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   المستقلة الفلسطينية بالدولةيأتي في األمم المتحدة لن "ائيلإسر"عزل : باراك أوباما .1
فصال جديدا فـي    «أن هناك   » لحظة فرصة «قال أوباما في خطاب حمل عنوان       :  جويس كرم  -واشنطن  

تم تنحي قائـدين    ... طوال ستة أشهر شهدنا تغييراً محوريا في الشرق األوسط        ... الديبلوماسية األميركية 
 نحن نعرف أن مستقبلنا مرتبط بالمنطقة، بقـوى االقتـصاد واألمـن والتـاريخ               ...وآخرون قد يلحقوا  

  . »واألمن
لعقود كانت مصالحنا مرتكزة على محاربة االرهاب، ومنع االنتشار النووي، والـدفع            «ورأى أوباما أنه    

 بعملية السالم، وضمان أمن المنطقة، وحماية أمن إسرائيل، وسنستكملها على أال تكـون علـى حـساب                
ان استراتيجية مبنية فقط على هذه المبادئ لن تكفي، وسيكون هناك نوع من عدم الثقة               «، مضيفا   »الشعب

الشعوب التـي أطلقـت هـذه الحركـات         ... الفشل في التغيير سيزيد من الفجوة     «: وقال. »بين الشعبين 
الحنا القصيرة  أنه ستكون هناك أوقات حين ستتضارب مص      «وأشار الى   . »والشعوب التي ستقرر نتيجتها   

  .، لكنه شدد على دعم تطلعات الشعوب»المدى، مع ما يجري
لعقـود  «: أما في عملية السالم، فشكل الخطاب مفاجأة لتضمنه تفاصيل عن تصور واشنطن للحل، وقال             

، مضيفا ان ادارته حاولت في السنتين الماضيتين        »ألقى النزاع بين العرب وإسرائيل بظالله على المنطقة       
ان األنشطة االستيطانية مستمرة، والفلسطينيون تركوا المحادثات،       ... انما لم نلق التوقعات   «لنزاع  انهاء ا 

في وقت تحاول الشعوب تخطي أعباء الماضي، الدفع نحو         «: وتابع. »والعالم ينظر وال يرى اال الجمود     
  .»السالم الدائم هو أكثر استعجاال من أي وقت مضى

ان الجهود لنزع الشرعية عن إسرائيل سـتنتهي بالفـشل، والخطـوات            «قال  وبالنسبة الى الفلسطينيين،    
والقيادة الفلسطينية  ...  سبتمبر لن تأت بالدولة المستقلة     /رمزية لعزل إسرائيل في األمم المتحدة في أيلول       

ان الفلسطينيين لـن    . لن تحقق السالم واالزدهار في حال أصرت حماس على مسار االرهاب والرفض           
  .»بدا استقاللهم بإنكار حق إسرائيل في الوجوديحققوا أ

الوضع القائم ال يمكن االسـتمرار بـه،        «وبالنسبة الى إسرائيل، قال بعد تأكيد التزام واشنطن أمنها، ان           
وتطرق الى التحدي الديموغرافي أمام إسرائيل،      . »وعلى إسرائيل أن تتحرك بشجاعة للدفع بالسالم الدائم       

حلم دولة يهودية وديموقراطيـة     «وتابع أن   . » من الفلسطينيين يعيش غرب األردن     الكثير«مشيراً الى أن    
  .»ال يمكن تحقيقه عبر االحتالل الدائم

ان أسس المفاوضات يجب أن تكـون       «وأعلن أوباما تصور واشنطن للحل وألرضية المفاوضات، وقال         
ضات أن تـأتي بـدولتين وبحـدود        على المفاو ... دولتين، فلسطين قابلة للحياة، وإسرائيل آمنة     : واضحة

أمـا  . »مع إسرائيل واألردن ومصر وحدود دائمة إلسرائيل مع فلـسطين         ) غير موقتة (فلسطينية دائمة   
...  مع اتفاقات متبادلة لألراضي    1967تستند الى خطوط    «بالنسبة الى الحدود، فقال أوباما انها يجب أن         

  .»متعاضدة وذات سيادةوللفلسطينين الحق بحكم أنفسهم والوصول الى دولة 
لمنع االرهاب ووقف تسريب السالح وضـمان أمـن         «وفي الشق األمني، قال انه يجب وضع اجراءات         

الحدود بفاعلية، وأن االنسحاب اإلسرائيلي على مراحل يجب تنسيقه لتولي قـوات األمـن الفلـسطينية                
تـوفر أساسـا    «أن هـذه المبـادئ      وأكد  . »ويجب االتفاق على المدى الزمني هذا االنتقال      ... المسؤولية
على الفلسطينيين معرفة الحدود الجغرافية لدولتهم، وعلى اإلسرائيليين معرفـة أن أمـنهم             : للمفاوضات

انمـا  ... مستقبل القدس ومصير الالجئـين    «وتابع أن قضيتين تبقيان عالقتين، وهما       . »سيكون مضمونا 
كل عادل ويحترم حقوق وطموحات اإلسـرائيليين       يجب التحرك قدما في ملفي الحدود واألمن ولحلهما بش        

  .»والفلسطينيين
» حمـاس «وقال ان العودة الى طاولة المفاوضات لن يكون سهال، خصوصا في ضوء المصالحة بـين                

أسئلة جدية ومشروعة إلسرائيل عن كيفية التفاوض مع طرف ال يعترف بحقك في             «، ما يطرح    »فتح«و
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شهر المقلبة على القيادة الفلسطينية أن تعطي اجابات واضـحة وذات           في األسابيع واأل  «: وقال. »الوجود
  .»صدقية عن هذا السؤال

  20/5/2011، الحياة، لندن
  

   حماس بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومةإقناععباس يعتزم محاولة : يالقدس العرب .2
 الرئيس الفلسطيني الخميس بأن' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ : وليد عوض-رام اهللا 

 سالم فياض رئاسة حكومة .محمود عباس يعتزم محاولة اقناع حركة حماس بضرورة ان يتولى د
وحسب المصادر التي رفضت  .التوافق الوطني المنتظرة وفق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

 اقناع رئيس المكتب الكشف عن اسمها كونها غير مخولة بالتعاطي مع وسائل االعالم فان عباس ينوي
السياسي لحماس خالد مشعل بالدكتور فياض رئيسا للحكومة القادمة حتى يواصل بناء مؤسسات الدولة 

  .التي شرع بتنفيذها ضمن خطة حكومية متواصلة منذ حوالي عامين
 20/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  د ترد على خطاب أوباما ببناء استيطاني جدي"إسرائيل": أبو ردينة .3

، القرار 19/5  اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء يوم الخميس:رام اهللا
 وحدة استيطانية جديدة، بأنه الرد الفوري على خطاب الرئيس األميركي باراك 1500اإلسرائيلي ببناء 

 مسؤولية التدهور هذا عمل مدان وعلى اإلدارة األميركية تحميل إسرائيل' :وقال أبو ردينة .أوباما
، مكررا أنه 'إننا نقدر جهود الرئيس أوباما إلحياء العملية السلمية' :وأضاف .'الجاري على عملية السالم

سيكون هناك رد رسمي فلسطيني على خطاب أوباما بعد اجتماع القيادة الفلسطينية والتشاور مع األشقاء 
  .العرب

 19/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يقرر دعوة القيادة الفلسطينية الجتماع طارئ لبحث خطاب أوباماعباس .4
 قرر الرئيس محمود عباس دعوة القيادة الفلسطينية الجتماع طارئ بأسرع وقت ممكن، :رام اهللا 

وقال عضو اللجنة التنفيذية  .والتشاور مع األشقاء العرب لبحث خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما
منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة برام اهللا مساء يوم ل

، إن الرئيس عباس يؤكد التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ كل ما ترتب عليها من التزامات 19/5 الخميس
  .حسب االتفاقيات الدولية، خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية

 19/5/2011، )وفا(الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وك
  

   أن المصالحة الفلسطينية شأن داخليويؤكد من أبناء الجوالن  يستقبل وفداًعباس .5
، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، وفدا 19/5 استقبل الرئيس محمود عباس، ظهر يوم الخميس: رام اهللا

 إلى أهمية المصالحة الوطنية باعتبارها األساس لوحدة عباسر من أبناء الجوالن السوري المحتل، وأشا
  .الشعب الفلسطيني رغم كل العراقيل التي توضع أمامها

وشدد على أن المصالحة الفلسطينية شأن داخلي، ال عالقة ألي طرف خارجي بها، وهي استحقاق 
  .ل الشعب الفلسطينيفلسطيني لمواجهة المستجدات القادمة، والتي ستشكل نقطة فارقة في مستقب

وجدد التأكيد على وجوب إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليعيش الشعب الفلسطيني مع 
جيرانه بسالم واستقرار، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني سيذهب إلى األمم المتحدة من أجل الحصول على 

اوضات، في حال وقف االستيطان وتحديد مرجعية نحن مستعدون للعودة إلى المف'وقال  .دولته المستقلة
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 -واضحة لعملية السالم، لنحافظ على األمل في الوصول إلى السالم الشامل لحل الصراع الفلسطيني
  .وأشاد بمواقف أبناء الجوالن المعروفين بمواقفهم المشرفة والمؤيدة لألمة العربية وحقوقها .'اإلسرائيلي

 19/5/2011، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال
  

  "تحدياً سافراً إلرادة المجتمع الدولي "القدسبعن مشروع استيطاني جديد  اإلعالن  تعدعشراوي .6
" إسرائيل"قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار : رام اهللا
تحدياً سافراً إلرادة المجتمع الدولي «ل عن مشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية يشكإعالن 

المطاِلب بوقف االستيطان، وداللة على الغطرسة اإلسرائيلية الفجة، وتنكرها لقواعد القانون الدولي 
يكرس عزلة إسرائيل الدولية ويصنّفها كدولة «وأضافت ان هذا التحدي . »وقرارات الشرعية الدولية

كان على نتانياهو االستفادة من «:  وهي من سكان القدسوأوضحت عشراوي، .»خارجة عن القانون
الظروف الراهنة، ومن مجمل التغيرات في العالم العربي واستغالل فرصة السالم التي قد ال تتكرر في 

 سبتمبر المقبل /وتابعت أن الجانب الفلسطيني مصر على التوجه لألمم المتحدة في أيلول .»المستقبل
لدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حق للحصول على االعتراف ا

وأكدت رفض منظمة التحرير الكامل لخطة يعتزم . »فلسطيني، سياسي وقانوني وإنساني وأخالقي
نتنياهو طرحها أمام الكونغرس، معتبرة ان هذه الخطة، التي نشرت وسائل االعالم اإلسرائيلية بعضاً 

  .يالً على فرص الحل السياسيمنها، تشكِّل تحا
  20/5/2011الحياة، لندن، 

  
  تسهيل عملية السفرب مصرية عن قرار إغالق معبر رفح بعد وعود تعدل هنيةحكومة  .7

 قررت العدول عـن قرارهـا القاضـي         أنهاأعلنت الحكومة في قطاع غزة أمس        : أشرف الهور  -غزة
 بسبب رفضها لسياسة العمل على الجانـب        بإغالق معبر رفح البري الفاصل بين جنوب القطاع ومصر،        

وقال المقدم سالمة بركة مدير شرطة       . بتحسين ظروف العمل   المصري من المعبر، بعد أن تلقت وعوداً      
المعابر في تصريح صحافي أنه تقرر إلغاء قرار إغالق معبر رفح البري بعـد وعـود مـن الجانـب                    

كومة بغزة تلقت وعودا من الجانب المـصري   المصري بتحسين ظروف العمل على المعبر، وأكد أن الح        
  .بإدخال تحسينات وتسهيالت للمسافرين

 20/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  2020اإلجراءات التهويدية الحالية تأتي ضمن تطبيق الخطة اإلسرائيلية لعام : قريع .8
، فـي تـصريح     اعتبر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير أحمد قريع          : وليد عوض  -رام اهللا   

 لتهويد القدس   2020صحافي، إن اإلجراءات التهويدية الحالية تأتي ضمن تطبيق الخطة اإلسرائيلية لعام            
 القاضية باستكمال االستيالء على األرض وتقليص وتفريغ التواجد         2030وأسرلتها، وكذلك لتنفيذ خطتها     

  .محتلةالفلسطيني وزيادة التواجد االستيطاني االستعماري في القدس ال
 بكافة أجهزتهـا ضـد      "إسرائيل"وأكد قريع، أن اإلجراءات اإلسرائيلية هذه تشكل حربا ميدانية تتقودها           

المواطنين المقدسيين أينما تواجدوا عبر االستيالء على األراضي المفتوحة واستغالل المناطق الخـضراء             
  .إلقامة المستوطنات عليها وتوسيع المستوطنات المقامة

 20/5/2011ي، لندن، القدس العرب
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  تأسيس مجلس وطني للديمقراطية مرجعيته منظمة التحرير .9
المجلس الوطني الفلسطيني "يعمل عدد من الناشطين الفلسطينيين في قطاع غزة على تأسيس  :عمان

الهيئة التمثيلية العليا التي تمثل الشعب الفلسطيني للدفاع عن "، ليكون "للديمقراطية وحقوق اإلنسان
يمقراطية وحقوق اإلنسان لكافة أبناء الشعب والمقيمين داخل فلسطين وخارجها من دون تمييز، بما الد

، "يتفق مع القانون والنظام والدستور، بهدف إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق مواطنيها
  .وفقا للمادة األولى في النظام األساسي لهذا المجلس

من النظام "، يقول النظام، إنها مستمدة، وكذلك مرجعية مؤسساته الرسمية، وفيما يتعلق بمرجعيته
األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدالة القانون والقضاء الفلسطيني مجتهدا على أن يكون أحد 

  ".مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
  20/5/2011الشرق، الدوحة، 

  
  از لالحتالل  وانحيخطاب أوباما فاشل سياسيا: حماس .10

  سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة. أن دغزةمن  19/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
حماس وصف خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما بالفاشل سياسيا، مؤكًدا بأن األمة ليست بحاجة 

ه لمجرد التنديد لدروس أوباما حول الديمقراطية في ظل دعمه المطلق للجرائم الصهيونية ورفض
  .باالحتالل

إن خطاب أوباما جاء خالًيا من المضمون ومجرد تكرار لشعارات : وقال أبو زهري في تصريح صحفي
  .ال معني لها، والرد عليه  فلسطينيا يكون بالتسريع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة

فلسطينية، معتبًرا ذلك تدخالً في الشأن وشدد أبو زهري على رفض حماس النتقاد أوباما للمصالحة ال
وأكد  .الفلسطيني الداخلي، ومتناقًضا مع مبادئ الحرية والديمقراطية التي يتحدث بها الرئيس األمريكي

  .مجدًدا على أن حركته  لن تعترف بالكيان الصهيوني بأي حال من األحوال
إسماعيل رضوان القيادي في ن من غزة، نقال عن وكاالت، أ 20/5/2011الشرق، الدوحة، وذكرت 

نحن ال نؤمن بهذه النظرة األمريكية المنحازة للكيان الصهيوني والمتنكرة للحقوق "حماس قال 
يبدو أن الدافع لخطاب أوباما هو تخوفه من الثورات الشعبية للعودة في ذكرى "، وأضاف "الفلسطينية

  ".دولة االحتالل أن تواجههالنكبة وأن هناك خطرا قادما يتهدد إسرائيل ولن تستطيع 
، قال لحماسعزت الرشق، عضو المكتب السياسي من دمشق، أن  19/5/2011قدس برس، وجاء في 

يؤكد بوضوح استمرار "إن خطاب الرئيس باراك أوباما " قدس برس"في تصريحات خاصة لوكالة 
  ". المشروعةانحياز اإلدارة األمريكية لالحتالل الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية

  
  " الكذب الصريح"بـخطاب أوباما تصف " الجهاد" .11

، "الكذب الصريح" الفلسطينية، خالد البطش، خطاب أوباما بـاإلسالمي حركة الجهاد في القياديوصف 
 الذى الفلسطيني جديد فيما يخص الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب أيإن الخطاب لم يتضمن : قائال

، أن خطاب أوباما "اليوم السابع" تصريحات خاصة لـفيوأضاف،  .ريكيأمصادرته إسرائيل بدعم 
 للحصول في الدوليتضمن تهديداً واضحاً للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين، بعدم التوجه لمجلس األمن 

 تعتمد عليه إسرائيل، كما تضمن الذي األمريكيعلى اعتراف بالدولة الفلسطينية، ملوحاً باستخدام الفيتو 
 تدعم إقامة الدولة الفلسطينية التياب تهديداً واضحاً وصريحاً للدول العربية ولدول عدم االنحياز، الخط

  .فى إجهاض مجهوداتهم عبر الفيتو المذكور
  20/5/2011اليوم السابع، 
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   اجتماع في موسكو الستكمال حوار المصالحةإلىدعوة الفصائل الفلسطينية ": الحياة" .12
 موسكو دعت الفصائل الفلسطينية أن من مصادر فلسطينية مطلعة "الحياة" علمت:  رائد جبر-عمان 
  . اجتماع الستكمال حوارات المصالحة ومناقشة القضايا المتبقية في هذا الملفإلىكافة 

 الشهر الجاري، ويحضره عضو المكتب السياسي 22 و21 االجتماع سيعقد في أنوأوضحت المصادر 
، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة األحمدلسات الحوار عزام  جإلىلحركة فتح، رئيس وفدها 

الجبهة الشعبية لتحرير " مرزوق، وعضو المكتب السياسي لـأبو الحوار موسى إلىحماس، رئيس وفدها 
 الديمقراطيةالجبهة "، مسؤول قيادتها في الخارج ماهر الطاهر، وعضو المكتب السياسي في "فلسطين

 العام المساعد واألمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، واألمينيمان،  فهد سل"لتحرير فلسطين
ومن .  العام لحزب الشعب بسام الصالحيواألمين طالل ناجي، " القيادة العامة-الجبهة الشعبية "في 

  . يبدأ المشاركون بالوصول اليوم من عواصم مختلفةأنالمتوقع 
رك، تحاول استعادة بعض من صدقيتها التي فقدتها بسبب  موسكو بهذا التحأنورأى مصدر روسي 

 في المنطقة حيث كان الموقف الروسي حذراً وجامداً وبدا كأنه ضد الثورات األخيرة األحداثموقفها من 
  . تنشيط سياستها الخارجية لتعويض ما خسرتهإلى تسعى أنهاوالحراك في المنطقة، موضحاً 

  20/5/2011الحياة، لندن، 
  

  الحكومة القادمة سترى النور في غضون شهر: ألحمدعزام ا .13
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة مع حركة  أكد:وليد عوض - رام اهللا

 .حماس عزام األحمد الخميس بان الحكومة الفلسطينية التوافقية سترى النور في موعد أقصاه شهر
لف الحكومة قطعنا به شوطا كبيرا وان هناك انسجاما ان م"وأضاف األحمد ضمن حديث إذاعي الخميس 

في وجهات النظر حول دور الحكومة القادمة، وتقاطعنا في العديد من األسماء المرشحة لرئاسة الوزراء 
 عملية الترشيد واالتفاق أن إال اسما 70وللوزراء وقد وصلت األسماء المرشحة من الجانبين لحوالي 

عد التشاور التام مع كافة الفصائل صاحبة الحق في االطالع والقرار مع النهائي ستجري في الوطن ب
 األسماء ستكون مستقلة تماما وبعيدة كل البعد عن االنتماء لحركة فتح وحماس أنالتأكيد التام على 

  .'ومعروفة ومعهودة باالستقاللية الحزبية
  20/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ن التلكؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة  تحذر م"منظمة التحرير"فصائل  .14

طالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة اإلسراع في تنفيذ اتفاق : أشرف الهور -غزة 
 لطي صفحة االنقسام وفتح األفاق نحو بناء الوحدة الوطنية "خطوات جدية"المصالحة من خالل 

