اهللا
  

  توجه السلطة نحو المصالحة مع حماس يؤكد انها ال تريد السالم:  ساعرجدعون .20
بأن السلطة " جدعون ساعر"غر ادعى وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي عضو المجلس الوزاري المص

من خالل وضع العصي في ،ل منذ عامين دون إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيلالفلسطينية تحو 
  .على حد تعبيره, وفرض شروط تعجيزية مسبقة من أجل عرقلة المفاوضات, الدواليب

 حركتي فتح إن الوحدة التي تمخضت عن اتفاق المصالحة بين"وأضاف ساعر خالل زيارته لندن 
وعليه يتوجب على , وحماس في اآلونة األخيرة يدلل على توجه السلطة الفلسطينية بعيدا عن السالم

 أن توقف كل اإلجراءات الفلسطينية احادية الجانب التي تهدف إلى ، وبريطانيا جزء منها،األسرة الدولية
  ".ن السالمنزع الشرعية عن إسرائيل األمر الذي من شأنه أن يباعد بيننا وبي

إن األحداث التي شهدتها المنطقة خالل إحياء ذكرى النكبة تثبت أن إسرائيل محاطة "وقال ساعر 
  ".باألعداء من كل جانب وهم يعتبرون قيام إسرائيل نكبة وكارثة

  17/5/2011، موقع عكا االخباري
  

  هر األردن ينتقد تصريحات نتنياهو حول االحتفاظ بتواجد عسكري فقط على حدود  نيعلون .21
تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي عبر  موشي يعلون هاجم الوزير اإلسرائيلي

فيها عن نيته إبقاء تواجد عسكري إسرائيلي على حدود  نهر األردن في أي تسوية مستقبلية مع 
  .الفلسطينيين

اله نتنياهو ينم عن نوايا بإخالء إن ما ق" :وقال يعلون خالل اجتماع له في منطقه غور األردن
المستوطنات القريبة من نهر األردن، األمر الذي أرفضه وبشدة ألنه يجب أن تبقى جزءاً من السيادة 

  ".اإلسرائيلية وإلى األبد
إن المنطقة التي تخضع للسيطرة العسكرية والمدنية اإلسرائيلية هي تلك التي تبقى في " :يعلون وأضاف

د، أما المنطقة التي تخضع للسيطرة العسكرية فقط، فمن الصعب الحفاظ عليها مدة طويلة أيدينا إلى األب
إن تجربتنا مع الفلسطينيين أثبتت أن كل نقطة يتم إخالئها تتحول تلقائيا إلى " :ومضى قائالً ".والبقاء فيها

من هي عالقة مباشرة منطقة تنمو فيها المقاومة وإطالق الصواريخ، وعليه فإن العالقات بين األرض واأل
  ".ويجب عدم تجاهلها

  17/5/2011، موقع عكا االخباري
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  مستقبل المستوطنات تحدده المفاوضات:  إسرائيليوزير .22
إن مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية سيحدد من خالل : "قال الوزير اإلسرائيلي بني بيغن

إن التعليقات على خطاب رئيس الوزراء ": وأضاف بيغن في سياق مقابلة إذاعية". المفاوضات فقط
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست االثنين الماضي التي ادعت بأن نتنياهو لم يرفض فكرة إخالء 

  ".مستوطنات معزولة هي تعليقات خاطئة
 وكان نتنياهو شدد في خطابٍ أمام الكنيست على ضم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية في إطار أي

  ". المستوطنات المعزولة"تسوية مستقبلية، ولم يطالب بضم كل المستوطنات، وخصوصا 
وأشار إلى أن معارضته القاطعة إلقامة دولة فلسطينية تعززت بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي 

  .مه، على حد زع"حماس إرهابية"إن مثل هذه الدولة ستتحول عما قريب لدولة : "قائالً" حماس"و" فتح"
  17/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  الروابيمدينة  تصادق على شق الشارع المؤدي إلى "إسرائيل" .23

بعد سنة ونصف من المباحثات، طلب المستوى السياسي اإلسرائيلي مما يسمى : ـرب48عــ
وهو ما ". بيالروا"المصادقة على شق الشارع المؤدي إلى المدينة الفلسطينية الجديدة " اإلدارة المدنية"بـ

بادرة حسنة تجاه السلطة الفلسطينية قبل سفر رئيس الحكومة اإلسرائيلية " هآرتس"اعتبرته صحيفة 
  .بنيامين نتانياهو إلى واشنطن يوم غد الخميس

  18/5/2011، 48 موقع عرب
  

  اعتقال خلية يتزعمها محام يهودي خططت لتفجير مسجد يافا وإيقاع عشرات القتلى": إسرائيل" .24
 عن اعتقال محام من سكان تل ابيب يدعى غور فينكلشتيين بتهمة التخطيط ، ظهر اليوم،النقابكشف 

يقاع عشرات القتلى والجرحى األمر إلقتل إمام مسجد حسن بيك الكبير في يافا من خالل سيارة مفخخة و
اسفة كبيرة وحسب الخطة فقد كان مقررا وضع عبوة ن .الذي من شأنه أن يشعل فتيل الفتنة في المدينة

  .الحجم وشديد االنفجار في سيارة والتحكم في تفجيرها عن بعد إحدى الصلوات
وضبط في منزل احدهم قالب ,  من سكان يافا يشتبه في انهم عملوا نيابة عنه7واعتقل فينكلشتيين مع 

  .ليهعلما أن فينكلشتيين ينكر الشبه المنسوبة ا, وسيكون احد هؤالء المعتقلين شاهد ملك, متفجر
  17/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  الجبهة الداخلية تجري مناورة موسعة في الجليل الشرقي ": إسرائيل" .25

تجري الجبهة الداخلية غدا األربعاء مناورة موسعة النطاق في منطقة الجليل الشرقي لفحص جاهزية 
  .السلطات المحلية والتعاون المشترك مع السكان في المنطقة

حدث باسم الجيش أن المناورة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا بعملية تحاكي سقوط وذكر موقع المت
وسيالحظ حركة نشطة لقوات األمن المختلفة مع تواجد العديد من الجنود في أحياء المناطق , صواريخ

  .المختلفة والقيام بعمليات إنقاذ مدنين وانتشالهم من تحت األنقاض
ة الداخلية سيقومون بتوزيع نشرات خاصة من أجل توعية الجمهور في حال ويشار إلى أن قوات الجبه

وفي المقابل سيتم إجراء مناورة في المرحلة الثانية تحاكي إطالق قنابل دخانية  .وقوع هجمات حقيقية
وفي ساعات ما بعد الظهر ستجري مناورة , وإنارة في عدة مناطق مثل صفد ورأس يبنا والجليل األعلى

  .كي االهتمام بمركبات وإقامة خيام من أجل جمع سكان انهارت منازلهمأخرى تحا
  17/5/2011، موقع عكا االخباري
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  مواجهة حربية واسعة متوقّعة والشرق األوسط يتجه نحو أعاصير : باحث إسرائيلّي .26
رأى البروفيسور يحزقيئيل درور، المستشار السابق في وزارة األمن : الناصرة ـ زهير أندراوس

سرائيلية، أن منطقة الشرق األوسط ستشهد أعاصير سياسية كبيرة، وبالتالي يجب أن تنسجم السياسة اإل
األمنية في إسرائيل مع الجوهر الجديد لهذه األعاصير، وزاد الباحث اإلسرائيلي قائالً إن األزمة في 

ا المهمة على السياسة مصر تشير إلى أن الشرق األوسط يتوجه نحو أعاصير، سيكون لها انعكاساته
اإلسرائيلية، ويفرض الفشل اإلستخباراتي اإلسرائيلي في عدم توقع األحداث في تقويم الوضع في مصر 
وباقي الدول العربية واإلخفاقات األخرى، إصالحاً داخلياً وجذرياً لألجهزة اإلستخباراتية، مع التشديد 

  . تحمله من أعاصير مرتقبةعلى تطوير القدرة على فهم األحداث في العمق، وما
وبرأيه، تدحض الدراسة المتعمقة لما يجري كل البديهيات بشأن نفوذ القوى العظمى، فهذه القوى ال 
تستطيع منع وقوع األعاصير، وحتى التدخل العسكري الواسع مثلما حدث في العراق لن يؤدي إلى 

) بما يخدم مصالحها(لوقائع على األرض التهدئة، من هنا نرى الدول العظمى بدالً من محاولة بلورة ا
ومغزى هذا الدرس . مرغمة على التأقلم وفقها، حتى لو فرض عليها ذلك التخلي عن صديق، مثل مبارك

 التأييد األمريكي إلسرائيل في المدى البعيد ليس أمراً بديهياً، وهذا ما يفرض على األخيرة أن القاسي أن
  .لتعزيز قوتهاتعمل جاهدة للحفاظ على وجودها و

لكن من جهة أخرى، أضاف البروفيسور درور، فإن األعاصير التي تعصف بالمنطقة تزيد في األهمية 
 إستراتيجية لدولة مستقرة وديمقراطية وقوية مثل إسرائيل، في منطقة لها أهميتها العالمية، فعلى -الجيو 

ي ضمان تدفق النفط الذي تحتاج إليه سبيل المثال، تستطيع إسرائيل في أوقات األزمات المساهمة ف
من هنا، على إسرائيل تدعيم مكانتها الدولية بناء على هذه الحقائق، مع التشديد على أن النزاع . أوروبا
  . اإلسرائيلي ال يشكل السبب األساسي في عدم االستقرار في المنطقة-العربي
تزداد، األمر الذي يبشر بصعود أطراف جديدة تثبت األحداث التي تمر بها المنطقة أن قوة الشارع : قال

إلى السلطة، وبالتالي، فإن االستعدادات اإلسرائيلية لمواجهة الوضع الجديد يجب أن تعمل على التخفيف 
من عداء الجماهير لها، وذلك عبر التوجه إلى الشباب في الدول العربية من خالل وسائل االتصال 

يد على تطلع إسرائيل إلى السالم، وقدرتها على المساهمة في تحقيق االجتماعي وقنوات أخرى، مع التأك
تقدم المنطقة اجتماعياً واقتصادياً، كما أن من شأن جمع إسرائيل بين الديمقراطية وقوة المؤسسة الدينية، 

  .أن يقدم إجابة لها في الدول اإلسالمية، على حد قوله
إسرائيل مع الجوهر الجديد لهذه األعاصير، وعلينا أال وبحسبه، يجب أن تنسجم السياسة األمنية في 

نستبعد مواجهة حربية واسعة النطاق، من هنا ضرورة تعزيز الردع، بحيث يكون واضحاً للطرف اآلخر 
وفي الوقت نفسه، يجب تطوير . أن من يشن حرباً على إسرائيل سيسحق هو ومن يقدم المساعدة له

وخلص إلى القول إن أهم . دوانية جماهير غاضبة والتصدي لهاقدرات غير فتاكة من أجل احتواء ع
االستنتاجات التي يمكن استخالصها من التدقيق العميق في دينامكية التغيير في الشرق األوسط وغربي 
آسيا هي تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ ال يمكن االعتماد على ثبات اتفاقات سالم محلية في بيئة تتجه 

والمطلوب بدالً من ذلك هو كتلة حرجة من اتفاقات السالم تقلص توجيه الطاقة . ييرات السريعةنحو التغ
الكامنة في األعاصير ضد إسرائيل، ولهذا الغرض على الدولة العبرية التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي 

لالجئين، يشمل األطراف اإلسالمية، يشمل دولة فلسطينية، وانسحابات إسرائيلية، وتسويق موضوع ا
وإعطاء األطراف اإلسالمية مكانة خاصة في الحوض المقدس، والسعي إلى تطبيع عالقات إسرائيل مع 
أغلبية الدول العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أن هذا لن يمنع األعاصير، ولكن سنضمن عدم توجيه 

  .طاقتها ضد إسرائيل، على حد قوله
  18/5/2011، القدس العربي، لندن

  



  

  

 
 

  

            20 ص                                    2148:         العدد       18/5/2011 األربعاء :التاريخ

  على معبر بيت حانون "جمعة غضب" شبابية تدعو لـموعةمج: غزة .27
دعت مجموعة شبابية من غزة عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك إلى اعتبار : حامد جاد -غزة 

يوم الجمعة القادم يوم غضب على االحتالل، مطالبة عبر صفحة أطلقتها على الموقع ذاته أهالي غزة 
شدة قبالة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة للمطالبة بعودة الالجئين بالمشاركة في مسيرة جماهيرية حا

وأشار مطلقو هذه الحملة إلى أنهم تواصلوا مع الجهات الرسمية في غزة من أجل تأمين هذه  .لديارهم
المسيرة الزاحفة، وأنهم سيوفرون حافالت لنقل المشاركين، متوقعين مشاركة مئات اآلالف من المواطنين 

  . للنكبة63لفعالية التي تتزامن وإحياء الشعب الفلسطيني للذكرى في هذه ا
  18/5/2011الغد، عّمان، 

  
   يقتحمون مدرسة دار األيتام بحي الثوري بالقدس ويعتدون على طلبتهامستوطنون .28

، مدرسة دار األيتام بحي الثوري أمس اقتحم مستوطنون بحماية األمن اإلسرائيلي، :وفاوكالة  -القدس 
 ثالثة منهم واعتقال إصابة إلى، واعتدوا على طلبتها داخل صفوفهم الدراسية، األمر الذي أدى بالقدس

واستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان .  شاور ونائبه عصام الطويلإبراهيممدير المدرسة 
 إلى الذي أدى  االستفزازية المستمرة من قبل االحتالل ومستوطنيه، األمراإلجراءاتصدر عنها هذه 

وبينت الوزارة، أن الشرطة . تعطيل مجريات العام الدراسي في المدرسة، وتعريض حياة الطلبة للخطر
  .األربعاءاإلسرائيلية وبشكل غير مسبوق هددت وتوعدت بقية األسرة التدريسية باالعتقال اليوم 

  18/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  رضأاالستيالء على قطعة حاول تجماعات يهودية : القدس .29
 من أمس تمكنت لجان الدفاع عن حي الثّوري وبلدة سلوان جنوب األقصى المبارك :وفاوكالة  -القدس 

صد محاولة للجماعات اليهودية المتطرفة وضع اليد على قطعة أرض تقدر مساحتها بدونم ونصف 
 األسالك الشائكة التي وضعها إزالةن وتمكن شبان اللجان م. الدونم تعود لعائلة االسطنبولي المقدسية

المتطرفون حول األرض بدعوى ملكيتهم لها، فيما أطلق جنود االحتالل الذين تواجدوا في المكان لحماية 
    .الجماعات المتطرفة، القنابل المسيلة للدموع والرصاص المعدني باتجاه الشبان

  18/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  شف عن تفاصيل جريمة تدمير اللغة العربية وصهينة الطالب العربالك: 48 فلسطينيو .30
 في مدينة "بالزا" الذي نظمته جمعية الثقافة العربية، في فندق "المناهج والهوية" كشف مؤتمر :الناصرة

الناصرة، عن معطيات خطيرة حول األخطاء اللغوية واإلشكاليات المضامينية الجوهرية في كتب 
 وزارة المعارف اإلسرائيلية للصفوف من الثالث إلى الثامن، حيث أظهر البحث الذي التدريس المقرة من

 خطأ لغوي، وعن 16000، عن وجود أكثر من "المناهج والهوية"أجراه الطاقم األكاديمي لمشروع 
 الحضارية للطالب العربي من خالل ارتكاز مناهج - منهجية واضحة لتشويه الهوية الوطنية والثقافية

ريخ والموطن والجغرافية وحتى كتب اللغتين العبرية واإلنجليزية على التاريخ اليهودي والتوراتي التا
والرواية الصهيونية الرسمية، وإنكارها التام لوجود الشعب الفلسطيني، واحتوائها على وجهة نظرٍ 

  .استشراقية تحط من مكانة الحضارة العربية
  18/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   أسير يشاركون في اإلضراب المتدرج عن الطعام2600 .31
أعلن الناطق اإلعالمي باسم وزارة األسرى والمحررين في غزة أن األسرى في :  حامد جاد-غزة 

 أن عدد السجون سجون االحتالل واصلوا  أمس إضرابهم المتدرج عن الطعام وذلك لليوم الخامس، مبيناً
  ".هداريم وجلبوع والرامون ونفحه وعسقالن وإيشل" إلى ستة هي المشاركة في اإلضراب ارتفع أمس

 تصاعد وتيرة اإلضراب المتدرج الذي يخوضه إلى األشقر في بيان تلقت الغد نسخة منه وأشار رياض
 إلى رفاقهم األسرى المضربين عن الطعام ليصل  أسيرا620ًاألسرى حيث انضم أمس ما يزيد على 

 خوض وأوضح أن األسرى يتدارسون حالياً . أسير2600إلى أكثر من بذلك عدد األسرى المضربين 
 يوليو المقبل وذلك بمشاركة األسرى في كافة / من مطلع شهر تموزإضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً

  .سجون االحتالل
  18/5/2011الغد، عّمان، 

  
  " لشهداء مسيرات العودةإكراماً" الفلسطينيون يضربون عن الطعام األسرى .32

 أفادت وزارة األسرى والمحررين في غزة بأن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل خاضوا :زةغ
 مع أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن حق العودة تضامناً" عن الطعام، وذلك أمس الثالثاء إضراباً

  ." ذكرى النكبةفيإلى فلسطين في مجدل شمس ومرج عيون والضفة الغربية وقطاع غزة 
  18/5/2010، السبيل، عّمان

  
  الدموية مايو/  أيار15 ألحداث هبة الطالب العرب في الجامعة العبرية يتظاهرون استنكاراً: القدس .33

حركة أبناء البلد، وحركة وطن، وكتلة اقرأ، والجبهة (نظمت الكتل العربية في الجامعة العبرية بالقدس 
، مظاهرة لمناسبة ذكرى النكبة الـ 16/5 االثنين وم ي،)الطالبية، وحركة الرسالة، والتجمع الطالبي

، وبسبب اإلسرائيليوعبر الطالب المتظاهرون عن غضبهم لسقوط شهداء بنيران قوات الجيش . 63
، كما عبروا عن امتنانهم للشباب مايو/ عشرات المصابين والمعتقلين خالل هبة الخامس عشر من أيار

  .ةالمصري لمحاوالت دخولهم إلى قطاع غز
الصهيونية، وقد شتموا " الفي"قوبلت المظاهرة بمظاهرة مضادة من الناحية األخرى ألفراد من حركة و

  . لهماإلسرائيليةخاللها العرب بشكل عام، والطالب بشكل خاص، مستغلين حماية الشرطة 
  17/5/2011، 48موقع عرب 

  
  "نكسةال"تستعد لإلعالن عن فعاليات إحياء ذكرى "  الثالثةاالنتفاضة" .34

 عن سلسلة على شبكة االنترنت، أنها ستًعلن قريباً" االنتفاضة الثالثة" أعلنت إدارة صفحات :بيروت
، قائلة إنه 1967 يونيو من سنة /فعاليات إلحياء ذكرى اكتمال احتالل فلسطين في الرابع من حزيران

كسة، ونجعلها نكسة على مثلما أحيينا ذكرى النكبة وتمكنا من مسح هذا المصطلح، سنحيي ذكرى الن"
  ".الكيان المحتل

  17/5/2011قدس برس، 
  

   شاهد تدين بشدة عمليات قتل المتظاهرين المدنيين بدم بارد في مارون الراسمؤسسة .35
بشدة عمليات قتل المتظاهرين المدنيين بدم بارد في ) شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان أدانت 

سقوط ستة شهداء "وثقّت  لها حول جريمة جنود االحتالل اإلسرائيلي تقرير ، وقالت فيمارون الراس
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كما أصيب عسكري من الجيش اللبناني نتيجة . وعشرات الجرحى بإصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة
  : مالحظات مهمة توردها كما يلي"تسجل إلى أنها " شاهد"وأشارت . "انفجار لغم

