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  33  :كاريكاتير
***  

  
  السلطة تُمثل عائقاً بوجه التحرير وأتوقع اغتياالت لعرقلة المصالحة: مشعل .1

  أكدرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،أن  18/5/2011أخبار فلسطين، نشر موقع 
 حثيثة تهدف إلحراز تقدم في صفقة تبادل األسرى بين الفصائل المحتجزة وجود تحركات مصرية

  . للجندي الصهيوني جلعاد شاليط وكيان االحتالل
تل "إن اإلفراج عن الجندي شاليط مرهون بموقف " :في القاهرة" أخبار فلسطين"وقال مشعل لمراسل 

تالل بنيامين نتانياهو الذي يتحمل مسؤولية الكرة اآلن في ملعب رئيس حكومة االح"، منوهاً إلى أن "أبيب
  ".تأخير اإلفراج عنه

يقدم االحتالل على استفزازات لعرقلة تطبيق المصالحة الوطنية وخلط األوراق على الساحة "وتوقَّع أن 
  ".الفلسطينية عبر شن عمليات اغتيال في قطاع غزة واعتقاالت تطال رموز وقيادات في الضفة المحتلة

 بين التهدئة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وبين االتفاق الذي تم بين حركتي حماس وفتح وربط مشعل
  ".ذرائع بطريقة تراعي الوضع الجديد" تل أبيب"التهدئة تهدف لعدم إعطاء "مؤخراً، موضحاً أن 

 هم شروط أ" : بأن إقامة السلطة الفلسطينية في ظل وجود االحتالل كان خطًأ فادحاً، وقالمشعلوأقر
  ".السلطة أن تبني السيادة على األرض، وتكون لديها حرية

 :وشدد على أن السلطة أصبحت تُمثل عائقاً في وجه التحرير بوضع التزامات أمنية، مؤكداً بالقول
األصل هو تحرير األرض وتخليصها من االحتالل ثم إقامة سلطة أو دولة، وأستطيع أن أشبه ما حدث "

  ".ان وضعاً للعربة أمام الحصانفي تجربتنا بأنه ك
عصا سحرية لتخليص الشعب الفلسطيني من االحتالل، وما  حركتا حماس وفتح ال تملكان" :وتابع يقول

  ".تحتاجه فلسطين اآلن هو إنقاذٌ وطني بمشاركة الجميع للخروج من هذه الحالة
 من دمشق أن خالد نقال عن وكالة يو بي أي، 19/5/2011الشرق، الدوحة، من جهة أخرى ذكرت 

نائب الرئيس السوري فاروق الشرع آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وفي مقدمها مشعل بحث مع 
أنجزنا خطوة مهمة على طريق : "وقال مشعل في تصريح عقب لقائه الشرع األربعاء . اتفاق المصالحة

عزز وحدتنا الداخلية في مواجهة المصالحة الفلسطينية وهي تفتح صفحة جديدة التاريخ الفلسطيني، وت
  .وضع الشرع بصورة المصالحة ، مشيرا إلى أنه "العدو الصهيوني المحتل

  
   التزاماتها"إسرائيل"مستعدون للعودة للمفاوضات فور تنفيذ : عباس .2

قال الرئيس محمود عباس إن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة للمفاوضات فور التزام إسرائيل : رام اهللا
  .يذ االلتزامات المترتبة عليها وفق االتفاقيات الدولية، خاصة خطة خارطة الطريقبتنف

 في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، اليوم األربعاء، نائب وزير الخارجية عباسجاء ذلك لدى استقبال 
األميركي جايمس ستاينبرغ، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان، بحضور 

  .لقنصل األميركي العام في مدينة القدس دانييل روبنستينا
 أن رفض الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملية السالم هو عباسوأوضح 

  .سبب تعثر السالم في المنطقة
 لتشكيل  الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية، والجهود المبذولةعباسوأطلع 

  .، مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات القادمة'التكنوقراط'حكومة كفاءات 
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 إلى أن برنامج الحكومة سيكون برنامجه الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، عباسوأشار 
  .مؤكدا التزام الجانب الفلسطيني بعملية السالم

 18/5/2011، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس
  

  ذكرى النكبة محطة لتعزيز االلتفاف حول برنامج العودة وتقرير المصير : فياض .3
أكد رئيس الوزراء سالم فياض أن ذكرى النكبة تُشكل بالنسبة لنا مناسبةً يجدد فيها شعبنا : رام اهللا

  .وتقرير المصير وإقامة الدولةإصراره على الصمود والتمسك بحقوقه كافة، وفي مقدمتها حقه في العودة 
نحن ال نتكئ على 'وقال فياض في حديثه اإلذاعي األسبوعي الذي أفرده للحديث عن ذكرى النكبة، 

مصائبنا بالرغم من كل ما تحمله من ألم ومعاناة، وطريقنا لم تكن يوما مفروشة بالورود، وما تجاوزناه 
 صمودا وإصرارا على إيصال مشروعنا الوطني إلى من صعاب منذ النكبة وسنوات التشرد، لم تزدنا إال

  .'نهايته الحتمية والمتمثلة أساسا في إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقالله
في هذه المناسبة فإنني أحيي كافة أبناء شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء، وأترحم على الشهداء ': وقال

ات ذكرى النكبة من أجل حرية شعبنا وحقوقه المشروعة، وأتمنى الشفاء الذين سقطوا خالل إحياء فعالي
  .العاجل لكافة الجرحى

ال يسعني إال أن أتوجه بكل اإلجالل واإلكبار أمام أسرى الحرية، 'وفي نهاية حديثه اإلذاعي قال فياض، 
. 'الشعب والوطنوفي مقدمتهم األسيرات واألشبال، وأؤكد لهم أن حريتهم هي جزء ال يتجزأ من حرية 

كما وأقف بكل تقدير أمام الجدات وكهول شعبنا في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات الذين ما ': وتابع
نقول إن الوفاء لمعاناة الالجئين وحقوقهم وزالوا يحكون الرواية، ويزرعون األمل، لهؤالء جميعا، 
شريد واالقتالع، ويعني لنا مواصلة الكفاح بالنسبة لنا اآلن يعني تعزيز الصمود والبقاء في مواجهة الت

إلنهاء االحتالل، وتحقيق االستقالل، وضمان الوصول إلى حل عادل لقضية الالجئين وفقا للشرعية 
  .'فطريق العودة هو طريق الصمود وترسيخ الهوية. 194والقانون الدوليين، وخاصة القرار األممي 

 18/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تحسين الحكم ومكافحة الفساد رغبة فلسطينية قبل أن يكون مطلباً دولياً: الجرباوي .4
علي الجرباوي ما ورد في تقرير أصدره البنك الدولي .اعتبر وزير التخطيط والتنمية االدارية د :رام اهللا

  ".اً إيجابياًتطور" أمس، حول الحكم االقتصادي ومكافحة الفساد من قبل السلطة الوطنية 
والبنك " أمان"وقال الجرباوي، في كلمة له خالل ورشة عمل نظمها االئتالف من أجل المساءلة والنزاهة 

الهدف مشترك " : تحسين الحكم االقتصادي والحد من الفساد"الدولي للتعقيب على تقرير البنك بعنوان 
متياز، وذلك لقناعة السلطة الوطنية ويتمثل في تحسين الحكم ومكافحة الفساد وهو مطلب فلسطيني با

الفلسطينية بأهمية تطوير حكم رشيد ونظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس المحاسبة والمساءلة 
  .تحسين الحكم ومكافحة الفساد رغبة فلسطينية قبل أن يكون مطلباً دولياً: وأضاف .والشفافية

، مطالباً البنك الدولي بضرورة "س كامالً أو مثالياًلي"ونوه الجرباوي إلى أن النظام السياسي الفلسطيني 
اإلشارة في هذا التقرير إلى الممارسات اإلسرائيلية التي تعيق الجهود الفلسطينية في مكافحة الفساد، 

بصورة موضوعية، وليس "وذلك من خالل ممارساته، مؤكداً أن السلطة ستأخذ التقرير الذي أعده البنك 
  ".اإلصالح هو عملية تراكمية وليس حدثاً بحد ذاته"د على أن ، وشد"بصورة اعتذارية

  19/5/2011األيام، رام اهللا، 
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  حماسل ومناصري تواصل اعتقال أعضاءاألجهزة األمنية التابعة للسلطة : البيتاوي .5
حامـد البيتـاوي، أن     " حماس"أكد رئيس رابطة علماء فلسطين، والنائب عن حركة         : حبيب أبو محفوظ  

بعـد إتمـام    -األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تواصل حملـة اعتقاالتهـا             األجهزة  
، في صفوف الشباب التابعين لحركة حماس والمناصرين لها، باإلضافة إلرسـالها            -المصالحة الفلسطينية 

فـصل مـن    طلبات استدعاء لعدد كبير منهم، من ذلك معلمين في وزارة التربية أرسلت إليهم طلبـات                
  !.الوظيفة

ـ    أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة، تسعى جاهدة لوضـع  " السبيل"وأضاف البيتاوي في تصريحٍ خاص ل
  ".العصي في دواليب المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، وذلك عبر العديد من الخطوات التي تمارسها"

لضفة الغربية مـن قبـل جهـاز        على كتاب استدعاء ألحد أعضاء حركة حماس في ا        " السبيل"وحصلت  
  .م، وذلك بهدف إخضاعه للتحقيق14/5/2011المخابرات العامة في نابلس، والمعنون بتاريخ 

وأشار البيتاوي إلى أن الشعب الفلسطيني استبشر خيراً بهذه المصالحة ألن االنقسام بين حماس وفـتح ال                
و الصهيوني، وعندما وقع اتفاق المصالحة      يصب في صالح شعبنا، وأن المستفيد من هذا االنقسام هو العد          

 بأن هناك أشخاص ومسئولين فـي األجهـزة األمنيـة           -خاصة في محافظة نابلس   -في القاهرة الحظنا    
  ".ال تروق لهم هذه المصالحة" المخابرات"و" الوقائي"كـ

ط وأعرب النائب عن حركة حماس في محافظة نابلس، عن تقديره بأن اإلفراج عـن المعتقلـين مـرتب                 
بأن على السلطة الفلسطينية أن تثبت جديتها في المصالحة الوطنية          :" ، مشدداً بالقول  "اإلسرائيلية"بالموافقة  

وإنهاء االنقسام، وذلك من خالل بسط سيطرتها، وكبح جماح األجهزة األمنية، والعمل على اإلفراج عن               
اً بأسـماء المعتقلـين الـسياسيين       وأوضح البيتاوي أن حركته أرسلت كـشف       ".كافة المعتقلين في سجونها   

باإلضافة لكتب الفصل إلى كل من المصريين والمستقلين، وال أحد يستطيع أن يكـابر باإلنكـار، وهـذا       
  .سيكون عقبة من عقبات المصالحة إن لم يتم تدارك األمر وبشكٍل فوري

  19/5/2011السبيل، عمان، 
  

  ومة االنتقاليةاستبعاد فياض نهائيا من تشكيل الحك: الشرق األوسط .6
قالت مصادر فلسطينية وثيقة االطالع على ما يجري باالتصاالت التـي تجـري             :  صالح النعامي  -غزة

رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض لم يعد مرشحا لتـشكيل الحكومـة االنتقاليـة               «لتشكيل الحكومة، إن    
ـ  . »المقبلة ن األسماء األربعة التـي     أن اسم فياض كان بالفعل ضم     » الشرق األوسط «وذكرت المصادر ل

 أسماء أخرى، ثم بعد ذلـك تـم         4طرحتها فتح ليتم اختيار أحدها رئيسا للوزراء، حيث طرحت حماس           
وأضافت المصادر أن   . تقليص العدد إلى مرشحين من قبل كل حركة، حيث لم تعد فتح تطرح اسم فياض              

  . الحكومة المقبلةوفدي فتح وحماس وافقا على اسمين فقط ليتم اختيار أحدهما لتشكيل
  19/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   فلسطينية تكشف األسماء المرشحة لرئاسة الحكومة من قبل فتح وحماسمصادر .7

 نقال عن مراسلتها من القاهرة، جيهان الحسيني، أن مصادر 19/5/2011الحياة، لندن، نشرت 
لشغل موقع رئاسة الحكومة التي  المرشحين أسماء أنه تم حصر "الحياة"فلسطينية مطلعة كشفت لـ

فتح رشحت شخصين ": وأوضحت .ستتولى إدارة الفترة االنتقالية وتنفيذ اتفاق المصالحة، بأربعة أسماء
 والثاني رئيس صندوق االستثمار ، واالقتصاد مأمون أبو شهالاألعماللتولي هذا الموقع، أحدهما رجل 

جمال الخضري ووزير التخطيط السابق مازن محمد مصطفى، بينما طرحت حماس كالً من النائب 
  ."سنقرط
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 هناك توافقاً بين فتح و حماس أن "الحياة"وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو في لـ
 رئيس الحكومة أن، علماً األخرى التي يتم ترشيحها من حركة وترفضها الحركة األسماءعلى استبعاد 

كمرشح، رغم ان فتح رشحته عندما طرح اسمه عضو اللجنة المركزية في رام اهللا سالم فياض استبعد 
هناك اجتهادات واختالفات في الرؤى داخل فتح ": قال بسيسو و.محمود العالول، لكن حماس رفضته

  ."لكن ليس هناك قرار لجنة مركزية باستبعاد فياض كمرشح للحركة على هذا المنصب(....) 
 الخوض في األحمدفي الحوار، رئيس كتلتها البرلمانية عزام في غضون ذلك، رفض رئيس وفد فتح 

 مسألة األسماء سيتم تداولها داخل الوطن وسيتم أن المرشحة لشغل رئاسة الحكومة، موضحاً األسماء
 سيتم في األسماء حسم أن وأكد. التشاور في شأنها مع باقي القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية

، موضحاً " القاهرة متوافقين على الشخصية التي ستشغل هذا الموقعإلىسنعود ": "اةالحي"الداخل، وقال لـ
  . كأقصى حدأسبوعين يتم ذلك في غضون أنأنه سيتم التوافق على تواريخ محددة، ومرجحاً 

األصمعي، ومن خالد نقال عن مراسلها من رام اهللا،  19/5/2011األهرام، القاهرة، إلى ذلك ذكرت 
مصادر فلسطينية مطلعة كشفت النقاب لألهرام عن أسماء المرشحين ، أن  الهول ف أبو اشر،القاهرة

الخمسة لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة والذين اتفقت حركتا فتح وحماس علي حصر االختيار 
  .بينهم

 الرئيس وهم رئيس وزراء حكومة تصريف األعمال في رام اهللا الدكتور سالم فياض والذي أقترح أسمه
 والمهندس جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة ط،محمود عباس ورجل األعمال مازن سنقر

 واقترحت حركة حماس اسميهما ورجل األعمال محمد مصطفي مدير صندوق االستثمار ، بغزةاإلسالمية
  .الفلسطيني ورجل األعمال مأمون ابوشهال واقترحت فتح أسميهما

نة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أن فتح ال تعارض تولي فياض رئاسة ومن جانبه قال عضو اللج
  .إن كان ذلك بقرار من الرئيس محمود عباس كونه القائد العام لحركة فتح, الحكومة القادمة

وأوضحت المصادر أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وأن الوفدين طلبا مهلة عشرة أيام لعرض األسماء 
 بشأنها علي أن يتم األخرىالحكومة علي قيادة الحركتين والتشاور مع الفصائل  ةالمرشحة لتولي رئاس

  .التوافق علي أحدها أو طرح أسماء جديدة
 هاتفي من دمشق مع مندوب األهرام أتهم خالد عطا سكرتير الجبهة الديمقراطية لتحرير اتصالوفي 

أن يتم طرح أسماء المرشحين لرئاسة  مع بقية الفصائل باالتفاقفلسطين حركتي فتح وحماس بمخالفة 
  .الحكومة بالتوافق

  
  ال جديد في ملف شاليط: الزهار .8

قال القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي في قطاع غزة : محمد جمال - القدس المحتلة
 وأكد في تصريح. محمود الزهار إنه ال توجد حاليا إشارات جديدة في ملف الجندي األسير جلعاد شاليط

صحفي األربعاء أن ما اتفق عليه في مسألة شاليط كبير وبقية القضايا تحتاج إلى إجابات محددة 
  .لالستجابة إلى مطالب الفلسطينيين