الهدف من إحياء عملية التسوية السلمية هو الفلسطينية، في الوقت الذي أكدت فيه الجبهة الشعبية ان 
  .إجهاض المصالحة وااللتفاف عليها

وجاءت مطالبة فصائل المنظمة عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة، إذ دعت إلى ضرورة تشكيل 
، وحذرت في نفس الوقت من تداعيات التباطؤ في تنفيذ "حاضنة وطنية وشعبية لحماية اتفاق المصالحة"

مكسبا وطنيا ال ينبغي التراجع عنه وذلك من خالل إشراك كافة القوى " الذي قالت أنه يعتبر هذا االتفاق،
الفلسطينية في وضع آليات تنفيذ االتفاق تالفيا للوقوع في شرك المحاصصة الثنائية في التطبيق التي 

  ."ثيةشهدتها الساحة الفلسطينية في السنوات الماضية وقادت إلى االنقسام وتداعياته الكار
  20/5/2011القدس العربي، لندن، 
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   تحذر من عودة المحاصصة في تنفيذ المصالحة"الديمقراطية" .15
 ندوة سياسية بمقره في غزة بمشاركة عبد الحميد أبو جياب عضو ، نظم المنتدى الثقافي للشباب:غزة

لى المحاصصة بين أبو جياب من العودة إ وحذر .المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
فتح وحماس في تطبيق اتفاق المصالحة، داعياً إلى إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في تشكيل حكومة 

  .الكفاءات المستقلة وفي تشكيل لجنة االنتخابات المركزية ومحكمة االنتخابات
  20/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  المصالحةإجهاض الهدف من إحياء عملية التسوية ": الشعبية" .16

حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر من : أشرف الهور -غزة 
 الهدف منها هو إنمحاوالت إحياء عملية التسوية، والمفاوضات العبثية تحت الرعاية األمريكية، وقالت 

وشدد في  ."األمريكية واالحتاللإجهاض المصالحة الفلسطينية وااللتفاف عليها خدمة ألهداف اإلدارة "
 نسخة منه على ضرورة عدم العودة لهذه المفاوضات العبثية التي جربها "القدس العربي"تصريح تلقت 

  .على مدار عقدين من الزمن ولم تحقق الحد األدنى من حقوقه الوطنية
  20/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  مصالحةاالتصاالت مع الغرب زادت بعد اتفاق ال: حماس .17

قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان إن االتصاالت مع الغرب مستمرة :  ضياء الكحلوت- غزة
  .وزادت بعد اتفاق المصالحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيلها

لن يكون هناك أي مغازلة أو تنازل عن ثوابت حماس وعن الحقوق "وأضاف رضوان للجزيرة نت 
، مؤكداً أن حماس أبلغت األوروبيين أن من يريد "صاالت مع األوروبيينالفلسطينية مقابل اللقاءات واالت

عالقة معها عليه أن يضمن عالقة احترام متبادل ونحن أفهمناهم أننا ال نقبل عالقة االحتواء ومحاوالت 
  ".التأثير

 كشف وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة محمد عوض عن تلقي طمأنة أوروبية بعدم وقفو
  .الدعم المالي المقدم للسلطة الوطنية عقب اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الكفاءات

وقال عوض للجزيرة نت إن االتصاالت ما زالت مستمرة في إطار االستفسار من األطراف المختلفة عن 
المصالحة وكذلك من طرفنا معهم لتوضيح اتفاق المصالحة للحصول على دور أوروبي في إطار دعم 

  .الحة وإزالة العقبات وأهمها العقبة الماديةالمص
وأشار إلى أن اتصاالت تجري أيضاً للحصول على ُبعد دبلوماسي وسياسي للحكومة المقبلة المقرر 
تشكيلها في إطار التوافق الوطني، لضمان عدم محاصرتها وتعرضها لما تعرضت له حكومة الوحدة 

  .الوطنية
حكومة وحركة حماس لوقف التعامل مع الفصائل الفلسطينية وذكر عوض أن هناك مسعى تقوم به ال

وضرورة إزالتها من قوائم الدول األوروبية، وهو أمر ُيقرأ على أنه موقف أوروبي " إرهابية "بوصمها 
  .في إطار التعامل مع الوضع الفلسطيني الجديد

  19/5/2011نت، .الجزيرة
  

  التبادل في صفقة 48 من الـ أسيرا20ًح  وافقت على إطالق سرا"إسرائيل" ":القدس العربي" .18
كشف رئيس جمعية أنصار السجين في الداخل الفلسطيني، منير منصور،  :زهير أندراوس -الناصرة 

 النقاب عن أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين حركة حماس وبين الدولة العبرية "القدس العربي"لـ
إن : وفي معرض رده على سؤال قال .طرفين إلى حيز التنفيذمن أجل إخراج صفقة تبادل األسرى بين ال
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 إلى عشرين أسيرا، وهم من 18 يتراوح بين 48عدد األسرى الذين سيتم إطالق سراحهم من مناطق الـ
كريم : الذين تم الحكم عليهم مدى الحياة بسبب تنفيذ عمليات قتل إسرائيليين، وذكر أن من بينهم األسرى

س، سامي يونس، وليد دقة، مخلص برغال، أحمد أبو جابر، رشاد حمدان أبو مخ يونس، ماهر يون
  . وإبراهيم بيادسة

  20/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  زحف العودة زلزل كيان االحتالًل: شلح .19
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور رمضان عبد اهللا شلح أن :  غزة- بيروت

وقال، في  ". تنقص ذرة واحدة وال شبًرا واحًدا، وأن حق العودة حق مقدس ال يسقط بالتقادمال"فلسطين 
وإننا نقول اليوم لكل من اراد أن يضع سقف الحق :  كلمة له ألقاها في حفل تأبين لشهداء العودة

ص شبًرا ، أن حقنا هو كل فلسطين، فلسطين ال تنقص ذرة واحدة، فلسطين ال تنق67الفلسطيني في حدود 
  ".واحًدا

واعتبر أن ما حدث في النكبة قد زلزل العقل السياسي واالستراتيجي واألمني والعسكري والسياسي 
  .لالحتالل، ورأى أن ما قام به هؤالء الشهداء األبطال هو درس جديد لالحتالل،

ياء ذكرى ، خالل مهرجان إح  في فلسطين الشيخ خضر حبيب"الجهاد"أكد القيادي في حركة من جهته 
أن مشروع المقاومة   في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونسالحركةالنكبة الثالثة والستون الذي نظمته 

وشدد على تمسك , والجهاد سيبقى مستمراً حتى دحر االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األراضي الفلسطينية
  .بطش االحتالل وعنجهيتهالفلسطينيين بحقهم في العودة إلى قراهم التي هجروا منها بفعل 

  19/5/2011قدس برس،                                                                      
  

  حماس تدين قرار االحتالل بتوسيع االستيطان بالقدس .20
 وحدة استيطانية جديدة 1500أدانت حركة حماس مصادقة الحكومة الصهيونية اليوم الخميس على إقامة 

 بيان أن القرار ت في واعتبر .وجبل أبو غنيم في مدينة القدس المحتلة" بسغات زئيف"وطنتي في مست
دليٌل على السياسة العنصرية التي ينتهجها االحتالل الصهيوني القائمة على سرقة األراضي وتهويد 

  .معهالمقدسات وتغيير المعالم، وتأكيد على عدوانية هذا الكيان وعبثية الحديث عن السالم 
  19/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   وفاء لشهداء مسيرة العودةتحالف القوى الفلسطينية يعتصم: لبنان .21

نظمت اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية المنبثقة عن لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية 
وفاء " اإلسكوا في بيروت، - المتحدة اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية اعتصاما أمس أمام مبنى األمم

وألقي في  . "لدماء شهداء مسيرة العودة إلى فلسطين وتنديدا بانتهاكات إسرائيل المتكررة على سيادة لبنان
االعتصام عدد من الكلمات، بينها كلمة ألمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات وجه من خاللها تحية 

 االحتالل، مؤكداً االستمرار في النضال الدبلوماسي وعبر األمم للشهداء واألسرى واألبطال في سجون
ما يحاك في "واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حمزة البشتاوي أن . المتحدة، وعبر المقاومة

الغرف المظلمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل وبعض العرب لن يرى النور، ألن العودة باتت قريبة 
  ."جداً

  20/5/2011فير، بيروت، الس
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  استجواب دحالن في القاهرة: مصادر .22
كشفت مصادر صحافية، أمس، أن القيادي البارز في حركة فتح، محمد دحالن، استجوب مرة : غزة

فلسطين "وأكدت وكالة . أخرى من قبل لجنة التحقيق المشكلة من الحركة خالل لقاء جرى في القاهرة
ن عزام األحمد وصخر بسيسو وآخرين من فتح، التقت محمد دحالن في اللجنة المكونة م"، أن "اليوم

  . "القاهرة لالستماع منه إلى بعض القضايا
  20/5/2011البيان، دبي، 

  
  " 1967حدود "نتنياهو يرفض وجهة نظر أوباما عن  .23

يس  التي طرحها الرئ1967رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة االنسحاب إلى حدود 
 كان 1967قال ان تلك الحدود التي وجدت قبل عام حرب ، واألمريكي باراك أوباما في خطابه الخميس

ودعا نتنياهو، الذي يستعد للقاء اوباما في محادثات في البيت االبيض، في بيان ". ال يمكن الدفاع عنها"
ركي السابق جورج بوش التي قدمها الرئيس االمي" بالضمانات"صادر عن مكتبه إلى التزام واشنطن 

وأشار البيان إلى أن من بين هذه الضمانات تلك التي تتعلق  . الى إسرائيل بهذا الصدد2004االبن عام 
 والتي ستترك تجمعات سكانية إسرائيلية 1967بعدم اضطرار إسرائيل الى االنسحاب الى حدود "
  ".دخلف هذه الحدو) الضفة الغربية(في يهودا والسامرة ) مستوطنات(

وكان نتنياهو يشير إلى الرسالة التي سلمها بوش االبن الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ارييل 
  .1967شارون والتي تضمن إلسرائيل عدم االنسحاب الى حدود 

  ".قابلية الدولة الفلسطينية للحياة يجب أال تكون على حساب إسرائيل"وأضاف البيان أن 
  19/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   على القضايا الجوهريةاإلجابات تبني خطة سياسية جريئة تعطي "إسرائيل"يجب على : باراك .24

وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك  من رام اهللا، أن، 20/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللانشرت 
بات على القضايا الجوهرية في دعا الحكومة اإلسرائيلية الى تبني خطة سياسية جريئة تعطي االجا

وجاءت دعوة باراك في صحيفة لوس  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من اجل التقدم نحو السالم
وأكد باراك على ضرورة تبني خطة . انجلوس تايمز االميركية أمس ونقلها موقع هآرتس االلكتروني

) الفلسطيني(، ألن الطرف اآلخر سياسية جريئة حتى لو فشلت هذه الخطة في التوصل الى حل نهائي
سوف يتحمل مسؤولية هذا الفشل، خاصة اذا كانت الخطة اإلسرائيلية تعطي االجابات على كافة القضايا 

  .الجوهرية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حسب قول باراك
ستمرار وأضاف ان هذه الخطة سوف تسمح ايضا بزيادة الدعم العسكري االميركي إلسرائيل، وان ا

الوضع الحالي والمأزق السياسي الذي تعيشه المنطقة وعدم وجود خطة إسرائيلية للسالم في المنطقة، 
  .سوف يساهم كل ذلك في تقليل الدعم العسكري االميركي إلسرائيل

) الرئيس محمود عباس(انه اليمكن القول ان «وفيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية، قال باراك 
 ليس شريكا في عملية السالم ألنه ال يسيطر على قطاع غزة، ومن جانب آخر في الوقت الذي ابو مازن

يحاول ابو مازن اعادة السيطرة على قطاع غزة اليمكن فرض الحصار عليه، ولكننا ننتظر من الحكومة 
قيات السابقة، التي سيتم تشكيلها موقفا واضحا من االعتراف بإسرائيل، وكذلك القبول واحترام كافة االتفا

  .»)االرهاب(باالضافة الى االعالن الواضح عن نبذ 
حذر من  باراك، أن زكي أبوالحالوة، عن مراسلها من القدس 20/5/2011، الراي، الكويتوذكرت 

وعن احتماالت حدوث انتفاضة جديدة،  .جمود عملية السالم، داعيا الى عدم تجاهل حركة حماس سياسيا
اريخ ال يعيد نفسه بالطريقة عينها، واالنتفاضة الثانية كانت مختلفة تماما عن الت«شدد باراك على ان 
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األولى، األولى كانت بالحجارة والعنف، فيما الثانية بالتفجيرات االنتحارية، ومن الممكن أن نشهد طرقا 
  .»أخرى من االحتجاج

  
   بدولة فلسطينافاالعترضعف نتنياهو وتخوفه من الدخول في المفاوضات سيؤدي إلى : ليفني .25

سبتمبر القادم لن يكون كارثة / أيلولأكدت رئيسة حزب المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن شهر 
  .سياسية، إذا اتخذت الحكومة بعض القرارات الحاسمة باتجاه المفاوضات مع الفلسطينيين

، إلى أن قلة اإلرادة 19/5 ظهر يوم الخميس" تل حي"وأشارت ليفني خالل كلمة لها خالل لقاء في كلية 
والضعف التي يتصف بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وتخوفه من الدخول في المفاوضات 

  .مع الفلسطينيين سيؤدي إلى اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل
يل إلى هذه الدرجة من الضعف وأفقدتها إن الحكومة الحالية كانت سبباً في إيصال دولة إسرائ: "وأضافت

 :وتابعت قائلة ".عنصر القوة، وهناك عالمات استفهام كثيرة حول نواياها السياسية الحقيقية اتجاه السالم
  ".إسرائيل تفتقد األطروحات السياسية المنطقية وتتمسك فقط بذريعة احتياجاتها األمنية"

تجنيد اإلدارة األمريكية لصالح إسرائيل، مشيرةً إلى أن واختتمت ليفني حديثها بالتأكيد على ضرورة 
العالقة بين البلدين أساسية وضرورية من أجل أن تراعي أميركا خالل أي أتفاق قادم مع الفلسطينيين 

  .المصالح األمنية لدولة إسرائيل
  19/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  رهاب  بقيت على اإلذاإتعلم كيف تعمل مع حماس " إسرائيل: "»الراي«موفاز لـ .26

أكد رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست : خضير  ومحمد أبو،الحالوة  زكي أبو-القدس 
، ان االحداث االخيرة التي وقعت على الحدود »الراي« في حوار مه جريدة اإلسرائيلي شاوول موفاز

ر عما يحدث من تظاهرات بادر اليها النظام السوري بهدف صرف االنظا« اإلسرائيلية، -السورية 
  .»إلسرائيل الحق في الدفاع عن حدودها«، مؤكدا ان »واعمال قتل

  :وفي ما يلي بعض ما ورد في الحوار
كيف ترى أحداث االحد الماضي، يوم ذكرى النكبة، وتدفق اآلالف من الفلسطينيين عبر الحدود بين • 

  إسرائيل؟سورية وإسرائيل، وايضا الى الشريط الحدودي بين لبنان و
كان شيئا منظما، » تلة الصراخ« أعتقد ان هذا التنظيم الفلسطيني من اجل الوصول الى ما يسمى بـ-

وبادر اليه السوريون والرئيس بشار االسد بهدف صرف االنظار عما يحدث في الساحة الداخلية، اي 
  .الصدام والمواجهة بين الجيش والمواطنين

حة الفلسطينية، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن سيادتها والقيادات الهدف كان نقل االحداث الى السا
  .العسكرية اظهرت ضبط النفس على الحدود، لكن مع الحرص واالصرار على ضمان امن إسرائيل

كيف تعتبر المصالحة بين حركتي فتح وحماس فرصة واحتماال، وتتحدث عن احتمال ان تتدهور • 
 وخالل ذكرى النكبة المقبلة قد نشهد الماليين من المحتجين يسيرون في ،»انتفاضة ثالثة«االوضاع الى 
  اتجاه الحدود؟

 أنا اقترح على حماس ان تختار طريق نبذ االرهاب واالعتراف بدولة إسرائيل وقبول كل االتفاقات، -
ان النني اعتقد ان على حماس ان تدرك ان الجيش اإلسرائيلي يستطيع ان يقوم بما ينوط به وتدرك 

أريد تذكير حماس ايضا بأنه خالل أي  .طريق االرهاب ال يمكن من خالله تحقيق واقع الدولة الفلسطينية
جولة بينها وبين إسرائيل كانت القوة اإلسرائيلية رادعة، وإسرائيل تعلم كيف تعمل مع حماس اذا بقيت 

فاقات واالعتراف بإسرائيل، ومن الفرص الماثلة امام الحركة وقف االرهاب وقبول االت. على االرهاب
  .حينها يمكن ان تصبح طرفا في المفاوضات على الساحة الفلسطينية
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اعتقد ان الخيار اآلخر سيئ ال سيما لحماس، فإسرائيل ايضا ال تريد ذلك، لكن اذا خيرت ستعلم كيف 
 2004وات تتصرف كما تصرفنا سابقا سواء في االنتفاضة الثانية او من خالل اتخاذ خطوات خالل سن

  . ضد قيادات حماس2005و
ان حكومة الوحدة الوطنية سيتم اختبارها، ليس فقط من خالل الوفاق الداخلي، وانما من خالل قدرتها 

انا كنت اقصد خطوة للشباب وليس لـ حماس، واذا رفضوا . على التفاوض واالعتراف بالمطالب الدولية
لثة؟ هذا االحتمال وارد لكن ال اوصي الفلسطينيين ان الشباب الواقع الجديد هل نحن امام انتفاضة ثا

الطرف اإلسرائيلي ال يريد الصدام والجمهور اإلسرائيلي بغالبيته ال يريد الصدام . يختاروا هذا المسلك
كذلك، لكن الجوالت االخيرة بين الطرفين اكدت ضرورة انه آن االوان للجلوس حول طاولة 

كون بمثابة خسارة للطرفين، لكن في شكل خاص للفلسطينيين المفاوضات، وكل الفرص االخرى ست
مصلحة في التوصل الى اقامة الدولة ونحن نريد ان نساعد لكن في ظروف تؤمن الواقع اإلسرائيلي، ال 

  .يمكن ان نعرض امننا للخطر وان تصبح الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا على إسرائيل
ة الى اتخاذ كل الخطوات من اجل الجلوس امام طاولة المفاوضات اننا ندعو السلطة والقيادة الفلسطيني

ألن الصدام لن يجدي احدا نفعا، واضح اننا األقوى، لكن المهم ليس من هو االقوى وانما من يريد 
  .التوصل الى سالم واالن ساعة اختبار القيادتين

  ما موقفك بالنسبة للقدس والالجئين؟• 
لن تكون هناك عودة لالجئين الى داخل الدولة اإلسرائيلية .  إسرائيل موقفي مثل بقية القيادات في-

ويستيطعون العودة في شكل مراقب الى الدولة الفلسطينية والموقف اإلسرائيلي في هذه القضية ال يقبل 
  .التأويل

بالنسبة للقدس، هناك بعض القضايا ويجب على إسرائيل ان تتخذ موقفا بالنسبة لنفسها قبل طرح 
 الن معظم السكان اإلسرائيلين يسكنون في 67اوض اوال لن تكون هناك العودة الى حدود عام التف

االحياء الشرقية، ثانيا، السيادة في القدس ستبقى في معظم المناطق في يد دولة إسرائيل وبالنسبة الدارة 
اليومية في معظم االحياء الحياة اليومية يمكن إلسرائيل ان تتنازل وتقدم للفلسطينيين فرصة ادارة حياتهم 