خالل مشاهدتها لألحداث أي مسلح فلسطيني ) شاهد(إلنسان لم تسجل المؤسسة الفلسطينية لحقوق ا· 
وكان المتظاهرون في البداية يحاولون وضع علم فلسطيني على . أطلق النار باتجاه جنود االحتالل

  . السياج، والحقاً بدأوا يرشقون بالحجارة فقط
من استخدام القنابل " الدهمأمن ب"، أو حفظ "للدفاع عن أنفسهم"لم يستخدم جنود االحتالل وسائل متدرجة · 

المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، أو خراطيم المياه أو غيرها من الوسائل السلمية، بل لجأوا وكأول 
  . خطوة بإطالق النار الحي باتجاه المتظاهرين

لم يظهر جنود االحتالل بشكل واضح، بل كانوا مختبئين في مواضع قتالية مجهزة مسبقاً لقنص · 
  . وهي عملية قتل بدم بارد. نالمدنيي

  . إن معظم اإلصابات التي تعرض لها الشهداء هي إصابات في الجزء األعلى من الجسم· 
لم يستطع المتظاهرون حماية أنفسهم من رصاص االحتالل حيث أن المنطقة مكشوفة تماماً لجنود · 

  . األمر الذي رفع عدد الضحايا بشكل سريع جداً. االحتالل
وز المتظاهرون الفلسطينيون السياج الفاصل بين لبنان وفلسطين، واكتفوا برمي الحجارة باتجاه لم يتجا· 

األمر الذي ينفي بشكل قاطع أن جنود االحتالل كانوا . جنود االحتالل الذين لم يظهروا للمتظاهرين
   ."يحمون أمن بالدهم"أو " يدافعون عن أنفسهم"

نسان أن معظم عمليات إطالق نار كانت إما قاتلة وإما تصيب سجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإل· 
  . األمر الذي يشير إلى أن جنود االحتالل كانوا في وضع قتالي مريح تماماً. متظاهراً

حيث أن عمليات اإلسعاف .  المصابين بطريقة سريعة وصحيحةإسعافإن وعورة المكان حالت دون · 
ل المتظاهرون الجرحى لمسافة طويلة صعوداً باتجاه حديقة إيران، وقد حم. كانت في البداية بدائية جداً

والحقاً تمكنت سيارات اإلسعاف من الوصول بصعوبة إلى نقطة جمع الشهداء .  كلم2لمسافة تزيد عن 
  . والجرحى

 سنة، بحسب 25 سنة و15معظم اإلصابات سجلت في صفوف شباب تترواح أعمارهم بين · 
 كما شارك في التظاهرة نساء وأطفال، ومتضامنون أجانب من جنسيات .المشاهدات وتقارير طبية

  . مختلفة، فضالً عن مشاركة لبنانية بارزة
سجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان اندفاع هائل وحماس غير مسبوق من المتظاهرين · 

م من الوصول إلى الحد ولم تستطع القوى األمنية اللبنانية من منعه. الفلسطينيين باتجاه حدود بالدهم
  . الفاصل

أطلق الجيش اللبناني النار في الهواء في محاولة أولى لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التدفق باتجاه · 
وفي محاولة ثانية استقدم عناصر جديدة أطلقت النار في الهواء بكثافة عالية لثني المتظاهرين . الحدود

ولم يستخدم الجيش اللبناني العنف . لمدة تزيد عن ساعة ونصفاستمر إطالق النار بغزارة . عن التدفق
حوالي أربع إصابات طفيفة وحاالت إغماء نتيجة للمشادة " شاهد"إال في حاالت محدودة جداً حيث سجلت 

  . القوية بين الجيش والمتظاهرين
، لم تسجل رغم إطالق النار الكثيف في الهواء، ورغم المشادة بين عناصر من الجيش ومتظاهرين· 

  . "اعتقال أي فلسطيني على يد األجهزة األمنية اللبنانية) شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  : إزاء هذا التطور الخطير، تؤكد على ما يلي" أنها" شاهد"مؤسسة وأكدت 

 63 مرور إن الشعب الفلسطيني ال يزال متمسك بحقه في العودة إلى دياره ومممتلكاته بالرغم من: أوالً
لقد عبر الشعب الفلسطيني عن تمسكه بحقه بكل صدق وأمانة وقدم في سبيل ذلك . عاماً على النكبة
  .  مسيرته النضالية لتحقيق أحالمه بالعودةيالفلسطينوسوف يواصل الشعب . شهداء وجرحى
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لت بدم بارد وعن بشدة جريمة القتل التي حص) شاهد(تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان : ثانياً
سابق إصرار وقصد، ولم تراع فيها القواعد الدولية المعروفة وهي تشكل جريمة حرب، تضاف إلى 

  . وإن مسؤولية المجتمع الدولي واضحة في هذا المجال. إسرائيلالسجل الحافل بالجرائم التي ترتكبها 
باحترام قواعد حقوق اإلنسان الدولية  اإلسرائيليإن عدم إلزام المجتمع الدولي لدولة االحتالل : ثالثاً

والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة بما فيها القرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في العودة، 
إن مسؤولية المجتمع الدولي واضحة في هذا . سوف يهدد األمن واالستقرار في المنطقة من دون شك

  . "انية وثالثةوإن التلكؤ سوف يؤجج الصراع مرة ث. المجال
  16/5/2011، )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

  
   يعتقل فلسطينيين في الضفة ويطلق النار على مزارعين في غزةاالحتالل .36

 من شمال  فلسطينياً اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أحد عشر مواطناً:إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
  . ادعت بأنهم مطلوبون لهاوجنوب الضفة الغربية المحتلة،

، نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين أمسوفي قطاع غزة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح 
  .الذين يقومون بحصاد محصولي القمح والشعير في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

  18/5/2011الرأي، عّمان، 
  

   دعم فياض لرئاسة حكومة الوفاق الموظفين الفلسطينيين تنفينقابة .37
 نفت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية دعم أي مرشح من طرف النقابة لرئاسة الوزراء في :رام اهللا

نقابة في تصريح مكتوب وصل الوقال معين عنساوي، نائب رئيس  .حكومة الوفاق الفلسطينية المقبلة
 تحت 13/5يفة األيام الفلسطينية يوم الجمعة إن الخبر الذي نشر في صح: "نسخة عنه" قدس برس"

بعيد كل البعد عن المهنية "، بأنه "موظفو السلطة يأملون في تكليف فياض تشكيل الحكومة القادمة"عنوان 
  ".الصحفية، وكان يفترض أن يعبر عن آراء األشخاص المستطلعة آراؤهم فقط وال يأخذ صفة اإلجماع

  17/5/2011قدس برس، 
  

   بئر مياه يحمل اسم المتضامن االيطالي اريغونيتدشين: غزة .38
، "بئر فيتوري اريغوني"، مشروع 16/5 االثنين يوم افتتحت بلدية جباليا النزلة، شمال قطاع غزة :غزة

  . ألف مواطن فلسطيني70ويخدم البئر  .المتضامن االيطالي الذي قتل في غزة قبل شهر
ن رداء مطرز بالعلم الفلسطيني، وخارطة فلسطين، حيث ني عبارة عووقدمت البلدية هدية لوالدة اريغ

  .ول الوفد االيطالي أسامة عكاشة نيابة عنهاؤاستلمها مس
  17/5/2011قدس برس، 

  
  الخطة كانت أن يزحف مليون شخص نحو الحدود: إلى يافاوصل  ة سوريمن فلسطيني الجئ .39

األراضي من اجتازوا الحدود ودخلوا ، مةكشف أحد الالجئين الفلسطينيين القاطنين في سوري: تل أبيب
 كانت أن يزحف مليون شخص من الالجئين ، عن أن الخطة الموضوعة أصالًالفلسطينية المحتلة

ومحاولة الدخول، كل إلى بلده، في الجليل فلسطين الفلسطينيين نحو الحدود من جميع الدول المحيطة ب
  .عربيةوالمثلث والساحل، بمسيرات سلمية كجزء من الثورات ال

، الذي  عاما28ًوردا على سؤال الصحافيين اإلسرائيليين في محكمة تل أبيب، أمس، قال حسن حجازي، 
تمكن من الوصول إلى مدينة يافا أول من أمس، إنه ورفاقه يدركون أن هذه الطريقة لن تؤدي إلى تسوية 

نحن جئنا ": وأضاف. ئيليالقضية الفلسطينية وعودة الالجئين، وإنها كانت ستصطدم بقمع دموي إسرا
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ونعرف أن تحرير األرض يتم بزحف الجيوش العربية وليس بزحف الالجئين . للتضحية وليس للسياحة
العزل، لكننا نعرف، في الوقت نفسه، أن مثل هذا النشاط سيثير القضية الفلسطينية بقوة ويضعها على 

رأيت مجموعة من أنصار السالم ": ا، قالوحول كيفية وصوله إلى ياف ."األجندة الدولية كقضية أساسية
 إن حلمي هو الوصول إلى يافا، وطني، العرب الفرنسيين، وبينهم يهودي واحد، فتوجهت إليهم قائالً

 عن البيت الذي  إلى يافا وتجول فيها باحثاًووصل حجازي فعالً. ، فوافقوا"وطلبت منهم أن أسافر معهم
سه إلى الشرطة اإلسرائيلية بواسطة صحافيين من القناة العاشرة ولد فيه جده، ولم يعثر عليه، فسلم نف

وأعلن أنه أقدم على هذه الخطوة بوعي مسبق أن القانون . التجارية المستقلة في التلفزيون اإلسرائيلي
  ."أنا ال أعترف بإسرائيل وال بقوانينها": وأضاف. اإلسرائيلي ال يجيز له ذلك

وأمس تم تمديد اعتقاله يومين آخرين الستكمال التحقيق، وحرصت ته الشرطة إلى التحقيق، ذوقد أخ
  .الشرطة على منحه إمكانية الحديث مع الصحافيين
لم يكن وراءه نظام الرئيس بشار األسد، الذي هاجمه ": وسئل حجازي عمن يقف وراء هذا النشاط فقال

نحن من .  عن القضايا الداخليةكل من واشنطن وتل أبيب، بادعاء أنه دعم المظاهرات لتحويل األنظار
وحزب اهللا . ، ولم يوافق النظام عليها بداية، على الرغم من أننا أرسلنا له ممثلين)فيس بوك(نظمها عبر 

  ."هو من ضغط على النظام السوري حتى يسمح لنا بالتظاهر
وقال . " أرضيهذه ليست إسرائيل، إنها فلسطين، وهي":  اإلسرائيلي، قال"واي نت"وفي حديث مع موقع 

ال أريد ": حجازي لعشرات الصحافيين الذين تجمهروا حوله لحظة توقيفه، وهو يشير إليهم بإشارة النصر
دولة جيدة ة أريد أن أبقى هنا، في قريتي، حيثما ولد جدي، على الرغم من أن سوري.. ةالعودة إلى سوري

وحول الرئيس بشار . "تي لتقيم معي هنابالنسبة للفلسطينيين، أنا أريد أن أبقى هنا، وأن أحضر عائل
  ."هو رئيس جيد": األسد، قال حجازي

  18/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ة تعلن إبعاد فلسطينيين اثنين إلى سوري"إسرائيل" .40
أعلنت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي أن اثنين من الفلسطينيين األربعة الذين تسللوا األحد إلى : لندن

وبحسب اإلذاعة العسكرية أبعد رجل . ةالمحتلة في ذكرى النكبة أبعدا الثالثاء إلى سوريهضبة الجوالن 
  .وامرأة

  18/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  جزء من معركة طمس الذاكرة الفلسطينية.. تهويد المساجد: تقرير .41
، نذ ثالثة وستين عاماً في ظل حملة التهديد والتهويد التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي م:الضفة الغربية

 لسياسة التهويد واالستيطان، والسيطرة التي لم كانت الوقفيات اإلسالمية من مساجد وزوايا ومقابر هدفاً
تتوقف حتى اليوم؛ ألن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي تقوم على سياسة الطمس الحضاري، وتغيير 

  ..المعالم وتهويدها واستبدال مرافق يهودية صرفة بها
 1340أكدت مؤسسة األقصى اإلسالمية في تقرير توثيقي لها أن الكيان اإلسرائيلي هدم : دم المساجده

، وبنت فوقها بارات وخمارات ومراقص ومراكز ثقافية وفنادق، وصادرت اآلالف 1948 منذ مسجداً
 الباقية إلى لكن المأساة تكمن في تحويل البقية.. من الدونمات التي كانت وقفيات تتبع لهذه المساجد

حظائر لألبقار والحيوانات، كما هو الحال مع مسجد عين الزيتون في قضاء صفد، ومسجد البصة في 
وقد قامت الحكومة اإلسرائيلية بتأجير هذه المساجد وما يتبعها من وقفيات إسالمية إلى شركة .. عكا

 لألبقار وحظائر لها دون مراعاة  اإلسرائيلية المتخصصة في صناعة األلبان، وحولتها إلى مزارع"تنوفا"
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 بأن بقايا اآلثار والحجارة واللوحات الرخامية على مدخل المساجد المذكورة تشير للمكان وما يعنيه، علماً
  !!إلى أنها أماكن عبادة ولها قيمتها وداللتها الدينية

لقد تم إقامة خمارة .. ها على إسالميتها وعروبتمسجد البلدة ال زاال شاهداً .."قيسارية": خمارات وبارات
وبار ومرقص داخل هذا المسجد تشرف عليها وزارة السياحة اإلسرائيلية، يرتادها الشبان والفتيات 

دون أدنى مباالة لقدسية المكان، وهذا يؤكد أن تدنيس .. والعراة يعاقرون الخمر ويرقصون ويلهون
  . منظمةالمقدسات اإلسالمية من قبل سلطات االحتالل هو جريمة دولة

، حيث تم ولم يتوقف الحال عند مسجد قيسارية ووقفياته اإلسالمية، وإنما تم تدنيس مسجد عسقالن أيضاً
  !!تحويله إلى مرقص وملهى ليلي يرتاده العابثون من الصهاينة ويستحلون داخله كل محرم

 بمئذنته الجميلة، ماًفي مدينة صفد تم استباحة المسجد األحمر الذي ال زال قائ: مأساة المسجد األحمر
 اإلسرائيلية، وكم كانت "الثقافية"وتم تحويل ساحته الداخلية إلى أستوديو تصوير إلحدى المؤسسات 

الفاجعة عندما تم تصوير فيلم للعراة، حيث جرت عملية التصوير خالل عدة جوالت زمنية وفي أمكان 
ساحة الخارجية، حيث كانت بعض المشاهد مختلفة من المسجد في المحراب، في الساحة الداخلية، وفي ال

لقطات إباحية رسمية، كل ذلك يجري على مسمع العالم أجمع، الذي يتشدق دائما بالديمقراطية وحرية 
   .العبادة وحرية األديان

  .وقد استنكرت مؤسسات وشخصيات إسالمية عدة هذا االعتداء الفاضح لالحتالل اإلسرائيلي
ة الذي يطل ببقاياه رغم التهويد ورغم ننة طبريا مسجد الست سكيفي مدي: مسجد يحول إلى كنيس

سرائيلي، ومنع من حضر من المسلمين الصالة في استباحة المدينة بكاملها بعد النكبة من قبل االحتالل اإل
المسجد المذكور، بالرغم من القضايا الني رفعت للمحاكم من قبل مؤسسات إسالمية، إال أن اإلصرار 

ع هؤالء الصهاينة إلى ارتكاب جريمة أخرى بحق المسجد تمثلت في تحويله إلى كنيس والتعنت دف
  . يرتاده المتطرفون اليهود ويؤدون طقوسهم وترانيمهميهودي رسمياً

  18/5/2010، السبيل، عّمان
  

  2011  من الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة في للربع األولاإلحصاء .42
الضفة الغربية وقطاع عن نتائج مسح القوى العاملة في  18/5اليوم األربعاء أعلن اإلحصاء الفلسطيني 

، وكانت النتائج على النحو )2011 مارس/  آذار–يناير / ثانيالكانون  (2011، للربع األول غزة
  :اآلتي

بلغ عدد المشاركين في القوى :  سنة فأكثر15 األفرادنسبة المشاركة في القوى العاملة بين % 41.0
، حيث بلغ عددهم 2011 ألف شخص خالل الربع األول 997 الضفة الغربية وقطاع غزةعاملة في ال

حيث بلغت نسبة المشاركة في القوى .  ألف شخص324قطاع ال ألف شخص وفي 673في الضفة 
بينما بلغت مشاركة الذكور في . في قطاع غزة% 37.0، مقابل %43.2العاملة في الضفة الغربية 

  .لإلناث% 14.7مقابل %  66.7ة في األراضي الفلسطيني القوى العامل
 ألف 217بلغ عدد العاطلين عن العمل : معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة% 21.7

بينما بلغ . قطاعال ألف في 100 ألف في الضفة و117، منهم الضفة الغربية وقطاع غزةشخص في 
الضفة الغربية في حين بلغ معدل البطالة في . في الضفة% 17.4مقابل % 30.8معدل البطالة في غزة 

 سنة أعلى 19-15فيما سجلت الفئة العمرية . لإلناث% 27.3، مقابل % 20.5 للذكور  وقطاع غزة
  %.38.4معدالت بطالة في األراضي الفلسطينية حيث بلغت 

 ألف عامل في الربع 687 من الضفة الغربية وقطاع غزةارتفع عدد العاملين في السوق المحلي في و
، حيث انخفض عدد العاملين في الضفة 2011  ألف عامل في الربع األول702 ليصبح 2010الرابع 
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يعتبر قطاع الخدمات األكثر  و. ألف عامل في غزة27 ألف عامل، بينما ارتفع بمقدار 13بمقدار 
  .لون في القطاع الحكوميمن العاملين يعم% 22.9ومن العاملين، % 40.9استيعاباَ للعمالة المحلية 

  . شيكل في قطاع غزة64.6 شيكل، مقابل 85.0معدل األجر اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة وبلغ 
 ألف عامل في الربع 79 والمستوطنات من "إسرائيل"انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في و

 العاملين في المستوطنات ارتفع عدد و.2011 ألف عامل في الربع األول 78 إلى 2010الرابع 
  .2011 ألف عامل في الربع األول 11 إلى 2010 آالف عامل في الربع الرابع 9اإلسرائيلية من 

 شيكل في الربع الرابع 160.5 والمستوطنات من "إسرائيل"ارتفع متوسط األجر اليومي للعاملين في و
  .2011 شيكل في الربع األول 164.0 إلى 2010

  لمستخدمين بأجر في القطاع الخاصحقوق وامتيازات ا
% 19.3ال يوجد لديهم عقود عمل، و% 49.7من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل، مقابل % 31.0

من المستخدمين بأجر يحصلون على مكافأة نهاية % 24.1 و.يعملون بموجب اتفاقية جماعية شفوية
 على إجازات سنوية مدفوعة، من المستخدمين بأجر يحصلون% 26.7الخدمة أو التقاعد، مقابل 

من النساء يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة % 53.0يحصلون على إجازات مرضية، % 27.2و
  . ينتسبون لنقابات عماليةالضفة الغربية وقطاع غزةمن العاملين في % 16.8 و.األجر

  .وقطاع غزةفي % 1.0والغربية في الضفة % 4.3بواقع % 3.0نسبة عمالة األطفال وبلغت 
  18/5/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
   األردني يحض أوباما على اإلسراع في تحريك عملية السالم على أساس حل الدولتينالعاهل .43

، من واشنطن نقالً عن مراسلتها جويس كرم، أن الرئيس األميركـي            18/5/2011الحياة، لندن،   ذكرت  
 أمس مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، حمـل فيـه             باراك أوباما عقد اجتماعاً في البيت األبيض      

وعلمـت  . الجانب األردني نبرة مستعجلة لتحريك عملية السالم ولتحقيق حل الدولتين قبل فـوات األوان             
أن العاهل األردني حمل تحذيراً لإلدارة األميركية لالستعجال في تحريك عملية الـسالم قبـل               » الحياة«