  19/5/2011الشرق، الدوحة، 
  

   المفاوضاتحول مشعل والزهار  تصريحات تناقض بينال: حماس .9
سي صالح البردويل انه ليس هناك اعتبرت حركة حماس بلسان عضو مكتبها السيا: حامد جاد -غزة 

أي تناقض يذكر بين ما جاء في خطاب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل خالل حفل توقيع 
المصالحة في القاهرة حول المفاوضات وإعطاء مهلة لها، وما جاء في التصريح األخير للقيادي في 

  .الحركة ذاتها محمود الزهار
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إن موقف مشعل ال يمثل برنامج حماس وال نظرتها  "أمسحفي أول من وكان الزهار قال في تصريح ص
 أن ما جاء في أمسفيما اعتبر البردويل في تصريح صحافي " إلى المفاوضات، إنما يمثل موقفا شخصيا

خطاب مشعل كان من قبيل تحميل الجانب اإلسرائيلي ونهج السلطة في المفاوضات السبب عن عدم 
إذا "وقال البردويل  ". عاما فشل هذا النهج التفاوضي20ية، حيث أثبتت تجربة تحقيق األهداف الفلسطين

افترضنا أن األشهر القادمة هي الحاسمة فإن خالد مشعل قال سننظر ما إذا كانت الشهور القادمة قادرة 
على تحقيق هذه األهداف ولن نقف في طريقها والكالم افتراضي وليس تعبيرا عن قناعات حماس 

  ". رئيس مكتبها السياسيوقناعات
  19/5/2011الغد، عمان، 

  
   في فتح يحّمل عباس مسؤولية استمرار االعتقال السياسي في الضفةقيادي .10

إن استمرار األجهزة األمنية في اعتقال كوادر الجهاد " حسام خضر  في فتحقال القيادي: رام اهللا
عكير أجواء المصالحة وتؤسس لصراع اإلسالمي في الضفة، خرق واضح التفاق المصالحة، ومن شأنه ت

" حماس"، مطالبا عباس بأن يوقف االعتقاالت بكافة أشكالها وأن يوقف اعتقال قادة وأفراد "داخلي جديد
  .والجهاد اإلسالمي

في كل المؤسسات الفلسطينية، المركزية والتنفيذية واألجهزة األمنية، هناك أطراف غير "وأضاف أنه 
أكد أن استمرار االعتقاالت ". اإلضافة إلى االختراقات األمنية للوضع الفلسطينيراضية عن المصالحة، ب

  .، على حد تعبيره"يعطي فرصة لبعض العابثين بممارسة هواياتهم ضد أبناء شعبنا"
  18/5/2011قدس برس، 

  
  باعتقال كوادرها في جنين تتهم السلطة "الجهاد" .11

مي في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في تصريح أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسال: جنين
صحفي نشرته وسائل إعالم الجهاد اإلسالمي، أن المضايقات من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة 

في محاولة من البعض لتعكير أجواء المصالحة والوحدة بين فصائل " ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة،
قات مستمرة للعناصر الجهاد خاصة في مدينتي جنين والخليل، وأكد المصدر أن مضاي ".المقاومة

  . موضحا أن عناصر أمن السلطة في جنين قاموا باعتقال عشرة شبان بعد مداهمة منازلهم
  18/5/2011قدس برس، 

  
  فتح تعلن استعدادها لخوض االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقبلة .12

مدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض دائرة االنتخابات  محمد ال أعرب: أشرف الهور-غزة 
فيها في تصريح صحافي أعقب اجتماعا موسعا عقده مع كوادر حركة فتح وأطرها المكلفة بمهام 
التحضير لالنتخابات عن استعداد حركة فتح لخوض االنتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية والمجلس 

  .يه، حسب التوافق واالتفاق بين الفصائل الفلسطينيةالوطني في أي وقت تحدد ف
  19/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   سبتمبر القادم/ أيلولسلوفينيا ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية قبل: شعث .13

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث في تصريح نشرته وسائل اإلعالم الرسمية أعلن : رام اهللا
لطة الفلسطينية، أن سلوفينيا قد تعهدت باالعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة خالل التابعة للس

  األشهر القليلة المقبلة، استجابة لرغبة الفلسطينيين في حصد المزيد من االعترافات الدولية قبل حلول 
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  .موعد استحقاقات أيلول
  18/5/2011قدس برس، 

 
   وال يستبعد حماس كشريكدرة سالم شجاعةبإطالق مبا باراك يطالب نتنياهو .14

قبيل مغادرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء المسئولين األمريكيين طالب 
  .وزير الدفاع إيهود باراك بإطالق مبادرة سالم شجاعة

الوضع الراهن وحذر باراك خالل لقاء مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز رئيس الحكومة من أن استمرار 
  .سيؤدي إلى عزلة دولية إلسرائيل وإثارة االحتجاجات ضدها

وعلى الرغم من انسداد أفق التسوية إال أن باراك يؤمن بأن فرص التوصل إلى اتفاق سالم أكثر من تلك 
محذرا من أن المساعدات األمريكية إلسرائيل ممكن أن تكون , 2000التي كانت موجودة في كامب ديفيد 

  .ر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقفي خط
إن الناس "قال , وفي إطار تعقيبه على اتفاق المصالحة الفلسطينية لم يستعبد باراك حركة حماس كشريك

  ".هنا يرون أن ذلك كارثي وأنا اعتقد أن ذلك غير منطقي
كومة علينا القول بصوت عال وواضح في حال إقامة حكومة كفاءات نحن ننتظر من هذه الح"وأضاف 

من فتح وحماس خصوصا أن تكون مستعدة لإلعالن بأنها مستعدة لالعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات 
  ".الموقعة وأن تنبذ العنف

  19/5/2011موقع عكا االخباري، 
  

  األمن القومي عوزي أراد لتسريبه معلومات أمنية  مستشاراقالة .15
قومي المستقيل عوزي أراد، اضطر  كشف النقاب في إسرائيل عن أن مستشار األمن ال:الناصرة

، وبدال "عن طريق الخطأ"لالستقالة وسط تكتم، بعد أن تبين لجهاز المخابرات أنه سرب معلومات أمنية 
من محاكمته، اتفق على تقديم استقالته، ولم يكشف عن مضمون المعلومات التي سربها وألي جهة جرى 

  .التسريب
  19/5/2011، الغد، عّمان

  
  أتوقع الهدوء األمني واعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية: الندغيورا آي .16

سيكون هذا : "خالل مؤتمر صحفي في مؤتمر السوق والمال" غيورا آيالند"قال  الجنرال في اإلحتياط 
العام الهادئ من الناحية األمنية وهناك مقومات جيدة لدى الفلسطينيين للحفاظ على الهدوء وأتوقع 

  " .لة فلسطينية من قبل األمم المتحدة كإعالن فقطاإلعتراف بدو
أنا أسعى لتهدئة الوضع ؛وفي تقديري لن تقوم إسرائيل :"قوله " آيالند"  عن  globes.comونقل موقع

تتوفر ظروف : "مضيفاً " بهجوم على إيران وهناك إحتمال ضئيل لنشوب حرب مع سوريا أو لبنان 
دة ستتخذ قرار باإلعالن عن دولة فلسطينية ولكن هذا البيان سيكون جيدة لفلسطيني غزة وأن األمم المتح

  ".شكلياً ولن تضطر إسرائيل للقيام بخطوات عملية مادية ضد  قرار كهذا
إذا نظرنا على هذه الدائرة الواسعة : وقال, للحديث عن الثورات في الشرق األوسط " آيالند"كما تطرق

ات هذه األحداث في الشرق األوسط  هي غير مباشرة ولكن يمكن من ليبيا وحتى اليمن نستنتج أن تأثير
  ".أن تكون لها تأثيرات قوية جداً على الواليات المتحدة  وإسرائيل

  18/5/2011موقع عكا االخباري، 
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  بإزالة صورة على جدار الكنيست توثق النكبة الفلسطينية قادة اليمين يطالبون الكنيست .17
 جدران الكنيست اإلسرائيلية حنق عدد من قادة اليمين اإلسرائيلي، أثارت لوحة فنية معروضة على

وليس صدفة أن إثارة هذا الموضوع جرت في إطار االهتمام بأحداث يوم  .ودفعتهم للمطالبة بإزالتها
فاللوحة ذاتها رسمت في الثالثينيات من القرن الماضي، وهي تظهر عائلة عربية . الفلسطينية» النكبة«

اليميني أرييه إلداد أن » االتحاد القومي«ويعتقد عضو الكنيست من . فها حبات من البرتقالمن يافا وخل
  .على جدران الكنيست» يخلد النكبة الفلسطينية«عرض هذه اللوحة 

إلى أن معرضا للوحات فنية اشترتها الكنيست بنية عرضها بشكل دائم على » معاريف«وأشارت 
داد طلب من رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين إزالة اللوحة التي تصور فإل. جدرانها أثارت عاصفة سياسية
  .وهي تؤكد الرواية الفلسطينية» صورة نكبة«عائلة فلسطينية من يافا ألنها 

  19/5/2011، السفير، بيروت
  

   لفرملة تدهور مكانتها الدولية"إسرائيل"آخر فرصة أمام استئناف المفاوضات : أولمرتمستشار  .18
حض مستشار رئيس الحكومة السابق دوف فايسغالس رئيس الحكومة : د تلحمي أسع–الناصرة 

من خالل استئناف » آخر فرصة أمام إسرائيل لفرملة تدهور مكانتها الدولية«اإلسرائيلية على استغالل 
التي تعتبر أفضل شريك في عملية السالم، وهي قيادة مسؤولة «المفاوضات مع القيادة الحالية للسلطة 

 للتسوية السياسية، فضالً عن أنها تعمل على مكافحة اإلرهاب وعلى تثبيت أسس نظام سليم وداعمة
  .»واتباع سياسة اقتصادية سليمة

وحذر فايسغالس من أنه ما لم تبادر إسرائيل إلى طرح خطة سياسية فوراً تسفر عن استئناف 
 أن تكبح االعتراف الدولي المتوقع لن يكون في إمكانها«المفاوضات المباشرة بينها وبين السلطة، فإنه 

  .»بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، أو النتائج الكارثية المتوقعة التفاق المصالحة الفلسطينية
  19/5/2011، الحياة، لندن

  
  بنابلس خالل النهار" مقام يوسف"يقوم بزيارة " الكنيست"وفد من  .19

لي، إيهود باراك، أمس، على أمر يتيح قيام مجموعة صادق وزير الدفاع اإلسرائي:  نظير مجلي-تل أبيب
، بزيارة غير مسبوقة لضريح يوسف في نابلس في ساعات )البرلمان اإلسرائيلي(من أعضاء الكنيست 

 يوما على مقتل المستوطن اإلسرائيلي 30وستجرى الجولة في األسبوع المقبل، بمناسبة مرور . النهار
واتخذ باراك قراره االستفزازي هذا استجابة . طيني قرب الضريحبن يوسيف ليفنات بنيران شرطي فلس

 15وأعلن . »اللوبي من أجل أرض إسرائيل«لطلب اللوبي البرلماني اليميني المتطرف الذي يحمل اسم 
  .نائبا على األقل نيتهم المشاركة في الجولة

  19/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  شبكتها االلكترونيةحكوميا لتأمين   تشكل فريقا"سرائيلإ" .20
سرائيل فريقا حكوميا لتأمين شبكتها على االنترنت يوم االربعاء لحماية البالد من هجمات إ شكلت :القدس

متسللين على شبكاتها الرئيسية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية المتخصصة في قطاع 
 80 نتنياهو النقاب عن الفريق الذي يضم وكشف رئيس الوزراء بنيامين .التكنولوجيا المتطورة للتأمين

عضوا ويرأسه جنرال متقاعد إثر مبادرات مماثلة في الغرب لحماية الدول الصناعية كي ال تسقط فريسة 
  .عمليات تخريب تشل شبكاتها على االنترنت

  19/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   اللبنانيةين على الحدود تنتقد االمم المتحدة التي وبختها على قتل محتج"سرائيلإ" .21
 انتقدت اسرائيل يوم االربعاء مبعوث االمم المتحدة اللقائه اللوم على القوات االسرائيلية في :القدس

اطالق الرصاص وقتل عشرة محتجين فلسطينيين خالل مظاهرة جرت يوم االحد على الحدود مع لبنان 
  .قائلة ان المبعوث الدولي تعجل في اصدار حكمه

البيانات المتسرعة التي "جال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان مكتوب وقال اي
  ."وليامز كما نقلتها وكاالت االنباء تفاقم الوضع... ادلى بها

بيان السيد وليامز غير المتوازن ال يعكس الحقائق على االرض وال يسهم في محاوالت العودة "وأضاف 
  ."للهدوء
من جانب المتظاهرين " الشغب العنيف"ردا على " نيرانا للردع"مور ان القوات اللبنانية اطلقت وقال بال

  .الذين حاولوا اختراق الحاجز الحدودي
ولم يصل بيان المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية الى حد اتهام القوات اللبنانية مباشرة بقتل المحتجين 

  .ئيلية لهمكما لم ينف مباشرة قتل القوات االسرا
واضاف بالمور انه كان على وليامز ان ينتظر نتيجة التحقيقات التي تقوم بها قوات االمم المتحدة لحفظ 

  .السالم في المنطقة قبل ان يقفز الى استنتاجات ويلقي اللوم على اسرائيل
  ."وليامز لم يكن موجودا في الموقع وتصريحاته قائمة على البيانات اللبنانية"وقال 

  19/5/2011، لة رويترز لألنباءوكا
  

   لن يقّيد نتنياهو من الناحية السياسية أوباما خطاب":إسرائيل" .22
تترقب أوساط رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو باهتمام كبير الخطاب :  أسعد تلحمي–الناصرة 

شنطن مايكل أورن من ان الذي سيلقيه الرئيس باراك اوباما، على رغم تأكيد السفير اإلسرائيلي في وا
  .»لن يقيد نتانياهو من الناحية السياسية«الخطاب 

وتباينت توقعات وسائل اإلعالم العبرية إزاء مضمون الخطاب، وفق موقف كل وسيلة إعالم من رئيس 
الحكومة، لكنها استبعدت أن يدفع الخطاب نحو استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 

لتقت تعليقاتها في استنتاج واحد بأن رقعة الخالف بين إسرائيل والسلطة تتسع، وأن استئناف فيما ا
التي تتخذ » يديعوت أحرونوت«وسارع اورن إلى نفي ما نشرته صحيفة . المفاوضات قريباً ليس وارداً

 مع تعديالت 1967مواقف مناوئة لنتانياهو، من أن اوباما سيدعو إسرائيل إلى االنسحاب إلى حدود عام 
وقال لإلذاعتين العامة والعسكرية إن االتصاالت التي . حدودية، وأنه سيقول إن القدس عاصمة للدولتين

تمت في األيام الماضية بين مسؤولي البيت األبيض ومستشاري نتانياهو توطئة لزيارة األخير لواشنطن 
خطاب أوباما ال «سيم القدس، مشدداً على أن التي تبدأ غداً ولقائه اوباما، لم تتناول مسألة الحدود أو تق

يهدف إلى تطويق نتانياهو ألنه سيتناول في األساس التطورات األخيرة في الشرق األوسط، وسيخصص 
  .» االسرائيلي-قسم ضئيل منه فقط للصراع الفلسطيني 

  19/5/2011، الحياة، لندن
  

  نيين تنهك اإلسرائيليينالضغوط القوية من جانب الالجئين الفلسطي: موردخاي كيدار .23
موردخاي كيدار ـ أستاذ في قسم الدراسات العربية والشرق . قال د :الناصرة ـ زهير أندراوس

أوسطية في جامعة بار ـ إيالن، وباحث في معهد بيغن ـ السادات للدراسات اإلستراتيجية في ورقة 
ة التي شهدتها الحدود اإلسرائيلية يوم بحثية نشرها على الموقع االلكتروني للمعهد إن المواجهات العنيف

السبب األول للمواجهات . األحد الماضي لم تكن لتقع لوال تضافر عدد من األسباب السياسية واإلقليمية
هو تصاعد اإلحساس أن الشعب قادر على التغيير واإليمان بقدرة الجماهير العزل على التغلب على 



  

  

 
 

  