العربية، وبطبيعة الحال االماكن المقدسة وحرية العبادة يجب ان يبقى المبدأ في توفير هذه الحرية 
  .وضمان هذه الحرية لكل الديانات والشعوب ومع التأكيد على السيادة اإلسرائيلية واالدارة المثلثة

  20/5/2011الراي، الكويت، 
  

   وحدة استيطانية في القدس1550 نتنياهو يصادق على بناء .27
 كشف النقاب، أمس، في إسرائيل عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى :  نظير مجلي- تل أبيب

موافقته المسبقة على إجراء بحث في اللجنة اللوائية في القدس للتخطيط والبناء، التابعة لوزارة الداخلية، 
القائمتين في » بسغات زئيف«و» هارحوما«في مستوطنتي  وحدة سكنية 1550إلقرار مخططين لبناء 
وكان هذا المشروعان قد طرحا على جدول األعمال مرتين في السابق، وفي كل . القدس الشرقية المحتلة

لكن في . ويتم التأجيل بطلب من نتنياهو نفسه. مرة تقرر تأجيل البحث لموعد آخر تفاديا لغضب أميركي
تنياهو إلى الواليات المتحدة للقاء الرئيس األميركي، باراك أوباما، توجهت هذه المرة، وبسبب توجه ن

رئيسة لجنة التخطيط والبناء في القدس، روت يوسيف، إلى مكتب نتنياهو بالسؤال إذا ما كان يجب إبقاء 
وقد فوجئت بالرد اإليجابي، حيث إن مكتب رئيس الحكومة . المخططين على جدول أعمال اللجنة اليوم

 وحدة سكنية في 930واتضح أن مخططين يتحدثان عن بناء . ل إنه يجب أن تتم مناقشة المخططينقا
  .»بسغات زئيف« وحدة سكنية في 620و» هارحوما«

  20/5/2011، الشرق األوسط، لندن
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   المفاوضات وعزل حماسإلىنتنياهو سيطلب من أوباما الضغط على السلطة من أجل العودة  .28
وعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه : ي أسعد تلحم-الناصرة 

ء المقبل أمام الكونغرس على نحو ثابأنه سيدخل تعديالً على الخطاب الذي يعتزم أن يلقيه الثال» ليكود«
. لسطينييشمل مالحظاتهم ويتطرق إلى األحداث األخيرة في الذكرى السنوية إلحياء نكبة الشعب الف

وأفادت أوساط سياسية قريبة من نتنياهو أن األخير سيحاول إقناع أوباما بممارسة نفوذه على السلطة 
وقال نتنياهو ألعضاء كتلته في . »لكن مع عزل حركة حماس«الفلسطينية لتعود الى طاولة المفاوضات 

 للقاء الرئيس األميركي اليوم االجتماع الذي عقده صباح أمس قبل مغادرته تل أبيب متوجهاً إلى واشنطن
وأضاف أنه عندما . »الوضع في المنطقة والعالم معقد، والواقع صعب ليس إلسرائيل وحدها«إن 

يحتشد متسللون من سورية عند األسيجة الحدودية ويلوحون بمفاتيح بيوتهم داخل الخط األخضر، فإن «
وأضاف أن الرد القوي من . »خرىذلك يثبت أن الجدل هو حول مسألة وجودنا وليس أي مسألة أ

  .»يتطلب رص الصفوف، ليس كشعار فقط إنما هو حاجة وضرورة«إسرائيل 
  20/5/2011، الحياة، لندن

  
   تواجه واقعاً جديداً قررت فيه السلطة الفلسطينية أن ترقص مع اإلرهاب"إسرائيل: "يوفال شتاينتس .29

قررت فيه «س أن إسرائيل تواجه واقعاً جديداً رأى وزير المال يوفال شتاينت:  أسعد تلحمي-الناصرة 
أبو مازن يتحدث عن دولة ) محمود عباس(السلطة الفلسطينية أن ترقص مع اإلرهاب، وغدا رئيسها 

فلسطينية من دون سالم ومن دون إنهاء النزاع ومع حق العودة، وهذا الوضع يمكن أن يصبح تهديداً 
  .»حقيقياً على إسرائيل

  20/5/2011، الحياة، لندن
  

  بلورة خطة لتوطين الالجئين على نتنياهو إقناع الواليات المتحدة والغرب ب: يسرائيل كاتس .30
اقترح وزير النقل يسرائيل كاتس أن يسعى نتنياهو إلى إقناع الواليات المتحدة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

ألنه لن يكون في «ون فيها ودول الغرب ببلورة خطة لتوطين الالجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيم
الرفاه يمكن أن يتحقق «، مضيفاً أن »وسع الدولة الفلسطينية عندما تقوم أن تستوعبهم وتوفر لهم الرفاه

وتبنى نائب .»ببناء شقق متعددة الطبقات وتوفير خدمات مدنية وأخرى تتيح لهم البقاء الدائم في أماكنهم
كثر تشدداً بمطالبته نتنياهو بعدم تقديم أي تنازالت، حتى في رئيس الحكومة الوزير سلفان شالوم مواقف أ

، مضيفاً في حديث )خارج الكتل االستيطانية الكبرى(المستوطنات المعزولة في قلب الضفة الغربية 
  .إذاعي أن رئيس حكومته مطالَب بتمثيل الشعب الذي انتخبه

  20/5/2011، الحياة، لندن
  

   األذان عبر مكبرات الصوت منع رفع: مشروع قانون إسرائيلّي .31
في وجه جديد من وجوه العنصرية المتطرفة أطلت علينا عضو الكنيست  : زهير أندراوس-الناصرة 

الذي يترأسه العنصري إفيغدور ' إسرائيل بيتنا'اإلسرائيلي اليمينية المتطرفة انستاسيا ميخائيلي من حزب 
أصوات األذان في مدينة الناصرة والعفولة واألماكن ليبرمان، باقتراح لسن قانون في الكنيست لمنع رفع 

التي تحيطها البلدات اليهودية وذلك في أوقات معينة من اليوم كوقت أذان الفجر إذ ادعت المتطرفة أنه 
وأكدت المتطرفة في تصريحها انها  .يزعج مضاجع السكان اليهود إذ انه يرتفع في وقت مبكر من اليوم

وياتها وستعمل جاهدة من اجل إقرار الكنيست لقانون يحظر استخدام وضعت األمر على سلم أول
  .المكبرات بتاتاً بشرط ان يرفق ذلك بغرامات مالية لكل من يخالف القوانين

  20/5/2011، القدس العربي، لندن
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   على الحدودأحداث النكبة الفلسطينيةب لن يحقق  اإلسرائيليالجيش .32

الفلسطينية، وخصوصا على الحدود مع هضبة » النكبة«داث رغم اإلخفاق اإلسرائيلي في توقع أح
  .الجوالن السورية المحتلة، فإن قيادة الجيش قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن

مع كل لبنان وسوريا، التي » الحدود«وفي كل حال فإن قيادة الجبهة الشمالية اإلسرائيلية المسؤولة عن 
.  شمس ومارون الراس قررت أن تستخلص بنفسها العبر مما جرىشهدت أحداث يوم النكبة في مجدل

ورفضت قيادة الجيش مطالب بعض الجهات بتعيين لجنة برئاسة ضابط رفيع المستوى من خارج قيادة 
واتهمت جهات في الجيش اإلسرائيلي أذرع االستــخبارات . الجبهة الشمالية إلتمام التحقيق بهذا الشأن

  .وجهات أخرى بالمشاركة في اإلخفاق الذي حدث في مجدل شمسوالعمليات وسالح البر 
  20/5/2011، السفير، بيروت

  
  تقيم دفاعات جديدة في الجوالن" إسرائيل" .33

فجر جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ألغاماً قديمة منتشرة قبالة الحدود السورية في الجوالن : )ب.ف.أ(
ام الجئين فلسطينيين قادمين من سوريا باقتحام الحدود األحد المحتل، وأقامت اسياجاً شائكة جديدة بعد قي

الصهيونية أن الجيش يعتزم إقامة حقول ألغام ” معاريف“وذكرت صحيفة . الماضي في ذكرى النكبة 
جديدة ألن القديمة لم تحل دون دخول متظاهرين قادمين من سوريا الى مجدل شمس في القسم الخاضع 

  . خالل تظاهرات إحياء ذكرى النكبة 1967ن ،حزيرا/لالحتالل منذ يونيو
. ” فرق الهندسة في الجيش تقوم بأعمال بنى تحتية في الجوالن“وقالت متحدثة باسم جيش االحتالل إن 

عسكريين إسرائيليين يستخدمون أجهزة رصد األلغام ويضعون أسالكاً ” فرانس برس“وشاهد مصور 
رفضت الكشف عن هويتها أنه تمت إزالة األلغام ” ئيليةإسرا“وأشارت مصادر عسكرية . شائكة جديدة 

  .         القديمة لتعزيز الحدود، وأوضحت أن استبدالها بأخرى أحدث طرازاً ال يزال قيد الدرس 
  20/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  أعضاء كنيست صهاينة يتعرضون للرشق بالحجارة .34

 للرشق بالحجارة خالل تواجدهم 19/5ميس تعرض أعضاء كنيست صهاينة بعد ظهر يوم الخ: القدس
وذكرت اإلذاعة العبرية أن مواطنين . بالقرب من حاجز قلنديا على مداخل مدينة القدس المحتلة

فلسطينيين ألقوا الحجارة باتجاه أعضاء كنيست من كتلة االتحاد الوطني اليمينية المتطرفة، الذين كانوا 
 وقامت قوات االحتالل بمالحقة الشبان الفلسطينيين، في حين .يقومون بجولة في محيط القدس  المحتلة

إنه يعد هذا دليال على أن الشرطة "عقّب أحد أعضاء الكنيست الذين تعرضوا للرشق بالحجارة قائال 
والدوائر األمنية قرروا التفريط في مدينة القدس أمنيا، وإفساح المجال أمام الفلسطينيين للقيام بما يريدونه 

  .حسب مزاعمه" لك المنطقةفي ت
  19/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  بين حماس وفتح رعب في مستوطنات القدس بعد اتفاق المصالحة: يديعوت .35

سكان المستوطنات واألحياء اليهودية المقابلة لألحياء العربية والقريبة من الجدار الفاصل في القدس 
وهم يطالبون بوضع ,  المصالحة بين حركتي حماس وفتحيشعون بقلق متزايد في أعقاب توقيع اتفاق

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشعور بعدم األمان بات أحد مالمح  و.كاميرات أمنية في الشوارع
وقد , سكان أحياء الجدار الفاصل في القدس وهو شعور مستمر ويتضاعف منذ توقيع اتفاق المصالحة
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آلونة األخيرة للبلدية وطلبت منها تركيب كاميرات أمن في توجهت مؤسسات جماهيرية عديدة في ا
  .أحيائها وزيادة اإلجراءات األمنية في الحي

,  كاميرا في المدارس بالمنطقة الغربية في المستقبل القريب250وحسب خطة البلدية فإنه سيتم تركيب 
  . كاميرا في مؤسسات تعليمية وبلدية في شرقي المدينة70و

  19/5/2011، ريموقع عكا االخبا
  

   العربيةيطالبون بقبول مبادرة السالم "إسرائيل تبادر" المعروف باسم اإلسرائيليأعضاء المنتدى  .36
 نبيل .، عقب لقائهم اليوم د"إسرائيل تبادر" المعروف باسم اإلسرائيليأكد أعضاء المنتدى : كتب إبراهيم

الم إسرائيلية ترتكز على ضرورة العربى وزير الخارجية، أن هدف زيارتهم هو تقديم مبادرة س
االنسحاب اإلسرائيلى وضمان األمن وصوالً إلى حل الدولتين، وتحقيق سالم شامل مع كافة الدول 

وشهد المؤتمر الصحفى مع أعضاء الوفد حالة من الجدل بسبب . األعضاء بالجامعة العربية دون استثناء
ول مستقبل الدولة الفلطسينية والمطالبة بإقامة وطن ما تتضمنته المبادرة اإلسرائيلية للسالم للغموض ح

لليهود، إضافة إلى المطالبة ببقاء حائط المبكى والحى اليهودى بالقدس القديمة تحت سيادة إسرائيل، 
، كما ورد فى المبادرة وأيضا تعويض "سيادة اهللا"وجبل الهيكل والحرم الشريف تحت نظام الالسيادة أو 

  .ة والدول التى يقيمون بهاالالجئين بمبالغ مالي
وقال ميشيل شحال عضو الوفد وعضو الكنيست السابق، إن هناك فرصة عظيمة للسالم اآلن فى ظل ما 
تشهده المنطقة من تحوالت كبيرة، الفتاً إلى أنه على إسرائيل أن تقبل مبادرة السالم العربية من أجل 

  .الوصول إلى تسوية شاملة من خالل المفاوضات
 السابق لدى األمم المتحدة، أنه ليس مصادفة أن نبدأ جولتنا خارج "إسرائيل"دانى جيلرمان سفير وأضاف 

 وتسهيل الحوار نواإلسرائيليي نالفلسطينييإسرائيل من مصر لدورها الرائد فى دعم ورعاية الحوار بين 
ئيل تؤيد السالم ومن وأشار إلى وجود غالبية فى إسرا .بيننا والمجدتمع المدنى والمسئولين بالمنطقة

 وتوعيته بأن هذه المبادرة تستحق الدعم، ومن اإلسرائيليواجبنا إرساء قواعد هذه العملية ودمج المجتمع 
ثم إقناع الحكومة بضرورة تبنى هذه المبادرة حتى تتحقق أهدافها بتسوية وتفاهم مشترك مع العالم 

  .العربى
  20/5/2011، اليوم السابع

  
  وباماأية ُمتباينة على خطاب ردود فعل إسرائيل .37

قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن إنهاء النزاع اإلسرائيلي والفلسطيني من خالل تبني مبدأ : القدس
مؤكدة أن الجمود . حّل الدولتين القوميتين مع الحفاظ على أمن إسرائيل هو مصلحة إسرائيلية عليا

وأكدت ليفني أنه يتوجب على .  والمصلحة اإلسرائيليةالسياسي الذي تعتمده حكومة نتنياهو ال يتالءم
التحلي بالشجاعة والزعامة وإتاحة الفرصة أمام استئناف المفاوضات مع "نتنياهو خالل زيارته لواشنطن 

ودعت ليفني نتنياهو إلى اإلدراك بأن مبادرة إسرائيلية حقيقية  ".أولئك الذين يستعدون إلنهاء النزاع معنا
اليات المتحدة واألسرة الدولية هي الرد الوحيد على المخاطر والفرص التي تضعها تحظى بدعم الو

  .على حد تعبيرها. أمامنا التطورات األخيرة في منطقة الشرق األوسط
رحب حزب ميرتس اليساري بخطاب الرئيس األمريكي، مشيرا إلى انه بمثابة نبراس لالعتدال والتفكير و

أقوال الرئيس األمريكي مالئمة ومتزنة وهي بمثابة "ب إيالن غيلؤون إن وقال عضو الحزب النائ. النير
، مشيرا إلى انه من الجدير أن يتبنى نتنياهو "بشرى حقيقية للديمقراطية والليبرالية وحقوق اإلنسان

  .ورئيس السلطة الفلسطينية حاالً الصيغة التي يقترحها أوباما وأن يكفا عن التهرب والخداع
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يجب على نتنياهو بدالً من "نيست المتطرف أرييه ايلداد من حزب االتحاد الوطني إنه قال عضو الكو
عرض تنازالت أخرى على الفلسطينيين أن يعرض على الرئيس أوباما نهجاً جديداً يدعو إلى االعتراف 

لرئيس واعتبر أن هذا النهج سيدمج طموح ا". بالدولة األردنية الديمقراطية كموطن الفلسطينيين القومي
األمريكي الرامي إلى إتاحة الفرصة أمام العرب للسيطرة على مصيرهم بواسطة الديمقراطية مع رؤيا 

   . إقامة دولة فلسطينية
  19/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن67 أراضيحملة استيطانية في  .38

 أعدها الخميس عن خطة  اإلسرائيليةديعوت احرونوتكشفت صحيفة ي:  وليد عوض-رام اهللا 
 تواجد رئيس أثناء ثالث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية إلنشاء اإلسرائيليونالمستوطنون 

 إقامةن المستوطنين اختاروا أ إلى الصحيفة  وأشارت.الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن
 E1مستوطنة معالي ادوميم ومدينة القدس، في المنطقة المعروفة باسم  البؤر االستيطانية بين إحدى

 مستوطنة في هذه المنطقة سوف إقامة، الن األمريكية اإلدارة المناطق التي قد تثير إحدىوالتي تعتبر 
 الدولة إقامةيمنع التواصل الجغرافي بشكل نهائي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها مما يحول دون 

  .ة المتواصلة جغرافياالفلسطيني
  20/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل"جديد هو رسالة بأن القدس عاصمة أبدية وموحدة لـالستيطاني اال المخطط :التفكجي .39

أكد خبير الخرائط واالستيطان في بيت الشرق، خليل :  جمال جمال، سمير حمتو-القدس المحتلة، غزة 
 وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس هو بمثابة رسالة إلى 1500مة التفكجي أن تخطيط االحتالل إلقا

كل العالم وللرئيس األمريكي الذي سيلتقيه رئيس حكومة االحتالل نتنياهو بعد أيام في واشنطن، بأن 
وقال . ، بحيث ال ولن يمكن التفاوض بشأنها مستقبالً"إسرائيل"القدس عاصمة أبدية وموحدة لما يسمى بـ

 في تصريح صحافي، أن سلطات االختالل تعمل حاليا ضمن مخطط أوسع يهدف إلحداث تغيير التفكجي
  . غرافي بحيث يشكل عدد العرب أقليةوديم

  20/5/2011الدستور، عمان، 
  

  الشيخ رائد صالح يؤكد أن وجود النواب والوزير بالقدس هو حق أبدي .40
 ال من قريب  ال قيمة له إطالقاً)اد نواب القدسبإبع(اإلسرائيلية قرار المحكمة أن الشيخ رائد صالح أكد

وال من بعيد، ألن وجود النواب كمقدسيين في أرضهم وبيوتهم ومقدساتهم في مدينة القدس هو حق أبدي 
  . وسيبقى قبل قرارها، فهم األصل واالحتالل اإلسرائيلي هو الزائل بإذن اهللاإلسرائيليةكان قبل المحكمة 

للوفد التضامني من الداخل الفلسطيني مع نواب القدس والوزير السابق أمس جاء ذلك خالل مرافقته 
  .األول لدى زيارتهم بخيمة االعتصام في الصليب األحمر في الشيخ جراح بالقدس

  19/5/2011، 48يو موقع فلسطين
  

  48 ي العنف في مجتمع فلسطيني في ردعتقاعست  اإلسرائيليةالشرطة: زعبيحنين  .41
  في الكنيست اإلسرائيلي، وجهت النائبة)48فلسطينيو (لعنف في المجتمع العربيخالل طرح موضوع ا

، التي رغم تزايد الوعي المجتمعي والفعاليات التربوية  اإلسرائيلية للشرطةاالتهامزعبي إصبع حنين 
ضد العنف، ورغم إثارة الموضوع عشرات المرات في الكنيست، إال أن الشرطة ما زالت مصرة على 

وأكدت على وجود معطيات كثيرة تدل على أن المشكلة  .ا، وعدم تعاملها الجدي مع الموضوعتقاعسه
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هي ليست في قلة القوى العاملة في الشرطة، بل في التوجه والجدية والنوايا، فإلى جانب الفرق الكبير 
تمع أكثر من نصف جرائم القتل هي من نصيب المج(بنسب الجريمة بين الوسطين العربي واليهودي 

، هنالك ) أضعاف نسبتهم من السكان3من السكان، أي نسبة جريمة تتعدى % 18العربي، الذي يشكل 
هذا وتعمل زعبي على تقديم طلب لمراقب  .فرق كبير بين نسب الملفات التي تم القبض فيها على المجرم