اس حل الدولتين، وأنه حض الجانب األميركي على إعطاء المـصالحة الفلـسطينية   فوات األوان على أس  
  .فرصة خصوصاً أن ورقة التفاوض ستتوالها السلطة الفلسطينية

 واشنطن نقالً عن مراسلها فايق حجازين ووكالـة  بتـرا، أن             ، من 18/5/2011 الغد، عّمان،    وأضافت
 عاليا استمرار الحكومة األميركية والرئيس أوباما في تقديم         العاهل األردني قال في اللقاء أن االردن يقدر       

الدعم للقضية المركزية في الشرق األوسط والمتمثلة فـي التوصـل إلـى الـسالم بـين الفلـسطينيين                   
نحن ممتنون لدور الرئيس أوباما في هذا المجال ومسرورون الستمرار الشراكة معكـم             "واإلسرائيليين و 

  " ..ات التي تواجهها المنطقةللتعامل مع مختلف التحدي
، من واشنطن نقالً عن مراسلها مينا العريبي، أن العاهـل    18/5/2011الشرق األوسط، لندن،    وجاء في   

سأبقى شريكا قويا لك في كل القضايا       «: األردني عبر عن التزامه بالسالم، قائال ألوباما أمام الصحافيين        
عملية السالم، بل أيضا التطورات الـسياسية فـي الـبالد           وال تقتصر تلك القضايا على      . »التي تواجهنا 

  . وحركة اإلصالح واالحتجاج التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

   القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسالمية:"العمل اإلسالمي" حزب .44
 أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسالمية، مشيرا              - الغد   -عمان  

إلى أن ذلك يتطلب أن تكون حاضرة على الدوام دعماً ومساندة ورفضاً للمشاريع الدولية حتى التحريـر                 
  .والعودة
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18/5/2011، الغد، عّمان  
 

  
  ن بعد قمع مسيرة حق العودة سلسلة إعتذارات لمسؤولين أردنيي: األردن .45

عتداء األمني على المشاركين في     عتذارات غير مسبوقة بعد اال    اتقدمت السلطات األردنية بسلسلة     : عمان
مسيرة حق العودة األحد الماضي، فيما تزايدت مستويات الغضب في الوسط الصحافي بعد تكرر حوادث               

  .عتداء على الصحافيين وتكسير كاميراتهم وأجهزتهماال
ان عملية مالمة حصلت على مستوى القيادات الحكومية واألمنية على خلفية هذا            ' القدس العربي 'وعلمت  

األمر حيث تم قمع المسيرة والمشاركين فيها بقسوة والسماح لمدنيين مسلحين من عشائر المنطقة بإطالق               
 حصل في سـورية ولبنـان        عبد اهللا الثاني يعتبر ما     األردنيالرصاص في الوقت الذي كان فيه العاهل        

  .وبالده رسالة للعالم تظهر أهمية السالم وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني
18/5/2011، القدس العربي، لندن  

 
  شخصيات أردنية تحذر من تجنيس آالف الفلسطينيين في دول الخليج العربي: القدس العربي

الف الفلسطينيين المقيميـين فـي   حذرت عشرات الشخصيات األردنية من تجنيس آ    ): يو بي اي   (-عمان
  .دول الخليج العربي جراء انضمام األردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي

بيانا األربعاء دعت فيه    ) القوى الوطنية األردنية  (صدرت هذه الشخصيات التي اطلقت على نفسها اسم         وأ
 1988الضفة الغربية الصادرة عـام      الخضاع التجنيس لسيادة القانون المتمثلة بتعليمات فك اإلرتباط مع          

  .وتضمين هذه التعليمات في قانون الجنسية األردني
وحذرت هذه الشخصيات من أن استمرار اخضاع عمليات تجنيس الفلسطينيين للسلطة التنفيذية يعني ابقاء              

 ربع  هذا الملف مفتوحا وعرضة للتوازنات السياسية والتدخالت والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من             
  . وحتى اآلن1988مليون فلسطيني منذ العام 

وحذر البيان ايضاً من أن إستمرار تجنيس الفلسطينيين في األردن من شانه تهديد المعادلة الديموغرافيـة                
  .السياسية وتؤسس للوطن البديل

 وقال البيان انه ومن دون إخضاع التجنيس لسيادة القانون فإنه من المنتظـر أن يـتم تجنـيس معظـم                   
  .الفلسطينيين المقيميين في دول الخليج العربي

  .وتسريع عمليات التجنيس في سياق انضمام األردن إلى مجلس التعاون الخليجي
ويقيم في دول الخليج العربي االالف الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر صادرة من الدول االصـلية                

  .التي كانوا يقيمون بها مثل مصر وسوريا ولبنان
 البيان أن إخضاع التجنيس لسيادة القانون هو وحده الكفيل بإنهاء السجال الداخلي المـدمر للوحـدة                 وأكد

الوطنية، والطريق الوحيد لتثبيت المواطنة وحقوقها وواجباتها ومنـع التعـدي علـى حقـوق وكرامـة                 
  .المواطنين وسحب الجنسيات ومنحها وفق تدخالت سياسية وأمنية واعتباطية

قعين على البيان الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين التـي سـبق وان اصـدرت العـام                ومن بين المو  
الماضي بيانا مثير للجدل حذرت فيه من ما اسمته من تحويل األردن إلى وطن بديل للفلسطينيين جـراء                  

  الذي شـهد فـك اإلرتبـاط       1988استمرار عمليات التجنيس للفلسطينيين المقيميين في األردن بعد عام          
  .القانوني واإلداري بين األردن والضفة الغربية

 18/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  مسيرة مارون الراس الجيش اللبناني هو من كان مسؤوالً عن الوضع خالل ":اليونفيل" .46
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شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حركة عسكرية مكثفة لبنانيـة ودوليـة مـن جهـة                  :بيروت
وفي هذا اإلطار، تفقد وفد رفيع المستوى من ضباط الجيش اللبناني بلـدة             .  جهة أخرى  من” إسرائيلية”و

ـ    ” حق العودة “مارون الراس أمس وعاين المكان الذي وصلت إليه مسيرة            للنكبـة   63ـفي الـذكرى ال
تمهيداً لضم المعاينات والمـشاهدات إلـى       ” سي. بي. جي“الفلسطينية وأجرى مسحاً للمنطقة بواسطة آلة       

  . ”إسرائيل“ف الشكوى التي تقدم بها لبنان إلى مجلس األمن الدولي ضد مل
استنفاره العام في مواقعه األمامية المتاخمة للمناطق المحررة في         ” اإلسرائيلي“في المقابل يواصل الجيش     

  . القطاع الشرقي
أسارتا جميع الفرقاء إلى    أندريا تيننتي دعوة الجنرال     ” اليونيفيل“وأكّد نائب المتحدث الرسمي باسم قوات       

أقصى درجات ضبط النفس بعد المنحى الخطير الذي اتخذته األحداث قرب مارون الراس والتـي أدت                “
لتقديم أي مساعدة يطلبها الجيش اللبناني فـي        ” “اليونيفيل“، مؤكداً استعداد    ”إلى خسائر فادحة في األرواح    
  .”إطار تعاوننا وتنسيقنا المشترك

حول األسباب التي دفعت اليونيفيل والجيش اللبناني للسماح للمتظاهرين باالقتراب مـن            ورداً على سؤال    
الجيش اللبناني هو من كان مسؤوالً عن الوضع خالل األحداث، وهو       “الخط األزرق، أشار تيننتي إلى أن       

  . ”من كان مولجاً باألمن والقانون والنظام في المنطقة
18/5/2011، الخليج، الشارقة  

  
   على الخط األزرق استعدادا لمواجهة حاسمة 2006حشود غير مسبوقة منذ ": ونيفيلالي" .47

بدى تقرير استخباري ورد الى االمم المتحدة والحكومة الفرنسية اول من امـس              أ : حميد غريافي  -لندن  
بجنوب لبنان قلق واضـعيه مـن كبـار الـضباط مـن             " يونيفيل"من االستخبارات الفرنسية في وحدة      

سواء لجهـة   , دات القائمة على قدم وساق على طرفي الخط االزرق الفاصل بين لبنان واسرائيل            االستعدا
ظهور حشود آلية ولوجستية اسرائيلية واسعة  النطاق امتدادا من القطاع االوسط حتى اواخـر القطـاع                 

ـ " او لجهة مـضاعفة  2006الشرقي فوق مزارع شبعا تظهر بهذه الكثافة للمرة االولى منذ حرب         زب ح
 وذلك تحـت    1701عمليات نقل عناصره واسلحته الى جنوب الليطاني المحظورة عليه في القرار            ،  "اهللا

ستار تشجيع رئاسة الجمهورية اللبنانية وقيادة الجيش اللتين تقدمتا بشكوى الـى مجلـس االمـن ضـد                  
ـ                 ين مئـات   الحكومة العبرية لقتلها عشرة فلسطينيين في مارون الراس االحد الماضـي كـانوا مـن ب

  .وتنظيمه يحاولون اختراق الحدود االسرائيلية الى المستوطنات في الجليل" حزب اهللا"المتظاهرين بقيادة 
 2006واضاف التقرير ان ما يجري على طرفي الحدود يؤشر الى اقتراب وقوع حرب جديدة بعد حرب                 

ة وسريعة بـسبب ظـروف      يستعد لها الطرفان منذ خمس سنوات اال انها ستكون هذه المرة حربا حاسم            
  .لبنان وسورية المتهزة والهشة وعدم تمكن ايران من دعمهما بالسالح كما كانت تفعل في السابق

18/5/2011، السياسة، الكويت  
  

   ذكرى يوم النكبة في على مجزرة مارون الراس"المنظمين" يلوم جعجع .48
ميين في معراب، بـاللوم علـى       سمير جعجع في دردشة مع االعال     » القوات اللبنانية «القى رئيس حزب    

منظمي ذكرى يوم النكبة في سقوط الشهداء في الجنوب، معتبرا ان هناك مسؤولية أخالقية تقع على من                 
هل هذه هـي الطريقـة لتحريـر        : أرسل الشبان الى مارون الراس كي يتعرضوا الطالق النار، سائالً         

ء الذين سقطوا على الشريط الحدودي الجنـوبي،        بالتعزية ألهالي الشهدا  «لكنه في المقابل توجه     . فلسطين
  .»ومثنيا على شجاعة ووطنية وصدق المتظاهرين
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 بكل معانيه، مستغربا كيف ان الجيش اللبناني والقـوى          1701وذكر جعجع بوجوب التزام لبنان بالقرار       
ن في مارون   األمنية كانت منتشرة بشكل كثيف من بوابة فاطمة مرورا بكفركال وصوال الى العديسة، ولك             

  .الراس أي المكان األساسي للتظاهرة كان تواجد هذه القوى ضعيفاً
18/5/2011، السفير، بيروت  

  
  1701 خرق كبير للـ  ضد الالجئين الفلسطينيين في ذكرى النكبةسرائيليةالمجزرة اإل: بري .49

العاملة في جنـوب    » يليونيف«أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، بعد لقائه قائد قوات             :بيروت
المجزرة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين العزل فـي          «لبنان الجنرال البرتو اسارتا ان      

مارون الراس والتي لم يكن لها أي مبرر سوى العدوانية المعروفة والمتأصلة لدى اإلسـرائيليين هـي                 
  . »ستقرار في المنطقة لما تشكله من تهديد لألمن واال1701خرق كبير للقرار 

18/5/2011، الحياة، لندن  
  

  طريق العودة إلى فلسطين بدأنا سلوك:  كراميعمر .50
الشباب الفلسطيني والعربي البطل الذي شارك في مسيرة العودة، واسـتطاع           «حيا الرئيس عمر كرامي     

و حتما بداية سلوك    ، معتبرا ان ما جرى ه     "ببطولة نادرة مواجهة االسرائيليين المدججين بأحدث االسلحة      
  .طريق العودة الى فلسطين

18/5/2011، السفير، بيروت  
  

   في الوجود وفق دولتين لشعبين"إسرائيل" بحق دولة نعترف: وزير الخارجية المصري  .51
مصر تعترف بحق دولة إسـرائيل      "قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي الثالثاء إن         :  صفا –روما  

ـ       ، مشيرا إلى    "في الوجود  ضـرورة أن يكـون هنـاك       "قرارات األمم المتحدة حول هذه المسألة، ونوه ب
  . ، أي الدولتين العبرية والفلسطينية"دولتين لشعبين

  ".أن استقالل دولة إسرائيل الحقيقي يكمن في اعترافها بحق فلسطين بأن تكون دولة مستقلة"ورأى 
  18/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   غزةى ترفض فكرة الزحف إل في مصرالمسلمينخوان جماعة اإل .52

 أكد صبحي صالح القيادي البارز لجماعة اإلخـوان المـسلمين أن جماعـة               :  رامي ياسين  -اإلسكندرية  
 . الحدود مع إسرائيل أو تفعيل فكرة الزحف إلـي غـزة           ىاإلخوان ترفض أية أعمال عنف أو ذهاب إل       

 وسمعتها وان فكرة الدعوة القتحام أية سفارات هي فكرة غيـر            واصفا تلك المحاوالت بأنها اساءة لمصر     
  .قانونية ومخلة بقواعد القانون الدولي

وأضاف في تصريحات لألهرام أن أية مبادرات شعبية لدعم القضية الفلسطينية البد ان تكون من خـالل                 
ء السياسي للـدكتور    واصفا األدا , التعاون مع السلطات المصرية دون االخالل باألمن السياسي المصري        

نبيل العربي وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية القادم بأنه وضع إسرائيل في حرج من خـالل                 
تفعيل الدور المصري الخارجي وإنجاح مشروع لمصالحة الفلسطينية واالهتمام بإفريقيا وإعادة قنـوات             

, ك لمصر وليس ضغطا علي إسـرائيل      االتصال مع إيران ودعوات الشباب للذهاب إلي الحدود هو اربا         
وأشار , وان فكرة تسليم قوافل المساعدة إلي غزة هو تفكير سطحي وغير مدرك ألبعاد الوضع السياسي              

 المستوي الشعبي والرسمي فـي ظـل        ىإلي أن جماعة اإلخوان تهدف إلي أحياء القضية الفلسطينية عل         
  .السيادة الوطنية واألمن القومي المصري

  18/5/2011، قاهرةاألهرام، ال
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   القبض على شبكة تجسس ثالثة للموسادتلقي المخابرات المصرية : "اليوم السابع" .53

من مصادر أمنية مطلعة، أن أجهزة المخـابرات المـصرية، ألقـت            " اليوم السابع "علم  : محمود المملوك 
بتهمـة التخـابر    " دالموسـا "القبض على شبكة تجسس ثالثة جديدة، تابعة للجهاز المخابرات اإلسرائيلية           

  .لصالح دولة أجنبية بما يضر باألمن القومى للبالد
وقال مصدر أمنى مطلع على سير التحقيقات، إن الشبكة تم إلقاء القبض عليها منذ فترة قريبـة، وتـضم                 
مصريين وأجانب، وجارٍ التحقيق مع المتهمين اآلن، وسوف يتم اإلعالن عن تفاصيلها كاملـة لوسـائل                

  .ل أيام، الفتاً إلى توافر وكفاية أدلة الثبوت المادية ضد المتهميناإلعالم خال
  18/5/2011، اليوم السابع

  
  في مرمرة  مجزرة سفينة ماحذره من تكرار تجربةتو سفير اإلسرائيليالتركيا تستدعي  .54

لدى " اإلسرائيلي"كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، عن استدعاء السفير            : )أ.ب  .د  (
وذكـر فـي    . بالده غابي ليفي إلى وزارة الخارجية التركية وتلقيه تحذيرات بشأن التطورات األخيـرة            

جرى نقل ما تتوقعه تركيا لمنع تكرار أحداث        "تصريحات لبرنامج تلفزيوني ونقلتها وكالة أنباء األناضول        
  ".مشابهة لحادث الهجوم على سفينة مافي مرمرة إلى السفير

حيث لم يحضر أحـد مـن       " إسرائيل" مستوى مشاركة تركيا في الذكرى السنوية إلقامة         تدنيكما لوحظ   
  ".ليس من المناسب أن نصف ذلك مقاطعة سياسية"أعضاء الحكومة قال أوغلو 

ورداً على تقارير إخبارية أن أسطوالً ثانياً تأهب لإلبحار قبل فترة وجيزة من الذكرى السنوية للهجـوم                 
لـدى أنقـرة    " اإلسرائيلي"تطالبان بوقفه وإن السفير     " إسرائيل"الواليات المتحدة و  على مافي مرمرة وإن     

ال يمكن ألي سفير القدوم إلـى مقـر         "ليفي جاء إلى الوزارة وطالب بوقف تسيير األسطول، قال أوغلو           
  ".   الخارجية إلطالق تحذيرات من هذا القبيل

  18/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  غزة و لضرب إيران"إسرائيل" أحبطت خطط ير ينا25 ثورة  : خبير .55
وصف الدكتور نورمان فينكلستاين أستاذ العلوم السياسية وخبيـر شـؤون الـشرق               :  أشرف أمين   - كتب

 يناير، أن التحول الذي حدث في مصر أوقف إسـرائيل عـن              25  األوسط الوضع في المنطقة بعد ثورة     
وأضاف إن إسرائيل تريد الحرب     . يران أو قطاع غزة   كثير من مخططاتها مثل توجيه ضربة عسكرية إل       

لذلك ظلت هي والواليات المتحدة تكافح و تقاوم الديموقراطية في مصر علي حد             , وال تريد عقد الصفقات   
  .قوله

فينكلستاين أنه برحيل مبارك لن تتمكن إسرائيل من تنفيذ سياساتها في المنطقة كما أن المرشح               . وأكد د  -
 يتمكن من التعاون مع إسرائيل إلنه سيكون عليه مواجهة ثورات الغضب مـن الـشعب                القادم لمصر لن  

  .المصري
كما سخر فينكلستاين خالل حديثه من الرئيس األمريكي باراك أوباما حيث طالب الحضور بعدم االستماع               

ما سـخر   لخطابه يوم الخميس القادم والذي سيكون عن التغيرات في الشرق األوسط والعالم اإلسالمي ك             
كانت لحظة مذهلة عندما قام الشعب المـصري بـرفض          ' : يناير وقال  25من الحكام العرب وأشاد بثورة    

  .'الفتات التي كان يعرضها عليه النظام السابق
العربية الحروب المتتالية التـي شـنتها       ' للنكبة' وقد تناول الدكتور فينكلستاين في الذكري الثالثة والستين       

 إضافة الي هجمتها علي قافلة السالم العام الماضـي          2009 و 2008 زة خالل عام  اسرائيل علي قطاع غ   
حيث استند علي وثائق الجنود اإلسرائيليين الذين شاركوا في الغارات وتقارير المنظمات العالمية لحقوق              
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وأوضح أن كل الشواهد تـشير      . اإلنسان إضافة الي بعض الوثائق التي تم تسريبها عبر موقع ويكيليكس          
الي أن ما حدث من كميات القنابل المستخدمة والفوسفور األبيض المحرم دوليا وعدد المدنيين واألطفال                

بـل  , الذين قتلوا والهدم المتعمد لكل مظاهر المدنية والحضارة في غزة إن ما تم لم يكن حربا علي غزة                 
  .مذبحة في غزة علي حد تعبيره

أحرق والداه وكثير مـن  , ستاين هوأستاذ علوم سياسية يهودي جدير بالذكر أن الدكتور نورمان فينكل     من ال 
 الرغم من ذلك فـهو من أكثر المدافعين عن القضية الفلسطينية في            ىوعل, أفراد عائلته في الهولوكوست   

ويؤكد دائما أن ما حدث لعائلته يحتم عليه أكثر أن يكون ضد اإلرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد                 , العالم
  . حد قولهىعل, يالشعب الفلسطين