            12 ص                                    2149:         العدد       19/5/2011 الخميس :التاريخ

ر العارية للمحتجين هي السالح الجديد غير التقليدي لجمهور ويبدو أن الصدو. الحكام الديكتاتوريين
ولقد استخدم التونسيون . الشباب اليائس والعاطل عن العمل، والذي ال يقدر النظام على مواجهته

. والمصريون واليمنيون والسوريون هذا السالح ضد حكامهم، وحالياً يستخدمه الفلسطينيون ضد إسرائيل
من في بروز قدرة الفيس بوك والتويتر على االلتفاف على قمع النظام وعلى تنظيم أما السبب الثاني فيك

ولعبت وسائل االتصال االجتماعي دوراً مهماً في أحداث يوم األحد . حركات االحتجاج وتعبئة الجماهير
  .الماضي

ّ في وبرز التطور الثالث، كما قال المستشرق اإلسرائيلي، في مشاركة النظامين السوري والل بناني
األحداث، إذ لم يكن ممكناً أن تصل الحافالت التي أقلت الجماهير الفلسطينية الغاضبة إلى الحدود 
اإلسرائيلية من دون علم الحكومتين وموافقتهما ورغبتهما في تحويل األنظار عن مشكالتهما الداخلية في 

نية بسورية ولبنان وغزة، فهذه الساحات كيدار، هو الصلة اإليرا. العامل الرابع، برأي د. اتجاه إسرائيل
الثالث واقعة تحت تأثير آيات اهللا، وليس هناك من تاريخ أفضل يمكن استخدامه من أجل تحميل إسرائيل 

لكنّه استدرك قائالً إنّه يتحتم علينا ). مايو( أيار 15مغبة ما يحدث في الشرق األوسط من تاريخ النكبة 
لذي له أهمية كبيرة بالنسبة إلى العرب الذين اعتقدوا طوال األعوام الماضية أال نهمل العامل اإلسرائيلي ا

فحزب الليكود الذي كان تاريخياً من معارضي قيام . أن إسرائيل ال تتنازل إال تحت الضغط الخارجي
 كما أن القدس الموحدة التي كانت موضع إجماع. دولة فلسطينية بات اليوم مستعداً للموافقة على نشوئها

إسرائيلي طوال أعوام عديدة أصبحت اليوم موضع انقسام، وحتى حق عودة الالجئين الفلسطينيين الذي 
كان رفضه محل إجماع بين مختلف األطياف اإلسرائيلية هو اليوم قيد إعادة النظر من جانب بعض 

  .سياسيي اليسار اإلسرائيلي، على حد تعبيره
ء إسرائيل التنازالت التي قدمتها في أمور أساسية تحت الضغط لدى مشاهدة أعدا: كيدار قائالً. وتابع د

الخارجي، أصبحوا يدركون أن ال مغزى حقيقياً لخطوطها الحمر، ويعتقدون أن تزايد الضغوط عليها 
سيدفعها إلى تقديم المزيد من التنازالت، وأن الضغوط القوية من جانب الالجئين الفلسطينيين من شأنها 

  .ليين وتدفعهم إلى تقديم تنازالت في هذا الموضوع أيضاًأن تنهك اإلسرائي
، فإن 2008، وعملية الرصاص المسبوك ضد غزة سنة 2006وعلى الرغم من حرب لبنان الثانية سنة 

صورة إسرائيل اليوم هي صورة الدولة الضعيفة الجبانة التي يمكن النيل منها من خالل تقرير 
 -اورة إلسرائيل أن المجتمع اإلسرائيلي ـ ال سيما النخبة اإلسرائيلية وتعتقد الدول المج. غولدستون مثالً

هي نخبة مسالمة مستعدة ألن تتنازل عن كل شيء مقابل عودة الهدوء إلى حياتها المرفهة وأنها فقدت 
  .رغبتها في القتال

عدية يمر بها وخلص إلى القول إن األحداث التي شهدناها يوم األحد هي بداية مسار وسط دينامكية تصا
لذا، على إسرائيل أن تدرس خطواتها جيداً من أجل مواجهة الواقع الجديد، وأن تكون . الشرق األوسط

حازمة على الصعيد الدبلوماسي وصارمة على الصعيد العسكري، كما أنها يجب في الوقت نفسه أن 
  . تعبيرهتمارس ضبط النفس ألن تصاعد عمليات القتل سيزيد من تعقيد الوضع، على حد

  19/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   تحذر رعاياها من السفر إلى تونس عقب مقتل بن الدن"إسرائيل" .24
أعربت جهات إسرائيلية رسمية عن قلقها البالغ من احتمالية تعرض السياح اإلسرائيليين لما : الناصرة

تيال زعيمهم أسامة بن الدن على أيدي انتقاماً الغ" القاعدة"قد يرتكبها تنظيم " هجمات إرهابية"وصفته بـ 
  .القوات األمريكية في باكستان، بداية الشهر الجاري

التابع لمجلس األمن القومي في تل أبيب، تحذيراً لإلسرائيليين الراغبين " مكافحة اإلرهاب"ووجه مكتب 
دي، الذي يصادف اليهو" حاغ باعومر"أو " عيد الشعلة"بالسفر إلى تونس على وجه التحديد، خالل عطلة 
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لمقتل " الثأر"تسعى لـ " عناصر إرهابية"يوم األحد المقبل، نوهت خالله إلى احتمالية استهدافهم من قبل 
  ".تنظيم القاعدة"زعيم 

قد تطال الدولة العبرية، على " عمليات ميدانية انتقامية"وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد حذّرت من 
  .خلفية مقتل بن الدن

  18/5/2011س برس، قد
  

  بسبب أحداث النكبة% 10 في نسبة السياحة في إسرائيل بنسبة هبوط .25
مقارنة بالعام الماضي، % 10شهد العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً في نسبة السياحة في إسرائيل بنسبة 

القائم ورجح عدد من المسئولين اإلسرائيليين ذلك بسبب األحداث التي وقعت في يوم النكبة، والتوتر 
  .داخل إسرائيل بشأن اإلعالن المرتقب عن قيام دولة فلسطين في شهر سبتمبر القادم

عامي "اإلسرائيلي عن مدير عام مكتب منظمي السياحة الوافدة إلسرائيل " news one"ونقل موقع 
  ".اضيمقارنةً بالعام الم% 10م بهبوط في السياحة اإلسرائيلية بنسبة 2011سينتهي عام :"قوله" اتجار

االنخفاض الذي يحدث بسبب تسلسل األحداث في المنطقة، وما جرى من اقتحام للحدود في :" وأضاف
قرية مجدل شمس على الحدود مع سوريا، باإلضافة إلى وجود تخوف لدى اإلسرائيليين من األحداث 

  .التي ستعقب اإلعالن األحادي لقيام دولة فلسطين في شهر سبتمبر القادم
سياح ينتظرون كيف ستتطور األحداث في المنطقة، ولن يسارعوا في الحجز بسبب وأوضح أن ال

  .تصنيف إسرائيل بسبب األحداث األخيرة بالمنطقة الغير مستقرة
  17/5/2011موقع عكا االخباري، 

  
   العربي اإلسرائيلي قائم بين رواية وحقيقةالصراع: حنين الزعبي .26

مع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي أن الصراع العربي  أكدت الناشطة الفلسطينية عضو التج:عمان
اإلسرائيلي هو صراع بين رواية وحقيقة، وصراع بين واقع قوة وبين حق، وهو بين رواية وغطرسة 

  .قوة وبين حق وحقيقة يمثلها الجانب الفلسطيني والعربي بشكل عام
الماضي، حيث تناولت الزعبي واقع جاء ذلك خالل محاضرة بذكرى النكبة نظمها منتدى الدستور السبت 

  .فلسطينيي الداخل والتحديات الفلسطينية والعربية في ظل التحوالت في المنطقة
 الثورات العربية أسقطت مفاهيم وهزائم على الصعيد النفسي قبل أن تسقط أو تغير أنواعتبرت الزعبي 
 أن تغييب إلىوأشارت  ."التعويل على قوتنا ال على ضعف اآلخر" ضرورة إلىاألنظمة، مشيرة 

 أضر بالقضية الفلسطينية استراتيجياً، إنما عن الساحة لم يعد بالضرر عليهم وحدهم، 48 فلسطينيي الـ
 عودتهم إلى دائرة الصراع هي عودة إلى جذور القضية الفلسطينية، والى المواجهة األولى مع أنمؤكدة 

، ولم تبدأ بقضية 1967سطينية لم تبدأ العام المشروع الصهيوني، وهي تأكيد على أن القضية الفل
  .احتالل، وإنما بدأت كقضية تهجير للشعب الفلسطيني وكقضية سلب للوطن

  19/5/2011الدستور، عمان، 
  

   وحدة استيطانية في القدس1500خطة إسرائيلية لبناء  .27
 19/5ة الخميس تناقش ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلي:  محمد القيق- القدس المحتلة

وقالت القناة العاشرة العبرية إن .  وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة1500 لبناء مشروعاً
 لوحدات سكنية ومرافق سيكون امتداداً" بسغات زئيف"و" جبل أبو غنيم"المشروع الجديد في مستوطنتي 

  .عامة أقيمت هناك خالل السنوات الماضية
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  18/5/2011، موقع فلسطين أون الين
    

  االحتالل يغلق مسجداً في القدس .28
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسجداً في شرقي القدس المحتلة بزعم أنه تابع : ).آي.بي.يو(

وقال مصدر مقدسي إن قوة من شرطة واستخبارات الكيان، اقتحمت مسجد ابن قدامة . لحركة حماس
لجوز بوسط القدس، وحطمت الباب الخارجي للمسجد وقامت الكائن في شارع إخوان الصفا بحي واد ا

وأضاف المصدر أن . بتفتيشه ومصادرة مكبرات الصوت، قبل أن تغلقه وتعتقل شابين وجدا في المنطقة
  .ات االحتالل أقفلت أبواب المسجد بناء على أمر مما يسمى وزير األمن الداخلي اسحق اهرونوفيتشقو

  19/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   الشماليةاألغوار في "مخوال" مستوطنة توسيع .29
 ، الشماليةاألغوار في "مخوال" شرعت سلطات االحتالل بتوسيع مستوطنة : جمال جمال-القدس المحتلة 
  . المستوطنين يقومون بعمليات التوسع بحراسة جنود االحتاللإن مروان طوباسي .وقال المحافظ د

  19/5/2011الدستور، عمان، 
  

  لفلسطين للزحف العربيدعو الشباب ة تبابية فلسطيني شمجموعة .30
 ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أن مجموعة من الفلسطينيين أنشأوا صفحة :كتب هاشم الفخرانى

ألراضي الفلسطينية على الفيس بوك يدعون فيه إلى أن يكون يوم الجمعة القادمة هو يوم الزحف ل
، وكتب على "االنتفاضة الفلسطينية الثالثة"أطلق عليها اسم وأضافت الصحيفة، أن الصفحة . المحتلة

 قطاع غزة الختراق الحدود ي لبنان وسوريا واألردن والفلسطينيين في فالعربيالصفحة دعوات للشباب 
 رسالة خاصة إلى الفلسطينيووجه الشباب . اإلسرائيلية واالشتباك مع الجيش من أجل تحرير فلسطين

جمعة الرد " والزحف نحو فلسطين تحت شعار األمنيفيها إلى تحطيم الجدار  يدعون المصريالشباب 
  . ألف شخص100، وحازت الصفحة على إعجاب أكثر من "على إسرائيل

  19/5/2011اليوم السابع، القاهرة، 
  

  "األسرى يريدون إنهاء العزل"إضرابات األسرى تحت شعار : الخفش .31
ير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش حمل الناشط الحقوقي ومد: الضفة الغربية

وأشار الخفش  .السلطة الفلسطينية المسؤولية تجاه التقصير في دعم قضية األسرى في سجون االحتالل
  ." مسؤولية كبيرة على عاتق الفصائل الفلسطينيةهناك أيضاً" إلى أن "السبيل"في حديث خاص بـ

حتجاجات التي ينظمها األسرى في عدد من السجون، ذكر الناشط الحقوقي وفيما يتعلق باإلضرابات واال
أن أسرى حركة حماس هم من ينظمون اإلضراب في سجون نفحة ورامون والسبع، أما سجن عسقالن 

، بينما بلغ عدد األسرى المشاركين  أسيرا150ًفجميع األسرى فيه يشاركون باإلضراب، ويصل عددهم 
: وأوضح أن األسرى رفعوا شعار . أسير، غالبيتهم العظمى من حماس800في تلك اإلضرابات 

 يقبعون في زنازين انفرادية  أسيرا13ً، مطالبين بإنهاء عزل أكثر من "األسرى يريدون إنهاء العزل"
إخراج األسرى المعزولين، والسماح : وأشار إلى وجود أربعة مطالب هامة لألسرى؛ وهي ."أشبه بالقبور
م امتحان الثانوية العامة، وتمديد ساعات الفورة اليومية حتى الساعة السابعة، واعتماد لألسرى بتقدي

خطوة اإلضراب كوسيلة من حق األسرى من أجل المطالبة بحقوقهم وعدم عقاب مصلحة السجون 
  .لألسرى الذين يستخدمون مثل هذه الخطوة
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  19/5/2010، السبيل، عّمان
  

   2010خالل  أطفال 10 بينهم ينفلسطيني 107 االحتالل قتلت قوات .32
قالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في تقريرها السادس عشر الذي أعلنته في رام  :كتب حسام عز الدين

 107 بلغ 2010اهللا، أول من أمس، إن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل في العام 
  .ن أتراك متضامني9 نساء، و4 أطفال، و10شهداء، من بينهم 

 مصاباً، إضافة إلى 54 ألفاً و11وحسب تقرير الهيئة الذي أعلنته في مؤتمر خاص، بلغ عدد الجرحى 
  .عشرات اإلصابات بحاالت الذعر والخوف من اإلجراءات اإلسرائيلية

وتناولت الهيئة في تقريرها جملة من االنتهاكات لحقوق اإلنسان سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، 
نها االحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة وعدم احترام قرارات المحاكم وانتهاكات الحق في وم

  .التجمع السلمي، وانتهاكات الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية
ولفتت الهيئة في تقريرها ما تناولته بشأن تنفيذ عمليات اإلعدام في قطاع غزة بحق خمسة مواطنين، 

وأشارت إلى أن القضاء في ؛ مصادقة رئيس السلطة، حسب ما نص عليه القانون األساسيدون انتظار 
  . حكما باإلعدام، ستة أحكام صدرت عن محاكم مدنية وتسعة عن محاكم عسكرية15غزة، أصدر 
إن وزارة التربية والتعلم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات : وقالت الهيئة

 2010 شكوى خالل 193بحق العاملين في سلك التربية والتعليم العالي، مشيرة إلى أنها تلقت التعيين 
  .2008 شكوى تلقتها الهيئة منذ نهاية 742بهذا الصدد، ليرتفع عدد هذه الشكاوى إلى ما يزيد على 

  19/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تعليم والصحةألف موظف لألونروا يشل مؤسسات ال 11إضراب : غزة .33
شل إضراب شامل نفذه موظفو وكالة األونروا يوم أمس كافة مؤسسات هذه :  أشرف الهور-غزة 

 من الوكالة الدولية العاملة في قطاع غزة وسيستمر اليوم الخميس، وذلك تنديداً بفصل األونروا عدداً
ات التعليمية  ألف موظف أغلقت المؤسس11وبموجب اإلضراب الذي خاضه أكثر من  .الموظفين

 ألف طالب منازلهم، 200والتزم نحو  .والصحية وكافة مراكز الخدمات االجتماعية التابعة لألونروا
  . عن تقديم العالج للمرضى بعد التزام الموظفين لمنازلهم طبياً مركزا25ًوتوقف 

  19/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الثة لتعثر المفاوضاتيتوقعون انتفاضة ثمن الفلسطينيين % 70.5: استطالع .34
 نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي . في أحدث استطالع للرأي أعده د:بيت ساحور

 شخصاً، من الضفة الغربية بما 950، وشمل عينة عشوائية من مايو/  أيار12-5أجري خالل الفترة 
فاق الوطني التي تم التوقيع عليها في يؤيدون وثيقة الو% 79.3فيها القدس، وقطاع غزة، جاء فيه أن 