  . بفحص عمل الشرطة في جرائم القتل في الوسط العربي"إسرائيل" في الدولة
  19/5/2011، 48رب موقع ع

  
  صوت األذان جزء من الهوية الفلسطينية: الشيخ كمال خطيب .42

يسرائيل "صرحت اليمينية المتطرفة انستاسيا ميخائيلي، عضو الكنيست من حزب : عبد اهللا زيدان
، "صوت األذان يزعج المواطنين اليهود في البلدات المجاورة لمنطقة الناصرة والعفولة"، أن "بيتينو

  ".ستقدم اقتراح قانون يمنع رفع األذان في أوقات مختلفة ومنها ساعات الفجر"إلى أنّها مشيرة 
تصريحات، قال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في حديثه إلى ال  تلك علىوتعقيباً
 النفس للكنيست هو جزء من هذا" ميخائيلي"إن هذا التصريح وهذا المشروع الذي ستتقدم به : "مراسلنا

لن أرد على هذه الحمقاء بنفس : "وأضاف ".والنزعة العنصريين اللذين يسودان الشارع اإلسرائيلي
أسلوبها، ولكني أقول لها إن كان ال يروق لها أن تسمع األذان فلتبحث عن مكان تسكن فيه ليس فيه 

يث أتت، من أوكرانيا  ترحل من حأنصوت أذان، وهذا لن تجده في كل فلسطين إن شاء اهللا، فالحل إذن 
هذه المآذن وهذا األذان : "وأكد ".أو من روسيا، ولعلها لن تسمع صوت األذان في بعض المناطق هناك
  ".هو جزء من هذه الهوية الفلسطينية التي نعتز بها ونفتخر بانتمائنا إليها

  19/5/2011، 48يو موقع فلسطين
  

  معية تعليمية مقدسيةمحكمة إسرائيلية ترّد التماساً ضد قرار إغالق ج .43
، التماساً تقدمت به 19/5 ردت المحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة يوم الخميس :القدس المحتلة

  .ضد قرار إغالقها، وذلك للمرة العاشرة على التوالي" جمعية إيالف لدعم التعليم في القدس"
الق الجمعية التي تعنى بشؤون الطلبة  يوليو الماضي، إغ/وكانت السلطات اإلسرائيلية قد أقرت في تموز

  .المقدسيين، مدة شهر قابلة للتجديد على مدار عام كامل، بزعم وجود عالقة بينها وبين حركة حماس
  19/5/2011قدس برس، 

  
  جماعة يهودية تحرق العلم الفلسطيني على مدخل القدس .44

 العلم الفلسطيني ورفع الرايات ، بحرق19/5 قامت جماعة يهودية متطرفة، يوم الخميس :القدس المحتلة
 .إضافة إلى ترديد الهتافات العنصرية المعادية. واألعالم اإلسرائيلية على مدخل مدينة القدس المحتلة

الواحد، اإلعالمي المتخصص في شؤون القدس، فقد دعت الجماعة التي  وبحسب ما أورده راسم عبد
ها اليوم تنديداً بالتوجهات لإلعالن عن إقامة الدولة ، خالل مظاهرة نظمت"إسرائيل يهودية"تنتمي لحركة 

  .الفلسطينية، إلى تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته
  19/5/2011قدس برس، 

  
   بالتراجع عن منع دخول الشيخ صالحأبيبالحقوقية تنجح في إقناع جامعة تل " ميزان" .45

  وافقة سلطات االحتالل  في الحصول على ماإلنسان نجحت مؤسسة ميزان لحقوق :القدس المحتلة
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في جامعة تل أبيب القيام به في " اقرأ"اإلسرائيلي على الشيخ رائد صالح في نشاط طالبي تنوي كتلة 
  .  مايو الجاري/ أيار23ذكرى النكبة، حول المجتمع العربي ومراحل تشكّله، وذلك يوم االثنين المقبل 

  19/5/2011قدس برس، 
  

  بشأن أوضاع األسرى دون ترجمتها على أرض الواقع" لشكليةا"ال قيمة للقرارات : فروانة .46
 دولة التقت في االجتماع الدوري لمنظمة الصحة العالمية الرابع والستين، المنعقد في مدينة 65دانت 

جنيف بسويسرا، ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى المرضى داخل السجون، فيما لم توافق 
وأوضح مدير مركز األسرى للدارسات رأفت حمدونة في بيان صحفي أن . ةخمس دول على قرار اإلدان

  . القرار يدين ممارسات االحتالل اإلسرائيلي المتعلقة بالشؤون الصحية بفلسطين
ال قيمة فعلية لقرار منظمة "إن : بدوره، قال الباحث المتخصص في شؤون األسرى، عبد الناصر فروانة

الل اجتماعها الدوري في جنيف وأدانت فيه األوضاع الصحية الخطيرة الصحة العالمية الذي اتخذته خ
 21في سجون االحتالل، لطالما بقيت عاجزة عن ترجمة قرارها السابق الذي اتخذته خالل اجتماعها في 

  ."2010آيار من العام الماضي / مايو
  19/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  احتجاجاً على تردي أوضاعهم الوظيفية ممرض من وزارة الصحة 6000 إضراب :غزة .47

 ممرض من موظفي وزارة الصحة الفلسطينية لعدة 6000أضرب أمس أكثر من :  حامد جاد-غزة 
 على تردي أوضاعهم الوظيفية جراء عدم ساعات عن العمل في عدد من مستشفيات غزة، احتجاجاً

اء والصحة على منحهم هذه العالوة تلقيهم عالوة بدل مخاطرة منذ ست سنوات رغم موافقة مجلس الوزر
 الممرضين العاملين في أقسام الطوارئ أنوأوضح نقيب الممرضين معتصم  صالح  .منذ ذلك التاريخ

 مجلس وزراء الحكومة أمس ورفعوا شعارات أماموالحضانة، والعناية المركزة، والعمليات اعتصموا 
 لم يتحدث أحداًن أ إالع معهم بعد نهاية االعتصام للمطالبة بحقوقهم المهنية حيث تم وعدهم بان االجتما

  . وجرى تهميشهم وتجاهلهمإليهم
  20/5/2011الغد، عّمان، 

  
  تواصل اإلضراب في مرافق األونروا بغزة لليوم الثاني على التوالي .48

 وكالة األونروا في ألف موظف 11واصل يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي :  أشرف الهور-غزة 
، ما حال دون تقديم الوكالة خدمات التعليم والصحة واإلعانة االجتماعية لمئات إضرابهمع غزة في قطا

 ألف طالب منازلهم، 200 حيث ألزم اإلضراب نحو ،آالف الالجئين الفلسطينيين المقيمين في القطاع
ل كخطوة وبدأ اإلضراب األربعاء على أن يتواص . عن تقديم العالج للمرضى طبياً مركزا25ًوتوقف 

 هما فصلتأنهاقالت ،  لقرار األونروا بفصل موظفين بتصعيد الموقف مستقبالً، رفضاًتحذيرية تحمل تهديداً
بسبب تورطهم في مشاكل، أدت إلى احتجازهم في مراكز شرطية، لكن القضاء الفلسطيني برأ هؤالء 

  .ة إلحاقهم بالعملالموظفين، وهو ما دعا اتحاد الموظفين لخوض اإلضرابات للمطالبة بإعاد
  20/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   في الخليل وبيت لحم خالل ذكرى النكبة مواطنا25ًاالعتقال والتنكيل طال  .49

   أفادت جاكلين الفرارجة محامية نادي األسير في زيارة لسجن عتصيون أن قوات االحتالل :رام اهللا
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نكلت بهم واعتدت عليهم اثر ذكرى النكبة وفي  في بيت لحم والخليل واعتقلت خمسة وعشرين مواطناً
  .وقت الحق أفرجت عن اثنين منهم

  20/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  عين الحلوةمخيم تأبين شهداء مواجهات مارون الراس في : لبنان .50
مد عماد ابو شقرا، عبد الرحمن صبحة ومح:  لمناسبة مرور ثالثة أيام على استشهاد الفلسطينيين:صيدا
 مع جنود االحتالل اإلسرائيلي  على الحدود اللبنانية شليح الذين سقطوا في مواجهات مارون الراسأبو

  مخيمي عين الحلوة والمية ومية احتفاالًوأهاليفي ذكرى النكبة، أقامت منظمة التحرير وحركة فتح 
، اهللا اهللا عبد  في لبنان عبدحريرتحث في االحتفال التأبيني ممثل منظمة التو . في مخيم عين الحلوةتأبينياً

مين سر قيادة الساحة اللبنانية أو، وممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، الشيخ علي اليوسف
مسؤول و ،حمد فضلأبو في صيدا أمسؤول حركة حماس و ، العرداتأبوفي فتح ومنظمة التحرير فتحي 

 وممثل قيادة ، عبد الرحمن البزري.السابق دورئيس بلدية صيدا ، عصبة األنصار أبو شريف عقل
  .بسام كجك باسم حركة أمل، و الناصري محمد ضاهر الشعبيالتنظيم

  20/5/2011، بيروت، المستقبل
  

   عاما20ً مليار دوالر في 40التكامل االقتصادي بين الضفة وغزة يحتاج : دراسة .51
 )ماس(الدراسات االقتصادية واالجتماعية قالت دراسة أعدها الباحث في معهد :  زلفى شحرور-رام اهللا 

إن : حصلت وكالة وفا على نتائجها، "تكامل االقتصاد على الرغم من الجغرافيا" هاعنوانو ،نعمان كنفاني
تحقيق الدمج والتكامل االقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يحتاج لتغيير نمط اإلنتاج للعمل 

 مليار دوالر على مدار 40تصاد الدولة، وهي خطة تتطلب توفير كوحدة اقتصادية واحدة على طريق اق
  .باعتبار ذلك قضية ضرورية لتأسيس دولة فلسطينية قادرة على الحياة اقتصادياً، عشرين عاما لتطبيقها

  19/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  مشاريع إغاثية وتنموية للصيادين والمزارعين في غزة .52
أعلن وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية في غزة محمد األغا عن جملة :  ماهر إبراهيم-ة غز

مشاريع إغاثية وتنموية تنفذها الوزارة لخدمة الصيادين الفلسطينيين وتطوير قطاع الصيد البحري في 
اكبهم خالل  مركباً للصيادين الذين فقدوا مر50وأوضح األغا أنه سيتم خالل أيام تسليم  .قطاع غزة

  . األعوام الماضية نتيجة االعتداءات الصهيونية
هذه المساعدة العاجلة للصيادين تأتي ضمن برنامج أوسع ترعاه وزارة الزراعة وتنفذه مؤسسة "وذكر أن 

 مخزناً للصيادين في مرسى غزة وخان يونس، وإعادة 60التعاون، ويتضمن المشروع إنشاء حوالي 
ادين، وإنشاء حسبة للسمك في ميناء خان يونس وبناء جزء من صور  لنش للصي100صيانة نحو 

الميناء وكذلك توزيع عدد من األجهزة لتحديد الموقع، إضافة إلى توزيع عدد من أنواع الشباك على 
، وأشار إلى أن وزارته قدرت قيمة األضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في "الصيادين

 مليون دوالر من 413 مليون دوالر من األضرار المباشرة و174الحرب األخيرة ما يزيد عن 
انتفاضة "األضرار غير المباشرة، عوضاً عن األضرار التي تم حصرها في سنوات االنتفاضة الثانية 

  . قد بلغت قيمتها قرابة مليار ونصف"المباركةاألقصى 
  20/5/2011، البيان، دبي
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  2011 ألف دوالر خالل الثلث األول من 140إتالف منتجات مستوطنات في الضفة بقيمة  .53
 ذكرت وزارة االقتصاد الفلسطينية في حكومة رام اهللا، أنها قامت بإتالف ما تتجاوز قيمته مائة :رام اهللا

الر من البضائع االستهالكية ومنتجات المستوطنات اإلسرائيلية في محافظات شمال وأربعين ألف دو
  ).2011(الضفة الغربية المحتلة، خالل الشهور األربعة األولى من العام الجاري 

  19/5/2011قدس برس، 
  

  في ذكرى النكبة" ذاكرة فلسطين بالطوابع البريدية"معرض : لبنان .54
النائب بهية الحريري، افتتح في اللبنانية سة لجنة التربية والثقافة النيابية برعاية رئي: جنوب لبنان/ صيدا

لشفيق طالب لمناسبة الذكرى " ذاكرة فلسطين بعيون الطوابع البريدية "خان اإلفرنج في صيدا معرض 
وتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية التي تؤرخ لحقبات هامة . الثالثة والستين للنكبة

  . بعهد االنتداب البريطاني وحتى تاريخ النكبة من العهد العثماني مروراً من تاريخ فلسطين بدءاًوأساسية
  20/5/2011، بيروت، المستقبل

  
  هنية يتعرض إلصابة خالل تدريب رياضي .55

تعرض رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية، الخميس، إلصابة طفيفة خالل التدريب األسبوعي : غزة
وقامت الطواقم الطبية بنقل هنية فور إصابته إلى  .لالعبين في ملعب اليرموك بمدينة غزةلقدامى ا

المستشفى، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات تعرضه اللتواء في كاحل القدم، وطلب منه الراحة لمدة ال 
  .تشفىواطمأن الرياضيون على صحته من خالل االتصاالت الهاتفية، ومرافقته للمس . أيام10تقل عن 

يذكر أن هنية يشارك قدامي الالعبين تدريبهم األسبوعي، ولم يذكر انه تغيب عن تدريب واحد منذ عام 
، 2009تقريًبا، وشارك في العديد من الفعاليات الرياضية، أبرزها مباراة افتتاح ملعب اليرموك عام 

معية اإلسالمية، وشغل ويعد هنية أحد أبرز العبي خدمات الشاطئ والج .ومباراة الوفاق الرياضي
  .منصب رئيس مجلس إدارة األخير لعدة سنوات

  20/5/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  كي حول قيام الدولة الفلسطينيةيمررحب بمرتكزات خطاب الرئيس األن:  األردنوزير خارجية .56
ردن بالمرتكزات التي   عبر وزير الخارجية ناصر جودة عن ترحيب اال       :  بترا   -  صالح الخوالدة  -عمان  

 االسرائيلي في خطابه الذي القـاه       -حددها الرئيس االميركي باراك اوباما بشأن حل الصراع الفلسطيني        
  .امس الخميس في وزارة الخارجية االميركية حول السياسة االميركية في الشرق االوسط

ة وفورية تقوم بها الواليات     وعبر وزير الخارجية عن امله بان تتبع هذا الخطاب اجراءات عملية ملموس           
 وقال ان الوصول الى اتفاق عاجـل        .المتحدة االميركية والمجتمع الدولي باسره واالطراف المعنية كافة       

حول الحدود واالمن وفق المرتكزات التي طرحها الرئيس االميركي من شـأنه ان يـؤدي الـى انهـاء                   
مركز وضمن سقف زمني محدد حـول قـضايا         االستيطان بالكامل، ليتمكن بعدها الطرفان من البحث ال       

 وال سيما قضايا الالجئين والقدس والمياه والوصول التفاق حول هذه القضايا            .الحل النهائي االخرى كلها   
  .الحيوية لالردن في اطار يراعي بالكامل المصالح االردنية العليا ازاء هذه القضايا الجوهرية
20/5/2011، الدستور، عّمان  

  
  ليسوا مهاجرين و هم مواطنون الالجئون الفلسطينيون: ن الفلسطينيةدائرة الشؤو .57

 وجيه عزايزة رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة للحكومة األردنية بـأن             قال : بسام البدارين  -عمان  
ممثلي الدول المانحة يحاولون الخلط أحيانا بين مفهومي الالجىء والمهاجر عبر التركيز على األحـوال               



  

  

 
 

  

            23 ص                                    2150:         العدد       20/5/2011 الجمعة :التاريخ

مثارا للتساؤل واإلستفسار والتفـاوض     ' حق العودة 'شية والحياتية لالجىء الفلسطيني وبشكل يجعل       المعي
  .حتى من قبل المؤسسات الدولية المانحة

 حسب العزايزة هو تذكير الجميـع       "إسرائيل" في جوار     في ذكرى النكبة   وما فعله حراك الشارع العربي    
ولن يكون فهـو لـم       ن الالجىء ليس مهاجرا بكل األحوال     بما في ذلك من يحاول النسيان او التناسي بأ        

 .يترك وطنه بمحض إرادته وتعرض للتشريد والذل وترك ممتلكاته ولم يمتلك خيار المغادرة او اإلنتقال              
  .ليسوا مهاجرين بل هم مواطنون فلسطينيونووهؤالء بالتالي أصجاب هوية 

20/5/2011، القدس العربي، لندن  
  

  بون بوقف التعاون العلمي مع جامعة بن غوريونطالب أردنيون يطال .58
في الجامعات األردنية » كفاح الطلبة«طالبت مجموعة من الطلبة ينتمون الى كتلة : )عمان ـ يو بي آي (
  . فرع الجامعة الهاشمية في بيان أمس، بوقف التعاون العلمي مع جامعة بن غوريون اإلسرائيلية-

عة في فضيحة التطبيع األكاديمي والبحثي مع العدو الصهيوني وفـي           تهوي الجام «: وقال الطلبة في بيان   
تدنيس جامعاتنا وإغفال العقلية األردنية العربية واالستخفاف بقدراتنا األكاديميـة والعلميـة واالسـتعانة              
بخبرات صهيونية من خالل مشروع مشترك مع جامعة بن غوريون الصهيونية ومالهـذا االسـم مـن                 

  .» الوطنية األردنية والعربيةدالالت في الذاكرة
20/5/2011، الحياة، لندن  

  
  ردنية تحرص على تقديم كل الدعم الفلسطينيين الحكومة األ .59

ن الحكومة االردنية   أ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور           قال:  بترا –عمان  
  .االتتحرص على تقديم كل الدعم لالشقاء الفلسطينيين في شتى المج

20/5/2011، الدستور، عّمان  
  

  األردن وفلسطين يتفقان على منع االزدواج الضريبي .60
 اتفق األردن والسلطة الفلسطينية على منع االزدواج الضريبي والتهرب من الـضرائب             :)بترا (- عمان

علـى  واتفق الطرفان بعد إنهاء الجولة األولى من المباحثات أمس فـي عمـان               .على الدخل بين البلدين   
  .إدراج برتوكول ملحق باالتفاقية التي وقعت في هذا المجال لتوضيح وتفصيل بعض األحكام المتعلقة بها

20/5/2011، الغد، عّمان  
  

   في ذكرى النكبةأجهزة اتصال الجيش اللبناني في مارون الراستشوش على " إسرائيل" .61
سرائيلي في منطقة مارون الراس، ما       أيار للتشويش اإل   15تعرضت أجهزة اتصاالت الجيش اللبناني يوم       

قطع االتصال جزئياً بين قيادة الجيش والقوة المنتشرة في المنطقة، والتي كانت قد تلقّـت أوامـر بمنـع                   
من الوصول إلى الشريط الحدودي الفاصل بين لبنـان         » حق العودة «المتظاهرين المشاركين في مسيرة     

  .وفلسطين المحتلّة
20/5/2011، خبار، بيروتاأل  

  
  في معرض للصور  يدين مشاركة صحافي إسرائيلي"التوحيد"حزب : لبنان .62

مشاركة المصور الصحافي اإلسرائيلي آميت شعال فـي        «دانت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد العربي        أ
  .»المعرض العالمي للصور الصحافية الذي يقام في الوسط التجاري ـ سوليدير
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بالقانون اللبناني الذي يفرض مقاطعة واسـعة إلسـرائيل،         » يديرسول«وأصدرت بيانا ذكرت فيه شركة      
ينبغي عند توجيه أي دعوة أن تلتزم المؤسسات اللبنانية بمعـايير المقاطعـة األكاديميـة               «موضحة أنه   