  18/5/2011، األهرام، القاهرة
  

   في مجلس األمن"إسرائيل"و اسوريسفيرا  بين االتهاماتتبادل  .56
 وسوريا لدى األمم المتحدة روبـن ميـرون وبـشار الجعفـري             "إسرائيل"تبادل سفيرا   : )آي.بي  .يو  (

وأسـلحة الـدمار    " اإلرهاب"االتهامات في جلسة لمجلس األمن الدولي حول عمل لجانه المعنية بمحاربة            
ونقلت إذاعة األمم المتحدة عن ميرون قوله إن مواطني بالده يتعرضون كل يوم لمخاطر إطالق               . الشامل

  . الصواريخ بسبب تهريب األسلحة إلى غزة
ترسانة حماس وحزب اهللا المتنامية من القذائف والصواريخ قائمة بـسبب اسـتمرار نقـل               "وأضاف أن   

، حسب  "لقذائف من قبل الراعيين الرئيسيين لإلرهاب في منطقتنا وهما إيران وسوريا          وتهريب األسلحة وا  
استغل منبر مجلس األمن للترويج لزيف ال يـصمد         " اإلسرائيلي"ورد الجعفري قائالً إن المندوب      . تعبيره

  . أمام الواقع
أن يبعد األنظار عـن     أنه من خالل إقحام اسم بالدي في بيانه يستطيع          " إسرائيل"توهم مندوب   "وأضاف  

". لألراضي العربية المحتلـة   " اإلسرائيلي"جوهر المشكلة في الشرق األوسط أال وهي استمرار االحتالل          
  . الدولة" إرهاب"بجميع أشكاله وصوره خاصة " لإلرهاب"وأكد الجعفري إدانة بالده 

 18/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  ودهاالدفاع عن حد" إسرائيل"من حق :  سوريمعارض .57
، أمس، مقابلة مع شخص يدعى عبداهللا تميمي وصفته بأنـه           "اإلسرائيلية" أجرت اإلذاعة    :)آي.بي  .يو  (
الدفاع عن حدودها، وذلـك علـى خلفيـة تخطـي           " إسرائيل"، وقال فيها إنه يحق ل       "معارض سوري "

  .متظاهرين فلسطينيين الحدود في هضبة الجوالن خالل نشاطات ذكرى النكبة األحد الماضي
رغـم ذلـك علـى      "الحق في الدفاع عن حدودها، حسب تعبيره، مضيفاً أنه          " إسرائيل "ـوقال تميم إن ل   

التصرف بشكل منطقي وبحساسية ألنه من شأن رد فعل شديد من جانبهـا أن يـساعد نظـام                  " إسرائيل"
ل تميمي إن   وقا". األسد على صرف األنظار عن المجازر التي يرتكبها في بالده         ) الرئيس السوري بشار  (

حزب اهللا وسوريا وإيران والجهاد اإلسالمي تقف وراء األحداث التي وقعت في ذكرى النكبة في هضبة                
  . الجوالن وقرية مارون الراس بجنوب لبنان

  18/5/2011، الخليج، الشارقة
 

   متوقع بين نائب وزير إسرائيلي ومعارضين سوريين في فيينالقاء .58
يلتقي نائب وزير اسرائيلي مع معارضين للنظام السوري مساء الثلثاء في       من المقرر ان     : أ ف ب   -فيينا  

فيينا، حسبما أعلن متحدث باسم حزب اليمين المتطرف النمسوي الذي يرعى اللقاء، مؤكـداً معلومـات                
  .»أوستريتش«أوردتها صحيفة 
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نميـة فـي النقـب      نائب الوزير االسرائيلي المكلف شؤون الت     : والمشاركون في اللقاء غير المسبوق هم     
بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وخمسة مسؤولين من        » ليكود«والجليل ايوب قرا، عضو حزب      

  .عن أسمائهم» أف بي أو«المعارضة السورية لم يكشف الحزب الليبرالي النمسوي 
وسيشارك المعارضون في مؤتمر صحافي صباح االربعاء بحضور زعيم الحـزب النمـسوي هـاينز               

  .يستيان ستراشكر
  18/5/2011، الحياة، لندن

  
  حزب اهللا وحماس البقية الباقية من حركات التحرر العربي:  سوريمفكر .59

أمـس، وبحـضور سياسـي      » سيدة البلمند «رسم المفكر صادق جالل العظم من على تلة         : غسان ريفي 
ها نمـاذج مختلفـة عـن       ، لوحة للحكم االسالمي في العالم ضمن      »جامعة البلمند «وثقافي متنوع في حرم     

، مطعماً  »البزنس«االسالم، بعقائد الدستور القرآني، ووالية الفقيه، والتكفير والتفجير، واالعتدال، وإسالم           
يشكالن البقية الباقية مـن  «، معتبرا أنهما »حزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية    «لوحته بنموذجي   

صلة القرابة بينهما، وبين اإلسالم التكفيـري والتفجيـري،     «، من دون أن ينفي      »حركات التحرر العربي  
  .»انطالقا من تاريخهما في العمليات االستشهادية وخطف الرهائن األجانب

حزب اهللا وحماس ال يمكن أن يرتقيا إلى مستوى حركة تحرر وطني، بسبب انتمائهمـا               «وأكد العظم أن    
لكل منهما، بينما حركات التحرر الوطني تتطلب نسبة        المذهبي الصافي، وااليديولوجيا الطائفية الخالصة      

عالية من العلمانية المحايدة دينيا، وطائفيا، وطبقيا، بحيث تكون حركة لكل شعبها تمهيدا لمجتمع ودولـة                
  .»وبلد تكون هي أيضا لكل مواطن من مواطنيها

 18/5/2011، السفير، بيروت
  

  طين أساس الحوار بين اإلسالم والغربحل قضية فلس:  اإلمارات للدراسات والبحوثمركز .60
، الـذي  "حوار حـضاري : اإلسالم والغرب "أكد مشاركون في فعاليات مؤتمر      :   أحمد ممدوح  -أبوظبي  

نظّمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أن حّل قضية فلسطين واحترام الغرب للمسلمين             
 وتقاليدها وثقافتها وعـدم التعـرض بـسوء للمقدسـات           واإلسالم واحترام عادات المجتمعات اإلسالمية    

والرموز اإلسالمية، هو حجر األساس والركيزة األساسية إلجراء أي حـوار نـاجح بـين الحـضارة                 
  .اإلسالمية والحضارات الغربية 

  18/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   هذا الكيان يوم النكبة تكشف أوهام السالم مع"إسرائيل"جرائم :  خارجية الكويتوزير .61
دان نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور محمد الصباح بشدة جرائم               : كونا

  . االحتالل االسرائيلي واطالقه النيران لقتل العزل في لبنان وفلسطين أمس في ذكرى النكبة
اننا «واستطرد بحسم   . رهيبالتي تحترف القتل والعنف والت    » هذه دائما هي اسرائيل   «: وقال الشيخ محمد  

نتكلم بصوت واضح بأن أوهام السالم مع هذا الكيان المغتصب ستبقى مادام هذا النظـام االسـرائيلي ال                  
  .»يعترف بحق الشعوب في الحياة في سالم

  18/5/2011الراي، الكويت، 
  

  جماعات النشطاء المناصرين للفلسطينيين خارج سيطرة الحكومة: تركيا .62
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قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو يوم الثالثاء ان تركيا حـذرت النـشطاء               : )رويترز(انقرة  
االتراك المؤيدين للفلسطينيين من مخاطر محاولة كسر الحصار االسرائيلي لقطـاع غـزة لكـن تلـك                 

  .الجماعات خارج سيطرة الحكومة
لقافلة مساعدات دوليـة تتوجـه      وكانت اسرائيل طلبت من تركيا منع النشطاء الذين يعتزمون االنضمام           

للقطاع الشهر المقبل في تكرار لالحداث التي أدت الى مداهمة القوات االسرائيلية لـسفينة المـساعدات                
  . مايو ايار العام الماضي31التركية مرمرة في البحر المتوسط وقتل تسعة نشطاء اتراك في 

لكن فكرة أن المنظمـات     ...  النتائج المحتملة  سنحذر مواطنينا بشأن  "وقال اوغلو لمحطة تلفزيونية تركية      
  ."غير الحكومية تخضع لسيطرة الحكومة في تركيا هي موروث شرقي

توقع قيام تركيا بعمل ال تقدم عليه البلدان الغربية يعكس رأيا يـرى أن تركيـا تقيـد الحريـات                    "وتابع  
ي لكـن يظـل الـسبب االساسـي         سنتخذ االجراءات الضرورية التي اتخذناها العام الماض      . الديمقراطية

  ."للمشكلة هو الحصار االسرائيلي
  18/5/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  الحزب الحاكم في موريتانيا يطالب بحماية الشعب الفلسطيني .63

الحاكم في موريتانيا، المجتمع الـدولي إلـى تحمـل          " حزب االتحاد من أجل الجمهورية    "دعا  : نواكشوط
" إسـرائيل " للشعب الفلسطيني األعزل الرازح تحت االحتالل، مطالباً بـإلزام           مسؤولياته وتأمين الحماية  

  .بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية
 سنة على النكبة، عن تنديده الشديد باستمرار االحتالل         63وعبر الحزب في بيان أصدره بمناسبة مرور        

في ظل غياب الكيل بمكيال واحد، وعدم محاسـبة         في سلب الشعب الفلسطيني أرضه واستقالله وسيادته        
  .على الجرائم الوحشية التي ترتكبها جهاراً وبكل الوسائل في حق الشعب الفلسطيني" إسرائيل"

وتقدم الحزب بالتهنئة الحارة لكل أفراد الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات على اتفاق المـصالحة                
  .المشترك بين كل الفصائل الفلسطينيةالداخلية، واستعادة الوحدة والنضال 

 18/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   وصول سفينة مساعدات لبنانية لقطاع غزة إلى العريش:ميناء العريش .64
وصلت إلى ميناء العريش البحري المصري، أمس، سفينة لبنانية تحمل مـساعدات إنـسانية              : )أ.ب  .د  (

ـ       وذكر اللوا . لقطاع غزة، قادمة من ميناء بيروت       .ب .د (ـء جمال عبدالمقصود مدير ميناء العريش، ل
  ". سيتم إفراغ حملة السفينة اليوم ودخول المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح"، )أ

 18/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  "حل الدولتين"ويدعو إلى " إسرائيل"أوباما يؤكد التزام الواليات المتحدة المطلق بأمن  .65
 الرئيس األمريكي باراك أوباما، الثالثاء، إن الواليات المتحدة ملتزمة بـشكل            قال:  وكاالت - 48 عرب

كما قال إن يهود الواليات المتحدة وقفوا دائما إلى جانب الحرية والديمقراطية فـي              . مطلق بأمن إسرائيل  
اث شـهر التـر   "جاءت أقواله تلك في حفل جرى في البيت األبيض بمناسبة ما يسمى              .كافة أنحاء العالم  

وأشاد أوباما خالل الحفل بسفير إسرائيل في الواليات المتحدة، مايكل أورن، مشيرا إلى أنـه                ".اليهودي
  ".يقوم بعمل جيد في تمثيل إسرائيل صديقة الواليات المتحدة"

ـ       اليهود األمـريكيين   "وقال إن   ". دورهم في التاريخ األمريكي   "كما امتدح أوباما يهود الواليات المتحدة ل
عبدوا الطريق أمام العلوم والقانون والسياسة      .. بنوا مدننا وعالجوا مرضانا   .. وا ببطولة في المعارك   حارب

  .على حد تعبيره". وسيظلون قادتنا ومعلمينا وجيراننا وأصدقاءنا.. والفنون
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ن وعلى صلة، وبعد لقائه بالملك األردني عبد اهللا الثاني، اعتبر أوبامـا، الثالثـاء، عـودة الفلـسطينيي                 
أكثـر أهميـة مـن أي وقـت       "واإلسرائيليين إلى التفاوض في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة بات           

  ".مضى
كالنا نرى أنه رغم التغييـرات الكثيـرة، أو ربمـا بـسبب             "وقال أوباما للصحافيين في البيت األبيض       

جـد اإلسـرائيليون   التغييرات الكثيرة التي تحصل في المنطقة، من األهم أكثر من أي وقت مـضى أن ي    
والفلسطينيون طريقة للعودة إلى الطاولة والبدء بعملية تفاوض تمكّنهم من الوصول إلى دولتين تعيـشان               

  ".جنباً إلى جنب بسالم وأمن
منصف وعادل لقضية تزعج المنطقـة منـذ        "وأضاف أن بالده ستواصل التشجيع على التوصل إلى حل          

  ".سنوات كثيرة
شريك المهم للواليات المتحدة في المنطقـة علـى صـعيد األمـن ومكافحـة               ووصف أوباما األردن بال   

، معلناً عن تخصيص مساعدة أميركية لها، قال إنها ستساعد الحكومة األردنية علـى تـسريع                "اإلرهاب"
  .اإلصالحات االقتصادية

  18/5/2011، 48موقع عرب
  

  لسطينية أحادياًرفض إعالن الدولة الف:  إسرائيلية عن خطاب أوباما غداًتسريبات .66
 أمس، عما اعتبره النقـاط      ،شمعون شيفر النقاب  » يديعوت أحرونوت «كشف المراسل السياسي لصحيفة     

ومعروف أن هذا الخطاب سيلقى     . األساسية في الخطاب الذي سيلقيه غدا الرئيس األميركي باراك أوباما         
 إلى العاصمة األميركيـة ولقائـه   قبل ساعات فقط من وصول رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو    

  . أوباما يوم الجمعة المقبل
مما أورده شيفر عن خطاب أوباما يظهر أن الرئيس األميركي سيدعو إسرائيل إلى االنسحاب إلى حدود                

لكن أوباما سيعلن في    .  مع تعديالت حدودية يتفق عليها في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية          1967العام  
وأوضح شيفر أن   .  الخطة الفلسطينية لإلعالن من جانب واحد عن الدولة الفلسطينية         الخطاب أيضا رفضه  

هذه النقاط خالصة ما فهمه كل من مستشاري األمن القـومي اإلسـرائيلي الحـالي الجنـرال يعقـوب                   
عاميدرور وسلفه الدكتور عوزي أراد اللذين أجريا مباحثات تمهيدية مع المسؤولين األميركيين تحضيرا             

  .رة نتنياهولزيا
أن يعلن أوباما ان الواليات المتحدة ترى في القدس عاصمة لـدولتين ـ اسـرائيل    » يديعوت«وتوقعت 

وعلى ما يبدو سيتبنى اوبامـا فـي خطابـه قـول الـرئيس      . وفلسطين ـ تعيشان جنبا الى جنب بسالم 
االحياء المأهولـة   : تالياألميركي األسبق بيل كلينتون في حينه ان تقسيم القدس سيكون بحسب المعيار ال            

  .بالفلسطينيين تضم الى الدولة الفلسطينية، واالحياء التي معظم سكانها يهود تضم الى السيادة االسرائيلية
وبحسب أحد المصادر التي اطلعت على محادثات مبعوثي نتنياهو قبيل لقائه يوم الجمعة المقبل الـرئيس                

وليس .  بانها غير قانونية   1967 بنيت في اراضي العام      االميركي، فان اوباما سيصف المستوطنات التي     
معروفا بعد الموقف الذي سيعرضه اوباما في موضوع الكتل االستيطانية، التي اشار نتنياهو في خطابـه                

  .في الكنيست الى انه سيطالب بابقائها تحت السيادة االسرائيلية
ى رأسهم مستشار االمن القـومي فـي        حاول عاميدرور وأراد اقناع محاوريهما وعل     » يديعوت«وبحسب  

وادعيا أن صـيغة    . البيت االبيض توم دونيلون بتغيير جزء من الصياغات المخطط لها لخطاب الرئيس           
  . اوباما لن تسمح باجراء مفاوضات حقيقية، وانه عمليا يتبنى المفهوم العربي

  18/5/2011، السفير، بيروت
  

  ورة دائمة األوروبي يدعو لفتح معابر غزة بصاالتحاد .67
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 مفوضة االتحاد األوروبي للتعاون الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، في ختام لقـاء             أكدت: )ب.ف  .أ  (
مع وزير الحرب إيهود باراك، برفقة فاليري اموس رئيس العمليات اإلنسانية فـي األمـم               ” تل أبيب “في  

ي ودائم وغير مشروط لنقاط العبور      االتحاد األوروبي واألمم المتحدة يدعوان إلى فتح فور       “المتحدة، أن   
وخالل زيارة إلـى األراضـي      . ”في غزة للسماح بتدفق المساعدة اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص        

وأضـافت  . ”الحصار يبقي سكان غزة في حالة وهن وتبعية إنـسانية         “الفلسطينية، اعتبرت جورجيفا أن     
ستيراد البضائع وتصديرها، تنعدم عملياً فـرص       من خالل منع مرور األشخاص وا     “المفوضة األوروبية   

  .”التنمية
  18/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  كلنا فيكتور وكلنا فلسطينّيون : غزة إيطاليون في متضامنون .68

قبل أن تمر الذكرى الشهرية األولى على مقتل المتضامن اإليطالي مع الـشعب             : محمد المدهون  - غزة
 متضامناً، جلّهـم مـن      74أكثر من   . أصدقاؤه إلى غزة، حيث قُتل    الفلسطيني فيتوريو أريغوني، وصل     

التي حطّت رحالها في غزة مساء الخميس » Stay human – Vic to Gaza«اإليطاليين، هم قوام قافلة 
  .الماضي، وتغادرها اليوم

لثـة والـستين     أيام لم تكن كافيةً لهم، لكنها كانت مرضية؛ لتزامنها مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الثا              5
كلنـا  « .لنكبتهم من جهة، ولتصادفها مع احتفاالت تأبين أريغوني بمرور شهرٍ على مقتله، من جهة ثانية              

إنه الفكرة ذاتها التي أحضرتنا إلـى       . فيكتور أصبح فكرة  . هذا شعور لن يتغير   . فيكتور وكلنا فلسطينيون  
  . ي، كما عرف عن نفسه، الذي يعمل ناشط مجتمع مدن) عاما33ً(، يقول دانييلي »هنا

  18/5/2011، االخبار، بيروت
  

  يهودية للتصدي للجزيرة القطريةقناة  بالماليين النشاء تبرعات .69
يتهافت أثرياء يهود من مختلف أنحاء العالم على تقديم تبرعات بالماليين من أجـل   :لندن ـ هيام حسان 

هو انشاء محطة تليفزيونية فـضائية تتـصدى        تحقيق ما بات يعتبر حلماً لليهود المؤيدين السرائيل أال و         
القطرية سيما في نسختها االنكليزية التي يشاهدها الماليين عبر العالم على اخـتالف             ' الجزيرة'لتأثير قناة   

  .لغاتهم ولهجاتهم
اجتماعها السنوي بحضور قيادات    ' لم شمل القيادة الدولية   'وقبل أسابيع عقدت مؤسسة يهودية دولية تسمى        

ت يهودية فاعلة عبر العالم وطرحت على رأس قائمة أجندتها انشاء محطة فضائية بثقل الجزيرة               ومؤسسا
  .القطرية وقادرة على دحض رسالتها

  18/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   الليبي وفكره األلمعيالزعيم .70
  جهاد الخازن

وكنت أمس تحدثت عن  .كمعمر القذافي هو مثل كيس الفحم، الذي كيفما أمسكته تنتهي ووسخٌ على يدي
الملفات التي تراكمت في مكتبي بعد ثورات الغضب العربية، وُأكمل اليوم بملف القذافي، وأرجو القارئ 
أن يضحي ويقرأ، فهذه السطور تعكس مختاراتي من حوالى ألفي صفحة، كلها محفوظ عندي، وقد 

اء، خشية أن أضيع في متاهات وجدت أنني ال أستطيع أن أعود الى أكثر من خمس سنوات الى الور
  .العقيد