يتوقعون حدوث انتفاضة ثالثة في ظل تعثر المفاوضات الفلسطينية % 70.5وأظهرت النتائج أن  .القاهرة
 ،فلسطيني – هي المستفيدة األولى من أي خالف فلسطيني "إسرائيل"ترى أن % 81، واإلسرائيلية

من % 61.7سالم فياض منهم .  المقبلة هو ديرون أن الشخصية األفضل لرئاسة الحكومة% 53و
% 24.1أن إسماعيل هنية هو األفضل، و% 14.6من غزة، في حين قال % 38.6الضفة مقابل 

  .في اإلجابة% 8.3يريدون شخصية مستقلة، وتردد 
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 ويأتي في المرتبة 27.4% أن قناة الجزيرة هي األكثر مشاهدة بالنسبة لهم، يليها العربية 42.1%وعد ،
، ونالت %4.7، ويلي ذلك 7.3%، وفي المرتبة الرابعة قناة األقصى 10.2%لثالثة قناة فلسطين ا

  .1.3%، وغير ذلك 2.4%، وحصلت قناة المنار على %4.6المرتبة الخامسة قناة الحرة 
 أن المستفيد األول من الحركات الشعبية والتغيرات في العالم العربي هو الجمهور العربي، % 62.8وعد
% 1.4الفلسطينيون، % 7.8، و"إسرائيل"% 11.8أمريكا والغرب، وفي الرتبة الثالثة % 15.8يليه 

  .ال أعرف :أجابوا% 0.4إيران، 
% 32.7أؤيد، % 40.2هل تؤيد أم تعارض العودة إلى المفاوضات السلمية أجاب :وجواباً عن سؤال 

  .أجابوا ال أعرف% 1.9أعارض، % 25.2بين وبين، 
المفاوضات حتى اتفاق % 32.1: وطرق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، كانت اإلجابة وحول أساليب

% 23.1العمل من خالل األمم المتحدة، % 12.4المقاومة الالعنفية ،% 25، واإلسرائيليينالفلسطينيين 
  .غير ذلك% 2.4العمليات العسكرية، % 5.0عقد مؤتمر دولي يفرض الحل على جميع األطراف، 

 ال 1.5% نعم، %14.2ال، % 23.8 إلى حد ما، 60.5%أجاب " قع سالم في العام القادم؟وحول تو
 لحّل السلطة الفلسطينية ووضع 37.4%وفي حالة فشل جميع الجهود الرامية إلحياء السالم دعا  .أعرف

ينية من ، اإلعالن عن دولة فلسط%24.7العالم أمام مسؤوليات الفراغ القانوني الناجم، وإدارة المقاومة 
 إبقاء وضع السلطة الفلسطينية كما هو عليه، مع تطوير 34.6%جانب واحد، وتصعيد المقاومة، 

 حدوث انتفاضة ثالثة مشابهة النتفاضة عام 70.5%وتوقع  . ال أعرف3.3%استراتيجيات جديدة 
  . حدوثها25.5% أو انتفاضة األقصى في حين عارض 1987
 لرئاسة السلطة في االنتخابات القادمة هو محمود عباس، االستطالع أن المرشح المفضل وأظهر
، ومصطفى %6.1،وسالم فياض %10.2، ومروان ألبرغوثي %12.1 يليه إسماعيل هنية 32.5%

 %53.7وقال ، %35.1وأيد % 62.9عارض  وحول تولي امرأة رئاسة السلطة ،4.2%ألبرغوثي 
% 41.0ظيفته كرئيس للسلطة في حين أجاب أنهم راضون عن الطريقة التي يدير فيها محمود عباس و

  . عن إجابة هذا السؤال5.3%عكس ذلك، وامتنع 
  15/5/2011القدس، القدس، 

  
   يعطل السالم ويزيد العنف في المنطقةاإلسرائيليالتعنت : األردني  مجلس النوابرئيس .35

العتـراف بـالحقوق     قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان التعنت االسرائيلي وعدم ا           :)بترا(-عمان
  .الفلسطينية المشروعة لن يقود اال لمزيد من العنف وتعطيل السالم المنشود في المنطقة

واضاف في جلسة حوارية مساء امس بدعوة من رابطة اهالي ابو ديس في عمان، ان كل مـن يطعـن                    
نيـل حقـوقهم    بالوحدة الوطنية عدو للوطن، مؤكدا موقف االردن الداعم لنضال االشقاء في فلـسطين ل             

  .المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  19/5/2011، الغد، عّمان

  
   ألف دينار220 من أكثرحملة مناصرة المسجد األقصى تجمع  :األردن .36

ة جمعت حملة مناصرة المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس التي اطلقتها نقابة المهندسين واذاع            : عمان
  .اكثر من مئتين وعشرين الف دينار» فلنشعل قناديل صمودها«حياة اف ام تحت عنوان 

وتاتي الحملة في الذكرى الثالثة والستين الغتصاب فلسطين وتهدف الحملة إلى إعادة ترميم عـدد مـن                 
فة المشاريع والمنازل في مدينة القدس بحسب لجنة مهندسون من أجل القدس في نقابة المهندسين المـشر               

  .على الحملة
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  19/5/2011، الدستور، عّمان
  
  
  

  األغوار تحرك باتجاهات معاكسة للسياسي في األمني:  وحق العودةاألردن .37
 االحد الماضي في قاعة االحتفال الرسمي االردنـي بـذكرى   ألقاهالخطاب الذي  :عمان ـ بسام البدارين 

 المباشرة عن الموقـف المعلـن حـديثا         نكبة فلسطين النشط المخيماتي عدنان االسمر عبر في مضامينه        
للحكومة االردنية فيما يخص حق العودة لدرجة ان رئيس الوزراء المستمع للخطاب معـروف البخيـت                

  .برفقة ستة وزراء اشار العجابه بما قيل
االسمر احد المبرزين في مخيم البقعة والحقا لخطابه الذي تحدث عن حنين العودة لفلسطين همس احـد                 

قبل سنوات كنا نعتقل من يلقي خطابا من هذا النوع واليوم نـصفق لـه               : ي اذن زميل له قائال    الوزراء ف 
  .باسم الحكومة

هذه الهمسة تعكس المضمون الجديد المتفاعل على مستوى نخبة القرار االردنية بعد انجـاز المـصالحة                
ه مرتين وفي اقـل مـن       الفلسطينية الداخلية وبعد موجات الربيع والحراك العربي وهو مضمون عبر عن          

اسبوع الرئيس البخيت عندما صعد في لغة بالده السياسية قائال بصورة مباشرة بان المملكة االردنية لن                 
تمرر اي اتفاق تسوية للقضية الفلسطينية بدون حقوق العودة والتعويض للمواطنين االردنيين الالجئـين               

  .بطبيعة الحال
في جمعية شؤون الدولة القى محاضرة تحـدث فيهـا بالرسـالة            والبخيت لم يكتف عمليا بذلك لمرتين ف      

الجديدة لكن في احتفال رسمي نظم في مخيم حطين استخدم الرجل تعبيرات تصلح لخطـاب الممانعـة                 
  .والتصدي والمقاومة اذا انتهت حفلة التسوية في الكواليس باستبعاد حق العودة

اما في اللغة الرسمية المرنة عموما ازاء قضايا من         وهذا التصعيد لفت االنظار لسبب بسيط فهو جديد تم        
  .هذا النوع اوال وقد برز بدون خلفية معلومات متاحة للنخبة ثانيا

لذلك بادر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لالستفسار من الحكومة عن خلفيـات هـذا التـصعيد فـي          
هل ما يقوله البخيـت     : سؤولينالخطاب الرسمي على اساس قضية حق العودة وسأل الرجل احد كبار الم           

طبعا هذا السؤال يتقصد االستفسار عن موقف جديد متفق عليه فـي كـل مؤسـسات                .. مرتب وممنهج؟ 
  .القرار االستراتيجية 

وحتى يقطع الرجل الـشك  .. هذا موقفنا .. طبعا: البخيت بدوره اجاب على نفس السؤال عدة مرات قائال      
ا التقى اهالي المخيمات بمناسبة ذكرى النكبة ودرجة التشكك فـي           باليقين صعد في نفس التحذيرات عندم     

هذه اللغة الطازجة على مسامع االعالم والرأي العام في االردن وصلت لمستوى ان وزيـر الخارجيـة                 
ناصر جودة المشتبك االكبر مع تفاصيل عملية السالم مرر عبر وزير صديق له مالحظـة تعبـر عـن                   

للغة التصعيدية الجديدة وتم التعامل مع المسألة باعتبارها خلـال بيروقراطيـا        االستياء النه ليس بصورة ا    
  .ليس اكثر

ومثل هذا التصعيد االردني المباغت في ملف حق العودة له بكل االحوال ما يبرره في الغرف الخلفيـة                   
 سـأل   للقرار ففي غرفة النقاش بلجنة الحوار الوطني واثناء التدقيق بنصوص قانون جديـد لالنتخـاب              

كيف سنقنع شعبنا والعالم بأننا مع حق العودة اذا خرجنا بقانون يعكس حصة التمثيـل الحقيقيـة                 : احدهم
اذا لجأنا لمعادلة ال تنتهي بتمثيـل       : السؤال الثاني اكثر تعقيدا   .. للمواطنين االردنيين من اصل فلسطيني؟    

عله خطوة حقيقية في سـياق االصـالح        سياسي حقيقي لالجئين كالعادة هل نستطيع اقناع الناس بان ما نف          
  السياسي والمدني؟
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وعليه فاالنطباع الذي خلقه الرئيس البخيت طوال االيام العشرة الماضية يوحي بان االردن مستعد للعبث               
لكن بعض الخبراء يعتقدون بـان البخيـت        .. بكل شيء اذا تم تجاهل موقفه من حقوق العودة والتعويض         

  .الدوار واخرون يتحدثون عن خلفيات اقتصادية لالدبيات الجديدةيقول ذلك في سياق تقاسم ا
وسواء كانت المسألة في سياق االستراتيجية ام التكتيك فقد كادت الطبخة ان تحترق مساء االحد الماضي                
في منطقة الكرامة باالغوار عندما هاجمت قوات الدرك جميع من هتفوا لحق العـودة بمـن فـي ذلـك                    

  .الصحافيين والضيوف االتراك
عن السياق السياسي كان كبيرا بحيث      ' لالمني 'حجم الصدمة داخل رئاسة الوزراء من هذا الغياب الصادم        

هذا الحجم دفـع وزيـر      .. ظهرت المؤسسة متناقضة تماما في سلوكياتها ومستويات التنفيذ غير محترفة         
االعالم طاهر العدوان العالن صريح على صفحته على الفيس بوك بان ما حصل خطأ معترفـا بعـدم                  

  .لصحافيين عن ضربهموجود تنسيق بين االجهزة الحكومية معتذرا ل
العدوان طبعا قال ذلك قبل انضمام ادارة االمن العام لقائمة المعتذرين والمعتـرفين بحـصول اخطـاء                 
ميدانية، لكن ذلك لم يمنع الحراك الشبابي بعد قمع مسيرة الكرامة من زرع الفتة على الجـسر المقابـل                   

ة تعلن رفض حق العودة وتقمع انـصار        حكومة متناقض : لمكتب وزير الداخلية سعد هايل السرور تقول      
  .العودة

لكن رغم ذلك تقول المحصلة بان حكومة البخيت على اقل تقدير تـوحي اليـوم بانهـا تمثـل االطـار                     
االستراتيجي للقرار وهي تؤسس لقواعد اشتباك جديدة تحت عنوان حق العودة في خبر سعيد جدا لكـل                 

  .االردنيين وفي كل مكان ومن مختلف المنابت
كن الخبر الخالي من السعادة ان المستوى االمني تصرف في االغوار في اتجاهات معاكسة تمامـا لمـا              ل

يقوله البخيت والى حد ما لما يعلنه الخطاب الملكي في واشنطن وتلك بحد ذاتها ليـست حادثـة نـادرة                    
  .اطالقا في الحياة السياسية االردنية

  19/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   ردود الفعل على مسيرات العودة في لبنان وسوريا وفلسطينارمر است:لبنان .38
استمرت ردود الفعل على مسيرات العودة في لبنان وسوريا وفلسطين، معتبرة أنها أكدت تمسك الـشعب                

وفي هذا اإلطار، وصف النائب اميل رحمة، أثناء زيارته على رأس وفـد مـن               . الفلسطيني بحق العودة  
، مخيم برج البراجنة، لتقديم التعـازي بـشهداء مـارون           "العودة ورفض التوطين  المنسقية العامة لحق    "

 ايار بمجزرة ارهابية واضحة مـن قبـل         15ما حدث في    "الراس، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية،      
العدو االسرائيلي وبطولة غير مسبوقة من قبل الشباب والشعب الفلسطيني الحي الذي ال يتنـازل عـن                 

األيام تثبت انهم متمسكون بهذا الحق يوماً بعد يوم وجيالً بعد جيل ولـن يتنـازلوا                " الى أن    ، مشيراً "حقه
  ". عنه

الدماء الغالية التـي سـالت أشـعلت المـسيرة          "واعتبر النائب السابق إسماعيل سكرية في تصريح، أن         
مـا يثبـت البوصـلة      األهم في هذا النهج انه يعزز وحدة الشعب الفلسطيني، ك         : ، وقال "وحولتها انتفاضة 

النضالية لبعض القوى اللبنانية في االتجاه الصحيح، فلسطين، وينقذها من الكثير من متاهات ومستنقعات              
  ". السياسات الداخلية وأمراضها

الجبهـة  "العميد مصطفى حمدان، خالل استقباله وفـداً مـن          " المرابطون"ورأى أمين الهيئة القيادية في      
ما جرى مع الشاب الفلسطيني حـسن حجـازي         "برئاسة علي فيصل، أن     " طينالديموقراطية لتحرير فلس  

الذي استطاع الوصول إلى تل أبيب الشاب هو عينة حقيقية للشعب الفلسطيني الذي مهمـا أعطـي مـن            
  ". حقوق وميزات خارج وطنه لن يقبل بأقل من العودة

  ".  وطنهم بوطن آخربدوره، اعتبر فيصل أن الالجئين أثبتوا أنه ال يمكن أن يستبدلوا
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في لبنان، علي بركة، خالل تقديمه العزاء بالشهيد خليل محمـد احمـد فـي               " حماس"وأكد ممثل حركة    
اننا لن نبقى نسبح من دون حراك، فهذا الكيان لن يدوم على ارضـنا طالمـا ان هنـاك طفـالً                     "بعلبك،  

  ". ولةحق العودة أهم من عودة الد"، معتبرا ان "فلسطينياً يعشق الشهادة
الـسفير  " منظمة التحرير الفلسطينية  "بالل تقي الدين، بعد لقائه ممثل       " حزب الوفاق الوطني  "وقال رئيس   

هذا التحرك العفوي يعبر عن إرادة الشعب اللبناني        "عبداهللا عبداهللا، في مقر السفارة، على رأس وفد، أن          
  ". ني المجرموالسوري والفلسطيني في الحياة ورفض االنصياع لإلذالل الصهيو

مسيرات النكبة، تعد تطوراً استراتيجياً أعـاد       "أن  " الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة االحتالل     "ورأت  
  ".الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني والعربي على استمرار المقاومة

  19/5/2011، السفير، بيروت
  

   زحف الالجئين جعل عودة الفلسطينيين حتمية":  اإلسالميةالجماعة" .39
الدماء الزكية التي سـالت علـى أعتـاب         " أن   ،في بيان للمكتب السياسي أمس    " الجماعة اإلسالمية "رأت  

فلسطين، أسقطت كل المؤامرات ومشاريع التصفية التي كانت تحضر في دهاليز المفاوضات إللغاء حق              
ورأت  ".حلة القادمة العودة، ألن العودة أضحت حتمية بعد أن جعلتها زحوف اإلخوة الالجئين عنوانا للمر            

نجاح هذا الزحف الكبير كان إحدى ثمار المصالحة الفلسطينية التي ما كانت لتنجز لـوال الثـورات                 "أن  
العربية وتحديدا ثورة مصر، ما يعني أن صفحة جديدة بدأت في تاريخ المنطقـة، وهـذا يحـتم علـى                    