  .»والثقافية واالقتصادية للعدو اإلسرائيلي
20/5/2011، السفير، بيروت  

  
  اإلسرائيلينستغرب سكوت العالم عن العدوان : مفتي صيدا .63

مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مخيم عين الحلوة وقدم التعازي بالـشهداء الـذين               زار  : صيدا
وقال في تـصريح    . قضوا في المواجهات مع االحتالل االسرائيلي خالل مسيرة العودة في مارون الراس           

 بوحشية نازية مجازر جديـدة      في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، ارتكب العدو الصهيوني       : حول ما جرى  
بحق الفلسطينيين العزل الذين تظاهروا على ارض فلسطين وفي جنوب لبنان وفي الجوالن ليؤكدوا حقهم               

لذلك نشجب وندين هذا االعتـداء اآلثـم ونـستغرب          . المشروع بالعودة الى ديارهم وبيوتهم ومزارعهم     
  . سكوت العالم الحر على هذا العدوان

20/5/2011 ،المستقبل، بيروت  
  

  مصر تؤيد التوصل إلي سالم فلسطيني إسرائيلي علي أساس حل الدولتين: العربينبيل  .64
نبيـل  المـصري   وزير الخارجية   أن   ،باسل يسري  عن مراسلها    20/5/2011األهرام، القاهرة،   نشرت  

تين العربي أكد أن مصر تؤيد من حيث المبدأ أي تحرك يهدف إلي تحقيق السالم علي أساس حل الـدول                  
وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلي إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وبشكل كامـل وبـدون                

ئيل ينبغـي أن    ا إن إسـر   ، خالل استقباله أمس وفدا يمثل مبادرة السالم اإلسرائيلية        ،وقال العربي  .إبطاء
 مـشددا علـي أن األسـاليب        ،طتتعامل بجدية وإيجابية مع المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق األوس         

المعتادة في استهالك الوقت وفرض األمر الواقع علي األرض لن تكون ذات جدوي فـي ضـوء تلـك                   
  .المتغيرات
شدد على أنه حان الوقـت إلنهـاء النـزاع            نبيل العربي  ، أن 20/5/2011 الخليج، الشارقة،    وأضافت

وأشـار   .سالم العادل والدائم في المنطقة بأسرها     العربي اإلسرائيلي برمته وبدء مرحلة جديدة يعم فيها ال        
إلى أن مصر تأمل في أن تواصل الواليات المتحدة قيادة جهد دولي بارز ومؤثر يهدف إلى إنهاء النزاع                  
على أساس المرجعيات الدولية المستقلة، وتتمنى أال تتراجع اإلدارة األمريكية عن االلتزام الذي قطعتـه               

  .أيلول المقبل / نية النور في سبتمبربأن ترى الدولة الفلسطي
 أكـد للوفـد     العربـي  نبيـل    ، أن حاتم عطيـة  ، نقالً عن مراسلها     20/5/2011اليوم السابع،   وجاء في   
 "إسـرائيل "، وأن الـسالم بـين       "إسـرائيل " اتفاقيتهـا مـع      في أن اإلدارة المصرية ملتزمة      اإلسرائيلي

فلسطينية وبناء المستوطنات اليهودية عليه، وأوضـح        ال األراضي ظل احتالل    فيوالفلسطينيين لن يتحقق    
  .أن مصر تسعى لفتح صفحة جديدة بعالقاتها الخارجية، حتى مع إيران

  
  تحرير األسرى الفلسطينيين مقابل شاليط: العربينبيل  .65

 أبلـغ الوفـد     العربـي ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن وزير الخارجيـة نبيـل           : كتب حاتم عطية  
 القاهرة، أن مصر تعمل على إنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل            في التقى به اليوم     الذي ياإلسرائيل

 الجنـدي  يتم بقتضاها إطالق سراح مئات األسرى الفلـسطينيين مقابـل تحريـر              والتيوحركة حماس،   
وأوضحت إذاعة صـوت     . سنوات 3 جلعاد شاليط المختطف لدى حركة حماس منذ أكثر من           اإلسرائيلي

 جمـع بـين     الـذي ، أنه خالل اللقاء األول من نوعه        "جالى تساهال  "اإلسرائيليائيل، وإذاعة الجيش    إسر
، برئاسـة رئـيس     "إسرائيل تبادر " المعروف باسم    اإلسرائيلي وبين أعضاء المنتدى     العربيالوزير نبيل   
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 العربـي المتحدة، أكد   ، وسفير إسرائيل باألمم     "الشاباك"الموساد السابق ورئيس جهاز األمن العام السابق        
  .أن مصر تجرى اتصاالت عديدة سعياً إلنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس

 قـال إن    العربـي  زيارتهم لمـصر، أن      في اإلسرائيليوأكد الصحفيون اإلسرائيليون الذين رافقوا الوفد       
 اإلسرائيلي الجنديحرير   سيتم بقتضاها ت   التيالخارجية المصرية ليست مسئولة عن صفقة تبادل األسرى         

المخـابرات  " مـصر    فـي جلعاد شاليط مقابل األسرى الفلسطينيين، ولكن الصفقة تابعة لألجهزة األمنية           
  .، وأكد أنها تسعى إلتمام الصفقة فى أقرب وقت ممكن"العامة

  20/5/2011اليوم السابع، 
  

   لن تعرف األمن بعد اليوم"إسرائيل": إخوان مصر .66
لن تهنأ بالنوم بعد اليوم     ” إسرائيل“ محمد بديع إن     .شد العام لجماعة اإلخوان المسلمين د     قال المر : القاهرة

ولن تعرف طريق األمن واالستقرار مادامت تستهين بحقوق الفلسطينيين وال تحترم المعاهدات وتـدنس              
بيـة سـوف    المقدسات اإلسالمية والمسيحية، مؤكداً أن الكيان الصهيوني وفي ظل الثورات الشعبية العر           

وأضاف في رسالته األسبوعية، أمس، أن الثورات        .”يشرب من نفس الكأس الذي طالما أذاقها لآلخرين       “
العربية التي أطاحت باألنظمة القمعية الفاسدة تمثل مقدمة إلنهاء الظلـم والعلـو الـصهيوني وتحريـر                 

  .المقدسات ووضع حد لالستكبار الصهيوني
  20/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ة الفلسطيني القضيةسياسيون مصريون ينتقدون مواقفه من.. اب أوباماخط .67

تباينت ردود فعـل    :  عبد الستار حتيتة ومحمد شعبان ومحمد عبد الرءوف ووليد عبد الرحمن           - القاهرة
القوى والشخصيات المصرية على خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما بين الترحيب بتقديم مساعدات             

  .راب عن خيبة أمل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةاقتصادية واإلع
 عصام العريان عضو مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان المسلمين، المتحـدث الرسـمي             .من جانبه، أكد د   

باسم الجماعة، أن الخطاب مخيب لآلمال، وأن العقدة الصهيونية واإلسرائيلية ما زالت هي التـي تحكـم                 
األميركيون أنفقوا تريليونات الـدوالرات علـي حـروب         «طقة، وقال إن    االستراتيجية األميركية في المن   

وأشار إلى أن األميركيين وعدوا بعدم انتقـاد إسـرائيل          . »دمار، ووعدوا بمليارين فقط من أجل المنطقة      
وطـالبوهم بـالعودة إلـى      .. لمجرد االنتقاد في المحافل الدولية، ولم يعدوا الفلـسطينيين إال بالـسراب           

وهذا شيء محزن جدا، فالقدس وحق العـودة        «وجعلوا األمن مقابل حدود مع تبادل أراض،        المفاوضات  
، وأضاف أنه خطاب مخيب اآلمال، ولم يرفع الغطاء عن حلفاء أوباما            »أصبحت عواطف وليست حقوق   

  .الذين يتشبثون بالكراسي ويقتلون الناس، سواء كانوا في اليمن أو في البحرين أو في سوريا
 يناير، عن غضبها من خطـاب       25ناشطة السياسية أسماء محفوظ، إحدى قيادات شباب ثورة         وأعربت ال 

ونعتقد أن هذا الخطاب يأتي فـي محاولـة         .. العب غيرها : نقول ألوباما «: أوباما، قائلة للشرق األوسط   
لى لكسر عزلة إسرائيل ودعمها بعد أن باتت تشعر بحصار كامل، وقد كرر أوباما أكثر من مرة وأكد ع                 

صداقة الواليات المتحدة إلسرائيل في وقت أعرب فيه عن خشيته من اتفاق المصالحة بين فتح وحمـاس                 
وأضافت أن أوباما يحاول عبـر تـرويج خطـاب دعمـه            . »والتي لعبت مصر دورا كبيرا في إنجازه      

لعربية، لمنظمات مجتمعية غير معترف بها أن يعطي انطباعا عن دور أميركي في تهيئة مناخ الثورات ا               
  .وهو كالم غير دقيق

أما سيد عبد العال، األمين العام لحزب التجمع المصري المعارض، فقال إن أوباما تحدث فـي خطابـه                  
ـ            ، وأضاف أن الذي    »األمان«أمس بالرؤية اإلسرائيلية، معربا عن دهشته مما يقال عن حاجة إسرائيل ل

يلية ترى أن المقاومة إرهاب، وهنا يريد أوباما أن         الرؤية اإلسرائ «.. يحتاج األمان هو الشعب الفلسطيني    
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وأضـاف عبـد     .»يسوق لنا أن إسرائيل في خطر، وعلى العكس الشعب الفلسطيني هو الذي في خطر             
العال أن شعوب العالم تتجه لتفهم القضية الفلسطينية وتأييد إقامة دولـة فلـسطينية مـستقلة عاصـمتها                  

فيه إسرائيل قبل الثورتين المصرية والتونـسية تغيـر، وعلـى           الوضع اإلقليمي الذي عاشت     «.. القدس
هذه الشعوب أصبح لها قرار     .. إسرائيل أن تتعامل مع الواقع وهو أنها مكروهة من الشعوب المحيطة بها           

  .»وقادرة على الفعل
  20/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  أنظار المجتمع الدولي عن سورياإيران حركت جبهتي الجوالن ولبنان لتحويل : "يةالسياسة الكويت" .68

كشفت اوساط بارزة في لجنة العالقات الخارجية واالستخبارات في مجلـس           :  كتب حميد غريافي   -لندن  
النواب االميركي بالكونغرس األمريكي النقاب امس عن ان السفارة االيرانية ومراكز فيلق القدس التـابع               

كانت وراء تنظـيم الـزحفين االحـد        ", فظات اخرى للحرس الثوري االيراني المنتشرة في دمشق ومحا      
 ،الماضي نحو االراضي اإلسرائيلية من هضبة الجوالن السورية وبلدة مارون الراس الحدودية اللبنانيـة             

  ". آخرين في االراضي اللبنانية10اللذين تسببا في مقتل خمسة فلسطينيين في الجوالن و
عن رضا خليل الضابط السابق في استخبارات الحرس        " سياسةال"ـ  ونقلت االوساط البرلمانية االميركية ل    

طوال عشر سنوات قبل ان يلجـأ الـى         ) سي اي اي  (الثوري الذي عمل لصالح االستخبارات االميركية       
الحكومة السورية سلمت الديبلوماسيين االيرانيين في دمشق والمشرفين علـى          "قوله ان   , الواليات المتحدة 

غالبيـة  , اء سورية مهمة تنظيم مسيرات وتظاهرات الى الحدود اإلسـرائيلية         مكاتب فيلق القدس في انح    
المشاركين فيها من الفلسطينيين الى جانب سوريين ولبنانيين نُقلوا بـشاحنات سـورية الـى الجـوالن                 

وذلك لمساعدة نظام بشار االسـد علـى        , وبشاحنات تابعة لحزب اهللا الى مارون الراس في جنوب لبنان         
ت قمعه ضد المتظاهرين في كل ارجاء البالد بحيث تكون انظار العالم متجهة الى الحـدود                اكمال عمليا 

تماما كما حدث حين تحولت مختلف وسائل االعالم العربيـة والدوليـة            , مع إسرائيل في سورية ولبنان    
بنانية االحد الماضي عن تغطية التظاهرات في سورية الى متابعة الزحفين على إسرائيل من الحدودين الل              

  ".والسورية وكأن شيئا لم يعد يحدث في المدن والقرى السورية
  20/5/2011السياسة، الكويت، 

  
  "إسرائيل" الجهود الرامية إلى استعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب من هادعمؤكد قطر ت .69

ـ         : مراد فتحي  - القاهرة يس أعمـال النـدوة     عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الخم
األبعاد القانونية لجريمة احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء والكشف عـن مـصير            "القانونية الدولية حول    

اهللا محمد الخبير القانوني بإدارة اتفاقيات التعاون الدولي         وقال أحمد عبد  . ، بمشاركة دولة قطر   "المفقودين
ستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب مـن قبـل         بوزارة العدل إن قطر تدعم الجهود الرامية إلى ا        

قوات االحتالل اإلسرائيلي وهذا ياتى في اطار الحقوق التي اثبتها القانون الدولى فيمـا يخـص قـضية                  
حقوق اإلنسان، مشيراً إلى أن قطر تساند القضية المتعلقة بعودة الجثامين إلى المجلس الـدولي لحقـوق                 

لى أن قطر ستستضيف قريبا المؤتمر اإلقليمي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة        اإلنسان في جنيف، مشددا ع    
وسيتم تكثيف الجهود خالل هذا المؤتمر لفضح الممارسات اإلسـرائيلية بحـق الفلـسطينيين والعـرب                

وأكد المشاركون بالندوة على ضرورة وجود جهد دولي وعربـي قـانوني وسياسـي               .وجثامين الشهداء 
لزام دولة االحتالل باإلفراج عن جثامين الشهداء لتمكين ذويهم مـن دفـنهم             وإعالمي، ضاغط يضمن إ   

  . بطريقة تليق بهم كبشر وحسبما تنص الشرائع السماوية
  20/5/2011الشرق، الدوحة، 
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  "إسرائيل"نفى وجود أية مفاوضات لتصدير الغاز إلى : قطر .70
جلس إدارة شركة راس غـاز تـصدير         إبراهيم اإلبراهيم نائب رئيس م     .نفى د :  وليد الدرعي  -الدوحة  

أنـا  " :الغاز القطري إلى إسرائيل، قائال في رده على سؤال حول شائعات عن تصدير الغاز إلسـرائيل               
وشدد التأكيد في تصريحات صحفية على      ،  "مسؤول تسويق الغاز وال أدري من أين تأتي هذه المعلومات         

  .تفاوض مع أي طرف إسرائيلي لتصدير الغازهامش الملتقى العلمي العربي التركي انه ال يوجد أي 
  20/5/2011الشرق، الدوحة، 

  
  ال تقرير رسمياً من اإلنتربول عن القبض على حسين سالم: النيابة المصرية .71

ذكرت تقارير إعالمية أن رجل األعمال المصري حسين سالم؛ والصديق          : الحفيظ  صالح عبد  -القاهرة  
  . على يد اإلنتربول الدولي"إسرائيل"م القبض عليه في المقرب للرئيس السابق حسني مبارك، ت

وصباح أمس، أعلن الناطق الرسمي للنيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد عدم وصول تقريـر               
  .رسمي من اإلنتربول الدولي يفيد بالقبض على حسين سالم

  20/5/2011البيان، دبي، 
  

  لحماية القدساإلعالن عن تأسيس الصندوق العربي : األردن .72
أعلن في عمان، أمس، عن تأسيس الصندوق العربي لحماية القدس استجابة القتراح نقابـة              ): آي.بي.يو(

المهندسين األردنيين خالل اجتماع المجلس األعلى التحاد المهندسين العرب في دورته السابعة والـستين              
 األردنيـين فـي بيـان إن المجلـس          وقالت نقابة المهندسين   .التي عقدت في تونس نهاية العام الماضي      

التأسيسي للصندوق عقد أول اجتماعاته في مقر النقابة في عمان برئاسة األمين العام التحاد المهندسـين                
اهللا عبيدات وبحضور ممثلين عن الهيئات الهندسية        العرب عادل الحديثي ونقيب المهندسين األردنيين عبد      

ة إلى رئيس لجنة مهندسون من أجـل القـدس فـي نقابـة              في السودان ولبنان وسوريا وفلسطين إضاف     
ونقل البيان عن عبيدات قوله إن الصندوق سيعنى بترميم البيوت في البلدة القديمـة           . المهندسين األردنيين 

وقرر المجلس تسمية ممثل فلسطين عدنان سـمار رئيـساً لمجلـس إدارة             . إلى جانب مشروعات أخرى   
  .     الصندوق 

  20/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   التشريعية الدنمارك ستعترف بدولة فلسطينية في حال فوز اليسار في االنتخابات .73
اعلن المتحدث باسم الحزب االجتماعي الـديمقراطي الخمـيس ان الـدنمارك            : .)ب.ف.ا( - كوبنهاغن

تخابـات  ستعترف بدولة فلسطينية في حال عودة اليسار الذي يعتبر االوفر حظا الى الحكـم، نتيجـة االن    
واكد المتحدث باسم الحزب جيبي كوفـود   .على ابعد تقدير) نوفمبر(التشريعية المقررة في تشرين الثاني     

نعتقد منذ سنوات ان للفلسطينيين الحق في دولة وعنـدما سـيطلبون منـا              ' 'برلينغسكي تيدندي 'لصحيفة  
 . لالعتراف بدولة فلـسطينية    واكد اشتراكيو حزب الشعب استعدادهم ايضا      .'االعتراف بها فسنقوم بذلك   

ورأت وزيرة الخارجية لين اسبيرسن ان هذا االجراء االحادي الجانب يسفر عن عواقب سلبية اكثر منها                
وقالـت   .وانتقدت الخالفات في االتحاد االوروبي لالعتراف من جانب واحد بدولـة فلـسطينية            . ايجابية

كثيرا من البقاء موحدا حول هذه المـسألة، ومـن          يربح االتحاد االوروبي    'اسبيرسن لوكالة فرانس برس     
االعتراف المنسق في الوقت المناسب بدولة فلسطينية في مرحلة من المفاوضات توفر لنا يقينـا كبيـرا                 

الوقت لم يحن بعد، اقله بالنـسبة الـى الـدنمارك، لتغييـر سياسـتها               'واضافت ان    .'بالتوصل الى حل  
  .'نيةواالعتراف من جانب واحد بدولة فلسطي

  20/5/2011، القدس العربي، لندن
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   ويؤيد المصالحة الفلسطينيةالستئناف التسوية" حوافز"على تقديم " إسرائيل"كي مون يحث  .74

على إبداء ليونة أكبر في التعامل مع       ” إسرائيل“حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون         : )ب.ف.أ(
وقال كي مون   . جل التمكن من استئناف عملية السالم المعطلة      من أ ” حوافز“القيادة الفلسطينية وعلى تقديم     

” إسـرائيل ”بـاالعتراف ب  ” حماس“إنه يحث أيضاً الفلسطينيين على إقناع       ” فرانس برس “في مقابلة مع    
” فـتح “وبنبذ العنف، معتبراً في الوقت نفسه أنه يجب إعطاء فرصة التفاق المـصالحة بـين حركتـي                  

وأحثهم على استئناف الحوار ورفع العقوبـات والحـصار     ” اإلسرائيليين “أنا أطلب من  “وقال  .” حماس”و
  ”عن غزة وتأمين فرص جيدة لخير سكان الضفة الغربية

  20/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  بسبب التجسس تؤكّد طرد دبلوماسي إسرائيلي وزارة الخارجية الروسية .75
الملحق العسكري في السفارة اإلسرائيلية     «أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس، في بيان، أن         :)أ ف ب  (

 أيار الماضي، بينما كان     12في موسكو، فادين ليدرمان، اعتُقل بجرم التجسس المشهود في موسكو، في            
  .، ثم طُرد من روسيا»يتسلّم معلومات سرية من مواطن روسي