  :وهكذا، فأنا أختار للقارئ، عشوائياً، نماذج من سياسة الزعيم الليبي وفكره األلمعي
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 قال العقيد في خطاب إنه يستطيع خفض الموازنة الدفاعية الليبية، عن طريق تفخيخ 5/1/2006 في -
  . النجاةكل مواطن وكل سيارة وكل بيت وكل شارع فال يستطيع العدو

 أن شمال أفريقيا على المذهب الفاطمي الشيعي، 15/4/2007 أعلن في مقابلة مع تلفزيون محلي في -
وأن األزهر فاطمي، وهناك جامع فاطمة الزهراء، والقاهرة مئة في المئة فاطمية، وأن أكبر كذبة في 

  .التاريخ هي أن إيران شيعية والعرب سنّة
 مع تلفزيون الجزيرة إن األمة العربية مضى زمنها، وهي في طريق  قال في مقابلة27/3/2007 في -

  .االنحالل، وهو ال يريد أي عالقة بالعرب، ألن ليبيا أمة أفريقية
 تسريبات ويكيليكس فضحت زعماء العالم أمام شعوبهم، إال أنها في موضوع القذافي أضحكت الناس -

 ذهابه الى األمم المتحدة في نيويورك، ألن وهم يقرأون أنه قاوم وضع صورة على جواز سفره قبل
صوره في كل مكان من طرابلس، وأن حارسته المفضلة هي األوكرانية غاليانا كولوتنسكا، التي بدت في 

  .الصور مثل ممثلة إغراء ال ممرضة
بتغيير العقيد نصح باراك أوباما بعد أن دخل البيت األبيض بأن يفتح حواراً مع أسامة بن الدن إلقناعه 

  .موقفه، وقال إن طالبان ليسوا كما يشاع عنهم
 رئيساً لالتحاد األفريقي، وأعلن فوراً أنه يريد تأسيس 2009 فبراير / انتُخب معمر القذافي في شباط-

ونصبه ملوك أفارقة وشيوخ قبائل ملك ملوك أفريقيا، إال أن بعضاً آخر سخر . الواليات المتحدة األفريقية
ن انتخابه آخر مسمار في نعش الوحدة األفريقية، أو إنه دليل على سقوط االتحاد أو غباء منه، وقال إ

  .األعضاء الثالثة والخمسين
 دخل في جدال مع المسيحيين حول العالم عندما أعلن أن العهد الجديد مزور، وأن التوراة ليست ما -

أي العهد القديم لليهود والعهد الجديد (قدس أوحى اهللا لموسى، وأن نبي اإلسالم ورد ذكره في الكتاب الم
  . أسلمة القارةإلى، وهو اختلف أيضاً مع كنائس أوروبا عندما دعا )للمسيحيين

 أعلن القذافي أنه مصمم على إلغاء الوزارات في ليبيا، وإعطاء الشعب الليبي 2008 قبيل نهاية -
، وطبعاً فهو لم يعط شيئاً، ولعل من أسباب ثورة مباشرة دخل البالد من البترول، بدءاً من السنة التالية

  .الشعب الليبي الحالية أنه مّل االنتظار
 التعامل الغربي مع القذافي بعد تخليه عن برنامج نووي لم يوجد إال في مخيلته، كان معيباً، فبعد -

ة بريطانيا  زيارإلى تسابقت دول الغرب على طلب وده، وزاره توني بلير ودعاه غوردون براون 2004
ليجلس مع مجموعة الدول الثماني ممثالً أفريقيا، وقد نسي وبلير الشرطية المسكينة إيفون فليتشر وطائرة 

الباسط المقراحي، المدان في تلك العملية اإلرهابية، أفرج عنه  لوكربي وضحاياها، وإلى درجة أن عبد
  .عد عودته الى ليبيا وال يزال حياً، إال أنه تعافى بمعجزة ب"شفير الموت" ألنه على 2009سنة 

 صديق أوروبي للقذافي، الذي زاره بصحبة حريمه من حارسات أفضلويبقى سيلفيو بيرلسكوني 
  .وممرضات، ولعلهما قضيا ليلة في روما وهما يقارنان بين جواريهما

راج بريطانيا بل إن كوندوليزا رايس استقبلت سيف اإلسالم القذافي، فيما الكونغرس نفسه يحقق في إف
  .عن المقراحي ويحتج، فالنفط أهم من ضحايا إرهاب العقيد

 الجهاد ضد سويسرا بحجة أنها تهدم المساجد، والحقيقة أن الخالف يعود إلى 2010 دعا القذافي في -
ومع . ، عندما اعتقل ابنه هنيبعل وزوجته في أحد فنادق جنيف بتهمة االعتداء على خادمتين2008الى 

من البنوك السويسرية، واعتقل اثنين ) المسجلة باسمه(ة ُأسقطت، فإن القذافي سحب أموال ليبيا أن التهم
وضاق المجال، فربما أعود قريباً الى أبناء القذافي،  .كانا يزوران ليبيامن رجال األعمال السويسريين 

، أما اآلن فأختتم "سدهذا الشبل من ذاك األ"فهم يستحقون زاوية خاصة، وكل منهم يصدق فيه المثل 
 لتجمع اإلسرائيليين "إسراطين"، وكلنا سمع اقتراحه إنشاء دولة "المنظراتي"بالعقيد المفكر أو 
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 مقاالً له بعنوان 22/1/2009 في "نيويورك تايمز"والفلسطينيين في دولة واحدة، وقد فوجئت بأن تنشر 
  .بها الطرفان صاحبا العالقة، يكرر فيه حماقة يستحيل أن يرضى "حل الدولة الواحدة"

  18/5/2011الحياة، لندن، 
  

   األميركية الكاملة لعملية قتل بن الدنالرواية .71
 في باكستان، كانوا يدركون أنها "القاعدة" مخططو العملية السرية لقتل زعيم تنظيم .):ب.أ( –واشنطن 

إخفاء العملية عن باكستان، الواليات المتحدة تعمدت . فرصة لن تتكرر، وكادت تنتهي في شكل مريع
متوقعة أن غضباً عارماً على انتهاك سيادة البالد، سيجعل من المستحيل إعادة الكرة ثانية، إذا فشلت 

  .الغارة على المجمع المشتبه به لبن الدن
وقال مسؤولون إن األمور بدأت تصعب، تقريباً فور وصول أفراد الكوماندوس إلى هدفهم، إذ أنهم 

خطة الموضوعة لإلغارة في شكل مفاجئ على منزل بن الدن، بعدما حطّت بهم أمام البيت خربوا ال
مروحية تصدر صوتاً مرتفعاً، ما أرغمهم على إهمال خطط التسلل إلى المنزل في شكل سري، من 

  .السقف والطابق األرضي
 إلى الطابق األعلى بدل ذلك، اقتحموا الطابق األرضي وبدأوا عملية تفتيش، من طابق إلى آخر، وصوالً

وكانوا محقين في ذلك، إذ واجهوا . حيث افترضوا أن بن الدن سيكون موجوداً، إذا كان فعالً في المنزل
واتُخذ قرار شن العملية، غالباً . بن الدن في رواق أمام غرفة نومه، فالحقه ثالثة من أفراد المجموعة

 خشي مسؤولون في واشنطن أن يؤدي تسريبها إلى بسبب إطالع مسؤولين أميركيين كثر على الخطة، إذ
  .وسائل اإلعالم، إلى اختفاء بن الدن لعقد آخر

، إلى أن القوات الخاصة األميركية تسلّلت نحو "اسوشييتد برس"وأشار مسؤولون تحدثت اليهم وكالة 
ل بن الدن، لكن عملية قت. 2001 سبتمبر / أيلول11أربع مرات في األراضي الباكستانية، منذ هجمات 

  . كلم داخل باكستان، لم تشبه أياً من سابقاتها145والتي جرت على عمق 
، العائدة لتوها من أفغانستان حيث كانت تطارد "سيل" في كوماندوس 6وأوكلت المهمة إلى الوحدة الرقم 

  .2001 شرق البالد، منذ العام "القاعدة"زعيم 
 بحجم "شينوك" مروحيات من طراز 3ان، كما حطّت وأقلعت خمس مقاتالت من جالل أباد في أفغانست

  .باص مدرسة، في منطقة صحراوية تبعد نحو ثلثي المسافة إلى منزل بن الدن في مدينة أبوت آباد
 عنصر كوماندوس، ومترجم وكلب مدرب يطلق عليه اسم 23، "بالك هوك"وكان في مروحيتي 

وهذه المرة . زل، وعثور ثالثة على بن الدن فرداً إلى المن19ونصت الخطة على دخول . "كايرو"
، فكانتا تقالن "شينوك"أما مروحيتا . األولى التي يكشف عدد أفراد الكوماندوس المشاركين في العملية

  . عنصر كوماندوس، على شكل قوة إسناد24
 صممتا خصيصاً لكبت الصوت الذي يصدره ذيالهما "بالك هوك"وقال مسؤوالن إن مروحيتي 

واحتُسب الوزن اإلضافي في شكل دقيق جداً، مع أخذ حالة الطقس في . تاهما ومحركاهماومروح
  .لكن مساء المهمة، كان الطقس أكثر سخونة من المتوقّع. االعتبار

وكانت الخطة تقتضي بأن تنزل المروحيتان أفراد الكوماندوس، وتغادر في اقل من دقيقتين، على أمل 
  .ا مروحيتان باكستانيتان تزوران أكاديمية عسكرية قريبةبأن يفترض سكان المنطقة انهم

وكان مقرراً أن تحلّق إحدى المروحيتين فوق المنزل، وينزل منها أفراد من الكوماندوس على حبال في 
أما الثانية فكان مقرراً أن تحلّق فوق السطح، منزلة أفراداً من الوحدة، ثم تنزل آخرين . ساحة مفتوحة

إلى المترجم، والكلب المكلّف مالحقة أي شخص يحاول الفرار، وتنبيه الوحدة إلى أي خارجاً، إضافة 
  .قوات باكستانية تقترب من المكان
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وإذا وصلت قوات باكستانية، نصت الخطة على االحتماء في المجمع، متجنبين أي مواجهة مسلحة مع 
  .الباكستانيين، فيما يتفاوض مسؤولون في واشنطن في شأن مرورهم

وتقرر أن يهاجم فريقا الكوماندوس داخل المنزل، في شكل متزامن، من األعلى واألسفل، من دون 
إطالق نار، لضمان عنصر المفاجأة، في خالل دقائق فقط، كما فعلوا تكراراً خالل تدريب على نموذج 

  .للمجمع
 بسبب "بالك هوك" الـلكن الخطة انكشفت، بعد محاولة أول مروحية التحليق فوق المنزل، إذ ترنّحت

حرارة الجو، ما دفع قائدها إلى أن يحطّ بها، فعلق ذيلها ومروحتها في أحد الجدران، لكن قائد المروحية 
أما . سارع إلى دفن مقدمتها في التراب، لمنعها من التقلّب، وتسلّق أفراد الكوماندوس من ساحة خارجية

  .حطّت خارج المجمع، ما أفقد الوحدة عنصر المفاجأةالمروحية األخرى، فلم تحاول حتى التحليق، بل 
لكن أفراد الكوماندوس كانوا تدربوا على ذلك، وبدأوا التقدم، بتفجير جدران وأبواب، من الطابق 

  .األرضي وصوالً إلى الطابق الثالث واألخير
ى شخص اطلق النار تقدم أفراد الكوماندوس، تم عبر حواجز في كّل درج أمامهم، كما أطلقوا النار عل

وفي . وقتلت الوحدة ثالثة رجال، وامرأة قال مسؤولون أميركيون إنها اندفعت في اتجاه الوحدة. عليهم
  .كل طابق، كان هناك أطفال، بما في ذلك شرفة غرفة بن الدن

ر وإذ وصل ثالثة من أفراد الكوماندوس إلى أعلى نقطة في الطابق الثالث، رأوا بن الدن واقفاً في آخ
 تعرف إليهم أيضاً، وهرع إلى غرفته، فافترض "القاعدة"زعيم . الردهة، وتعرفوا إليه على الفور

  .العناصر الثالثة انه يريد سالحاً، ولحقوا به من خالل الباب
وقفت امرأتان أمام بن الدن، وهما تصيحان، محاولتين حمايته، لكن العنصر األول في الكوماندوس 

وأطلق عنصر ثان رصاصتين على بن . كونا ترتديان سترات تفجيرية انتحاريةأبعدهما، خشية أن ت
  .وانتهى األمر خالل ثوان. الدن، واحدة في صدره وأخرى في رأسه

في غرفة المتابعة في البيت األبيض، ُأبلغ المسؤولون األميركيون بالعثور على بن الدن، من خالل كلمة 
، إذ أن كّل "ج"لك الكلمة لم ترمز إلى بن الدن، بل إلى حرف وقال مسؤوالن إن ت. "جيرونيمو"الرمز 

 عنت أن أفراد الكوماندوس وصلوا إلى "جيرونيمو"مرحلة في العملية صنّفت عبر أحد أحرف األبجدية، و
  . أو اعتقاله"القاعدة"، وتتمثل في قتل زعيم "ج"المرحلة 

 "كالشنيكوف"، فيما عثر آخرون على رشاش والتقط أفراد الوحدة صوراً لجثة بن الدن، للتعرف إليه
لكن بن الدن لم . ، على رفّ قريب من الباب الذي دخلوه"ماكاروف"ومسدس روسي الصنع من طراز 

  .وهذان السالحان كانا بين أسلحة معدودة، عثر عليها وأخذتها الوحدة. يمسهما
 األخرى، 23وماندوس الدقائق الـ  دقيقة، فيما أمضى أفراد الك15الوصول إلى بن الدن استغرق نحو 

  . طفالً، إلبقائهم بعيدين عن مرمى التفجيرات18 نساء و9في نسف المروحية المتحطمة، بعد محاصرة 
 نقلت جثمان بن الدن، وأفراد الكوماندوس الذين استقلوا المروحية المحطمة، "شينوك"إحدى مروحيات 

  .لتي عثر عليها في المنزلإضافة إلى األسلحة والوثائق واألغراض األخرى ا
وعادت المروحيات المشاركة في العملية، إلى قاعدة بغرام في أفغانستان، فيما نُقل الجثمان إلى سفينة 

  .حربية أميركية، لدفنه في البحر، لضمان عدم تحول ضريحه إلى مزار
ير عمن قتل بن الدن، بل  الرئيس األميركي باراك أوباما، لم يسألهم األخ"سيل"وحين التقى أفراد وحدة 
  .اكتفى بشكر كل فرد منهم

  18/5/2011الحياة، لندن، 
  

   ألف عربي سنويا30ً الطرق تحصد حوادث .72
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 ألف 30أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية زياد بارود أن حوالي : ).آي.بي.يو(
 مليار 25 يكبد المنطقة خسائر بقيمة ضحية يسقطون على الطرقات في العالم العربي سنوياً، وهو ما

عقد العمل "وقال بارود الذي كان يتحدث، أمس، في بيت األمم المتحدة في بيروت خالل إطالق  .دوالر
من الحوادث تعود أسبابها إلى السرعة الزائدة % 80" إن "2020-2011من أجل السالمة على الطرق 
  ."وإهمال السائقين لقواعد السير

  1/5/2011ارقة، الخليج، الش
  

  النكبة تخوفاً من تكرارها في المستقبلبأحداثتواصل اإلنشغال الصهيوني  .73
مـن قبـل    " خلل عملياتي "للدولة العبرية واإلخفاق األمني تبعه      " السيناريو المرعب "المظاهرات شكلت   

 الجيش وضعه أمام أسئلة محرجة بدون إجابة
عبـرت مـصادر أمنيـة      : وتحليل المعلومات الصحفية  إعداد قسم الترجمات العبرية في مركز دراسات        

في جميـع الحلبـات،     " واقعاً أمنياً مركباً ومعقداً   "صهيونية عن تخوفها من أن تخلق أحداث ذكرى النكبة          
رغم أن سوريا ولبنان غير معنيتين بالتصعيد في المنطقة، وإشعال الوضع على الحدود، ومع ذلك فـإن                 

 الفرصة لتنفيذ عمليات مسلحة، ألن اقتراب اآلالف مـن الحـدود بـين              هناك أكثر من جهة تريد انتهاز     
 .إسرائيل وسوريا، ودخولهم إلى مجدل شمس، يمكن أن يجر إلى القيام بعمليات تفجيرية في المستقبل

 بداية الظاهرة
وفي ضوء ذلك، قالت مصادر عسكرية في الجيش الصهيوني إن هناك تعليمات من القادة الميدانيين ومن                

لمستوى السياسي لرسم صورة واضحة للواقع األمني في المستقبل، بعد أن أخذت فعاليات يـوم النكبـة                 ا
طابعاً خاصاً يختلف عن كل عام، بفعل مواقع التواصل االجتماعي التي اكتسبت شهرة إضافية في ظـل                 

 .الثورات في العالم العربي
ن يفاجأ بما حدث، حيث شـارك اآلالف فـي          ل" الفيسبوك والتويتر "المتابع لصفحات   : وأشارت المصادر 

صفحة االنتفاضة الثالثة التي دعت الفلسطينيين في الشتات للعودة إلى ديارهم التي هجـروا منهـا عـام                 
العربية، وأنها منفـصلة عمـا   " قصر داخل الغابة"، وهو ما ينسف األوهام بأن إسرائيل تعيش في  1948

 )يش اإلسرائيليموقع الج. (يجري حولها من أحداث درامية
من تكرار محاوالت التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود السورية         " ايهود باراك "من جهته، حذر وزير الدفاع      

ال زلنا في بداية هذه المسألة، ويمكن أن نواجـه          : واللبنانية على غرار ما حصل في ذكرى النكبة، قائالً        
 .ستعد للتعامل مع حوادث مشابهة في المستقبلتحديات أكثر تعقيداً بكثير، ما يحتم على إسرائيل أن ت

في الدفاع عن نفـسها، ألن محاولـة اقتحـام          " إسرائيل"حق  " تسيبي ليفني "فيما أكدت زعيمة المعارضة     
الحدود على غرار ما حصل بمثابة عدم اعتراف بالـسيادة اإلسـرائيلية، فيمـا قـال وزيـر الـشئون                    

وعلى طول حدودها تثبت مرة أخـرى أن        " إسرائيل"بة داخل   إن أحداث النك  " موشيه يعلون "اإلستراتيجية  
 .أو حدودها، بل على مجرد وجودها" إسرائيل"الصراع ليس على حجم 

ورؤساء األجهزة األمنية للمثـول أمامهـا       " باراك"وقد قررت لجنة الخارجية واألمن البرلمانية استدعاء        
ا شرحاً حول االستعدادات والنشاطات التي قامت       لبحث األحداث التي شهدتها الحدود الشمالية، وأن يقدمو       

 .بها
قائد المنطقة الشمالية السابق أنه ال يجوز بأي حال السماح بخـرق سـيادة              " يوسي بيليد "وصرح الوزير   

، حتى إذا دفعت ثمن ذلك على الساحة الدولية، معرباً عن اعتقاده بان األحداث التـي وقعـت                  "إسرائيل"
السـتخالص  " إسـرائيل "تملة في المستقبل، وأن المهلة الزمنية المتوفرة لدى         بمثابة مقدمة لتطورات مح   

القناة العبرية  . (العبر من هذه األحداث، وتطوير أساليب جديدة لمواجهة مدنيين غير مسلحين قصيرة جداً            
 )العاشرة
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حـداث يـوم   تعليماته لقائد هضبة الجوالن بفتح تحقيق في أ      " بني غانتس "كما أصدر رئيس هيئة األركان      
النكبة، واستخالص الدروس والعبر منها، موعزاً لقوات الجيش اإلسرائيلي المتواجـدة علـى الحـدود               