وى اإلنقسام الذي بات عبئا يثقل كاهـل        اللبنانيين بمختلف أطيافهم قراءة المتغيرات وإعادة النظر في جد        
وقفة صادقة مع الذات، نتجرد فيها      "ودعت الجميع إلى    ". الشعب اللبناني ويستنزف طاقاته ويهدد مستقبله     

من أنانياتنا الضيقة لنضع المصالح الوطنية الجامعة معيارا وحيدا لخياراتنا، ولو أدى هذا إلى التراجـع                
  ".ثر إلى الوراء، فمثل هذا التراجع يدفع إلى الفخر وليس إلى الخجلالحزبي أو السياسي خطوة أو أك

  19/5/2011، المستقبل، بيروت
  

   يدعو لمؤتمر دولي للسالم إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلينبيل العربي .40
ة ان ما    أكد الدكتور نبيل العربي األمين العام الجديد للجامعة العربي          :   هند السيد هاني    - إيطاليا   -ميالنو  

قامت به مصر بشأن المصالحة الفلسطينية يأتي في اطار ترتيب البيت الداخلي للفلسطينيين كي يكون لهم                
متحدث وشريك في مفاوضات السالم الفتا إلي أنها تسعي اآلن لحث المجتمع الدولي علـي االعتـراف                 

   . بالدولة الفلسطينية
  .علي هامش زيارته الحالية لروما" آكي"جاء ذلك في تصريحات لوكالة األنباء اإليطالية 

انه عندما كان الفلسطينيون يعيشون انقساما داخليا كانت إسرائيل تقول إنه اليوجد شريك فـي               : وأضاف
  .موضحا ان الخطوة التالية تتمثل في كيفية إنهاء الصراع وهو ماتعمل مصر عليه بقوة, محادثات السالم

علمناه يكمن في ضرورة عقد مؤتمر دولي للسالم بدعم من األمـم            إن الدرس المهم الذي ت    : وقال العربي 
  .المتحدة

رد وزيـر الخارجيـة     , وفيما إذا كان هناك البعض من حركة حماس يري ان الحل هو حمـل الـسالح               
فكل عضو ينتمي إليها ملزما     , عندما يكون هناك حكومة   , المصري ان إسرائيل تملك سالحا أكثر واقوي      

  .باتباع سياساتها
  19/5/2011ألهرام، القاهرة، ا

  
   رفح على حركة المسافرين الفلسطينيينفي معبر تعد بتسهيالت مصر .41
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علمت الجزيرة أن السلطات المصرية اتصلت بمسؤولين في الجانب الفلسطيني لمعبـر رفـح،              : األلمانية
مـسافرين  ووعدت بإعادة النظر في إجراءات السفر عبر المعبر، وإدخال جملة تسهيالت على حركـة ال              

  .الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة
بناء على طلب رسـمي     -فإن الجانب الفلسطيني عدل     , وبحسب مصدر فلسطيني مسؤول في معبر رفح      

 عن قرار وقف العمل في المعبر والذي كان قد اتخذ أمس األربعاء احتجاجا على مـا وصـفه                   -مصري
  .ن الفلسطييينبالعراقيل المصرية غير المبررة في وجه حركة المسافري

وكان مسؤول في الحكومة الفلـسطينية  . وأكد المصدر أن المعبر سيعمل اليوم الخميس في كال االتجاهين      
المقالة قال في وقت سابق أمس إن الحكومة ستغلق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر ابتداء مـن                   

  .السفر في المعبرعلى حركة " المعيقات المصرية"الخميس احتجاجا على ) اليوم(يوم غد 
ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن رئيس هيئة المعابر والحدود حاتم عويضة قوله لوكالـة أنبـاء صـفا                  

قررنا إيقاف العمل بالمعبر ألنه حتى اللحظة ما زالت المشاكل على المعبر كما هي من حيث                "الفلسطينية  
ـ        عدد ساعات العمل من الـساعة الحاديـة          شخص، وتحديد  300تحديد عدد المسافرين بما ال يتجاوز ال

  ".عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء
  19/5/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  عدم التفريط في القضية الفلسطينيةب األزهر يتعهد شيخ .42

تعهد شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب عدم التفريط قيد أنملة في قضايا األمة الرئيسة، وفي               : اإلسكندرية
ا القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح باسم الحوار أو التسامح أن تسلب حقوق أمة أو تُحتل واحـدة                  مقدمته

  .من أراضيها 
وقال في رسالة وجهها للداخل والخارج أضاف أن المؤسسة الدينية ستظل أمينة على تراث األمة بكـل                 

  .  المعمورةمكوناته، وسوف تقف مع الحق، وإعالء لواء العدل واإلنصاف في كل أرجاء
  19/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل" رجل األعمال المصري حسين سالم في عتقالإ .43

أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأنه تم القبض على رجل األعمال المصري حسين سالم في إسرائيل بناء                 
  .على مذكرة صادرة عن اإلنتربول

  . سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مباركوكان الفرع المصري لإلنتربول قد طلب القبض على
ونقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد عن مصدر في الفرع المصري لإلنتربول قوله إن                 
الشرطة الدولية لم تخطر رسميا القاهرة باعتقال سالم، وأضاف أن القاهرة بانتظار تفاصيل أوفـى عـن                 

  .هذه العملية
 هناك تقارير أفادت بأن سالم قد يكون هاربا في إسرائيل نظرا للعالقات التـي يتمتـع            وأشار فايد إلى أن   

  .فيها مع الساسة في تل أبيب
 أحد األركان البارزة في نظام مبارك والذي يفترض أن          - يناير 25الذي فر إثر ثورة     -ويعد حسين سالم    

  .يفك اعتقاله طالسم وأسرار ثروة هذا النظام
 باإلضرار بمصلحة البالد وإهدار المال العام من خالل قيامه ببيـع وتـصدير الغـاز                ويتهم الثوار سالم  

  .المصري إلى إسرائيل بسعر متدن ال يتفق مع األسعار العالمية وبشروط مجحفة للجانب المصري
وأضاف فايد أن عدة أطنان من األمتعة كانت تحتوي على تماثيل فرعونية نادرة وسبائك ذهبية ضبطت                

  . القاهرة لدى محاولة رجل األعمال المصري الفار تهريبها إلى السعوديةفي مطار
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 بنحو مئة مليار دوالر، وقـدرت فـي بعـض           -بحسب مراسل الجزيرة  -وتقدر ثروة سالم واستثماراته     
  .الحاالت بأنها أكبر من ميزانية الدولة

  19/5/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  نبلة لنسف السالمخطاب نتنياهو ق:  العربيالبرلمان .44
، عن رفضه التام لما ورد فـي خطـاب رئـيس وزراء             2011-5-18عبر البرلمان العربي، األربعاء     

االحتالل بنيامين نتنياهو بشأن القضية الفلسطينية خالل خطابه في افتتـاح الـدورة الـصيفية للبرلمـان            
  ). الكنيست(اإلسرائيلي 

خطاب نتنياهو أمام الكنيست بمثابة قنبلـة موقوتـة         "سي إن   وقال رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقبا      
لنسف عملية السالم برمتها، وأنه بالءاته الرافضة لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديـارهم، وأن تكـون                
القدس عاصمة لفلسطين، واالنسحاب من التجمعات االستيطانية الكبرى داخل حـدود الكيـان، وطلبـه               

ـ   ال تريـد   ) إسـرائيل (كدولة قومية للشعب اليهودي، فإن ذلك يؤكد أن         ) إسرائيل(اعتراف الفلسطينيين ب
  . سالما وال استقرارا لمنطقة الشرق األوسط

وحذر رئيس البرلمان العربي الفلسطينيين من إضاعة الفرصة الحالية بالتـصميم علـى إنجـاز اتفـاق                 
دفاع عن حقوقهم المشروعة بشتى السبل      المصالحة الفلسطينية والتمسك بوحدتهم الوطنية واإلصرار في ال       

  . والوسائل والتي كفلتها لهم قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والعربية
  18/5/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   سياسي بالرباط إحياء لذكرى النكبة واحتفاء بالمصالحة الفلسطينيةمهرجان .45

مهرجانا سياسيا إحياء للـذكرى     ) 17/5(ط مساء أمس الثالثاء     احتضنت العاصمة المغربية الربا   : الرباط
  . الثالثة والستين للنكبة واحتفاء بالمصالحة الفلسطينية

ونقل مصدر إعالمي مغربي رسمي أورد الخبر، عن سفير السلطة الفلسطينية في الرباط أحمـد حـسن                 
غرب والجمعية المغربية لمـساندة     صبح، دعوته في افتتاح هذا المهرجان الذي نظمته سفارة فلسطين بالم          

الكفاح الفلسطيني، للمجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتمكين الشعب الفلسطيني من إنهـاء االحـتالل               
  .وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف

ـ              " وقال صبح    ي، إن ذكرى النكبة لهذه السنة تميز بالتحوالت الديموقراطية التي يـشهدها العـالم العرب
، التي وضعت حدا    "حماس"و" فتح"وبالتفاؤل الكبير الذي يغمر الشعب الفلسطيني بالمصالحة بين حركتي          

  . ، على حد تعبيره"لالنقسام بين االخوة الفلسطينيين
  18/5/2011قدس برس، 

  
   الخاص بالمدارس ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية في غزة"أيادي الخير نحو آسيا" مشروع اختتام .46

ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية عبـر العـالم باختتـام         " روتا"احتفلت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا       : الدوحة
، وذلك بهـدف تحـسين قـدرة الطـالب          "تحسين التحصيل وجودة التعليم   "مشروعهما المشترك المميز    

  .الفلسطينيين في غزة على تحصيل تعليم عالي الجودة
واإلغاثة اإلسالمية مذكرة تفاهم للتعـاون فـي        " روتا"عت  ، حين وق  2009أطلقت هذه المبادرة في يونيو      
تبلغ قيمـة المـشروع     .  مدرسة في غزة، تضرر بعضها بصورة كبيرة       22تطبيق إصالح وتأهيل مباني     

 مليون دوالر من اإلغاثة اإلسالمية      1 مليون دوالر و   4.7" روتا" مليون دوالر مولت منها      5.7اإلجمالية  
يهدف المشروع إلى توفير الدخول إلى بيئة تعليم آمنـة وصـحية            .  األوسط في المملكة المتحدة والشرق   

  .لطالب قطاع غزة، وتحسين نوع التعليم من خالل تزويد المعلمين بالتدريب وفقاً لتقييم الحاجات
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 19/5/2011الشرق، الدوحة، 
  
  
  

  طرد الملحق العسكري اإلسرائيلي من موسكو لالشتباه بتورطه في التجسس: نوفوستي .47
من زئيف فاينر، ممثل وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أن السلطات الروسية أقـدمت علـى              " نوفوستي"علمت  

توقيف العقيد فاديم ليدرمان، الملحق العسكري اإلسرائيلي في موسكو، لالشتباه بتورطـه فـي النـشاط                
  .التجسسي

. من قبل أجهزة األمن الروسية    وأفاد الممثل أن الملحق العسكري اإلسرائيلي تم توقيفه األسبوع الماضي           
وأضاف .  ساعة، وهو موجود في إسرائيل اآلن      48وطالبته السلطات الروسية بمغادرة البالد في غضون        

المصدر أن الجانب اإلسرائيلي يعتبر أن اتهام ليدرمان بممارسة النشاط التجسسي ضد روسيا ال أسـاس                
  .  له من الصحة

، 2008لملحق العسكري في السفارة اإلسرائيلية لدى موسكو عام         يذكر أن ليدرمان كان قد شغل منصب ا       
تموز المقبل بعد انتهاء مهمته في موسكو بموجـب شـروط           /وكان عليه أن يغادر روسيا في شهر يوليو       

  .عقده مع وزارة الدفاع اإلسرائيلي ليحل محله دبلوماسي عسكري آخر، حسب المصدر اإلسرائيلي
  .سمية بعد صحة هذا الخبر ولم تنفهولم تؤكد الجهات الروسية الر

  18/5/2011، نوفوستي
  

  "عملية السالم" و"ربيع العرب"زاء إلى تحديد سياسة واضحة إوباما يسعى أ: البيت األبيض .48
 يسعى الرئيس االميركي باراك اوباما اليوم الخميس الى رسم سياسة           : وكاالت - الحياة الجديدة  -واشنطن  

لجديدة غير المتوقعة والمعقدة وحتى المتناقـضة التـي تفرضـها حركـة             مقبولة للتعامل مع المطالب ا    
اعلن المتحدث باسم البيت االبيض جـاي كـارني ان اوبامـا            و. االحتجاجات التي يشهدها العالم العربي    

واضـاف كـارني ان اوبامـا       . »يرى فرصة ألخذ مسافة وتقييم ما شهدناه جميعا من تغيير تـاريخي           «
ل السبل لمساعدة هذا التغيير االيجابي مع التركيز على مبادئنا الجوهرية اي            بشكل خاص افض   سيتناول«

  .»الالعنف ودعم حقوق االنسان واالصالح السياسي واالقتصادي
حول السياسة االميركية الجديدة ازاء     » افكارا جديدة محددة  «وسيتضمن  » حدثا«وقال ان الخطاب سيشكل     

  .المنطقة
المقياس الذي ينظر من خالله عدد كبير من العرب         «قات الخارجية ان    وقال ستيفن كوك من مجلس العال     

ال اعتقـد ان هنـاك      «واضاف  . »الى الواليات المتحدة هو ما نقوم به في النزاع الفلسطيني االسرائيلي          
  .»فرصة كبيرة فعال هنا التخاذ منحى مختلف يمكن ان يحقق نجاحا

  19/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لى تشرين الثاني المقبلإ محكمة راسيل الخاصة بفلسطين ترجىء دورتها الثالثة :لندن .49
أرجأت محكمة راسيل الخاصة بفلسطين دورتها الثالثة التي كان مقرراً عقدها فـي              : هيام حسان  - لندن

وأعلنت المحكمة عبر موقعها على االنترنـت        .جنوب افريقيا الشهر الجاري الى وقت آخر من هذا العام         
) نـوفمبر (أن الدورة الثالثة سيتم عقدها في كيب تاون في جنوب افريقيا في أوائل شهر تـشرين ثـاني                   

ولم تورد المحكمة أي أسباب لتوضيح سبب ارجاء الدورة الثالثة اال أنه من المـرجح أن تكـون                  . القادم
درة عن محكمـة راسـيل      وال تعتبر األحكام الصا    .األسباب ادارية تنظيمية أو مالية على أسوأ التقديرات       
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تلعب دوراً في توجيه الناشطين لصالح القضية الفلسطينية وتحديد         ، لكنها   ملزمة ألي طرف من األطراف    
  .مواقفهم استناداً الى أحكام القانون الدولي واالنساني الذي يرتكز عليه قضاتها في اصدار أحكامهم

  19/5/2011، القدس العربي، لندن
  
  

   استئناف المفاوضاتفشل والسلطة بسبب "سرائيلإ"ـغى زيارة ل ألاوزير خارجية فرنس .50
العبرية، في عددها الصادر أمس األربعاء، النقاب       ' معاريف'كشفت صحيفة    :ـ زهير أندراوس   الناصرة

عن أن وزير الخارجية الفرنسية أالن جوبيه قام في آخر لحظة بإلغاء الزيارة التي كان من المتوقـع أن                   
ن إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدءاً من يوم أمس األول الثالثاء، وذلك إلدراكه أنـه لـن                يقوم بها لكل م   

ويبدو أن فرنسا ستؤجل للسبب     . يكون في إمكانه دفع الجانبين إلى استئناف المفاوضات في الوقت الحالي          
  .المقبل) يونيو(نفسه مؤتمر السالم الدولي الذي تعمل على عقده في شهر حزيران 

  19/5/2011، العربي، لندنالقدس 
  

   للفلسطينيينعمللتوفير اتفاقية بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبنك التنمية األلماني  .51
في األراضـي الفلـسطينية      « UNDP«وقع مدير برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني اإلنمائي        : رام اهللا 

ارك انغل هارت اتفاقية لتنفيـذ المرحلـة         م kfwفروديه فورننغ ومدير بنك التنمية األلماني في فلسطين         
 مليون يـورو، بتمويـل مـن        3,2الثامنة من مشروع خلق فرص عمل في االراضي الفلسطينية بقيمة           

فـي   « UNDP«الحكومة األلمانية وجرى حفل التوقيع في مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي الــ               
  .المدينة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين

 83 الــ    2002وز القيمة اإلجمالية للمشروع الذي ينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عـام               وتتجا
  .مليون يورو

ويركز المشروع على دعم إقامة مشاريع بنى تحتية متنوعة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية واألهلية في               
  . طرق وغيرهااألراضي الفلسطينية تشمل بناء مدارس واندية ومراكز شبابية وشق وتعبيد

  19/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وزير خارجية المالديف يزور بيت لحم ويؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية .52
اكد احمد نسيم وزير خارجية جمهورية المالديف، دعم بالده الكامل للحقوق الفلسطينية، وحق             : بيت لحم 

ولته المستقلة على ترابه الوطني، وذلك خالل زيارتـه         الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل واقامة د      
  .الى بيت لحم أمس

  19/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الذاكرة والمشروع المضاد: النكبة .53
  حنين زعبي

وضـوح  . يمر إحياء ذكرى النكبة، ضمن مرحلة ثورية يشهدها العالم العربي، هي الحامل لنقيض النكبة             
م، البعد القومي، قيم الحرية والعدل والكرامة، ووضع اإلنسان في مركـز الحلـم              الهدف، الوحدة، التنظي  

السياسي، كل ذلك يمثل المشروع النقيض للنكبة، ودون تلك القيم واألدوات لن يكون بوسعنا التحرر من                
  .االنهزامية الذاتية، واالستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية
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نكون العنصر الثائر في العالم العربي، وكان يحق لنـا كمـا قـال              ونحن، الشعب الفلسطيني، اعتدنا أن      
، لكننا لم نتفاعل مع الثـورات كأصـحاب         "نلتقط عدوى المد الثوري العربي منذ اليوم األول       "البعض أن   

  . قضية تحرر وطني، وذلك بعد أن دمر نهج أوسلو ثقافة النضال والتحرر
ك الذي بوسعه إعادة إنتاج جو وثقافة وشخصية فلـسطينية،          بالتالي فإن معنى المصالحة الحقيقي، هو ذل      

متصالحة مع قيم النضال والتحرر الوطني، ومحاربة لما أنتجته أوسلو، والتنسيق األمني، والمفاوضـات              
  .خالل حصار غزة وتهويد القدس، من قيم انهزامية ومتهاونة وانتهازية وسلطوية

في مركز مشروعها السياسي، أن تحرر اإلنسان وحريتـه         تؤكد الثورات العربية، التي وضعت اإلنسان       
وهذان البعـدان تحديـدا     . يقومان على قيم الحرية والعدالة من جهة، وعلى بعدنا القومي من جهة أخرى            

يلخصان مشروع التجمع الوطني الديمقراطي، في طرحـه مـشروعا ينـاهض المـشروع العنـصري                
  .للصهيونية

 140 فالتفريغ العرقي، الذي تشير إحصائياته، إلى سحب هويات من           المشروع الصهيوني لم يكتمل بعد،    
ال يشمل العـدد الـذين      ( من الضفة الغربية والقدس الشرقية      1993 و 1967ألف فلسطيني بين األعوام       

غادروا عبرمعبر رفح الحدودي أو عبر مطار اللد، كما ال يشمل أعداد الفلسطينيين الذين طردوا عبـر                 
، وسرقة األرض، ومحو الذاكرة والمالحقات السياسية، هم أدوات النكبة،          ) أو مع لبنان   الحدود مع األردن  

  . دون توقف48التي ما زالت تعمل فينا منذ عام 
  ".48تهويد الـ"و" تهويد القدس"مع ذلك يواجه الفلسطينيون شراسة غير مسبوقة فيما يتعلقا بمخططي 

ـ  " الجديدة"وأدوات إسرائيل     عملية قوننة للصهيونية، أي عملية تحويل الصهيونية من          هي 48في تهويد ال
والء أيديولوجي، إلى والء بحكم القانون، والتي بواسطتها تتوسع عملية التهويد، من تهويـد الجغرافيـا                

ـ            ) األرض( ، 48والتاريخ الرسمي، إلى تهويد الذاكرة والعاطفة والشخصية الفلسطينية داخل حـدود الـ
". قانون النكبة "، وعلى رأسها ما عرف باسم       "قوانين الوالء "ة من القوانين تسمى     وأدواتها في ذلك مجموع   

تقودهـا الكنيـست    " قوانين والء "قادها جهاز التعليم منذ النكبة، إلى       " سياسيات والء "في ذلك انتقال من     
  .اآلن

 ومخططات  وعلينا أال نظن أن صانعي القرار في إسرائيل يتوهمون بأن الوالءات تفرض، وأن قرارات             
حكومية تستطيع أن تمحو الذاكرة أو تشكك في االنتماء، فالغرض من هذه القوانين ليس فرض الـوالء،                 
فالهدف من قوننة الوالء هو تسهيل تجريم الوالءات المناقضة، كوالءات خارجة عن القانون، أي تجريم               

  .العمل السياسي الشرعي
ي ما زالت الصهيونية تحمله، هو بمشروع مـضاد، وال         ، وهو المشروع الذ   "مشروع النكبة "اإلجابة على   

وهو ذاك الذي يرتكز على هويتنا القومية، والذي ال يرضى بمواطنة           . يهزم مشروعا إال مشروع مضاد    
وبروح الثورات في العالم العربـي، ال       . ذلك هو مشروعنا المضاد   . تناقض والءاتنا التاريخية واألخالقية   

  .يم الحرية والعدالة والكرامة للفرد، كما للشعب، كما للوطنيستقيم هذا المشروع، دون ق
، لكـن األهـم أن      "قانون النكبة "كانت إحدى تجليات هذا المشروع، لم نستطع أن نوقف          " مسيرة العودة "و

المؤسسة اإلسرائيلية لم ولن تستطيع إيقاف هدير اآلالف من الشباب الذين خرجوا في تحد واع لعشرات                
كان . ية التي سنتها إسرائيل مؤخرا، وفي تأكيد كامل على هويتنا وعلى حقنا في الوطن             القوانين العنصر 

الحدث مهيبا، يليق بشعبنا، ويليق بالتحدي، وبرز دور الشباب الذين كانوا غالبية المشاركين في المسيرة،               
 الشباب بروح   ديما أبو أسعد، ومقبولة نصار، كانتا صوت      . وبرز دور الشابات تحديدا على منصة العودة      

  .زمن الثورات
نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وذلك يعني أننا جزء من نضاله، بالتالي حق العودة، وحقنا في النضال                 

  .ضد االحتالل هما جزء من نضالنا السياسي، والنضال ال يتجزأ إال عندما نقبل بتجزئة الشعب
  18/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  )1" (مرحلتين"ش فترة انتقال بين الحركات اإلسالمية تعي .54

  غسان ريفي
  لبنانياً.. لالستفادة من الثورات العربية" الجماعة اإلسالمية"

الذي انطلق من نتائج تلـك      " اإلسالم الحركي " شكّلت أول انعطافة في مسار       1973إذا كانت حرب العام     
نفطية في الخليج العربي التي سـاهمت،       الحرب نحو بداية التغيير في األداء والفكر، مستفيداً من الفورة ال          

خصوصاً بعد توقيع مصر معاهدة كامب دايفيد وإخراجها من موقعها القطبي في العـالم العربـي، فـي                  
من األزهر في مصر نحو المملكة العربية السعودية، مع ما يعني ذلك من تغيير              " المرجعية"تحول وجهة   

 الذي استُنهض بقرار أميركي ـ سعودي بعد دخول الجيش  "اإلسالم الحركي"في النهج الفكري، فإن ذلك 
، شهد مساراً تصاعدياً على إيقاع األحداث في المنطقة العربية،          1979السوفياتي إلى أفغانستان في العام      
وضربات كانت تستهدف حاالت محددة تبعاً لما تقتضيه المصالح       " هزائم"برغم ما أصيب به من نكسات و      

في مكان محدد أو إضعافها في مكان       " األصولية"تي كانت تحاول استثمار هذه التيارات       السياسية الدولية ال  
  .آخر عندما تقتضي التضحية بها قبل أن تتحول عبئاً على هذه المصالح

وضع نفسه تحت المجهر منذ أن قرر العمل على قلب أنظمة الحكم            " اإلسالم الحركي "مما ال شك فيه أن      
وقراطياً أو بطرق أخرى، ويومها وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع هذه األنظمـة              في العالم العربي ديم   

، إلى أن جاء تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك          "المد اإلسالمي "التي لم تكن لتستسلم بسهولة أمام       
 والذي جعل الواليات المتحدة األميركية رأس حربـة فـي هـذه المواجهـة مـع                 2001 أيلول   11في  

وقدم أيضاً خدمة كبرى ألنظمة الحكم في العالم العربي لتخوض حرباً شرسة مع أصـحاب               " سالمييناإل"
  .بدالً من الممالك والجمهوريات الحزبية والعائلية" اإلمارات اإلسالمية"مشروع إقامة 

يمكـن  بما  " اإلسالم الحركي "مع هذه المواجهة المفتوحة، وخاصة بعد احتالل افغانستان والعراق، دخل           
ـ  وغياب المظلة التي يمكن أن تؤمن      " الهوية السياسية "بعد أن كان يعاني من أزمة       " أزمة وجود "وصفه ب

  .له الحماية في صراع البقاء
لكن هذه التيارات التي كان أداؤها يساعد خصومها على الترويج لفكرة التصاقها باإلرهاب، لم تغير من                

ة الهجوم إلى مرحلة الدفاع عن النفس، وبدأت تدرك متأخرة أن           نمطية مواجهتها برغم انتقالها من مرحل     
ايديولوجيتها المرتكزة على الفكر السلفي، لتكتـشف       " اجتثاث"المطلوب ليس القضاء عليها تنظيمياً، وإنما       

باتت في نظر العالم رديفاً لإلرهاب، وكل ذلك ساهم في ارتباك تلـك التيـارات               " األصولية"بعد حين أن    
 مسارها التراجعي الذي اضطرها للتشرذم والبحث عن سقف سياسي رسمي يؤمن لها البقاء              وفي تعزيز 

وانكفأ بعضها إلى العمـل الـسري وانـشغل         " التدجين"ولو في أحضان األنظمة، فوقع بعضها في كمين         
 حتـى "صفحته، بينما التزمت ثلّة من تلك التيارات بخيار العناد والمواجهـة            " تبييض"البعض اآلخر في    

  ".االستشهاد
كل ذلك ساهم في تهيئة الظروف لإلنقضاض على تلك التيارات، لكن إدارة األميركيين للمواجهـة مـع                 
األصولية اإلسالمية، كانت تترافق دائما مع هاجس الحاجة إلى بديل من الصنف نفسه، ألن القضاء على                

  .هذه األصولية قد يتسبب بخلق أصولية أكثر شراسة
أحد أبـرز   " النموذج التركي "، فكان   "اإلسالم الحركي الجديد  "عمقة ضرورة البحث عن     أنتجت القراءة الم  

أن تجربتهم لم تحمل ضـرراً      " إخوان تركيا "يعرف األميركيون الذين واجهوا في ما مضى        . تلك البدائل 
خوان اإل"هو جزء من منظومة إسالمية عالمية هي حركة         " حزب العدالة والتنمية  "للواليات المتحدة، وأن    

فـي  " الجماعة االسـالمية  "في الساحة الفلسطينية و   " حماس"، حاله كحال تنظيمات أخرى مثل       "المسلمين
  .لبنان



  

  

 
 

  

            26 ص                                    2149:         العدد       19/5/2011 الخميس :التاريخ

كان الرهان في ما مضى على اإلسالم السلفي لمواجهة االتحاد السوفياتي في            .. اتخذ القرار بطي صفحة   
يمكـن التفـاهم   " إسالم آخر"هان على أفغانستان، وأيضاً لغايات أخرى، أما اليوم، فثمة حاجة تقتضي الر    

  .والحوار معه، وخاصة في العنوان المركزي وهو الصراع العربي ـ االسرائيلي
نجح أداء اإلسالميين المعتدلين فارتفعـت      .. جاءت الثورة التونسية ومن بعدها المصرية لتطلق الشرارة       

ن وقـت إقفـال ملـف اإلسـالم         وفي المقابل، برزت سلفيات من هنا وهناك، وبالتالي، حا        .. حظوظهم
.. أسامة بن الدن الذي كان رمز هذا االسالم األصولي الجهـادي      " القاعدة"تمت تصفية زعيم    .. األصولي

اإلسالم "إنه عصر   .. وفتحت صفحة جديدة ما تزال بحاجة إلى وقت لبلورة خطوط الطول والعرض فيها            
في لبنـان قبـل     " الجماعة االسالمية "القول أن   يمكن  . ؟"إسالميو بن الدن  "، فكيف سيتعايش معه     "المعتدل

الثورات العربية، وخصوصا الثورة المصرية ليست كما بعدها، فهي تلقت جرعة معنوية كبيرة جعلتهـا               
في مصر بعـد    " االخوان المسلمين "تتنفس الصعداء من خالل ازالة القيود التي كانت تكبل حركة جماعة            

الى الحياة السياسية المصرية الباب واسعا      " األخوان"فتحت عودة   االطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، و     
ـ                " الجماعـة "أمام حراك نوعي على الصعيد اللبناني بدأت معالمه تظهر منذ وفاة األمين العام السابق لـ

األخوان "الشيخ فيصل مولوي، حيث اغتنمت مناسبة تشييعه للتذكير أنها تشكل امتدادا إستراتيجيا لجماعة              
  .، وأنها من نتاج مدرسة االمام حسن البنا الفكرية"نالمسلمي

الفتة لالنتباه في الجنازة، أعقبتهـا زيـارة خاصـة للمرشـد العـام              " إخوانية"وقد ترجم ذلك بمشاركة     
في مصر الدكتور محمد بديع على رأس وفد من كبار القياديين، أعطـى خاللهـا               " األخوان المسلمين "لـ

" الجماعـة "حول ما يجري في المنطقة لكل الكوادر األساسية فـي           " سلميناألخوان الم "توجيهاته ونظرة   
  .والعاملين في مؤسساتها

التي برز حضورها في مأتم مولوي بالبدالت العسكرية السوداء وفـي سـائر             " قوات الفجر "كما شكلت   
الـساحة  حاضرة لتلعب دورا مـا علـى        " الجماعة االسالمية "النشاطات التي أعقبتها رسالة واضحة بأن       

اللبنانية، وأنها تتمتع بعالقة إستراتيجية مع المقاومة االسالمية بما يخص مواجهة العدو اإلسرائيلي، ليس              
قضية األمة، وأن لبنـان     " الجماعة االسالمية "في لبنان فحسب، بل حتى في داخل فلسطين التي تعتبرها           

  .نحو األراضي المحتلةهو جزء أساسي من هذا الصراع كونه أحد بوابات العالم العربي 
أن ما استجد على صعيد الواقع المصري وخاصة لجهة انتهاء التـضييق            " الجماعة االسالمية "وال تخفي   

يعطيهـا  "، وإطالق حريتهم في التعبير عما تختزنه مدرسة االمام حسن البنـا،             "االخوان المسلمين "على  
، لجهة تحقيق رؤية مشتركة علـى الـساحة         هامشا أكبر في نشر هذه الدعوة على صعيد الواقع اللبناني         

االسالمية بهدف إيجاد أرضية تجمع بينها وبين مكونات المجتمع اللبناني للوصول فـي المـستقبل الـى                 
صياغة جديدة للواقع اللبناني ضمن محيطه العربي، إنطالقا من مشكلة الهويـة اللبنانيـة فـي العـداء                  

تفاق الطائف، قبل أن تعود مـن جديـد بعـد االنقـسام             السرائيل والتي كانت حسمت في شق منها في ا        
  .العامودي الحاد الذي أعقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

تجد نفسها قادرة على لعب دور هام في بلورة موقع لبنان فـي الـصراع               " الجماعة اإلسالمية "لذلك فان   
تـستعد لمواجهـة   " الجماعة"اضحا أن ويبدو و. العربي ـ اإلسرائيلي ككل وفي االنتماء للمحيط العربي 

المتغيرات الناتجة عن الثورات في العالم العربي، انطالقا من إيمانها بأن المسلمين أمة واحـدة وأن مـا                  
يعني أي شعب مسلم، يعني المسلمين في كل بقاع األرض، وهي تؤمن أن ثمة مرحلة جديدة ستـصنعها                  