ـ       «وأضاف البيان أن هذه التصرفات       ذلك احتجـت وزارة    ال تتناسب مع الوضع الدبلوماسي لليدرمان، ل
  .»الخارجية وعدته شخصاً غير مرغوب فيه

 20/5/2011، خبار، بيروتاأل
  

  منظمة أصدقاء اإلنسان تطالب مصر بفتح معبر رفح وإخالء سبيل المعتقلين الفلسطينيين .76
إن سكان قطـاع    'نسخة منه   ' القدس العربي ' في تصريح تلقت     ،مقرها فينا ،   منظمة أصدقاء اإلنسان   قالت
يتعرضون منذ ثالثة وستين شهراً لحصار غير مبرر، وال يـستطيعون ممارسـة حيـاتهم بـشكل                 غزة  

وينبغي على السلطات المصرية عدم التأخير بفك الحصار وأن الوقت قد حان ألخذ الحاجات              ... طبيعي،
  .'الطبيعية واإلنسانية لسكان القطاع على محمل الجد

لترحيل المتبع منذ عقود مع المواطنين الفلسطينيين، مـشيرة         وطالبت المجموعة الحقوقية بإلغاء أسلوب ا     
إلى الصعوبات الجمة التي تواجههم خالل سفرهم عبر األراضي المصرية، بسبب إتباع السلطات لـذلك               

، في تعاملها ونقلها للمسافرين من معبر رفح إلى المعابر المصرية الجوية والبريـة              'الال إنساني 'اإلجراء  
وأكدت أصدقاء اإلنسان الدولية أن القيود الخطيرة المفروضة على دخـول وخـروج              .األخرى وبالعكس 

كمـا   .األفراد والبضائع من قطاع غزة تعد خرقاً لمبادئ القانون اإلنساني الذي يحظر العقاب الجمـاعي              
دعت أصدقاء اإلنسان السلطات المصرية إلى إخالء سبيل المعتقلين الفلـسطينيين، الـذين قالـت انهـم                 

  .'حتجزوا تعسفياً منذ فترات طويلة في السجون المصريةاُ'
  20/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  "مارون الراس"في لم يخرقوا السياج الحدودي المتظاهرون بذكرى النكبة : مايكل وليامز .77

رد الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنـان مايكـل وليـامز، علـى                :  وليد شقير  -بيروت  
نتقادات اإلسرائيلية لتصريحاته التي دان فيها االستخدام المفرط للعنف من جانب الجيش اإلسرائيلي في              اال

بلدة مارون الراس الحدودية ضد المتظاهرين، الذين قال إنهم بدوا غير مسلحين، وأضاف وليـامز فـي                 
ـ    دي التقني، هذه وجهـة     لم يخرقوا السياج الحدو   «: أمس، رداً على سؤال   » الحياة«تصريحات أدلى بها ل

  . نظري
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لقد قام البعض بقطع األسالك، أظن أن بعضهم كان يحمل قطاعة أسالك، لكنني ال أظن أن أحدهم أقـدم                   
  . »على عبور السياج، أو أن السياج انهار بالكامل

  20/5/2011الحياة، لندن، 
  

  رهابة اإل في غزة على قائم"اإلسالمجيش "تنظيم  تضيف الواليات المتحدة األمريكية .78
 وهو جماعة نشطاء فلسطينية تتخذ مـن        ،وضعت الواليات المتحدة يوم الخميس جيش االسالم      : واشنطن

 على قائمتهـا الـسوداء الرسـمية للجماعـات          ،قطاع غزة مقرا ويلقى عليها بالالئمة في هجمات عديدة        
رة وثيقة بعشيرة دغمش    وقالت وزارة الخارجية االمريكية ان جيش االسالم الذي يرتبط بصو          .االرهابية

القوية في غزة كان مسؤوال عن عدد من الهجمات الصاروخية على إسرائيل وهجمـات علـى مـدنيين                  
  . تسببت في وقوع خسائر بشرية وقتلى2009مصريين في عام 

  19/5/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  الفلسطينيين عاطفه معبسبب ت" مارسيلو"العب فريق ريال مدريد فيسبوك يغلق صفحة موقع  .79
مارسـيلو سـيلفا   "أغلق موقع التواصل االجتماعي فيس بوك الصفحة الرسمية الالعب البرازيلي        : مدريد
ظهير أيسر فريق ريال مدريد اإلسباني بعد أيام من دعمه للقضية الفلسطينية وانتقـاده للعنـف                " جونيور

  .الصهيوني ضد أطفال فلسطين
ية على الموقع قبل أيام إنه متعاطف مع الفلسطينيين ضد العنف           كتب على صفحته الرسم   " مارسيلو"وكان  

وقام  .، وإحالل السالم في كل دول العالم      سرائيليويتمنى وقف العنف الذي يتعرضون له من االحتالل اإل        
  .فيس بوك بحذف صفحة الالعب بصورة مفاجئة دون إبداء سبب واضح ومعلوم حول هذا األمر

  19/5/2011 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مسببة لأللم"إسرائيل"و.. أتعاطف مع هتلر: مخرج يهودي .80
أثار مخرج يهودي حالة من السخط واالستياء بين أوساط اليهود وفي الـشارع اإلسـرائيلي،               : الناصرة

بسبب  تصريحات أدلى بها أخيًرا، والتي عبر من خاللها عن تعاطفه مع الزعيم األلماني أدولف هتلـر،                  
  .ذي هاجم فيه الدولة العبريةفي الوقت ال

وكان المخرج الدنماركي اليهودي الرس فون تراير قد شارك، صباح أمس األربعاء، في مؤتمر صحفي               
عقد على هامش مهرجان كان السينمائي العالمي لألفالم، حيث أطلق خالله تصريحات وصفتها وسـائل               

  ".الالسامية"إعالم إسرائيلية بالصادمة و
ذي يعد من أشهر المخرجين الدنماركيين، أنه يفهم الكثير حول شخصية هتلر، والـذي              وأوضح تراير، ال  

: إال أنه أضـاف   . اعتبر أنه ارتكب أخطاء وأنه ليس بالرجل الذين يمكن أن يقال عنه بأنه شخص طيب              
 ضد  لست مع الحرب العالمية الثانية ولست     "وتابع تراير    ".أنا افهمه كثيراً بل واتعاطف معه بقدر بسيط       "

كما انتقد   .، على حد قوله   "اليهود، بل أنا أويدهم بقدر كبير، ولكن ليس كبير جداً ألن إسرائيل مسببة لأللم             
تراير نظرة اليهود إلى بعضهم البعض، إذ أشار إلى أنه كان سعيداً ألنه يهودي، غير أنه أدرك الحقاً أنه                   

وقـال  . أن اليهود يصنفون أنفسهم إلـى مراتـب       ليس يهودياً، أو أنه يهودي من الدرجة الثانية، باعتبار          
  ".لقد وجدت أنني نازي، فأنتم تعلمون أن اسرتي ألمانية" ساخراً 

 19/5/2011قدس برس، 
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  التحايل على حق العودة .81
  عبد الستار قاسم. د
 للكثيـر مـن     48/يتعرض حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم في األرض المحتلـة           

  :يل والتلوي والتلون، وذلك بهدف شطب هذا الحق على اعتبار أنالتحا
.    من يريد العودة ال يريد إقامة سالم مع إسرائيل، وبالتالي فهو مناهض للسالم والمحبة بين األمـم                   -1

ويضيف المجادلون بهذا بأن الشعب الفلسطيني شعب وديع ومسالم، وال بد أن يثبت للعالم أن يده ممدودة                 
  لى الرغم من كل الجراح؛للسالم ع

   عودة الالجئين تعني أنه ال مكان لليهود في فلسطين، وأن إسرائيل سـتنتهي كدولـة، وسيـصبح                    -2
أي ان المطالبة بحق العودة عبـارة عـن رفـض           . الفلسطينيون أكثرية يسيطرون على الحكم واإلدارة     

 هذا التبرير العقـيم حقـوق الـشعب         طبعا يتجاوز .لالعتراف بإسرائيل مما يتناقض مع المواثيق الدولية      
  .الفلسطيني في وطنه وتقرير مصيره بيده، وكأن الوجود حق إلسرائيل

  194القرار 
 ألنه ينص على حـق العـودة، وهـم          194يتمسك فلسطينيون بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         

ال . يتمسك الجميع بمبـدأ تطبيقهـا     يبرزونه في المحافل الدولية المختلفة كجزء من الشرعية الدولية التي           
ضير في ذلك بخاصة بالنسبة للذين يؤمنون بما يسمى بالشرعية الدولية، وبضرورة تطبيقها كوسيلة مثلى               

  :لكن من الضروري االنتباه إلى النقاط التالية. إلقامة سلم عالمي
سـرائيل وعلـى رأسـها     بتأييد الدول الغربية التي أقامـت إ 194   حظي قرار الجمعية العامة رقم  -1

الواليات المتحدة، بينما عارضته الدول العربية واإلسالمية وعلى رأسها مصر والسعودية وسوريا ولبنان             
لم يكن القـرار برمتـه      . وأفغانستان وباكستان، وكذلك الدول االشتراكية وعلى رأسها االتحاد السوفييتي        

ق بين األطراف المتنازعة، أي جر العـرب        لصالح العرب، وإنما ركز في األساس على ضرورة التواف        
  .نحو االعتراف بإسرائيل

ال يبعث أساسا إلى االطمئنـان ألن صـياغته         ) 11(   نص القرار الخاص بالالجئين وهو البند رقم           -2
تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن        "يقول القرار   . مضللة إلى حد ما، وليست قاطعة مانعة      

ن في العودة إلى بيوتهم والعيش بسالم مع جيرانهم ووجوب وضـع تعويـضات عـن                لالجئين الراغبي 
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عنـدما يكـون مـن                   
الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات                

ال ينص القرار على عودة الالجئين الفلسطينيين فورا، وإنما يربط العودة بالوقت            "  .مسؤولةأو السلطات ال  
هذا نص مضلل ألنه ال يعرف الوقت المناسب، ويترك األمر لمجهول ليعرف الوقت المناسب              . المناسب
المناسب؟ من الذي يحدد الوقت     . وقد مضت سنوات طويلة، وال يبدو أن الوقت المناسب قد حان          . ويحدده

  .حتى اآلن األمر بيد مجهول
   ال ينص القرار على حق العودة، وإنما ينص على وجوب السماح بالعودة، على اعتبار أن هنـاك                    -3

من يعطي إذنا لهذه العودة، في حين أنه من المفروض أن حق العودة ال ينتظر سماحا أو إذنا من أحـد،                     
  .ماع من قبل الدول المشاركة في وضعه في حينهوذلك وفقا إلعالن حقوق اإلنسان المقر باإلج

   يشترط القرار العودة بالرغبة بالعيش بسالم مع الجيران، وهم بالتأكيد اليهود الذين نهبـوا األرض                  -4
من الذي يقرر هذه الرغبة؟ لقد ترك القرار األمر مفتوحا للتفسيرات، وترك المسؤولية             . وشردوا الشعب 

  .عائمة
ن ننتبه إلى أن القبول بجزء مما يسمى بالشرعية الدوليـة يعنـي القبـول بكـل                    من الضروري أ     -5

المعنى أن من يقبل    . ال نستطيع أن نكون انتقائيين فنقبل ما يعجبنا ونرفض ما ال يعجبنا           . الشرعية الدولية 
ها ، ويقبل صك االنتداب الذي قسم بالد الشام، وألزم بريطانيا بضرورة تنفيـذ تعهـدات              181، يقبل   194
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على أية حال، القرار    .الدولية في فلسطين، أي تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود وفق تصريح بلفور            
  . يشكل غطاء رثا لالحتماء به194

  242قرار مجلس األمن 
، 1967لم يكترث العالم بحق العودة للشعب الفلسطيني، ولم يتذكر أن هناك الجئين إال بعد حرب عـام                  

  :وهنا أضع المالحظات التالية. 242من وذلك في قرار مجلس األ
أي أن  .  صادر عن الجمعيـة العامـة      194 عبارة عن قرار صادر عن مجلس األمن، بينما          242   -1

قرار مجلس  . ، ويتخطاه 194أرقى من مكانة    ) وفق معايير الشرعية الدولية   ( يكتسب مكانة شرعية     242
  .قيمته القانونية ويتركه مهمشا، بل ومتضائال في 194األمن يقفز عن 

 على ذكر الفلسطينيين او الالجئين الفلسطينيين، ولم يذكر منظمة التحرير الفلسطينية،            242   لم يأت      -2
  .وحرص على إقامة سالم بين دول المنطقة، مع التركيز على تلبية شروط إسرائيل إلقامة هذا السالم

النص الالجئين الفلسطينيين، وترك األمر     لم يقل   ." حل قضية الالجئين حال عادال    " على   242   نص     -3
  .مبهما، كما ترك مسألة الحل العادل مبهمة وخاضعة للتفسيرات والتأويالت

، وحتى أنه لـم يـذكر كلمـة سـماح وال الوقـت              194 تراجعا كبيرا عن نص      242   يشكل نص      -4
  اتفاق أوسلو.المناسب

هذا . سلو، وقررت التعاون األمني مع إسرائيل     اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في اتفاق أو       
وقد ترك هذا التنازل    . بحد ذاته يشكل تنازال عمليا وقانونيا عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني           

مسألة حصول الفلسطينيين على شيء من حقوقهم للمفاوضات، أي للطاولة التي تسود فيها القـوة علـى                 
  .الضعف، أي إلسرائيل

 ألنه ترك قـضية الالجئـين الفلـسطينيين         242اق أوسلو تراجعا كبيرا عن قرار مجلس األمن         شكل اتف 
وهنا مشكلة كبيرة تتمثل في تنازل الفلسطينيين عن حق ال لبس فيـه، وتـرك               . لمفاوضات الوضع الدائم  
ئيل لم يصر الجانب الفلسطيني على حق العودة، ولم يشترط االعتراف بإسـرا           . أمر الالجئين لمساومات  

وقد شكل هذا ضربة قوية للثوابت      . باالعتراف القانوني والعملي بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه        
ومن المهم أن نالحظ أن اتفاق      . الفلسطينية التي تم تقليصها إلى المطالبة بدولة على الضفة الغربية وغزة          
  .أوسلو ترك أمر الالجئين لمفاوضات قادمة، وليس أمر عودة الالجئين

لم يمنع اتفاق أوسلو قيادات فلسطينية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من التحدث في المهرجانات               
الذي يعترف بإسرائيل ال يريد حق العودة، وال يريد حق تقرير المـصير،             . والمؤتمرات عن حق العودة   

  .ويكتفي حقيقة بكيان فلسطيني تحدد إسرائيل معالمه
ين الفلسطينيين صبغة االستهالك الشعبي على تصريحاتهم بشأن حق العـودة،           وحتى يضفي بعض القيادي   

، وقالوا بأنه من الضروري حل قضية الالجئين حال عادال          194 وقرار   242حاولوا المزاوجة بين قرار     
هذه صيغة تحايل على الشعب الفلسطيني، ومن المفروض أن يكون القـول واضـحا              . 194وفق القرار   

  . حق العودة بدون رتوش وبدون اعتراف بإسرائيلوصريحا وينص على
وقد تم ابتكار مصطلحات جديدة على الساحة الفلسطينية من أجل تغييب الوعي الفلسطيني بحق العـودة                

شاع بعد اتفـاق أوسـلو      . وبحق الشعب في وطنه مثل مصطلحي األراضي الفلسطينية وشطري الوطن         
 مـن   48/ربية وغزة، وفي هذا ما يشطب األرض المحتلة       مصطلح األراضي الفلسطينية ليعني الضفة الغ     

دائرة األراضي الفلسطينية، والهدف هو زرع تعريف جديد لفلسطين في عقول ونفوس األجيـال الـشابة      
ويشيع في وسائل اإلعالم الفلسطينية اآلن مصطلح شطري الوطن ليعنـي           . والقادمة لغاية نسيان الوطن   

ا أيضا محاولة خطيرة لتغييب الوعي الفلسطيني وحـصر الـوطن           أيضا الضفة الغربية وغزة، وفي هذ     
  .بالضفة الغربية وغزة
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  اتفاقية وادي عربة
لم تأت اتفاقية وادي عربة بين األردن والكيان الصهيوني على ذكر حق العودة، لكنها ألغت هذا الحق من               

انية القسرية التي تؤثر على     فمثال نصت االتفاقية على أنه يجب منع الحركات السك        . خالل اللف والدوران  
الطرف اآلخر، ونصت أيضا على أن قضية الالجئين سيتم طرحها على لجنة رباعية تشارك فيها السلطة                

أي أن االتفاقية تركت أمر الالجئين وليس أمر عودة الالجئين للمستقبل من الناحيـة              . الفلسطينية ومصر 
  .الرسمية، وقضت عليها من الناحية الفعلية

  رة العربيةالمباد
 في بيروت موقفها من قضية الالجئـين مـن قـرار            2002استوحت المبادرة العربية التي صدرت عام       

أراد القادة المؤتمرون وضع نص يقول بأنه من الضروري حل قضية الالجئين            . 242مجلس األمن رقم    
هـذا تعتبـر    وب. 194حال عادال، لكن الموقف السوري اصر على التعديل، وأضاف عبارة وفق قـرار              

  .المبادرة العربية متطورة قليال في موقفها عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية
  الشعب صاحب القضية

لقد .  بحمل قضيتهم بأيديهم، وقرروا إحياء يوم النكبة ميدانيا        2011/أيار/15لقد بادر شباب فلسطين يوم      
ا واضحا للجميع وهو أن الشعب هو       ولعل في هذا درس   . أثبتوا حضورهم، وتراجعت أمامهم كل القيادات     

وهذه . صاحب القضية، وعليه أن يبقى ساهرا عليها من المزايدات والمناقصات والتضليل والبيع والشراء            
الشعب ال يخدع نفسه، على الرغم مـن        . هي مهمة كل فئات الشعب وعلى رأسها فئة الشباب والشابات         

  .إمكانية وقوعه في الخديعة أحيانا
ن يقف شعب فلسطين شامخا في وجه كل محاوالت السياسيين الفلـسطينيين والعـرب              من الضروري أ  

مـا  . وغير العرب النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وأال يترك القضية ميدانا للعبث والكذب             
 أيار يؤكد االلتزام الشعبي بحق العودة، ومطلوب أن يمتد هذا االلتزام إلى أيام أخر علـى               /15حصل يوم   

  .مدار العام، كل عام
  18/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فصل جديد... 1948أسرلة فلسطينيي  .82

  أسعد عبد الرحمن. د
في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حقوق اإلنسان وصيانة كرامته وحريته وحقه في العيش بسالم في                 

الفلسطيني الذي طبقت مؤسـسات الحكـم       بيته وأرضه، تصم العديد من الدول آذانها عما يحدث لإلنسان           
وهو الحال الذي   .  ضده سياسات عنصرية بهدف طمس هويته العربية وتفتيتها        1948اإلسرائيلية منذ عام    

يجعلنا نستذكر ما قاله مؤسس إسرائيل ورئيس وزرائها األول بن غوريون في نهاية أربعينيـات القـرن                
  ".ن العرب المتبقين في وطنهم حطابين وسقاة ماءقادة الحركة الصهيونية يريدو"الماضي من أن 

 ومـن ثـم اسـتيعابهم       48غير أن استمرار فشل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في تطويع فلـسطينيي            
، عبـر قـوانين     "الـديمغرافي "ودمجهم في المجتمع اإلسرائيلي، دفعها للجوء إلى فرض األمر الواقـع            

بحيث تخدم التوجهات العنـصرية،     ) الكنيست(ان اإلسرائيلي   عنصرية أصدرها وما زال يصدرها البرلم     
بـل إن   . تفريغ األرض الفلسطينية من أهلها، واإلخالل بالميزان الديمغرافي لصالح اليهود         : وفي مقدمتها 