 .الشمالية بالبقاء على أقصى حاالت التأهب خشية تكرار محاوالت تجاوز السياج األمني الحدودي
الية، برفقة قائـد تـشكيلة      بجولة على الحدود الشم   " يائير نافيه "في نفس السياق، قام نائب رئيس األركان        

وضباط هضبة الجوالن، ووصف األحداث التي جرت بالسيئة، وأقر المتحدث باسم الجـيش الـصهيوني      
بصعوبة أن يسيطر على منطقة ممتدة مسافة مئات الكيلومترات، مشيراً إلـى أن القـوات               " يوآف بولي "

 )العسكرية" بمحانيه"مجلة . (عتاإلسرائيلية تجري استعدادات من أجل مواجهة أحداث مثل التي وق
الذي تخشاه إسرائيل منـذ إقامتهـا       " السيناريو المرعب "أن  " ألوف بن "وأكد المحلل السياسي اإلسرائيلي     

تحقق يوم االنتفاضة الثالثة بالميادين العربية وعلى حدودها، حيث لم يتوقع أحد أن يتحـرك الالجئـون                 
ويحاولون تحقيق حق العودة سيراً على األقدام، ما يشير إلـى           الفلسطينيون من المخيمات باتجاه الحدود،      

أخطاء استخباراتية كبرى حدثت بهذا الصدد، ويعني عدم التوقع الجيد لمـستقبل األمـور فـي الـشرق                  
ـ        ، حيث ال يمكن السيطرة على كل ساحة،        "محدودية القوة "األوسط، ويعني تأكيداً جديداً على ما وصفها ب

 )موقع قضايا مركزية. (كان، وبالتالي ستظل هناك ثغرات يستغلها العدوونشر القوات في كل م
 سالح الكم والنوع

مدير مكتب رئيس الوزراء األسبق أن يوم النكبة األخير، هو بدايـة عـصر              " إيتان هابر "من جهته، قال    
 شـجعت   جديد في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ألن صور ميدان التحرير في القاهرة وليبيا وسـوريا             

، إلى جانب النشاط السياسي المكثف في كافة أنحاء العالم، وعلى مـا             "الكم"الفلسطينيين على تفعيل سالح     
 . ، وهو ما لم يكن في السابق"سالح نوعي"يتحول إلى " سالح الكم"يبدو فإن استخدام 

يدة، بشأن كيفيـة    هذا السالح الجديد نسبياً يضع الجيش اإلسرائيلي والشرطة أمام معضالت جد          : ويضيف
التصرف مع عشرات ومئات اآلالف ومليون من المتظاهرين، ليس ألنه ال يوجد حل، بل لكون كل حل                 

 )موقع روتر اإلخباري. (يتطلب استخدام القوة، وهو ما يعني ثمناً دولياً صعباً
اث أن مـا حـدث مـن أحـد        " شاؤول موفـاز  "من جهته، ذكر رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية         

سبتمبر المقبل، بسبب ما تـشهده      / وتظاهرات في يوم النكبة يمكن أن يتكرر مرة أخرى في شهر أيلول           
القنـاة العبريـة    . (المنطقة العربية من تغيرات، ومن الممكن أن تتحول إلى مواجهات مع المـستوطنين            

 )الثانية
 رسائل سورية: على جبهة الجوالن

 اإلسرائيلي وجود إمكانية ألن يحاول الـرئيس الـسوري          وفي صعيد متصل، قدرت مصادر في الجيش      
" إسرائيلي"، ولذلك ساد شعور     "اإلسرائيلي"بشار األسد تحويل االنتباه عن التظاهرات الداخلية إلى القطاع          

بأن األحداث في الدولة الجارة ال تتصل بنا، مما عمل على تخفيض بنحو مـا التـيقظ علـى المنطقـة                     
في األيام األخيرة على    " اإلسرائيلي"الن، وبالتالي فقد انصب كل اهتمام الجيش        الحدودية في هضبة الجو   

االستعداد لفعاليات يوم النكبة، بما في ذلك الموارد االستخبارية وكتائب كثيرة وجهت إلى الضفة الغربية،               
 .وكميات كبيرة من وسائل تفريق المتظاهرين

ي الجوالن، لكن األعداد في المنطقة الحدوديـة ذاتهـا          صحيح أن لدى الجيش اإلسرائيلي قوات كبيرة ف       
مقلّصة نسبياً، ففي األيام العادية تعمل قوات قليلة نسبياً، وأساس الجهـد يـستثمر فـي وسـائط جمـع                    
المعلومات االستخبارية المنتشرة على خط التالل، وليس واضحاً كم كان عدد الجنود في الموقـع فـوق                 

لصراخ شمال المدينة، لكن الحديث يدور عن قوة صغيرة من الجنـود            مجدل شمس، المشرف على تلة ا     
بقيادة رقيب أو آمر فصيل، غير مسلحة بأسلحة غير قاتلة باستثناء أسلحة شخصية وذخيرة حية عاديـة،                 
ولو كان بيد الجنود وسائل لتفريق التظاهرات، فمن المحتمل أنهم نجحوا في ردهم إلى الخلـف قبـل أن                   

 .يخترقوا السياج
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، فإن المتظاهرين الذين خرقوا السياج ليسوا       "اإلسرائيلي"ووفقاً للتحقيقات األولية التي كشف عنها الجيش        
سوريين أو دروزاً، بل الجئين فلسطينيين من سكان المخيمات حول دمشق، ومن الصعب جداً افتـراض                

، السلطة المركزية فـي     أنه كان بإمكانهم الوصول إلى السياج الحدودي دون علم أو رخصة، بل وتشجيع            
أحداث تُبعد الضغط الدولي عنـه      : العاصمة السورية، وهو ما منح األسد ما كان ينشده منذ أسابيع طويلة           

 )موقع الجيش اإلسرائيلي. (بسبب قمع التظاهرات لديه
مرة أخـرى ُأمـسك بنـا       : كان أكثر حدة في توصيف ما حدث بقوله       " يوسي يهوشع "المراسل العسكري   

 الجئ فلسطيني من سوريا وصلوا الحدود شمال الجوالن،         2500 مستعدين، وهذه المرة أمام      ونحن غير 
أسقطوا مئات أمتار السياج، وتسللوا إلى إسرائيل دون عراقيل، وكان يكفـي للمـرء أن يـرى ضـباط                  

 .ليفهم حجم القصور" مطأطئي الرأس"االستخبارات الذين تجولوا 
رفة الجيش مسبقاً بمسيرة الجماهير المخطط لهـا، ونيتهـا اقتحـام    علماً بأن طرح السؤال حول مدى مع  

بأنها نقلت هذه المعلومة قبل األوان، لكنـه لـم          " أمان"الحدود، تجيب عليه شعبة االستخبارات العسكرية       
يجر استخدامها، في حين يدعي مسؤولون كبار في قيادة المنطقة الشمالية بأنه لم تكن هنـاك معلومـات                  

لم تكـن علـى اإلطـالق    " اإلسرائيلية"القوات : عما هو متوقع حدوثه، لكن أمراً واحداً مؤكداًاستخبارية  
، 77، وقائـد كتيبـة      "أشكول شـوكرون  "جاهزة لهذا السيناريو، رغم وصول قائد لواء هضبة الجوالن،          

 ".أوفير ليفي"
نجحوا في التـسلل عبـر      قصور آخر ال يقل أهمية عن الثغرة األمنية، تتمثل في حقيقة أن المتظاهرين              

 )القناة العبرية األولى! (، وثمة حاجة لتجديدها"قديمة وليست ناجعة"حقول األلغام، التي تبين متأخراً أنها 
 يد إيرانية

منذ نهاية األسبوع   : ، الصحفي المقرب من الدوائر العسكرية اإلسرائيلية نقل عنها قولها         "ايلي بردنشتاين "
يش بأن ألحداث يوم النكبة هناك يد منظمة توجد في إيران، ونحن نشخص             الماضي قدرت محافل في الج    

تشمل حماس، حزب اهللا وإيران، فاإليرانيون مشاركون في األحداث اليوم          " إسرائيل"محاولة منظمة ضد    
استناداً لمعلومات، وليس تقديرات، حيث كان الهدف األساسي من النشاط في الحدود السورية واللبنانيـة               

 فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المواجهات، لكنهم لم ينجحوا، وكان يمكن أن تنتهـي                استدراج
على نحو أسوأ بكثير، ما يعني فشالً إيرانياً وسورياً، كونهما سيكونان أكثر رضا إذا ما قتل كثيـر مـن                    

 . الفلسطينيين
 النكبة، إال أنه من المحتمل جـداً        إلى جانب ذلك، فقد حذر مسؤولون كبار في الجيش أنه رغم انتهاء يوم            

مشابهة ومنظمة في   " أنماط عمل "أال تكون األحداث في القطاعات المختلفة قد انتهت، من خالل تشخيص            
غزة، مصر،  : القطاعات المختلفة، السيما وأن ميزة يوم النكبة الحالي أن إحياءه تم في عدة قطاعات معاً              

 .األردن، لبنان، إسرائيل، وعرب إسرائيل
في ضوء األحداث األخيرة، وحقيقة تكبد الفلسطينيين خسائر، فإنه توجد إمكانية ألن تكون هذه              : وأضافت

مجرد مقدمة ألحداث أخرى، ليس فقط في أيلول مع اإلعالن عن دولة فلسطينية، بل منذ اآلن، ورغم أن                  
، لكـن الـدروس     2000 ، لم يكن نسخة دقيقة عن أحداث عام       "اإلسرائيلية"ما حصل على أسيجة الحدود      

 .ال تسيطر على السياقات وتوقيتها" إسرائيل"مشابهة، وتشير في مجملها إلى أن 
 التضليل الذاتي للجيش

أكثر من  " محرج"وفي المشاورات التي عقدت في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، سمعت كلمة             
، وغريب فعالً كيف أن فلسطينيين      "إخطاراً"فع  لم تر " اإلسرائيلية"مرة، ألنه ليس معقوالً أن االستخبارات       

من سوريا تسللوا عبر السياج، ولم نعرف بذلك بعد أسابيع من االستعدادات، ما يعنـي أن مثـل هـذه                    
األحداث قد تتكرر بحجم أكبر بعشرات األضعاف، إذا ما واصلت األنظمة في المنطقة االهتزاز، حيـث                

 )موقع تيك ديبكا األمني. (ة كبيرة جداًأن تجد نفسها في مشكل" إلسرائيل"يمكن 
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: شن هجوماً غير مسبوق على المؤسستين العسكرية واألمنية بسبب ما حـصل، قـائالً             " أليكس فيشمان "
المرة تلو األخرى تتكرر الفجوة الهائلة بين إعداد الخطط، وتقويمات الوضع، واإلعـالن عـن التأهـب                 

تحت السيطرة، وبين ما يحصل في الواقع، ما يعني أن من           العالي، ونثر الوعود للجمهور، بأن كل شيء        
حول القدرات المهنية للجيش في المجال األكثر إشـكالية         " التضليل الذاتي "يقود تلك المؤسسات يعاني من      

 .للتصدي للمدنيين، مستذكراً ما حصل في سفينة مرمرة التركية العام الماضي
خلالً عملياتياً، فـالجيش لـم ينفـذ قـرارات          "تبين أن هناك    " فيشمان"وفي اختبار نتيجة األحداث، يقول      

الحكومة، ولم يستعد كما ينبغي، ومن المعقول االفتراض بان الشروحات للجنود لم تكن جيدة بمـا فيـه                  
، ما يتطلب من أحـد مـا أن يقـدم           "أضاعت بنطالها "الكفاية، بحيث بدا للحظة أن قيادة الجيش ببساطة         

 ".عمل صبياني وليس مهنياً"لدائم بأن نلقي التهمة على اإليرانيين والسوريين، هو التفسيرات، ألن الميل ا
الحديث ال يدور عن خلل عملياتي في اشتباك مفاجئ مع مسلحين على الحدود، وإنمـا عـن                 : ويواصل

فـي  " اإلسـرائيلي "حدث تم االستعداد له شهوراً طويلة، وستكون له آثار شديدة على جودة ردع الجيش               
تقبل، متوقعاً تكرار ذلك في حزيران بالتوازي مع األسطول إلى غزة، أو أيلول مع اإلعـالن عـن                  المس

 )موقع روتر اإلخباري. (الدولة الفلسطينية
أن ما حصل في األيام األخيرة يشبه إلـى         " عاموس هاريئيل "أكثر من ذلك، فقد ذكر المراسل العسكري        

نسحاب من جنوب لبنان، ونشوب االنتفاضة الثانية، ومع        ، بين اال  2000حد كبير ما وقع من أحداث عام        
عدم وجود تنسيق مشترك مع أنظمة الحكم في الطرف الثاني من الحدود، فإن إمكانية أن تسيطر إسرائيل                 

 .على الوضع قليلة
، فقد كانت قرب مجدل شمس      "اإلسرائيلي"علماً بأن حالة الغفلة لم تشمل جميع الكتائب العسكري للجيش           

بتان مستعدتان، ولكن لم تُعط القوات أمراً بالتقدم في الموعد نحو النقطة، حدث ذلك بخـالف سـلوك                  كتي
فيلق الجليل على حدود لبنان الذي كان أكثر استعداداً ويقظة، بزعم أن التحذيرات كانت عامة فقط، ولـم                  

  .يكن ما يكفي من المعلومات االستخبارية التي تُمكّن من تثبيط الدخول
 )ع ويلال اإلخباريموق (
  17/5/2011، 2256التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
   األمني لفصائل المنظمةالتنسيق مكافأة .74

  حمزة اسماعيل أبو شنب
منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة ورئيس وزراء عباس يحاول بكل الطرق إظهار نفـسه                

حكومة الوفاق الوطني   _نصب رئاسة الحكومة الجديدة     على أنه الشخص الوحيد الذي له الحق في تولي م         
مدعوماً بموقف أصدقائه األمريكيين الذين أعلنوا فيه أنهم يدعمون السلطة الفلسطينية بقيـادة عبـاس               _ 

  .وفياض
مما ال شك فيه بأن رجل المؤسسات الوهمية بالضفة الغربية هو الذي أرهق سلطة رام اهللا بالديون حتى                  

ر دوالر خالل فترة األربع سنوات، يعلم جيداً أنه شخصية غير مرغوب فيها من قبل                مليا 2وصلت إلى   
حركات المقاومة الفلسطينية، وأن من الصعب ترشيحه للمنصب من قبل حماس للحكومة الجديدة، فحاول              
الضغط على األطراف التي تلهث وراء األموال، فهذه الفصائل ستنتهي من الخارطة السياسية في حـال                

ف المال، وذلك من خالل التصريحات المتالحقة له أو لمساعديه بأن الخزينة خاويـة ومديونـة وال                 توق
  .يمكن تحملها من قبل أي شخصية قادمة سوى فياض نفسه

لقد نجح فياض في توحيد فصائل منظمة التحرير خلف األموال حين أعلنت هذه الفصائل بـأن فيـاض                  
لجديدة، وأنه هو الشخص األقدر لهذا الموقع؛ فقـرر فيـاض           مرشحها الوحيد لمنصب رئاسة الحكومة ا     

صرف الرواتب بعد أن وعد بتحويل األموال، وهذا النجاح هو ليس لشخص فياض أو عباس الذي أجبر                 
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حركة فتح على اعتماد فياض كمرشح وحيد من حركة فتح، رغم المعارضة الـشديدة داخـل المجلـس                  
نة المركزية، لكن هذا النجاح يعود لسياسة التنسيق األمني التـي           الثوري لحركة فتح وعدد كبير من اللج      

  .ينتهجها الرجالن وسياسة االنبطاح
لقد كانت تصريحات الصهاينة بتحويل أموال الضرائب للسلطة نتيجة لتأكدها مـن أن التنـسيق األمنـي     

 اإلسـالمي   مازال مستمراً على األرض، وخير دليل المالحقات المستمرة ضد حركة حمـاس والجهـاد             
  .بالضفة، طبعاً المفاوضات السياسية متوقفة وهذا شأن والتنسيق األمني شأن آخر

لقد كُتب في السابق بأن قطار المصالحة الفلسطينية سينحرف عن مساره إن لم ينزلق، وهذه األيام تثبت                 
األمنـي لـن    بأن ما يجري على األرض هو تعزيز لتلك المالحقات المستمرة في الضفة، وأن التنـسيق                

كما يسمى في وضح النهار، وعلى      _ يتوقف، واالبتزاز السياسي متواصل وعلى المكشوف دون مواربة         
بأن بقاء فياض يعني استمرار األموال وهذا المنطق مرفوض لـدى جميـع المقـاومين               _ عينك يا تاجر  

في قضية رواتب أو    والشعب الحر في فلسطين، وهو أيضاً تقليل من قدر القضية الفلسطينية بأن تحصر              
  .أموال

لقد ذهب عباس للمصالحة الفلسطينية من أجل تعزيز مكانته بالمفاوضات، وتعزيز مشروعه الوهمي هو              
وفياض في بناء الدولة واستحقاق الدولة الفلسطينية في سبتمبر، وقد برهن لهم فياض على أن بقاءه مـن                  

بأن التنسيق األمني هو الحـل فـي ملـف          بقاء مشروع المؤسسات، وقد سلمت فصائل منظمة التحرير         
الحكومة، فباركوا تعيين فياض للحكومة الجديدة ليضعوا العقبة األولى في طريق المصالحة الفلـسطينية،              
لعلمها المطلق بأن حماس وفصائل المقاومة لن تقبل بفياض رئيساً للحكومة الجديدة، وحماس تعلم بـأن                

اقيتها، ولكن يقيني وثقتي بأنها سترفضه ومشروعه األمنـي،         قبوله يعني أنها ستخسر جماهيرها و مصد      
وعلى الجميع أن يقارن بين الحكومة المنفتحة على الغرب والعالم الخارجي المثقلة بالـديون، وحكومـة                

  ".صفر"المقاومة المحاصرة والمحاربة صاحبة الديون 
  17/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  تنازالت من أجل السالم .75

  اكوفسكيدافيد م
منذ أسابيع قليلة كانت زيارة رئيس نتنياهو المقررة لواشنطن تحمل في طياتها إمكانية حـدوث مواجهـة     
بينه وبين اإلدارة األميركية، بسبب عدم رضا األخيرة عن سياسته الخاصة بالسالم في الشرق األوسـط،                

  .د ذلك ليزيد من تعقيد الموقففي القاهرة بع" حماس" ثم جاء اتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه عباس مع
وعلى الرغم من أن واشنطن ال تستطيع، في الوقت الراهن، أن تطلب من نتنياهو تقديم تنازالت كبـرى                  
من أجل السالم، وفي الوقت ذاته تقريباً الذي ينضم فيه عباس إلى جماعة هـدفها المعلـن هـو تـدمير            

ع ذلك، أن يذهب إلى العاصـمة األميركيـة، وفـي        إسرائيل، إال أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يمكنه، م       
  .حوزته خطة لتجديد محادثات السالم التي توقفت منذ فترة

" حمـاس "المخاوف بشأن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مفهومة، ألن الصفقة التي أبرمها عباس مع              
ية، منها على سبيل    تعرض للخطر مكاسب مهمة تحققت في الضفة الغربية خالل السنوات األربع الماض           

المثال القيادة المثالية والرعاية الفائقة لالقتصاد الفلسطيني من قبل رئيس الوزراء فياض الـذي أشـرف                
 في المئة، وهي نسبة جيدة للغايـة خـصوصاً إذا   9على تنفيذ خطة اقتصادية أدت إلى نمو سنوي بنسبة       

 وكـذلك   -ما زال العالم يعاني مـن آثـاره         أخذنا في اعتبارنا ظروف الركود االقتصادي العالمي الذي         
التعاون األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي أدى إلى هدوء غير مسبوق بعد سنوات عديدة من                

  . العنف الدموي الذي أوقع خسائر فادحة بالطرفين على حد سواء
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تفاق، ثم التمـسك بهـذا       حماس في االعتراض على اال     -وقد تمثل رد الفعل اإلسرائيلي على اتفاق فتح         
الموقف، على أمل أن تتعرض حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لالنهيار تحت وطأة االختالفات المزمنة              