وعما صنعته األنظمـة التـي      " سايكس بيكو "عمار غداة   الشعوب العربية ستكون مختلفة عما صنعه االست      
  .جثمت على صدور شعوبها عقودا من الزمن من استغالل للسلطة وسرقة الثروات

ـ   " الجماعة االسالمية "وترفض   بل تعتبرها سلمية وناتجة عن حـال       " المسلحة"وصف الثورات العربية ب
نظمة القائمة على شعوبها، وأنها ثورات نابعة من        الظلم والقهر واالستبداد والتسلط الذي كانت تمارسه األ       

قناعات الشعوب، وليست ثورة حزب أو طائفة أو مذهب، لذلك فهي نجحت في مصر وتونس في تحقيق                 
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الحرية والعدالة وفي التأسيس لمرحلة جديدة من الحكم، لكن تدخل المجتمع الدولي الخائف على مصالحة               
ته التحكم بهذه الثورات ليعيد صياغة منظومته من جديد، بدأ يعطـي       من مسيرة التغيير الحاصلة، ومحاول    

  .هذه الثورات طابعا مختلفا من القتل والتهديد بالتقسيم، وما يجري في ليبيا أكبر دليل على ذلك
هـو ثـورة شـعب يريـد        "أن ما يجري في سوريا اليـوم        " الجماعة االسالمية "وفي هذا االطار ترى     

اآلن رغبة حقيقية صادقة من النظام باجرائها، وأن هذا الشعب لم تكن لديـه              إصالحات، ولم يلمس حتى     
رغبة باسقاط النظام، لكن ممارسات هذا النظام لجهة تقديمه خطابات إنشائية وتعامله مـع المتظـاهرين                

األيوبي ويبدي رئـيس    ". بالقمع من قبل أجهزته األمنية دفع بهم الى تصعيد المطالب نحو التغيير الكامل            
عزام األيوبي تفاؤله الكبيـر بـالثورات العربيـة، ويأمـل أن            " الجماعة االسالمية "المكتب السياسي في    

تستجيب األنظمة لتطلعات شعوبها ألن في هذه االستجابة حقنا للدماء وسبيال للحرية، وإال فان اسـتمرار                
  .هذه الثورات وتصاعدها سيكون السمة األساسية للمرحلة المقبلة

غير قادرة على أن تكون جـزءاً مـن        " الشام"وبي أن استمرار االضطرابات في سوريا يجعل        ويؤكد األي 
مكونات الصراع العربي ـ االسرائيلي، متمنيا أن تنجز هذه الثورة بأسرع وقت ممكـن سـواء عبـر     
االصالح الحقيقي الذي يحقق تطلعات وطموحات الشعب، وإما بالتغيير ألن حال المراوحة ليـست فـي                

  ! أحدمصلحة
ملتزمة بالدفاع عن المقاومة وحمايتها، كونها تعتبر نفـسها         " الجماعة االسالمية "ويشدد األيوبي على أن     

التي تتمتع بجهوزية تامة، الفتا االنتباه الى أن العالقة         " قوات الفجر "جزءاً أساسيا من مكوناتها من خالل       
دما نرفع الغطاء عن أي استخدام للسالح فـي         وعن"مع المقاومة هي عالقة إستراتيجية لمواجهة إسرائيل،        

  ".الداخل فهذا من باب حماية هذه المقاومة وتأمين االجماع الوطني عليها
الجماعـة  "ومن هذا المنطلق، يؤكد األيوبي أن عدم االستقرار في سوريا ليس في مـصلحة المقاومـة و                

مـن  " الجماعـة االسـالمية   "د فيه   ويرى أنه حان الوقت الذي يجب أن تستفي       . على حد سواء  " االسالمية
وسطيتها ومن فكرها في الواقع السياسي اللبناني، لكي تلعب دورا جامعا في الساحة االسالمية وضـمن                
الساحة الوطنية لبناء أرضية عمل مشتركة تؤسس لقيام دولة حقيقية بعيدا عن المنطق الفئوي والطـائفي                

  .ني تحت سقف الحرية والعدالةوالمذهبي، وضمن معيار واحد هو المواطن اللبنا
" الجماعـة "ويعتبر األيوبي أن االنحياز لفريق دون آخر في لبنان هو خيار خاسر، الفتا االنتباه الـى أن                  

 آذار،  14 أو   8ستكون اليوم وأكثر من أي وقت مضى خـارج االصـطفافات الـسياسية سـواء فـي                  
  . اللبنانيوستحرص على أن تكون الوعاء الحاضن لجميع مكونات المجتمع

  19/5/2011، السفير، بيروت
  

  دالالت انتفاضة الشتات الفلسطيني .55
  خليل حسين

بنيامين نتنياهو، بوصف ما جرى في ذكرى النكبة، هو تعبير          ” اإلسرائيلي“عندما ينبري رئيس الوزراء     
ـ        ” إسرائيل“عن خلفية النظرة العربية، إلى أن الصراع مع          قٌ، هو صراع وجود ال صراع حدود، هو مح
أنها غير موجودة وتحتـاج إلـى الطـرف         ” اإلسرائيلي “-في وقت أثبتت وقائع مشاريع السالم العربي        

  . اآلخر الذي لم يكن يوماً مستعداً له ” اإلسرائيلي“
فما جرى في ذكرى النكبة يعتبر سابقة عربية وفلسطينية بالتحديد، فاجتياح المئات عبر مجدل شمس في                

واجهات الالفتة في مارون الراس، تحمل دالالت كثيـرة وعميقـة فـي الوجـدان      الجوالن المحتل، والم  
الجماعي لفلسطينيي الشتات، فهم أسهموا للمرة األولى في صناعة االنتفاضة الفلـسطينية الثالثـة مـن                

  . الخارج هذه المرة، وفي ظروف عربية مربكة، لكل منها قرص من هذا التحرك 
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ل ربطاً بواقعة مجدل شمس وما يجري في سوريا، فإن ما سـببه هـذا               وبصرف النظر عما يمكن أن يقا     
أمنياً وسياسياً، يشكل سابقة هي األولى من نوعها منـذ العـام            ” إسرائيل”الحراك الفلسطيني من إحراج ل    

 وكأنها رسالة واضحة على أن ما تشهده الساحات العربية من حراك بذرائع مختلفة، لن يكـون                 1948،
الشعب الفلسطيني الذي يريد العودة أيضاً، وهي بطبيعة الحال رسائل متعددة االتجاهات            بعيداً عن شعار    

  . واألبعاد وكذلك الخلفيات، يمكن أن تستثمر بمجاالت ربما مختلفة عن طبيعة ما هدفت في األساس إليه 
رقة أمنيـاً فـي     مثل هذه الصفعة، فبدت مخت    ” إسرائيل“في المقلب اآلخر، منذ ثالثة وستين عاماً لم تتلق          

الجوالن، ومربكة سياسياً في لبنان، ومضعضة في الداخل الفلسطيني المحتل، وهذا مـا يفـسر خـروج                 
قواتها العسكرية عن طورها غير المعتاد أساساً فعمدت إلى قتل العشرات وجرح المئات من الفلسطينيين،               

 يتيماً في المـستقبل إذا تـوافرت        في داللة واضحة أن ما جرى قد استشعرت به خطراً حقيقياً لن يكون            
  . إرادات عربية داعمة النتفاضة الشتات الفلسطيني 

وإذا كان الحراك الشعبي العربي قد أضاع البوصلة السياسية في غير مكان وبالتحديد بوصـلة العـداء                 
ال مـن   للكيان، فإن الحراك الفلسطيني سيؤسس لشعلة االنتفاضة الثالثة وإن كانت شراراتها من الخارج              

الداخل، وما يمكن أن يعزز ذلك االتجاه المصالحة الفلسطينية وما يمكن أن تتركه على عالقتهـا بـدول                  
وبصرف النظر عن شروط هذا النجاح وارتباطه بهـذه الـدول ومواقفهـا ومـشاكلها               . الطوق العربية   

ر مـن شـأنه تعزيـز    الداخلية والخارجية، فإن حسن تصريفه في الواقع السياسي الفلسطيني والعربي أم       
  . ومشاريعها في األراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها أيضاً ” إسرائيل“الوضع الفلسطيني بمواجهة 

ربما ثمة من يقول، إن كثيراً من الظروف االستثنائية تقاطعت إلطالق هذا الحراك الفلسطيني في غيـر                 
فلسطيني السابقتين، جرتا في أصـعب      موقع من دول الطوق، لكن الصحيح أيضاً، أن انتفاضتي الشعب ال          

الظروف الفلسطينية في الداخل والخارج، وتمكنتا ولو بحدود من انجاز الكثير رغم حـاالت اإلجهـاض                
وبالتالي فإن التعويل على تثبيط الهمم الفلسطينية أمـر ال          . السياسي الذي تعرضت له هاتان االنتفاضتان       

لسطيني ومؤسساته بمختلف تشكيالته ربما يفوق بكثير ما قدمته         يعدو أضغاث أحالم، فما قدمه الشعب الف      
أي حركة تحرر وجدت على مر التاريخ، ويكفي أنها القضية الوحيدة التي ما زالت من مخلفات القـرن                  
الماضي، رغم إيجاد الحلول للكثير من األزمات والصراعات الدولية التي تم توارثها على مـدى عقـود                 

  . خلت 
وم ما جرى في مجدل شمس ومارون الراس، داللة الزمان والمكان، في جغرافيـة وتـاريخ                ما يعنينا الي  

فالمشاركون فيها هم من جيل الشتات الفلسطيني الثالث الذي لـم يـر             . ” اإلسرائيلي “-الصراع العربي   
رجاع فهم ولدوا في دول الطوق وألسباب مختلفة لم يتمكّنوا حتى من ممارسة حقهم في است              . أرضه البتة   

واكتفوا بممارسة حقهم سلماً ال حرباً، ودفعوا دماً كالعادة لكن هذه المرة ليـست بالـضرورة                . أرضهم  
على أراضٍ عربية   ” إسرائيلية“كما أنها المرة األولى التي يتم فيها اجتياح مدني لخطوط عسكرية            . مجاناً  
  . إن بظروف استثنائية ما يعني إسقاط العديد من المحرمات السياسية واألمنية و. محتلة 

وفهمتها قياداتها الـسياسية  ” اإلسرائيليين“كما يعنينا أيضاً، في هذه الواقعة بالذات أن الرسالة وصلت إلى      
واألمنية والعسكرية، أن ربما زمن السالم قد ولّى، في زمن الحراك العربي، وإن تكن بوصلته السياسية                

ها الكثير من المعطيات التي تهدف إلى حرف تلك البوصلة          ليست موجهة إلى فلسطين المحتلة، بل إن في       
اليوم ثمة من يفكر أن خطراً داهماً أتى من المكان الذي تفـاخر             ” إسرائيل“ففي  . عن وجهتها المفترضة    

   .2006في هدوئه على مدى عقود خلت، ومن مكان يعرف أنه لُقن فيها درساً لن ينساه في العام 
ان تُدفع السترجاع األرض والكرامة، وهذه المرة الـشعب الفلـسطيني أراد            في مطلق األحوال، ثمة أثم    

سلماً أو حرباً، فهل ستجتمع الظروف وتتقاطع       ” اإلسرائيلية“العودة ومن أماكن حساسة جداً في الحسابات        
 مرات ُأخر؟ إن واقع المنطقة بظروفها الداخلية والخارجية تشير إلى ذلك وربما بحراك أشد عنفاً وأقسى               

  . آثاراً وتداعيات
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  19/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  اإلسرائيلية إلى أين؟/العالقات األميركية .56
  صبحي غندور

فإسرائيل . كان مفهوماً في حقبة الحرب الباردة هذا االنسجام الكامل بين المصالح األميركية واإلسرائيلية            
يركي في منطقة مجاورة لالتحاد الـسوفييتي       كانت بالنسبة للواليات المتحدة األميركية صماماً لألمان األم       

وكانت إسرائيل تجسد، في تلك الحقبة من الـصراع         . السابق وألوروبا وفيها أهم مصادر الطاقة العالمية      
بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي، دور المخفر العسكري األمامي الذي يحمي المصالح األميركية،             

تلزم من أعمال عسكرية قذرة تهدف إلى ضبط المنطقـة فـي إطـار              ويقوم بالنيابة عن واشنطن بما يس     
  .المصالح األميركية ومنع تسرب النفوذ السوفييتي إليها

وكان هذا المفهوم األميركي لدور إسرائيل منسجماً مع مصالح الحركة الصهيونية العالمية، ومع مشاريع              
التي (عبد الناصر   / في إضعاف مصر   1967إسرائيل ومخططاتها الذاتية، تماماً كما حدث في حرب عام          

السادات إلى المعسكر السياسي األميركي بعد توقيع       /، ومن ثم اندفاع مصر    )كانت حليفةً لالتحاد السوفييتي   
  .معاهدة كامب ديفيد

أيضاً، كان إلسرائيل بالمفهوم األميركي نفسه دور كبير في إضعاف النفوذ السوفييتي في منطقة المشرق               
 من دور مباشر وغير مباشر في إشعال الحرب اللبنانية التـي            1975الل ما قامت به عام      العربي من خ  

  .انغمست فيها جهات عربية عديدة كانت على عالقة جيدة مع االتحاد السوفييتي
إال أن انهيار المعسكر الشيوعي بنهاية عقد الثمانينات أوجد مبررات عديدة إلعـادة النظـر بـالمفهوم                 

وقد عبر عن ذلك بشكل واضح وزير الخارجية األميركي األسبق جـيمس            . ر اإلسرائيلي األميركي للدو 
بيكر في عهد الرئيس بوش األب، في أكثر من لحظة خالف مع الحكومة اإلسرائيلية، كان أهمها الخالف                 
على موضوع المستوطنات مع حكومة شامير وتجميد واشنطن لضمانات القروض المالية، ثـم تحـدي               

  .حول الموضوع نفسه" اللوبي اإلسرائيلي"س بوش األب علناً لضغوطات جماعات الرئي
ولم تكن المتغيرات الدولية التي أحدثها سقوط المعسكر الشيوعي وحدها فقط وراء إعادة النظر بالمفهوم               
األميركي للدور اإلسرائيلي، بل إن غزو صدام حسين لدولة الكويت وما نتج عنه من حـشود عـسكرية                  

يركية في منطقة الخليج، كان دليالً آخر أيضاً على عدم الحاجة األميركية للدور العسكري اإلسـرائيلي                أم
  ".الفيتو السوفييتي"بالشكل الذي كان عليه فترة 

واستطاعت إدارة بوش األب في تلك الحقبة الزمنية أن تجمع ما بين وجود أميركا العسكري والقوي في                 
ولقد رافق  . ية مع أطراف عربية فاعلة لم تكن على وفاق أصالً مع واشنطن           المنطقة وبين عالقات إيجاب   

هذه الحقبة مؤتمر مدريد للسالم، الذي أرادتـه واشـنطن آنـذاك أن يكـون بدايـةً إلنهـاء الـصراع                     
  .اإلسرائيلي على ضوء المتغيرات الدولية الجديدة وميزان القوى الجديد في المنطقة/العربي

اإلسرائيلية وفي رؤية منطقة الشرق األوسط، لـم يـؤت ثمـاره       /العالقات األميركية لكن هذا التوجه في     
 لكلينتون على رأس إدارة ديمقراطية كانت أولوياتها التعامـل مـع            1992بسبب اختيار األميركيين عام     

أوضاع اقتصادية واجتماعية داخلية، دون أن يكون لديها رؤية استراتيجية شاملة لعالم ما بعـد سـقوط                 
  .االتحاد السوفييتي

الخطـر  "وجاءت حقبة التسعينات لتكون مزيجاً من طروحات نظرية في الغرب وإسرائيل تتحدث عـن               
القادم من الشرق، ومن ممارسات عملية من جماعات تحمل شعارات إسالمية وأسـماء             " اإلسالمي الجديد 

كان، بدأت مـع محاولـة تفجيـر    عربية، وتقود عمليات عنف مسلّحة ضد مواقع أميركية في أكثر من م   
 ولم تنته في تفجير الطائرات المدنية األميركية في واشنطن          1993مركز التجارة العالمي بنيويورك عام      

  .2001ونيويورك عام 
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، طرح إسرائيلي مركّز على أهمية دور إسرائيل بالنسبة         "الممارسات"و" النظريات"ورافق هذا المزيج من     
  ".لحرب على اإلرهاب القادم من الشرقا"ألميركا والغرب في 