شهد نشاطات استيطانية كثيفة ليس فقط       "2010، أن عام  "السالم اآلن "األمر الثابت اليوم، وبحسب حركة      
  ".ة بما فيها القدس المحتلة، بل في الجليل والنقب أيضاًفي الضفة الغربي

وبحـسب المركـز الفلـسطيني      . في واليته الحالية ذروة في سن القوانين العنصرية       " الكنيست"لقد سجل   
بلغ عدد القوانين التي أقـرت بـشكل        "، فقد   2011في تقريره لشهر أبريل     ) مدار(للدراسات اإلسرائيلية   
قانون األراضي ويسمح ببيع أراض مصادرة لـم  :  الماضية ثمانية قوانين، هي  24نهائي في األشهر الـ     
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تستغل للصالح العام، ويجيز للحكومة عرض األراضي التي بحوزتها وبحوزة دائرة أراضـي إسـرائيل               
وقانون االستفتاء الشعبي   . وقانون مزارع األفراد لتوزيع األراضي المصادرة في النقب على اليهود         . للبيع
 نائباً،  120 عضو كنيست على األقل، من أصل        80 ُيلزم الحكومة بالحصول على أغلبية عددية من         الذي

، وهـذا يـسري     )أراض سيادية (في حال اشتمل أي اتفاق سالم في المستقبل على انسحاب إسرائيل من             
هـضبة  و) 1967 أضعاف ما كانت عليه في العـام  3الموسعة بحوالي (عملياً على مدينة القدس المحتلة    

وقـانون  . الجوالن السورية المحتلة، وأيضاً على أراض قد يجري تبادلها مع الضفة الغربية وقطاع غزة             
وقانون حجـب   . يسمح للمحاكم بتمديد اعتقال األسير الفلسطيني من دون حضوره للمحكمة لمدة ستة أيام            

انون لجان القبول، وهـو     وق). الذي يحظر إحياء ذكراها   (وقانون النكبة   . التعويضات عن عضو الكنيست   
قانون يجيز لكل بلدة يهودية يعد سكانها بالمئات أو أكثر بقليل إقامة لجان قبول لكل شـخص أو عائلـة                    

وقانون لسحب المواطنة ممن أدينوا بالمشاركة في عمليات أو تجسس، وهذا           . تطلب السكن في هذه البلدة    
  ". اطنة أي مواطن ال مواطنة أخرى لهالقانون يتناقض مع القانون الدولي الذي يمنع سحب مو

". الخطر الـديموغرافي "ومن الواضح أن السياسة اإلسرائيلية زادت، مؤخراً، من تشديدها على ما تسميه    
ويكفي اإلطالع على اإلحصائيات الرسمية اإلسرائيلية لمعرفة حجم العنصرية التي يواجههـا فلـسطينيو              

نتيجة للسياسة اإلسرائيلية، فإن البلـدات      "حصائيات تؤكد أنه    فآخر هذه اإل  .  في مختلف مناحي الحياة    48
بل إن إسرائيل تعمل على صـهينة شـؤون         ". القائمة الشهرية للبلدات المنكوبة بالبطالة    ) تحتكر(العربية  

ـ         والعمل على مـنعهم مـن تعلـم التـاريخ           48المناهج التربوية العربية التي تدرس لتالميذ فلسطين ال
كمـا بـاتوا   ". األمـة اليهوديـة  "يتم إلزام التالميذ بتعلم المناهج اإلسرائيلية مثل تاريخ     الفلسطيني، حيث   

ضمن مادة التاريخ للثانوية العامة، عالوة على منعهم مـن          " المحرقة"ملزمين بتقديم امتحان في موضوع      
يسة لجنة متابعـة    رئ" هالة اسبنيولي "وفي هذا تقول    . دراسة مواد عن التاريخ والشعر والنكبة الفلسطينية      

: ، وتضيف "تقوم بصهينة المناهج التعليمية العربية    "قضايا التعليم العربي إن وزارة المعارف اإلسرائيلية        
نحن نتعلم في المدارس عن شعراء الصهيونية، لكننا ال ندرس شيئاً عن محمود درويش أو سميح القاسم                 "

ا حدث إنساني، لكنهم يسنون قوانين تمنعنـا مـن          ليس لدينا مانع أن ندرس المحرقة ألنه      . أو توفيق زياد  
، "أيمـن اغباريـة   "أما  ". تعلم تاريخنا ومن إحياء نكبتنا، ويوماً بعد آخر يزدادون عنصرية وعداًء للعرب           

إن مضامين المناهج المدرسية    : "األستاذ المحاضر في جامعة حيفا والباحث في السياسات التربوية فيقول         
الدولة العبرية، وال تقوم هذه المناهج على تغييب الرواية الفلسطينية فقط، بـل             للعرب صهيونية منذ قيام     

تعمل أيضاً على أن يقبل الفلسطيني بدونيته وهامشيته كحل أخالقي، في ربط وجوده كمـواطن عربـي                 
  ".داخل دولة إسرائيل

على " خطراً"رهم   مستمرة باعتبا  1948الخطة الصهيونية لطرد أبناء فلسطين من األراضي المحتلة عام          
وفي كتاب حـديث  . لذلك، يتم وصفهم تارة بالقنبلة الموقوتة، وتارة بالخطر الديموغرافي        . وجود إسرائيل 

، يقول البروفيـسور دان     "فلسطينيون في إسرائيل  "كاشف للحقائق والمشاعر الصهيونية العارية، عنوانه       
في إسرائيل، إنهم غير مستعدين لقبول حل       ليس لنا خيار حل في الجانب السياسي لقضية العرب          : "شفتان

في كتابه إلى أن المسار المطلوب للحفاظ       " شفتان"ويخلص  ". أقل مما ُيرى انتحاراً للدولة القومية اليهودية      
يقتضي األمر  : "على إسرائيل دولةً يهوديةً ديمقراطية هو التوصل إلى مصالحة تاريخية مع العالم العربي            

ويثير هذا المسار   ). الشعب اليهودي ( األمني وفي مجال الصلة بمهد وجود        مصالحات صعبة في المجال   
الحاجة إلى مواجهة أقلية كبيرة تزيد على مليون مواطن عربي يناهضون من الداخل الـشكل والهويـة                 

وحتى لو ُوجد حـل     . ستكون هذه أكبر معضالت إسرائيل في الداخل      . اليهوديين الديمقراطيين إلسرائيل  
لعالم العربي ومع الفلسطينيين، فسيكون هذا هو المجال التالي الذي سيحاولون فيـه سـلب               للصراع مع ا  

ليس هذا موقفـاً سياسـياً قـد        : "وفي مكان آخر من هذا الكتاب الكاشف يقول مؤلفه        ". إسرائيل شرعيتها 
قومي إنهم باعتبارهم مجموعة يسعون إلى خراب المشروع ال       . يتغير، بل عنصر مهم في هويتهم العربية      
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يشعر العرب بأنهم شـعب     . فهنا شعبان يتصارعان على البالد    . ليس الصراع عرقياً بل قومي    . اليهودي
فلـيس  . حالـة متميـزة   ) عرب إسرائيل (إن  . مستقل ويؤكدون ذلك، ولهذا فهم يرفضون فكرة األسرلة       

  "! عقلية أقليةالحديث عن أقلية وأكثرية، بل عن أقلية ذات عقلية أكثرية، إزاء أكثرية يهودية ذات
  20/5/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  على الحدود أنظر إلى عدّوي .83

  جنى نخال
كنّـا كثيـرين    . ولم أستطع فَهم القوة التي جاءتني حينها      . مرت أيام ولم أستطع بعُد أن أفهم ما مررنا به         

  .عب بين االثنيننراهم، يروننا، والموت يل. وقليالت على الحدود، أربعة أو خمسة أمتار بعيدين عنهم
انظر إلى هذا   «: نظرت ورائي فرأيت كم ستكون صعبة علينا العودة، فقلت لصديقي         . نزلنا الجبل بسرعة  

وصلنا إلى الحدود وتجمع الشباب حول      . »بس ما تعتل هم، مش راجعين، رح نفوت عفلسطين        ... الجبل
انتفاضة كما نراهـا    ... ي وال أصدق  عشرات من األلغام األرضية ليحموا الناس منها، وأنا أنظر من حول          

الشباب يركضون إلى السياج يعلّقون أعالمهم ويرمون الحجارة باتجاه الجنـود المختبئـين             . على التلفاز 
عالقـدس  «مباشرة بعد صراخي بـوجههم      ... هو ثاني ما قلته   » أختكم يا كالااب  ... «... وراء األشجار 

رة بعدوي، قاتلي ومعذّبي ومضطهدي ومشردي والباصق       كنت ألتقي ألول م   . »راجعين شهداء بالماليين  
سبع وعشرون سنة وأنا أنتظر لقاءه والنظر في عينيه ألنقـل           . على قبري وقاتل أطفالي وسارق أرضي     

لم أستطع منع نفسي من سبهم، فهم أمامي يـسمعون، وأنـا            . له، ال أعرف كيف، قهر ثالث وستّين سنة       
  .يه فال يصلبقبضتي الصغيرة أكسر الحجر وأرم

ساعة، ساعتان، أربع، ال أدري كم مضى علينا ونحن نكسر الحجارة الكبيرة نجمعها ونركض نرميها أو                
صوت ثابت صارم يخرق الصمت لثـوان       . نعطيها لمن أصبح يرمي أفضل، والرصاص ينطلق باتجاهنا       

لـم  . اء من حولنا  وارتمينا على األرض يحمي بعضنا رؤوس بعض، والجرحى والشهد        . واألجساد لألبد 
ثم كأن حقيقة الموت ثبتت     . أسمع صوت صراخ وال تأوه واحد وال أحسست بخوف إال عند بدء الطلقات            

انهمرت . أصبحنا ال ننخفض حتّى أو نخبئ رؤوسنا عندما يطلقون النار علينا          . أمام عيني، فلم أعد أخاف    
والـشهداء والجرحـى،    » !فلسطين غيـر  شفتي، حتّى الشتا ب   «حبات مطر كبيرة علينا، فقال لي طارق        

أشد رفيقي من كمه    . أتوقّف للحظة، أنفض عنّي نوبة تكسير الحجارة، وأنظر حولي        ... وصوت الطلقات 
بضع مئات كنّـا، كالعمالقـة يكـسرون        . ، ونفتح أعيننا على مشهد وإحساس ألول مرة       »طارق، انظر «

ها منذ طفولتنا، دماء على األرض وجرحى، والكـّل         الصخر بأيديهم، كاالنتفاضة التي رحنا نردد مشاهد      
صبي فـي الرابعـة أو      . ال أدري كيف تحملت أجسادنا هذا اإلجهاد      ... يكسر الحجارة وينقلها إلى األمام    

وقفـت  ... وقفت أنظر إليه، ظننت أن أباه، أمه، أخـاه، مـات          . الخامسة عشرة من عمره يشهق بالبكاء     
لربع ساعة أو أكثر وقفوا يمسكون به ويستحلفونه، وهو يبكي يريـد            . كان عمه وإخوته يرجونه   . أصغي

بدي موت هون، مـش     «ونسمع صرخة كّل حين، يعلن أحدهم       . أن يذهب إلى الشريط الشائك ويستشهد     
  .»!أحسن من عيشة الذل بالمخيمات؟

ويبـدأ  . لوضـع مثقلون هم بأسلحتهم وعضالتهم ووجوههم الجادة المسيطرة على ا        . يهجم الجيش ليبعدنا  
شو هجم الجيش؟ يقوصوا عاليهود بدل ما يقوصوا        «الضرب بالفلسطينيين وأنا أصرخ والشباب يهزأون       

عـدت أصـعد الجبـل      . ال أدري كيف ومتى ولماذا مشيت     . ثم بدأ الشباب يتراجعون إلى الجبل     » !علينا
.  التعبير عما كان يجـري     رأسي خفيف خفيف، ورجالي أيضاً، صامتة ال أقدر على الكالم أو السؤال أو            

كان فستاني األبيض ملطّخاً بالدماء قليالً، ورجلي مجروحة ومتورمة من شظايا تكسير األحجار، وعلـى               
لم أكن أسمع ما يجري من حولي، والشمس كانت جميلة هادئـة، فـأنظر إلـى                . عنقي علم مدمى أيضاً   

  .إلى الجبل وضوء الشمس عليه حنون ساكنةالوراء ألرى آخر محاوالت تحقيق أحالم طفولتنا، ثم أنظر 
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في األول،  . ذهبنا للتعزية بالشهداء في مخيمي برج الشمالي والبص       . ما زلت لم أستوعب شيئاً    .. االثنين
أبعدوه مرتين عن   «. توفّي أبوه منذ سنة ونصف، وهو أكبر إخوته       . ستة عشر عاماً  . محمد سمير صالح  
، وأمـه فـي   »راح وهو عم بقول بدي إستـشهد «. النسوة وهي تبكيتقول إحدى   . »الحدود، وكان يعود  

. الغرفة األخرى جالسة مع النسوة على األرض، بعينين صغيرتين، ضائعتين، تبكيـه وهـي ال تـدري                
ثمانية آالف كنّا من البرج، أنا واهللا ما لقيت باص، طلعت تاكـسي مـع               «. والنسوة يتكلّمن عن المسيرة   

  .الشهيد راح، بس المسيرة حصلت.  ندم وال تحسر على الذهاب في المسيرةفي العزاء ال. »!عيلتي
البيت الصغير وأمامه باحة فتحت أبواب سـبعة بيـوت          . أربعة عشر عاماً  .. في البص، محمود أبو سالم    

كان ذكياً جداً وشاطراً بالمدرسة، كان أهلو متـأملين         «. عليها، وخرجت النسوة يساعدن في تقديم القهوة      
ما حدا منّـا أكـل مبـارح طـول          «. ابنها أحمد كان بجانبه عندما أصيب     . ، تقول لي الجارة   »و كتير منّ

واألم فـي   . صوت الخطيب في الجامع المجاور ال يعوق كالم النسوة وانهماكهن بتقديم األكـل            . »النهار
  .الداخل تبكي، وأسلّم عليها فال تراني

  .انتهت مسيرة العودة. نخرج من المخيم
زالت رجلي تؤلمني، وما زالت صور نهار األحد وأصواته كالشريط العالق في الراديو تعيـد نفـسها       ما  

 كيلـومتراً   47وفلسطين ما زالت قريبة بعيدة، أمر كّل يوم أمام إشارة تقول لي إنها تبعد               . دون استئذان 
  .صان، ينتظرنيوقد كانت نهار األحد على بعد أربعة أمتار، وكان رأسه يطّل من بين األغ. فقط

  20/5/2011، االخبار، بيروت
  

  ارتدادات فلسطينية لثورات المنطقة .84
  ماجد كيالي

حقاً ثمة ارتدادات فلسطينية للثورات الشعبية العربية، بغض النظر عن اختالف وضع الفلسطينيين، لجهة              
  .خضوعهم لالحتالل، ولسلطات عربية مختلفة

للمـصالحة، وفـي    » حمـاس «و  » فـتح «ية التي ضغطت على     هذا ما يمكن تبينه في التحركات الشباب      
في الضفة وغزة وإسرائيل وسورية ولبنـان       (تحركات يوم النكبة، التي شملت أماكن تواجد الفلسطينيين         

  .، وهي كلها ربما تبشّر، أو تمهد، إلطالق انتفاضة العودة، أو االنتفاضة الثالثة)واألردن ومصر
لقت أساساً من اجل تمكين المواطنين، في البلدان المعنية، من حقّـوقهم     صحيح ان هذه الثورات كانت انط     

المسلوبة، في المواطنة والحرية والكرامة والعدالة، بمعزل عن أية شعارات فوق وطنية أو قومجية، لكن               
بنفس القدر، ربما، يصح، أيضاً، االستنتاج بأن نتائج هـذه الثـورات سـتنعكس إيجابـاً علـى قـضية           

  .ين، وبالخصوص على مضامين خطاباتهم وعلى شكل حركتهم الوطنيةالفلسطيني
، التي عشنا علـى مراوغاتهـا وتوظيفاتهـا         »القضية المركزية «ليست لهذا االستنتاج عالقة بما يسمى       

ذلك أن الوطنيـات    . طويالً، بقدر ما له عالقة بإعادة صوغ الوطنيات العربية لذاتها، وتعزز ثقتها بنفسها            
على مواطنين أحرار، وتنشغل بصيانة حقهم في العدالة والكرامة، ال بد من أن تعكس ذلـك،                التي تنبني   

أيضاً، في عالقاتها الخارجية، باحترامها لذاتها، وبتصوراتها عن دورها في محيطها؛ من دون التقليل من               
  .أهمية المكانة التي تتمتع بها قضية فلسطين في الوجدان العربي

 يمكن فهم التحرك المصري النجاز المصالحة، ورفع الحصار عن غزة، والـدعوة             ولعله في هذا اإلطار   
. إلى مؤتمر دولي بعد كل التهتّك الحاصل بسبب صلف إسرائيل وتـساهل اإلدارات األميركيـة معهـا                

صحيح أن مصر، في كل ذلك، تنتصر لقضية فلسطين، لكنها تنتصر، أساساً، لتـصورها الجديـد عـن                  
  . كدولة، ولوضع حد للعربدة اإلسرائيليةذاتها، ولكرامتها
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ال نتقصد هنا المبالغة بانعكاس الثورات على قضية فلسطين، فما زال ثمة شوط طويل ينبغي قطعه للتأكد                 
من مآالت ما يحصل، وما زالت موازين القوى العسكرية مختلة لغير صالح العرب، كما ال يمكن القطع                 

  .ة للواليات المتحدة تأثراً بهذه الثوراتباحتمال تغير السياسة الشرق أوسطي
للفلسطينيين، التي باتت تهـز     ) والشبابية(ما نود لفت االنتباه إليه هو اثر الثورات في الحراكات الشعبية            

وتوابعها، كما  ) القائمة منذ أربعة عقود   (بنيان نظامهم السياسي، المبني على المنظمة والسلطة والفصائل         
  . وأشكال نضالهمباتت تهز خطاباتهم،

مثالً، ومثلما تجاوزت الحراكات الشعبية العربية اإلطارات الحزبيـة القائمـة، فالحراكـات الفلـسطينية               
تجاوزت الفصائل الموجودة، بل إن هذه الحراكات، التي اخذ الشباب فيها زمام المبادرة، باتـت تحـدد                 

 لماذا حصل ذلـك؟ فـألن الفـصائل         أما. جدول أعمال الفصائل؛ بحيث باتت تجري وراءها، ال العكس        
فهذه الفـصائل   . باتت متقادمة ومستهلكة، وأضيق من أن تستوعب الجديد       ) كأحزاب في البلدان األخرى   (

، ال في عملية البنـاء وال       )خارج نظام المحاصصة  (وليدة مرحلة انتهت، وهي إما لم يعد لها دور يذكر           
، تهـيمن علـى     )»حمـاس «و  » فتح«ما جرى مع    ك(في الصراع ضد العدو، أو أنها تحولت إلى سلطة          

  .المجتمع الفلسطيني، وتكرس شرعيتها، بفضل احتكارها موارد السلطة وامتيازاتها وأجهزتها األمنية
والمعنى أن الحراكات الشعبية بمثابة إرهاصات لتوليد حركة وطنية جديدة، أو نظام سياسـي فلـسطيني                

ب أو معاندة القديم للجديد، كما بمدى معاندة وقـوة المولـود            جديد، وأن هذه الوالدة مرهونة بمدى تجاو      
وكمثيالتها العربيات، فالحراكات الفلسطينية تستمد قوتها من الشباب المنخرط في العمل العـام،             . الجديد

بـاالنخراط فـي شـبكات التواصـل     ) الحزبيـة (والذي يعوض الفراغ أو القصور في الحالة الفصائلية        
ة االنترنيت وتفرعاتها، بعد أن باتت بديالً عن الشبكات الحزبية، وبات التواصـل             االجتماعي، عبر شبك  