  .بين طرفيها
: وهم  " الرباعية"فشركاء الواليات المتحدة في     : على أن انهيار تلك الحكومة يحمل مخاطر من نوع آخر         

 لتحديد الخطـوات التـي      2006متحدة الذين انضموا لواشنطن عام      االتحاد األوروبي، وروسيا، واألمم ال    
 رحبوا بحـذر بالحكومـة      -أن تتبعها كي تصبح محاوراً مشروعاً في عملية السالم          " حماس"يجب على   

 وذلك على الرغم من أن البعض       -بدالً من مطالبتها صراحة بذلك      " حماس"الجديدة، على أمل أن تتطور      
ة أن الوزراء الذين سيتولون مناصبهم في الوزارة الجديدة لن يكونـوا تـابعين              منهم قد دافعوا عن حقيق    

  ".فتح"أو لـ" حماس"لـ
هذا ومن المرجح أن تعترف أغلبية أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولة في فلسطين عند انعقادها                

ياهو، الذي يتعين عليه أثنـاء      وهذا التطور يجب أن يكون دافعاً الهتمام وقلق نتن        . في شهر سبتمبر المقبل   
زيارته القادمة للواليات المتحدة، أن ينتهز فرصة الجلسة المشتركة للكونجرس لتقديم رؤية سياسية مقنعة              

ويمكن لنتنياهو خالل هذه الكلمة التي يفترض أنه سيلقيها         . بشأن استئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين     
، فإن الزعمـاء اإلسـرائيليين      "حماس"ذا تخلى عباس عن عالقاته مع       أمام الكونجرس أن يقول مثالً إنه إ      

  .والفلسطينيين سيكونون قادرين على عبور عتبات تاريخية نحو السالم، وهي في النهاية مهمة للطرفين
باإلضافة لذلك ينبغي على كل من نتنياهو وعباس أن يعمال على التخفيف من مخاوف بعضهما البعض،                

  .طوات المتبادلة ما يمكنهما من عبور تلك العتبات التاريخية نحو السالموأن يتخذا من الخ
من الناحية النظرية، يتعين على الواليات المتحدة أن تكون هي الجهة التي يفترض أنها تضطلع بمهمـة                 
تنظيم، وتوقيت عملية عبور تلك العتبات، ولكن ما حدث أنها ركزت أكثر مما يجـب علـى تطـورات                   

، وأهملت هذا الموضوع تماماً أو كادت، وهو ما عجل باستقالة مبعوث أوبامـا الخـاص    "بيالربيع العر "
  .السابق للشرق األوسط ميتشيل

فعلـى نتنيـاهو مـثالً أن يحـدد         . لذلك ليس هناك مفر أمام الطرفين سوى العمل دون انتظار مساعدة          
ونظـراً ألن   . بة بخطوات مماثلـة   للكونجرس العتبات التي سيعبرها، إذا ما كان عباس مستعداً لالستجا         

الخوف من استمرار احتالل إسرائيل للضفة الغربية يمثل أحد الهواجس الرئيـسية للفلـسطينيين، علـى                
نتنياهو أن يوضح لهم بجالء أن األمر لن يكون كذلك، وأنه جاد بشأن السالم معهم، وأنهم سـيتم حـل                    

دلة لتحديد الخطوط النهائيـة، وأن أي أراض فـي          المسائل الخالفية على الحدود من خالل تنازالت متبا       
الضفة ستحتفظ بها إسرائيل لدواع أو ترتيبات أمنية، سوف يتم تعويضها من خالل مـنح الفلـسطينيين                 

  .1967مساحات مماثلة من أرض إسرائيل وراء خط الحدود الذي كان قائماً في الرابع من يونيو 
كبير في طمأنة الفلسطينيين وتشجيعهم على مواصلة عمليـة         إن صدور بيان بهذا الشأن سيكون له تأثير         

  .السالم
والعتبة التاريخية التي يريد اإلسرائيليين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبورها هـي االعتـراف               

  .بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية
صحوبة بحملة نشطة للتوعية بفوائد السالم، مع تأكيـد         ومن الطبيعي أن تكون التنازالت المتبادلة تلك، م       

  .كل طرف أن الطرف اآلخر له ارتباطات تاريخية، وأنهما يجب أن يتعايشا سوياً على هذه األرض
من غير المرجح أن تؤدي هذه اإلعالنات وحدها إلى حل كافة المشكالت، ولكن ما ال شك فيه أن تقديمها           

ل إطالق عملية السالم المتوقفة تماماً، والتي يمكن لو تركت هكذا دون            سيكون بمثابة خطوة جيدة من أج     
  .تحريك، أن تتدهور أكثر
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 ولكن من   -مؤقتاً-إذا ما اختار كل من نتنياهو وعباس االحتفاظ باألمر الواقع كما هو فقد يكسبان سياسياً                
يس هناك بديل عـن رؤيـة       المؤكد أن شعبيهما سيخسران في المدى الطويل، ويجب أن يعرفا جيداً أنه ل            

  .سياسية مفصلة بوضوح بشأن السالم
  "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

  18/5/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  عقدة سالم فّياض أم البرنامج السياسي؟ .76
   هاني المصري

  .منذ توقيع اتفاق القاهرة باألحرف األولى تسود حالة من التفاؤل الشارع الفلسطيني
الطيبة في الظهور، فمن التظاهرات التي عمت الضفة وغزة ابتهاجـاً باالتفـاق بمـشاركة      وبدأت ثماره   

، مروراً بوقف حمالت التحريض اإلعالمية المتبادلة، واستئناف بـث تلفزيـون            "حماس"و" فتح"حركتي  
فلسطين من غزة وفضائية األقصى من الضفة، واالحتفاالت بالمصالحة التي شـهدتها غـزة ونـابلس،                

هاء بإحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة بصورة غير مسبوقة؛ كل ذلك يدل على أن الوحـدة تعيـد                  وانت
األمور إلى نصابها، وتجعل كل الطاقات والجهود واإلبداعات الفلسطينية ــ أينما كانت داخل الـوطن               

  .وخارجه ــ تصب في مجراها الطبيعي في مواجهة االحتالل
فقط، " حماس"و" فتح"القاهرة يكمن في تحقيق شراكة حقيقية تضم الجميع، وليس          إن المحك العملي التفاق     

والشروع في تطبيقه بشكل سريع ومتزامن، بحيث يتم تشكيل حكومة وفاق وطني، في الوقت نفسه الذي                
توجه فيه الدعوة إلى عقد االجتماع األول لإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، وتحديـد صـالحياته بدقـة،                 

يض السجون من المعتقلين دون إبطاء، ووقف جميع االنتهاكات ضد الحقـوق والحريـات العامـة،                وتبي
والسماح بعودة كل المهجرين من قطاع غزة، وتشكيل لجان للشروع في حل مشاكل المفـصولين مـن                 
 وظائفهم ألسباب سياسية، وفتح المؤسسات المغلقة وعودة الموظفين المستنكفين عن العمل، والشروع في            

  .المصالحة الداخلية وتوحيد المؤسسات المنقسمة
إن الخالفات التي طفت على السطح، والمترافقة مع الثغرات القائمة في االتفاق يمكن أن تؤدي ـــ إذا                  

  .لم تتوفر اإلرادة الالزمة ــ إلى فشله
  :وإذا بدأنا بمسألة تشكيل الحكومة نجد الخالفات اآلتية

س الحكومة من غزة، وذلك من باب التوازن في توزيع المناصب، حتى ال             أوالً ــ إن حماس تريد رئي     
" حماس"ومع أن   . يهمش قطاع غزة، كون الرئيس مقيماً في الضفة ورئيس المجلس التشريعي من الضفة            

ال تضع هذا المطلب شرطًا، إال أن التمسك به وطرحه كمسألة مبدئية خطأ؛ ألنه يؤشر إلى السعي إلـى                   
غرافي للمناصب والمكتسبات، يضاف إلى التقاسم الفئوي والفصائلي، فالنتيجة سـتكون           تقاسم جهوي وج  

  .المزيد من تفتيت الشعب تحت راية الوحدة
يمكن أن يكون رئيس الحكومة من الضفة أو غزة أو أي فلسطيني تتـوفر فيـه الكفـاءة والمواصـفات                    

 في دوامة جهنمية نعرف متـى وكيـف         المطلوبة، ألننا إذا قسمنا الشعب على أساس جغرافي، فسندخل        
  .دخلنا فيها وال ندري كيفية الخروج منها

ثانياً ــ برزت عقدة سالم فياض عند البحث في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ففي حين أن الـرئيس                  
وقطاعات عديدة يفضلون تكليفه حتى يواصل ويستكمل تطبيق برنامجه، خصوصاً مع اقتراب اسـتحقاق              

 مقبول دولياً ما يساعد على استمرار الدعم الدولي للسلطة، ويجنبها الفشل واالنهيـار مثلمـا                أيلول؛ ألنه 
، ولم تصمد سوى ثالثة أشـهر، إال أن أوسـاطاً           2007حدث لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلت العام        

فـي  واسعة في حركة حماس ترفض سالم فياض رئيساً لحكومة الوفاق الوطني؛ ألنه ترأس الحكومـة                
الضفة طوال االنقسام، ومارست األجهزة األمنية في عهده القمع ضد أفراد حماس ومؤسساتها، وواصلت              
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التنسيق األمني وطورته إلى أن وصل إلى حد التعاون الميداني، وألن برنامجه يلتزم بـشروط اللجنـة                 
  .إلقامة الدولة، ويركز على بناء المؤسسات كطريق "حماس"الرباعية الظالمة التي استهدفت عزل 

شبهوا مسألة تكليف سالم فياض رئاسةَ الحكومة القادمة بما جرى مع أبي موسى             " حماس"إن بعض قادة    
األشعري حينما خلع صاحبه سيدنا علي بن أبي طالب، في حين لم يفعل عمرو بن العاص الشيء نفـسه                   

  .مع صاحبه كما جرى االتفاق
وخارجها ترفض تكليف سالم    " فتح"ن أوساطاً مهمة من حركة      ويظهر مدى تعقيد هذه المسألة من خالل أ       

فياض، ولكنها تراهن على رفض حماس له، ألنهم يعتبرون أن مهمة سالم فيـاض انتهـت، وحكومتـه              
  .عن الوزارات، والمرحلة الجديدة تقتضي تغيير سياسات ووجوه" فتح"أقصت حركة

امج السياسي والنضالي الفلـسطيني فـي المرحلـة         إن حل هذا اإلشكال يكون بتركيز الجهود لحل البرن        
القادمة، ألن الخالف ليس على الشخص وإنما على البرنامج السياسي للحكومة، الذي يحـدد الـشخص                

  .المناسب لرئاستها
  : إن عقدة الحكومة تظهر من خالل موقفين مختلفين

 محددة، وبرنامجها وفقاً للقانون     الموقف األول ــ مفاده أن الحكومة القادمة غير سياسية، ولها وظائف          
األساسي هو برنامج الرئيس، وهذان أمران متناقضان، فكيف تكون الحكومة غير سياسـية وبرنامجهـا               

  برنامج الرئيس في الوقت نفسه؟
الموقف الثاني ــ مفاده أن حكومة الوفاق الوطني ليست رهينة لبرنامج الرئيس، وأن أبـرز مهماتهـا                 

بر الوفاق الوطني؛ حتى تتمكن من تطبيق القانون األساسي، وأن البرنامج الـسياسي             توحيد المؤسسات ع  
  .سيتحدد في اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة

إن عدم االتفاق على برنامج سياسي يمثل قنبلة قابلة لالنفجار في أية لحظة، على الـرغم مـن إمكانيـة                    
كسه خطاب خالد مـشعل فـي حفـل المـصالحة،           التوصل إليه بعد التقارب السياسي الملموس الذي ع       

والتصريحات والمقابالت التي أجراها بعده، ولكن حتى يتم االتفاق عليه يجب التراجـع عـن البرنـامج                 
الخاص لكل طرف لصالح برنامج القواسم الوطنية المشتركة، بعيداً عن شروط اللجنة الرباعية الدوليـة،               

لوطنية، واالستناد إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحـدة،         وعلى أساس االلتزام باألهداف والحقوق ا     
وبما يكرس حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أشكالها عبر مرجعية وطنية، وبما ينسجم مع القانون                

  .الدولي اإلنساني
مل مع  إن البرنامج السياسي يجب أن يتضمن أسس وقواعد ومرجعية المفاوضات والتسوية، وكيفية التعا            

استحقاق أيلول، واالستعداد لما بعده، والجمع بين التحركات السياسية والدبلوماسية والمقاومـة المثمـرة؛       
ألن ترك مسائل جوهرية مثل المشار إليها تحت رحمة المجهول، وبقاءها مفتوحةً دون خيارات محـددة                

  .للعمل على إنجاحها؛ سيؤدي في أحسن األحوال إلى قفزة في الهواء
 القادة أن يتذكروا أن فلسطين ما زالت تحت االحتالل والسلطة كذلك، وأن المطلوب أوالً وأساسـاً                 على

خطة إلزالة االحتالل بعد الفشل في تحقيق األهداف الوطنية، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود               
  .وفي ظل تعليق المقاومة

م بكل ما في وسـعها إلسـقاط المـصالحة، وأن           على الجميع أال ينسى أن إسرائيَل العب رئيس، وستقو        
يستعد الحتمال عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تعزيز وحدته الوطنية، وإعطائها شرعية عبـر تنظـيم                

فاالنتخابات في ظل الوحدة عمل نضالي سيستغرق وقتاً، وسـيفرض          . انتخابات على مختلف المستويات   
  .على االحتالل فرضاً
ة يتمثل في تشكيل حكومة وفاق وطني فوراً تكون مؤقتة حتى أيلول القادم، ولـيس               إن أحد الحلول الممكن   

مهماً من يرئسها، وتكون مهمتها استنفاد مهمات واستحقاقات هذه المرحلة، ليصار بعد ذلك إلى تـشكيل                
حكومة وفاق وطني، من األفضل أن تكون حكومة وحدة وطنية قوية قادرة علـى مواجهـة التحـديات                  
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فبعد أيلول ستبدأ مرحلة أخرى من المواجهة مع االحتالل، حتى لو حصلنا على قرار              .  القادمة والمخاطر
من الجمعية العامة باالعتراف بالدولة الفلسطينية، ألن هذا القرار لن يترجم علـى األرض إلـى حقيقـة                 

؛ برنامجاً يجعل االحتالل    سياسية، إال إذا اعتمد الفلسطينيون بعد أيلول برنامجاً قادراً على إنهاء االحتالل           
  .يخسر من احتالله

ال بديل عن إستراتيجية جديدة تبدأ بعد أيلول القادم بإعالن انتهاء المرحلة االنتقالية التي دشّـنها اتفـاق                  
، وبالتالي علينا وقف العمل بااللتزامات      1999أوسلو، ومفترض أنّها قد انتهت وفقاً لهذا االتفاق في أيار           

  .نية واالقتصادية من جانب واحدالسياسية واألم
برنامج إنهاء االحتالل، وحـق     : وإلنجاح اإلستراتيجية الجديدة، ال بد من إعادة االعتبار للبرنامج الوطني         

 وفي الـشتات،    1948العودة والتعويض، والدفاع عن مصالح تجمعات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين           
ما يشمل حقه في إقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة            وتمكين الشعب من ممارسة حقه بتقرير مصيره، ب       

  .1967عاصمتها القدس على األراضي المحتلة العام 
كما ال بد من التركيز على إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مختلف ألـوان الطيـف                  

ن إال باعتمادهـا    السياسي، وتكون قوالً وفعالً الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا ال يكـو            
  .ميثاقاً وطنياً يستند إلى الميثاق القديم وتجديده، ويلتزم باألهداف والحقوق الوطنية

إن المنظمة هي البيت الذي يمكن أن يضم الجميع، وشرعيتها ووجودها مستمدان من دفاعها عن الحقوق                
ومة بجميع أشكالها لتحقيـق     الفلسطينية، ومن اإلجماع الفلسطيني على هذه الحقوق، ومن ممارستها للمقا         

  . هذه الحقوق
ومن الطبيعي أن نتوقع ونستعد لتراجع دور السلطة في المرحلة القادمة، ولتقدم دور المنظمة، فالمـدخل                
لشق طريق الخالص الوطني يكون بالتركيز على المنظمة وتوحيد الـشعب حولهـا، فالمنظمـة قامـت               

ني، وليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل حتى تـستمر،          واستمرت واستمدت شرعيتها من الكفاح الفلسطي     
بينما السلطة ولدت من رحم اتفاقيات ثنائية ودولية تقيدها بقيود غليظة، ويمكن أن تنهار مـع اسـتمرار                  
وقف المفاوضات، أو تتغير وظائفها وشكلها، بحيث تلعب دوراً إدارياً وخدماتياً، وتنقل الوظائف السياسية              

  . للمنظمة
  17/5/2011، )امين(نترنت لالعالم العربي شبكة اال

  
  حق العودة ورفض التوطين .77

  عدنان السيد حسين
  

في ذكرى نكبة فلسطين، وما تبعها من ظاهرة اللجوء الفلسطيني تحت ضغط القوة واإلرهاب الى بـالد                 
  :الشتات، تجدر اإلشارة الى جملة مسائل متصلة بهذه القضية على الصعيدين اإلقليمي والدولي

هل ال تزال قضية فلسطين قضية العـرب        :  في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، يطرح السؤال الكبير        -1
  األولى؟ او هل هي القضية المركزية في النضال العربي؟

على المستوى الرسمي الحكومي هناك تخٍل عن القضية، مع مالحظة االختالف في الموقف السياسي بين               
ه الشعبي العربي العارم ال يزال مع مركزية القضية، بما تمثّل وتختزن من             بيد ان التوج  . حكومة وأخرى 

ومـن األخطـاء    . عدالة، وإرادة تحرر من الصهيونية وسيطرة القوى الدولية على مقـدرات المنطقـة            
 استراتيجية التفـاوض    1991اإلستراتيجية ان تتبنى الحكومات العربية منذ مؤتمر مدريد للسالم في عام            

 مع إسقاط خيارات أخرى ضاغطة، في الوقت الذي طغت حروب الخليج الـثالث والنزاعـات                بالتزامن
  . العربية على المجال اإلقليمي، كما شغلت األوساط الدولية–العربية 
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.  ال يجوز التفريط بحق عودة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين، وهو محمي بالقانون الدولي              -2
، القاضي بعودة الالجئين    1948 عام   194ار الجمعية العامة لألمم المتحدة، الرقم       وحسبنا اإلشارة الى قر   

  .الى ديارهم، مع التعويض المناسب في مقابل األضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم
الى ذلك، صار حق تقرير مصير شعب فلسطين قاعدة آمرة في القانون الدولي العام، وهو يرتبط بعـودة          

، فـضالً عـن     1974وكيف اذا كرست الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الحـق منـذ عـام               . الالجئين
  المرجعيات الدولية األخرى بما فيها مجلس جامعة الدول العربية؟

 من حق لبنان أن يرفض توطين الالجئين ضناً بقضية فلسطين، والتزاماً بالمرجعيات الدولية، ناهيك               -3
لـذلك،  . الالجئين ألسباب ديموغرافية وجغرافية واقتصادية واجتماعيـة      بعدم قدرة لبنان على استيعاب      

تضمنت مقدمة الدستور اللبناني رفضاً صريحاً للتوطين، ما يحمي لبنان من هذا الخطر ولو من الناحيـة                 
  .القانونية على األقل

ض تـوطين    نشأت ألسباب عدة، في طليعتها فـر       1975تجدر اإلشارة الى ان الحرب اللبنانية منذ عام         
، وما انبثق منها من مفاوضات      1991ولم تتمكن مفاوضات مدريد للسالم منذ عام        . الالجئين الفلسطينيين 