لتبدأ ) ومن كان فيها من المحافظين الجدد الداعمين لنهج التطرف اإلسرائيلي         (ثم جاءت إدارة بوش االبن      
حروباً قائمة على رؤيتها االستراتيجية للشرق األوسط والعالم اإلسالمي مـن منطلـق مفهـوم العالقـة                 

  .المتجددة والقوية مع إسرائيل
 باراك أوباما، لم تأخذ طبعاً بنهج إدارة بوش في الشرق األوسط، بل حاولت أن تعود في سياسـتها                   إدارة

بالمنطقة إلى النهج الذي كانت عليه اإلدارة األميركية في فترتي بوش األب وبيل كلينتون مـن تـشجيع                  
شرة خطـوات   على تسويات سياسية، وطبعاً مع ضغوط تمارسها واشنطن على عدة أطراف عربية لمبا            

  .التطبيع مع إسرائيل دون انتظار لمصير المفاوضات
لكن االختالف الحالي الحاصل بين واشنطن وتل أبيب، ومنذ مجئ إدارة أوباوما، ليس حول الموقف من                

  .الملف الفلسطيني فقط، بل هو اختالفٌ في الرؤى حول السياسة المتعلّقة بالشرق األوسط عموماً
ألميركيين بإدارة جديدة تتّصف باالعتدال وترفض االستمرار في نهـج الحـروب            فبينما جاءت غالبية ا   

العسكرية وتدعو خصوم أميركا لحّل األزمات عن طريق التفاوض، جاءت غالبية اإلسرائيليين بحكومـة              
يمينية متطرفة ال تقبل بحّل الدولتين وال يعترف بعضها باالتفاقات السابقة مع الفلسطينيين، وهي حكومة               
أرادت التصادم العسكري مع إيران واالستمرار في الحروب على حركات المقاومة بفلسطين ولبنان، وال              
تريد أصالً الدخول في تسوية شاملة أو في اعتماد المبادرة العربية كخطّة للسالم، أو حتـى فـي الحـد                    

مـن القـدس    األدنى تجميد اإلستيطان في األراضي المحتلة فكيف باالنسحاب مـن هـذه األراضـي و              
  !.الشرقية؟

لذلك، ماطلت وستماطل حكومة نتنياهو كثيراً قبل أن تسلّم باألمر الوقع األميركي الجديد المـدعوم مـن                 
فمشكلة حكومة نتنياهو هي أنّها     . كافّة األعضاء الدائمين في مجلس األمن ومن الرأي العام العالمي بأسره          

 لما تريد تحقيقه في منطقة الـشرق األوسـط ككـل،            تتعامل اآلن مع إدارة أميركية تحمل رؤية واضحة       
فعلـى  . كما كان الحال مع اإلدارة الـسابقة      " الشريك"ال  " المنفّذ"ودور إسرائيل في هذه الرؤية هو دور        

القبول بمبدأ حل الدولتين والمشاركة ربما في مؤتمر دولي سترعاه اللجنة الرباعية، وقـد              " تنفيذ"إسرائيل  
ألرجح خالل هذا العام، ويستهدف إطالق المفاوضات لتحقيق تسوية شاملة على           يكون في موسكو على ا    

  . كّل الجبهات
طبعاً، حتّى لو تجاوبت إسرائيل اآلن مع الرغبات األميركية والدولية، فإن ما قد يحصل هو العودة إلـى                  

  .األهدافالمماطلة في تنفيذ التعهدات والغرق في التفاصيل بحيث يتم مع مرور الزمن تعطيل 
وبغض النظر عن شخص الحاكم في      (اإلسرائيلي  /لقد كانت السياسة األميركية سابقاً تجاه الصراع العربي       

أسيرة مفاهيم الحرب الباردة التي كان إلسرائيل خاللها دور بـارز فـي تحقيـق المـصالح                 ) واشنطن
عالمين اإلسالمي والعربي،   اليوم، إسرائيل هي عبء كبير على أميركا وعلى مصالحها في ال          . األميركية

فلم تعد إسرائيل وشواطئها فقط هي المتاح األساس للتسهيالت العسكرية األميركية في الـشرق األوسـط       
، ولم تعد إسـرائيل مـصدر أمـنٍ وحمايـة للمـصالح             )كما كانت في حقبة طويلة في الحرب الباردة       (

سبب في تهديد مصالح واشـنطن فـي بقعـة          األميركية، بل إن تلك العالقة الخاصة معها أضحت هي ال         
جغرافية تمتد من المحيط األطلسي إلى المحيط الهندي، ويعيش عليها مئات الماليين من العرب وغيـر                
العرب، وترتبط ثروات هؤالء أصالً، بل وسائر خيراتهم االقتصادية، ارتباطاً شديداً بالشركات والمصالح             

  .األميركية
  19/5/2011، المستقبل العربي

  
  الذهاب إلى المواجهة: نتنياهو .57
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  الوف بن
تُبين خطبة رئيس الحكومة السياسية أول أمس استنتاجا واضحا وهو أن بنيامين نتنياهو يستعد لمواجهـة                

أراد نتنياهو عشية خروجه الى الواليات المتحدة أن يجند الرأي العـام وأن يحـرز وحـدة         . الفلسطينيين
طن الى الحفاظ على التأييد االميركي السـرائيل اسـتعدادا لالنتفاضـة            وترمي رحلته الى واشن   . داخلية
  .الثالثة

وتسعى ايـران وحليفاهـا     . فالشرق االوسط تزعزعه عاصفة عدم استقرار     . تقويم نتنياهو للوضع كئيب   
.  الى القضاء على اسرائيل والـشعب اليهـودي        –كما يقول نتنياهو    " الطغاة الجدد  "–حزب اهللا وحماس    

سرائيل شريك فلسطيني في التفاوض والتسوية السلمية، ولن يكون لها شريك كهذا فـي الـسنين        وليس ال 
  .القريبة ايضا

تحدث نتنياهو في الفقرة الرئيسة من خطبته عن البنت الفلسطينية في مظاهرة يوم النكبة في بلعين التـي                  
لم يكن ذاك مفتاحا لبيـوتهم      . ايدرك كل فلسطيني أي مفتاح يتحدث عنه هن       . "أمسكت مفتاحا كبيرا بيدها   

الرسـالة  ". في بلعين أو في نابلس أو في رام اهللا، بل كان مفتاح بيوتنا في يافا وعكا وحيفـا والرملـة                   
. يريدون طردنا من هنا واقامة فلسطين على أنقاض اسرائيل        " هم"فـ  . واضحة هي أننا نحارب عن بيتنا     

  .فاآلن هو الوقت للتحصن ومناضلتهم
فبدل مظاهرات عنيفة في المناطق     . نكبة هذا االسبوع طوق الفلسطينيون اسرائيل طوقا اعالميا       في يوم ال  

هذه هي  . خرجوا من مخيمات الالجئين في سورية ولبنان وغزة الى أسوار الحدود في الشمال والجنوب             
ءوا لطلـب  الرواية التي يريدون أن يهبوها للرأي العام في الغرب وهي انهم متظاهرون غير مسلحين جا          

ال ارهاب وال منتحرين محرضين بل احتجاجا غير عنيف علـى االضـطهاد   . العدل وتحقيق حق العودة   
  .مثل المهاتما غاندي والمتظاهرين في ميدان التحرير. واالذالل

". ارض اسـرائيل  "الشبه الملح بالتاريخ الصهيوني هو سفن المهربين الذين كسروا الحكم البريطاني في             
لكـنهم لـم    . فقد أعاقوا أكثر السفن في عرض البحـر       . لبريطانيون في مجابهة تهريب المهاجرين    نجح ا 

ينجحوا في مجابهة تفوق الوعي لشعب مضروب قُتل ثلث أبنائه في المحرقة ويريد الباقون العودة الـى                 
آبائهم مـع   فهم يسيرون الى ارض     : يريد الفلسطينيون اآلن فعل الشيء نفسه باسرائيل      . وطنهم التاريخي 

  .أعالم وأناشيد وطنية ويطردهم العدو الصهيوني باطالق النار نحو جحيم بشار االسد
، التـي   "نيويـورك تـايمز   "عزز الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الرواية بمقالته أمس في صحيفة            

هم تجاهل رفضهم قبول قرار التقـسيم ومحـاربت        (1948انحصرت في طرد الفلسطينيين عن بيوتهم في        
كتب عباس ان اعترافا دوليا بفلسطين وقبولها لالمم المتحدة سيكونان تعويضا عن            ). االستيطان اليهودي 

مظالم الماضي ويمنحان الفلسطينيين وسائل دبلوماسية وقانونية لالستمرار في نضالهم البعـاد اسـرائيل              
  .عن المناطق

س وحماس لن تكون شريكا في السالم وبهذا        أعلن نتنياهو أول أمس ان حكومة المصالحة الفلسطينية لعبا        
. وكي ال يتهم بالرفض أشار في خطبته اشارتين الى مرونة في المستقبل           . وضع حدا الحتماالت التفاوض   

الـى  " غور االردن "فقد جرت مضاءلة طلبه وجود الجيش االسرائيلي على حدود فلسطين الخارجية من             
وأصر نتنياهو ايضا على الحفاظ على كتل االسـتيطان         . اراكبمشورة وزير الدفاع ايهود ب    " نهر االردن "

ليس هذا موقفا جديدا؛ فقـد وزن       . وأشار ضمنا الى أن ما هو خارج الكتل االستيطانية مفتوح للمساومة          
منذ ذلك الحين زار معاليـه ادومـيم        . إدخاله في خطبة بار ايالن قبل سنتين وقرر أن ذلك سابق ألوانه           

وصرح بأن تبقى الى األبد في يد اسرائيل، لكنه لم يقل كالما مـشابها علـى                واريئيل وغوش عصيون    
  .كريات أربع أو ايتمار

فقد طُلب الـى نتنيـاهو ان       . كالم نتنياهو جيد عند محبي التنويع واالجترار لكنه بال معنى على االرض           
ـ                رمـى  . رف واحـد  يدفع شيئا ما عن الوعد االميركي ان تنشأ فلسطين بالتفاوض فقط ال باجراء من ط
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سيـسهل علـى الجمهـور      . بعظمتين جافتين، وغدا سيحصل على مقابل ذلك من الرئيس باراك اوباما          
مقابـل  " النزول عن أجزاء مـن الـوطن      "االسرائيلي ايضا ان يؤيد الحكومة اذا اقتنع بأنها مستعدة لـ           

بهة التي أخـذت تقتـرب مـع    في يوم االحد هذا االسبوع تبشيرا بالمجا   " انتفاضة األسوار "كانت  . السالم
. يريد نتنياهو أن يبلغ الى هناك مستعدا والجمهور من ورائـه واالميركيـون الـى جانبـه         . الفلسطينيين

  .ستنحصر عروضه في واشنطن في هذا الشيء
  18/5/20، "هآرتس"

  19/5/2011، األيام، رام اهللا
  
  

  رسالة الى رئيس الوزراء ماذا نعم، ماذا ال .58
  جلعاد شارون

  :نعمماذا 
النزاع االقليمي بين دولتين افضل     . دولة فلسطينية ليست بالضرورة مصيبة لنا، المشكلة هي حدودها        . 1 

  .القمع/االحتالل، الحرية/لنا باضعاف من مسائل ذات طابع أخالقي مثل التحرير
جدا مـن    اقامة دولة فلسطينية على جزء من االرض دون حدود دائم في هذه االثناء، سينزل عنا الكثير                 

السرائيل ايـضا ال    . الضغط الدولي وحتى فقط موافقتنا على ذلك ستؤدي هي ايضا الى تخفيف الضغط            
 مليون اسرائيلي يـسافرون كـل سـنة         2.5اكثر من   . تزال ال توجد حدود دائمة، ولم يحصل أي شيء        

لفلسطينيين أيضا  ولن تقع أي مصيبة حتى لو لم يكن ل        . الجازة في الخارج، المقاهي مليئة حتى آخر مكان       
  .في هذه االثناء حدود دائمة

خذوا لكم بيت حنينا، شعفاط، مخيم شعفاط لالجئين، جبـل المكبـر،            . تسليم القرى في محيط القدس    . 2
هذه ليست القدس، هذه قرى بتداخل من الغباء والغرور ضمت بعد حرب االيـام              . صور باهر وام طوبا   

  . الستة الى المدينة
فليفعل بهـا الفلـسطينيون مـا       . ئا غير االرهاب، مثل العمليات التي انطلقت من هناك        انها ال تعطينا شي   

  .يشاءون
  :ماذا ال

نحن ال يمكننـا ان     . عشرات السنين قبل االيام الستة هوجمنا دون استفزاز من جانبنا         . 67ال لحدود   . 1
نفعل ذلك، كما جاء في كتـاب       نسمح النفسنا بالعودة الى هذه الحدود، كما أنه ال يوجد ما يدعونا الى ان               

  . 2004بوش الرئيل شارون في نيسان 
. وبالنسبة لتبادل االراضي، فمحظور باي حال تقريب غزة أكثر من ناحل عوز، كيسوفيم او نير عـوز                

كل الحزانى في يوم االستقالل الذين يـسكنون علـى طـول الخـط              . ينبغي عمل ذلك بمنطق ديمغرافي    
  .  الدولة الفلسطينيةاالخضر يضمون بمنازلهم الى

اذا تحدثوا معك عن العدالة وعن تقسيم نزيه لالرض من حيث عدد النسبة المئوية لكل طرف، ذكـرهم                  
 سـبق أن    1922بانه فضال عن حقيقة أنهم رفضوا كل اقتراحات التقسيم وهاجموا اسرائيل البادتها، في              

االرض شـرقي نهـر     . سـرائيل الغربيـة   قسمت بالد اسرائيل االنتدابية بين شرقي نهر االردن وبالد ا         
كما ذكر الجميع ايضا بانه عندما تـسقط        . االردن، التي سلمت للعرب، ضعف حجم االرض التي غربه        

  . الدكتاتورية الحالية في االردن، سيكون للفلسطينيين دولة جد هائلة، حتى العراق
دية لليهود ودولة فلسطينية للفلسطينيين     اذا كان مبدأ دولة يهو    . ال لالجئين وانسالهم الى داخل اسرائيل     . 2

مقبوال، فلماذا يدخل حتى ولو فلسطيني واحد الى اسرائيل؟ واذا كان المبدأ غير مقبول، فهذا دليل واضح                 
  . على أن ما يهم الفلسطينيون هم خرائب اسرائيل وليس بالذات مبانيهم
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ل مرة منذ مئات السنين، توجد حقا حرية لكـل          بعد االيام الستة، الو   . ال لتسليم الحرم والبلدة القديمة    . 3
على مدى فترات طويلة منع اليهود حتى من الدخول الى البلدة القديمة، وهـم كـانوا                . االديان في القدس  

وضع المقاعـد كـان     . بالطبع كان محظورا على اليهود ان يصلوا في المبكى        . يرونها من جبل الزيتون   
  . 1929الذريعة الندالع احداث العام 

لم تكن لنا عاصمة اخرى، وهي      .  االف سنة  3القدس هي عاصمتنا    . هذه االيام مرت ولن تعود بعد اليوم      
الصهيونية جاءت الى العالم بسبب صهيون، وليس بسبب الشارع المبلط          . لم تكن عاصمة الي شعب آخر     

  . وال بسبب ريشون، تل أبيب او نتانيا
، عندما  47في  . ضا كانت االف عمليات االرهاب ضد اسرائيل       اي 67تذكر، النزاع ليس حقا اقليميا، فقبل       

الحقيقة هي أنهم ببساطة لم يقبلونـا       . رفض العرب مشروع التقسيم، لم يكن هناك الجيء فلسطيني واحد         
كما أن هذا هو السبب الذي يجعلنا ال نظهر في الخرائط، حتى في مصر واالردن، الدولتين اللتـين                  . هنا

  . يوجد لنا معهما سالم
ما ال يظهر في    . الرسالة صريحة، كون هذا هو السبيل الوحيد للتأكد من ان رئيس الوزراء سيقرأها حقا             

  . ولكن لعله أهم، وأكثر تأثيرا، ان تقرأها السيدة. وسائل االعالم ال يهمه
  18/5/2011يديعوت 
 18/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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