 على إجماع دولـي فـي       – حتى اآلن    –ولم يحصل لبنان    . متعددة الطرف، من معالجة قضية الالجئين     
هذا على رغم التحـذيرات     . نالقانون والسياسة والديبلوماسية يمنع تنفيذ المشروع اإلسرائيلي في التوطي        
  .الرسمية اللبنانية داخل األمم المتحدة وخارجها في محافل دولية وإقليمية

 كان يجدر بالحكومات العربية تسهيل توجه الالجئين الى الحدود الدولية المتاخمة لفلسطين، ولـو أن                -4
ـ              إنهـا حالـة عـودة      . ةبعضها فعل ذلك، من أجل تكريس حالة رمزية وطنية في إطار الشرعية الدولي

الالجئين الى وطنهم، ورفض توطينهم في بالد الشتات، اي رفض المطلب اإلسرائيلي المكرر فـي كـل    
  .الوثائق وجلسات التفاوض

 قبل تكريس حق    – داخل فلسطين وخارجها     –كما يجدر بهذه الحكومات عدم التفريط بالمقاومات العربية         
 المضمار من احترام قرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية         وال بد في هذا   . العودة على أرض الواقع   

لقد باتـت العـودة حقـاً    . ذات الصلة، وإرادة المجموع الشعبي العربي المدافع عن عدالة قضية فلسطين   
وال . جماعياً لشعب فلسطين، وحقاً فردياً لكل الجئ فلسطيني انطالقاً من القواعد الدولية لحقوق اإلنـسان       

   الحق الفردي والجماعي بالتقادم، فلم التنازل عن حق مكرس؟يسقط هذا
  18/5/2011، الحياة، لندن

  
  تحصين االتفاق الفلسطيني مالياً .78

  عصام الجردي
من دون ثمن   ” إسرائيل“لن تمرره   ” حماس“يدرك الفلسطينيون أن االتفاق بين السلطة الفلسطينية وحركة         

ذلك أن الخالف المستحكم بين الفريقين كانت له أثمان       . ثانياً  سياسي أوالً، واقتصادي واجتماعي وإنساني      
  .وكان استمراره تهديداً لقضية الشعب الفلسطيني بذاتها. باهظة على المستويات كافة 

إلى أيسر السبل المتاحة لها للضغط على الفلـسطينيين بعـد توقيـع             ” اإلسرائيلية“نفهم ان تلجأ الحكومة     
 مليار دوالر إلى الـسلطة      1 .4ئدات الضرائب والمكوس االخرى البالغة نحو       االتفاق، بتجميد تحويل عا   

وتحتاج السلطة الفلسطينية بحسب رئيس الحكومة سالم فياض إلى نحو          . الفلسطينية خالفا التفاق اوسلو     
مـا ال  .  مليون دوالر أمريكي لسداد رواتب واجور العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة شهريا              150
وقد تم توقيعه بعد سنوات من المحاوالت الفاشلة        . ه غياب الدعم المالي العربي لهذا االتفاق السياسي         نفهم

معظم الدول العربية التي ترى في وحدة القرار        . كان خاللها مطلبا للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية        
عة نضال الشعب الفلسطيني في     السياسي الفلسطيني بوابة ال بديل منها لموقف فلسطيني موحد، سواء لمتاب          



  

  

 
 

  

            49 ص                                    2148:         العدد       18/5/2011 األربعاء :التاريخ

ولصوغ موقف موحد في عالقات الفلسطينيين بمواقع القرار الـدولي، عملـت هـي              /وجه االحتالل، أو  
  .االخرى لالتفاق

 42 .5 مليون دوالر أمريكي، من بينهـا        52 سوى   2011وفقاً للحكومة الفلسطينية لم تتسلم السلطة في        
بعده يفترض ان تتحرك المساعدات العربيـة       . بل توقيع االتفاق  هذا ق . مليون من دولة اإلمارات العربية    

لصيانة االتفاق اقتصادياً وإنسانياً جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود العربية مع األمم المتحـدة والمجتمـع     
كي تفرج عن االموال المحجوزة للفلسطينيين، ولتالقي قـرار         ” اإلسرائيلية“الدولي للضغط على الحكومة     

  . مليون دوالر122 بواقع 2011األوروبي بمنحة اضافية للفلسطينييين في االتحاد 
وكما يعاني الشعب الفلسطيني ونضاله ضد المحتل استعصاء في الجيوسياسي لم يواجهه شعب أو حركة               

هـو  . تمسك بتالبيب االقتـصاد الفلـسطيني       ” إسرائيل“. تحرير، هكذا هي الحال في البعد االقتصادي        
خل بين الضفة والقطاع، ومحصور بين رفح المصرية واالردن وبحواجز وقيود على تنقل             مقسوم في الدا  

فضال عن التحكم في الموارد المائية ومـصادرة        . االفراد والبضائع استهالكاً محلياً وواردات وصادرات       
ال تستعصي مشروعات التنمية في واقع كهذا، وتتحول مجرد اعانات واعم         . االراضي وبناء المستوطنات  
  .لم نتحدث بعد عن العملة والتحويالت المصرفية. غوث وخدمة حياة يوما بيوم 

ندرك ان االتفاق الفلسطيني جاء في ظروف سياسية تاريخية ومعقدة تعيشها المنطقة، األمر الذي يجعـل                
ليـة  كما أن عدداً من الدول العربية أقر برامج تمويل مح         . حاضنة االتفاق العربية ضعيفة وهشة سياسيا       

بيد ان ذلك ال يفترض ان يـسقط الـدعم          . لمواجهة الهموم الداخلية خصوصا على المستوى االجتماعي        
ويأتي موضـوع   . المالي التفاق سياسي طال انتظاره، ويعوزه الكثير من وسائط الدعم العربي والدولي             

. ضمن االولويات  مليار دوالر من 5 .5اعادة اعمار قطاع غزة الذي رصدت له في مؤتمر شرم الشيخ         
 فـي المئـة، فـي     45فإضافة إلى بعد الموضوع اإلنساني واالجتماعي في غزة الذي يعاني بطالة بنحو             

 في المئة في الضفة الغربية، فمن شأن تحريك اعمار القطاع تدعيم المصالحة الفلسطينية،              30مقابل نحو   
أهالي الضفة وبين أهالي القطـاع التـي        بين  ) في البؤس (وزيادة اللحمة بين الفلسطينيين، وجسر الفجوة       

ومن مؤشرات هذه الفجوة أيضاً وفق تقرير مؤتمر االمم المتحـدة           . اشتغل عليها االحتالل كثيراً واليزال    
 في المئة من أهالي القطاع يعـانون انعـدام          61 ان   2010سبتمبر ، /في ايلول ) اونكتاد(للتجارة والتنمية   

  .ئة في الضفة الغربية في الم25األمن الغذائي في مقابل 
. تتذرع بغياب المفاوض الفلسطيني في ظل االنقسام بين الحكومتين في الـضفة وغـزة             ” إسرائيل“كانت  

ليس على سبيل المقارنة، اتحاد المستثمرين العرب كان يقول أيضاً إن االنقسام الفلسطيني عطل الكثيـر                
 والعربي ثانياً عليهما الكثير ليقوما بـه إلـى          القطاع الخاص الفلسطيني أوالً،   . من مشروعات االستثمار    

يحتـاج االمـر إلـى      . جانب الحكومات العربية في تحصين االتفاق السياسي الفلسطيني اقتصادياً ومالياً         
المستفيدة من حركة استهالك الفلسطينيين تحت االحتالل، وبالتالي مـن          ” إسرائيل“لكن  . تضحية؟ صحيح 

الوضع مشابه في عملية إعـادة      . واتب، تحجم عن ذلك السباب سياسية     تحويل اموال الجمارك وسداد الر    
وهـي تعرقـل العمليـة      . ”اإلسرائيلية“إعمار قطاع غزة الذي سيحرك الطلب على مواد صناعة البناء           

  .لألسباب نفسها
  18/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  الثورة تدق االبواب .79

  الوف بن
ل، في التظاهرات التي عقدها فلسطينيون من سوريا ولبنـان          الثورة العربية دقت أمس االول باب اسرائي      

تسلل المتظاهرين الى البلدة الدرزية التي على سفوح        . في مجدل شمس ومارون الراس احياء ليوم النكبة       
ومنقطعة تماما عن االحـداث     » الفيال في الغابة  «جبل الشيخ حطم الوهم في أن اسرائيل تعيش بنعيم في           
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 اكثر مـن    –االنتفاضة ضد نظام االسد في سوريا هددت باالنتقال الى اسرائيل           .  لهاالدراماتيكية من حو  
» المقاومـة «فالرئيس بشار االسد أمل في ان وقوفـه علـى رأس            . الثورات في الدول العربية االخرى    

وعندما اهتز كرسيه، ثار التخـوف مـن أن         . السرائيل ستنجيه من مصير نظيريه في تونس وفي مصر        
 من سيحل محله، سيحاول احتدام النزاع مع اسرائيل كي يحصل على الشرعية بين الجمهـور                االسد، او 

ولكن رغم الخطر في أن يضعضع االسد الهدوء واالستقرار في          .  السوري وفي العالم العربي بشكل عام     
لـى  وعليه، فقد امتنعت اسرائيل عن التـدخل ا       . الحدود الشمالية، يبدو سقوطه في اسرائيل كخطر أكبر       

خوفـا مـن    «الجيش االسرائيلي يمكنه أن ينشر قوة كبيرة في هضبة الجـوالن            . جانب المنتفضين ضده  
وهكذا يشل الجيش السوري فيبقيه في الطرف االخر من الحدود، بدال من أن يذبح المتظاهرين               » التصعيد

لتمرد واالمـل   الجلوس بهدوء، وترك االسد يقمع ا     –ولكن السياسة كانت معاكسة     . في درعا وفي حمص   
أمس االول تضعضع الهدوء وتجسد سيناريو الرعـب الـذي تخافـه            . في أن الردع واالستقرار سيبقيان    

ان يبدأ الالجئون الفلسطينيون ببساطة السير من مخيماتهم خلف الحدود، في محاولة            : اسرائيل منذ قيامها  
النكبة في الضفة الغربية، في شرقي      اسرائيل استعدت لتظاهرات يوم     . »حق العودة «الن يحققوا باقدامهم    

اكثـر  .  وحصلت بدال منها على أبناء الشتات الفلسطيني على االسيجة         –القدس، في الجليل وفي المثلث      
فال يمكن السيطرة في كل الـساحة وتوزيـع         . مما كان هنا خطأ استخباري، كان هنا تجسيد لقيود القوة         

سارعت اسرائيل الى اتهـام     .  صينا، والخصم سيكتشفها  دوما ستبقى ثغرة أقل تح    . القوات على كل مكان   
، على حد تعبير الناطق بلسان      »خارقي النظام السوريين واللبنانيين   «االسد وكالمعتاد ايران ايضا بارسال      

ولكـن مـن الـصعب      . »لصرف االنتباه عن قمع التظاهرات فـي سـوريا        «الجيش االسرائيلي، وذلك    
لشمال فتحاول اسرائيل تسخين الحدود ردا على ذلك، كي تساعد على           االفتراض بان تتغير السياسة في ا     

الجهد االسرائيلي سيكون نحو عزل الحادثة وتهدئة المنطقة مـن          . اسقاط االسد وتغييره بنظام اكثر راحة     
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حاول استغالل االحداث في الشمال كي يعزز حملته االعالميـة              . جديد

هذا «. حسب نهجه، فها هو برهان آخر على أن اسرائيل تتعاطى مع قوات تسعى الى ابادتها              و. لواشنطن
بل هـو تـشكيك     «، عقب نتنياهو على اقتحام الحدود في الجوالن،         »1967ليس كفاحا في سبيل خطوط      

اذا كان نتنياهو بحث عـن تعزيـز        . »بمجرد وجود دولة اسرائيل، الذي يسمونه مصيبة يجب اصالحها        
سجل . العهد لخطاباته عن الكارثة الثانية، فان متظاهري الحدود من سوريا ولبنان وفروه له أمس             حديث  

نتنياهو أمس االول انجازا صغيرا آخر، مع قرار الرئيس االميركي باراك اوباما القـاء الخطـاب امـام                
طنات واالحـتالل   فاوباما لن يقف في معقل التأييد السرائيل في اميركا كي يشتم المـستو            . مؤتمر ايباك 

كلمته في المؤتمر، بدال من ارسال نائبه أو موظف كبير آخر،           . ويطلب من نتنياهو الخروج من المناطق     
الرئيس سيتحدث عـن أهميـة      . تدل على أن اوباما ال يعتزم الصدام مع نتنياهو في اللقاء القريب بينهما            

عوته لتقسيم البالد بالكثير من الهذر      دولة فلسطينية، ولكنه سيحذر من طرح مطالب ملموسة، وسيغلف د         
تأييد جمهور مؤتمر ايباك النتخابه لوالية ثانية أهـم         . ضد النظام االيراني وااللتزام بتعزيز أمن اسرائيل      

وبالتالي فان لنتنياهو احتماال طيبا الن يجتاز بنجاح رحلته الحالية الى           .  له بكثير من مستقبل الفلسطينيين    
ولكن لتمترسه في موقع الضحية المهددة يوجـد        . ل عن ملمتر واحد من المناطق     واشنطن دون ان يتناز   

هذا ما حصل في يـوم      . فهو يحرم نفسه من حرية العمل، ويترك كل المبادرة الى الطرف العربي           . ثمن
اعمال «اال يرى الرأي العام في الغرب بالمظاهرات على الجدار          : ويوجد خطر آخر  . 2011النكبة للعام   

اذا كان هذا ما سيحصل، فان      . ، بل احتجاج مشروع لشعب مقموع بطرده واهانته       »متسللين «لـ» شغب
    . معركة نتنياهو االعالمية ستكون أصعب واكثر تعقيدا بكثير منها اليوم

  17/5/2011، هآرتس
  18/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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    رسالة الى الالجئين .80
  بن درور

فخالل عقدين، تحت سـيطرة مـصر       . ات العامة تنجح أموركم على نحو خاص      في كل ما يتعلق بالعالق    
وتغيـرت  . وفي مـصر نـسوها    . كان في االردن حظر تذكارها    ". النكبة"واالردن، لم يعرف العالم عن      

  .رأس الحربة في الحملة االعالمية لشيطنة دولة اسرائيل" النكبة"فقد أصبحت . الصورة في العقد األخير
 االسرائيليين كيف ال نستطيع إبداء عطف على الشعب الفلسطيني الذي يتذكر كارثته؟ هذا               يسألوننا نحن 
بيد أن االمـر    . كانت من اجل تذكر المأساة لكان هناك مكان للعطف        " النكبة"لو أن أحداث    . سؤال ممتاز 
متظـاهرين  الن عند جميع المحتفلين والمشاركين في األحداث من حدود لبنان وسوريا الى ال            . ليس كذلك 

  .داخل يافا هدفا مشتركا واحدا هو خراب دولة اسرائيل
كان فوزي القاوقجي، والمفتي الحاج أمـين       .  وقعت كارثة عرب فلسطين االنتدابية الن المؤامرة فشلت       

 متحدين على أمر واحد هو      - وهم ثالثة من كثيرين      -الحسيني وعزام باشا األمين العام للجامعة العربية        
االثنان األوالن القاوقجي والمفتي شايعا العقيدة      . دولة اسرائيل التي كانت قد نشأت من قريب       القضاء على   
هزمت المانيـا النازيـة لكنهمـا       . فقد قضى كالهما وقتا في برلين وكانا من أنصار هتلر         . النازية تماما 

  .استمرا في تنمية فكرة القضاء على اليهود
لم يتحقق حلم االبادة ويفتـرض أن نـذرف         . يا لهم من مساكين   .  ويطلبون اآلن منا المشاركة في أساهم     

كانـت  . لم يحظ خراب المانيا النازية وماليين المقتلعين الذين طُردوا اليها بأي مهرجـان أسـى              . دمعة
ليس هنـاك أي مهرجـان لتـذكر        . احتفاالت العالم الحر الديمقراطي تذكارا بالنصر على المانيا النازية        

  .قعتها قوات الحلفاء بالمانياالتي أو" النكبة"
لكن عرب فلـسطين االنتدابيـة مثـل        .  ليس جميع عرب فلسطين االنتدابية شايعوا القاوقجي أو المفتي        

فهـؤالء  . ماليين االلمان الذين جربوا الخراب واالقتالع بالضبط، جرت عليهم تجربة شعورية مـشابهة            
وقد اعتقد هؤالء واولئك ان اليهود ال حق        . ازيةواولئك ضحايا قيادة مجنونة تمسكت بعقيدة عنصرية ون       

  .وقد دفع هؤالء واولئك ثمنا فظيعا رهيبا. لهم في الوجود، ال أفرادا وال شعبا
فالهوامش المجنونة فقط في اوروبا تتذكر الهزيمة النازية باعتبارهـا يـوم            .  غير أنه يوجد فرق عظيم    

" نكبة"فقد أصبحت الهزيمة المسماة     . ك في العالم العربي   وليس االمر كذل  . اولئك هم النازيون الجدد   . حداد
وال ليعبـروا عـن     ". اخطأنا"ال من اجل استنتاج االستنتاجات وال من اجل ان يقولوا           . قوة صائغة دافعة  

هي القاسـم   " النكبة"إن  . بالعكس. وال ليفتحوا صفحة جديدة من المصالحة والسالم      . أسف لدعوات االبادة  
. ك الذين يريدون االستمرار من النقطة التي فشل عندها المفتي والقـاوقجي، بالـضبط             المشترك بين اولئ  

لكن يبدو ان اليد . ، النهم سيجدون دائما أغبياء من معسكر خطاب الحقوق       "حق العودة "يسمون ذلك احيانا    
 فقد جند أنصار االسد وخالد مشعل واحمدي نجـاد ونـصر اهللا           : المنظمة تشهد على ما حدث أول أمس      

  .أنفسهم لتحقيق الحلم القديم
يجب على كل اسرائيلي ان يشعر بعطـف علـى اولئـك الـذين          .  دولة اسرائيل مؤلفة كلها من الجئين     

غير أنه يوجد فرق عميق جدا بين العطـف علـى          . أصبحوا الجئين، حتى لو كانوا الجئين بسبب قادتهم       
لم يكن فـي    . ا على القضاء على دولة اسرائيل     المعاناة واللجوء وبين العطف على حملة دعائية مبنية كله        

تعبير واحد فيه قطرة واحدة من الندم على الـرفض          " النكبة"الحملة الدعائية كلها التي تُجرى حول عجل        
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ال . ال شـيء  . وال ملليمتر واحد من انتقاد الذات، وال تنديد واحد بالقادة الذين أيدوا القضاء على اليهـود               
  ".العطف على المعاناة" الوقاحة ان تطلبوا الى االسرائيليين هل عندكم. شيء ببساطة

 برغم الجنون الذي شاهدناه، في المظاهرة داخل يافا وعلى حـدود سـوريا ولبنـان، يجـب أن نُبـين                    
واذا كنتم تتجهون   . اذا كنتم تتجهون الى السالم فستجدون في اسرائيل شركاء كثيرين         : للفلسطينيين قائلين 
لكن اذا كنتم تتجهـون الـى       . الى جانب اسرائيل ال مكان اسرائيل، فيوجد ما يتحدث فيه         الى انشاء دولة    

لكـن أكثريـة مطلقـة مـن        . ، فستجدون بيننا قلة قليلة من المجانين الذين يؤيـدونكم         "حق العودة "وهم  
ـ               . ةاالسرائيليين، من اليسار واليمين، سيقومون مثل سور حصين ليصدوا هذه الحملة الدعائيـة المجنون

  .فمن أجلكم ومن أجلنا ال تحاولوا مرة اخرى. جربتم مرة واحدة فأصبحتم الجئين
  17/5/2011معاريف 
 17/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  18/5/2011فلسطين اون الين، 

  
    