عبرها بمثابة اجتماع حزبي، ناهيك عن أن التواصل يتم بسرعة الضوء، والتفاعـل معهـا يـتم بكـل                   
االتجاهات، فال فوق وال تحت، وال بعيد وال قريب، وال قيادة وال قاعدة، بل ديموقراطية كاملة، وحريـة                  

  .بادرة، وال محدودية في اإلبداعم
في إقامة وضع عربي جديد، قوامه صـعود        ) والحقاً ربما اليمن  (هكذا فنجاح الثورات في مصر وتونس       

دور المجتمعات واألفراد، في تقرير مصيرها، ساهم في تحرير العمل الفلسطيني، أيضاً، مـن وصـاية                
وليد الكثير من المبادرات، وضمنها مبادرات إنهاء       الفصائل القائمة، ونفح فيه روحاً جديدة، وشجع على ت        

  .وانتفاضة العودة) عبر االنتخابات(االنقسام، والتمثيل الوطني 
صحيح أن االنتفاضة األولى وضعت المـدماك       . وهناك ناحية ثانية تتمثّل في التحول نحو العمل السلمي        

االنتفاضة المسلحة، والعمليات التفجيرية في     لذلك، لكنها لم تقطع في هذا األمر تماماً، بدليل التحول نحو            
هكذا فالثورات العربية، السلمية بطابعها هي التي شجعت على حسم النقاش الفلسطيني            . االنتفاضة الثانية 
، فـي احتفـال     )بالقياس لخطاباتـه الـسابقة    (وقد ال يعكس خطاب خالد مشعل السلمي        . في هذا المجال  

لكن ما يعكـس    . قة تماماً، بقدر ما يعكس خسارة حركته لرهانات معينة        المصالحة في القاهرة، هذه الحقي    
ذلك حقاً هو هذه االنتفاضة السلمية على الحدود مع إسرائيل، وفي مواجهة جنودها المدججين بالـسالح،                

، هنا فقط تـصدعت     »الحيش الذي ال يقهر   «حيث وقف الشباب الفلسطينيون بكل جرأة يتحدون أسطورة         
  .مة المسلحةالمقاو» قدسية«

ولعل هذه اللحظة فقط تؤرخ لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، مرحلة تعيـد الفلـسطينيين كـأفراد                 
وكمجتمع إلى مركز الفعل في نوع من مقاومة شعبية ومدنية ضد االحتالل، وضد مختلف أشكال التمييز                

  .والقهر العنصريين اإلسرائيليين
فلسطينيين نحو إضفاء طابع تحرري ديموقراطي إنـساني علـى          ويمكن تلمس أثر الثورات في تحول ال      

صحيح أن هذه المفاهيم لم تغب تماماً عن خطاباتهم، خصوصاً في الخيارات            . خطاباتهم الستعادة حقوقهم  
المتعلقة بحل الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية، لكنها باتت اليوم ارسخ، وأقوى، بعد أن تحولت إلـى                
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عبية، يتم تداولها عبر شبكات التواصل االجتماعي، بين أجيال الشباب، التي تتوق لمحاكاة             خطابات شبه ش  
  .العالم

للتحرر الوطني، والذي يتمحور حول االستقالل في دولـة فـي           ) األرض(هكذا لم يعد المفهوم اإلقليمي      
 االستقالالت العربيـة ال     فتجربة دول . الضفة والقطاع وحسب، كافياً، أو مقنعاً، لألجيال الشابة والمتعلمة        

تشجع على ذلك تماماً، ثم إن هذا ال يحل كل األمور، وال يلبي المطالب المتعلقة بالتحرر والديموقراطية                 
  .والعدالة

وعليه فاالنتفاضة الثالثة، إن جاز التعبير، ستكون في اتجاهات عدة، أي ليست ضد إسـرائيل فحـسب،                 
  .فلسطيني وشكل الحركة الوطنية ونمط التفكير السياسي الفلسطينيوإنما هي موجهة، أيضاً، الى النظام ال

  20/5/2011، الحياة، لندن
  

  وفلسطين أيضا.. »مصر أوال« .85
  وحيد عبدالمجيد . د

سمعة سيئة ألنه لم يظهر منذ أواخر السبعينيات إال فى سياق انعزالى، كـان              » مصر أوالً «اكتسب شعار   
رح من قبل فى سياق العمل من أجل بناء مصر الديمقراطية العادلة            فهو لم ُيط  ). مصر أوال وآخرا  (مؤداه  

المنتجة القوية، وبالتالى القادرة على أن تقوم بدورها الطبيعى فى قيادة أمتها، وتحديد االتجاه الذى ينبغى                
  .أن يمضى فيه العالمان العربى واإلسالمى

دورها اإلقليمى الذى تخلت عنه لعقـود       بهذا المعنى هو أن اضطالعها ب     » مصر أوال «فالمقصود بمفهوم   
. يتطلب قدرة على حمل أعبائه، لكى تؤديه على النحو الذى يليق بها ويحقـق األهـداف المبتغـاة منـه                  

ويتطلب ذلك صبراً جميالً لفترة ال تقف مصر فيها ساكنة، بل تبدأ فى التحرك التدريجى إلصـالح مـا                   
ومعالجة ما اعتراها من شذوذ، بلغ أقـصاه فـى الـسنوات            أفسدته السياسة الخارجية فى العقود األخيرة       

  .األخيرة على نحو أعطى انطباعا بالتواطؤ مع العدو التاريخى
وقد بدأ هذا التحرك فعال على نحو أتاح للمصريين أن يرفعوا رؤوسهم مجددا، وأن يحتـضنوا ثـورات                  

وهـذا هـو المقـصود      . يتهأشقائهم ويتطلعوا إلى دور أكبر وأعظم فى دعم الشعب الفلـسطينى وقـض            
فى إطار مفهوم جديد يجعل فلسطين فى قلب اهتماماتنا، فتكون معنا دائمـاً، علـى أن                » مصر أوالً «بـ

  .يتطور دورنا فى مواجهة االحتالل اإلسرائيلى تدريجيا
مصر فلن يكون هذا الدور فاعالً ومؤثراً بحق إال عندما ينجز المصريون استحقاقاتهم الداخلية، التى تعيد                

قوية قادرة، بدءاً بمواجهة التحديات الكبرى التى تهدد ثورتها وليس انتهاء بإنجاز مهمات مرحلة االنتقال               
  .ووضع ركائز الحرية والعدالة واالزدهار

إن مصر المهددة بإندالع أزمات ومواجهات طائفية كلما حدث احتكاك بين بعض مواطنيهـا أو أسـلمت                 
  .يست مؤهلة اآلن ألكثر من تصحيح أخطاء سياستها السابقةامرأة مسيحية أو تنصر مسلم، ل

ومصر المهددة بإفالس اقتصادى يفاقم الفقر الذى خلقته سياسات النظام السابق ويوسع نطاقه، فى الوقت               
 يناير إلى حياة أفضل، ليست قـادرة بعـد علـى حـشر              25الذى ينتظر فيه المصريون أن تنقلهم ثورة        

فكيف يمكن لنا أن نقوم بالدور الذى نتمنـاه         .  تفرض عليها التراجع واالنكماش    إسرائيل فى الزاوية التى   
الناس علـى  » اقتتال«ونحن مهددون بتداعيات نزيف اقتصادى بدأت آثاره تظهر فى نقص سلع أساسية و 

  .السوالر والبوتاجاز قبل أيام، وربما على غيرها بعد أيام
تها وقواها السياسية واالجتماعية، عن إجـراء حـوار         وقل مثل ذلك عن مصر العاجزة أحزابها وجماعا       

وطنى جدى ومثمر للتوافق على مقومات الدولة والمجتمع ووضع حد لالنقسام الذى يشتد خطره بـشأن                
ولكننـا قـد نـستطيع      . فهذا انقسام يهدد بصراع ال يعرف أحد مـداه        . مسألة العالقة بين الدولة والدين    
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ه هذا الصراع عندما نتأمل الواقع الراهن وما يختزنـه مـن عنـف              استشراف المدى الذى يمكن أن يبلغ     
  .كامن

ولذلك كله، وغيره كثير، بدا المشهد فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى متجاوزا الواقع، ومعبرا عن                
  .ميل إلى حرق المراحل وإغفال الشروط الالزمة لكى يصبح ذلك المشهد واقعيا وحقيقيا

ر الحاضر والمستقبل، يهدد بإعادتها إلى ماض مؤلم قريب جـدا إذا أرهقـت              وهذا خطر داهم على مص    
  .نفسها بما ال تستطيعه قبل أن توفر ما يلزم من إمكانات لكى تقدر عليه

وليت من نفخوا فى البوق على أساس أن تحرير القدس يبدأ بتحرير مصر، يعودون إلى ما قاله زعـيم                   
ليس من حق أحد إرهاق مصر بمطالب خارجيـة اآلن قبـل أن   خالد مشعل قبل أيام، وهو أنه  » حماس«

  .تصبح نموذجا للحرية وأن تعود قوة سياسية ُيعمل لها ألف حساب
وعليهم أن يدركوا أيضا أن مصر لم تتحرر بعد، وأن تحررها لن يكتمل إال عندما تـصل روح الثـورة       

وعنـدما  . ع أن يساهم فى تحرير غيره     فالشعب الذى ال يشعر حقاً بأنه حر ال يستطي        . إلى معظم مناطقها  
كنا نتحدث فى ندوات خالل السنوات الماضية عن دور مصر فى دعم قضية فلـسطين، كـان بعـض                   

  .فلنحرر أنفسنا أوال: الحاضرين يردون بما معناه
وإذا كانت هذه المنطقة التـى تبعـد أربعـة          . فال يعقل أن نشرع فى تحرير القدس قبل أن تتحرر إمبابة          

  .ات فقط من ميدان التحرير لم تصلها الثورة، فما بالنا بمناطق تقع على ُبعد مئات الكيلومتراتكيلومتر
ولذلك، فقبل أن نطلق قوافل الحرية إلى فلسطين ينبغى إرسال قوافل الثورة إلى داخـل القـاهرة وإلـى                   

ركز الجهـد فـى     فلنكتف، إذن، بما ُأطلق من قوافل إلى الحدود مع فلسطين ولن          . غيرها من المحافظات  
العمل من أجل إكمال تحرير مصر وبنائها لكى تعود إلى نفسها وشعبها بعد طول ضياع، فى الوقت الذى                  

  .نواصل فيه عملية تصحيح سياستنا الخارجية بشكل تدريجى ولكنه مطرد
وليس فقط فى ميدان التحرير وقليـل مـن المنـاطق           ) ثورة فى كل شوارع مصر    (وعندما يتحقق شعار    

وما يعنيه تحديداً من وسائل للمساهمة      » الزحف المقدس «ى، سيكون النقاش ممكناً حول شعار مثل        األخر
  .فى تحرير فلسطين

  20/5/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

  مبادئ نتنياهو الستة .86
  آفي ديختر

عندما ُوضعت أسس خطبة نتنياهو أمام اوباما، من المحقق ان هذا االخير فـرك عينيـه وطلـب الـى                    
  .عديه ان يروا الخطبة لالقتناع بأن نتنياهو قال ذلك حقامسا

. قراءة المبادئ الستة خطيا ترمي الى ان تُبين للرئيس أن الحديث عن اشياء خطط نتنياهو لقولهـا حقـا                  
الليكود في اليمين، وكديما في المركز واالستقالل والعمل في اليـسار           : المبادئ تالئم طائفة من االحزاب    

من المحقق ان اوباما تناول ذلك الكالم بجدية، والـسؤال هـل            ). تستطيع مشايعة أكثرها  بل إن ميرتس    (
الثقة هي اسم   . وهذا هو االمتحان الذي يحتاج نتنياهو الى اجتيازه في واشنطن         . يتناول من سيقوله بجدية   

  .اللعبة
فقد اعترفت االمم   . ديةيدرك الرئيس ايضا انه ال حاجة الى المبدأ االول وهو اعتراف فلسطيني بدولة يهو             

. المتحدة والعالم باسرائيل باعتبارها وطن الشعب اليهودي، وهو غير ُمحتاج الى اعتراف أبـو مـازن               
والمبدآن الثاني والثالث اللذان يدعوان الى انهاء الصراع وإبطال حق عودة الالجئـين الـى اسـرائيل،                 

بع ان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السالح       ويقول الرا . يقبلهما أكثر الجمهور ورؤساء وحكام العالم     
االجراء األكثر إثارة للعناية متـصل بـاعالن ان الجـيش           . العسكري، وهذا أمر مقبول هنا وفي العالم      

، النه  "زمنا طويال "لست أريد أن أنبش في كلمتي       . االسرائيلي سيبقى زمنا طويال على طول نهر االردن       
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هو عن طلب ان يبقى غور االردن في يد اسرائيل واعتمد على الحاجـة              في اللحظة التي رجع فيها نتنيا     
انتبهت الى أن نتنياهو اختار ان يقول ايضا إن القوة العـسكرية سـتكون              . العسكرية فقط، لن تؤثر المدة    
فقد قطع النهر إذ كان محاربا في دورية هيئة         . ومن كبيبي يعرف الفروق   . على طول النهر ال في الغور     

لعامة في الطريق الى عمق االردن عندما كان هذا عدوا وهو يعرف الفرق بين الغـور الواسـع                  القيادة ا 
  .ويدرك اوباما ايضا ان قضية الحدود الشرقية قد ُحلت. والنهر الضيق

إن الكتل االستيطانية التي تظهر في المبدأ الخامس هي قضية طُحنت طحنا دقيقا بين الواليات المتحـدة                 
  .الجميع أي كتل ستبقى وأيها سُيحلواسرائيل، ويدرك 

فيما يتعلق باالتفاق الدائم، أدعو رئيس الحكومة الى عدم البحث عن حلول مؤقتـة أو جزئيـة تُـضعف                   
ينبغي السعي الى اتفاق دائم النه به فقط نستطيع الحصول على مقابـل             . اسرائيل فقط في المراحل التالية    

  .أمني من التنازالت
ال مخالف عن مقولة إن القـدس سـتظل أبـدا           .  روح الشعب اليهودي وهي القدس     يتناول المبدأ السادس  

! 1967ويعلم اوباما ايضا ان القدس لن تعود الى حدود          . ايضا مفهومة " موحدة"وزيادة  . عاصمة اسرائيل 
  .فالمدينة التي ُوحدت ستبقى موحدة

اء وقرى فلسطينية مثل قلنديا     غير أننا قبل عشر سنين في حكومة شارون أخرجنا خارج حدود القدس أحي            
فمن المؤكد انه لم يقـصد أم       " موحدة"عندما قال نتنياهو    . وشعفاط، برغم أنها داخل حدود المدينة البلدية      

ينبغي أن نأمل ان يكون قصد القدس التي فيهـا نـسيج حيـاة              " موحدة"وعندما قال   . طوبا وصور باهر  
  . ألف300اسرائيلي ال يشمل الفلسطينيين الـ 

 المؤكد ان نتنياهو يسأل كيف ال تتغلغل خطبة ايجابية الى هذا الحد من وجهة نظره في حجاب تشكك                   من
الجواب سهل وهو ان محيطك القريب مشغول بأن ُيبـين ان           . ناس في البالد والخارج وبين الفلسطينيين     

لى أساسـها يـصعب     لهذا عندما يعرض نتنياهو ايضا مبادئ يمكن التقدم ع        . نتنياهو لم يقصد في الحقيقة    
  .على كثيرين التصديق

تعلم انه اذا واطأ قلبـك      . أتوجه اليه شخصيا  . يواجه نتنياهو لحظة تاريخية وقومية وربما شخصية ايضا       
ولهذا نصيحتي لك أن تجهر     . لسانك، فلن تكون لك شبكة أمن فقط بل ارضية اسمنتية في الكنيست ايضا            

قُل ذلـك للـشعب ولجمهـور       . تة التي عددتها في الكنيست    بأنك تقصد ذلك حقا على أساس المبادئ الس       
  ...).أما العربية فعلي(قُل ذلك بالعبرية وباالنكليزية . حزبك

ومع عدم وجود رؤيـا     . سالم للرؤيا : أقنعنا بأنك قد عزمت على قيادة رؤيا سالم، وإال فسنفهم أنك قلت           
  .سيقتص الشعب منك

  15/5/2011، "يديعوت أحرونوت"
  20/5/2011، ام اهللاأليام، ر

  
  1948عودة الى  .87

  جدعون ليفي
 في برنامج العمـل  1948فقد ُأثيرت سنة    : انظروا ماذا يستطيع بضع مئات من المتظاهرين فعله في يوم         

 1948كان اختراق السور في الجوالن كافيا الختراق سور معقد أقدم كثيرا أعلى اختراقه سـنة                . اليومي
هـل سـينطق بنيـامين نتنيـاهو         ? 1967 ال نزال نثرثر ونتكلم حول       كنا. الى مركز النقاش السياسي   

فجاء الشر من الشمال الذي ربما      ?  أم ال، وكأن ما سيقوله مهم أصال         1967بالكلمتين الصريحتين حدود    
فهو يتحمل  : بنيامين نتنياهو الذي الحظ ذلك جيدا ادعى الغفلة       . كان خيرا فغير النقاش وجهته دفعة واحدة      

  . مصيرية عن ذلك مع جميع أسالفهمسؤولية
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هكذا تكون الحال عندما نتأخر ونتردد ونضلل؛ عندما نظن ان عدم الفعل هو الحـل، وعنـدما نؤجـل                   
 سنة سلطة عسكرية ال نرى نهايتها، وبعد حفنة فتـات اوسـلو             44فبعد  . ونؤجل النهاية، نهاية االحتالل   

 الغبار في األدراج وخطب جوفاء في األكثر مـن          التي لم تُحسن وضع الفلسطينيين، وخطط سالم يعلوها       
  .غير األخذ بعمل شجاع واحد سوى اخالء قطاع غزة، خرج المارد من القمقم

ومن لم ُيرد اخالء اريئيل، سيضطر الـى الحـديث اآلن عـن             . 1947 تلقى اآلن    1967إن من لم ُيرد     
اليمين مبتهج ولـيس واضـحا      . به على با  1948ومن لم ُيرد مصالحة تاريخية تلقى اآلن ملف         . كرمئيل

لماذا، واليسار مات منذ زمن والقافلة تسير الى األمام مخلفة اسرائيل في وضع أخذ يزداد سوءا من يوم                  
  .الى يوم
 في اسرائيل دفن حمار، ولم ينشأ فيها قط نقاش عام حقيقي لخصائصها، لكن روحهـا لـم                  1948ُدفنت  

ها والجئوها وأبناء أبنائهم ذكرها وألمهم حتى هذا اليوم كما          يحمل ناجو . تمت لحظة في فلسطين والجالء    
يمكن من هذه الجهة خاصة     . كان يجب االعتراف بذلك منذ زمن     . يحمل اليهود بالضبط ذكرياتهم وآالمهم    

  .إجالل فعل المتظاهرين من سوريا فقد ذكّروا االسرائيليين بأمور منسية
طيني الشاب من سوريا الذي جاء الى يافا لزيارة بيـت آبائـه             مهما اعتقلناه وحققنا معه، فان منظر الفلس      

وربما نبدأ  . فربما بفضله سنبدأ فهم جذوره وحلوله     . كان مشهدا قويا مؤثرا ال مثيل له في تاريخ الصراع         
 بالنسبة للشعب الفلسطيني هي أم جميع المصالحات والتنازالت، وهـي مـصالحة             1967نفهم أن حدود    

ليس فقط ألن الحديث عن نزول عن ثالثة أرباع ارضهم بل ألن الحديث             . إيالمها لنا أكثر إيالما لهم من     
  .خاصة عن نزول عن أشواق وطموحات

وعندما خاب أملهم ويئسوا بعـد      . كان جزء كبير من الشعب الفلسطيني وقيادته مدة سنين مستعدا للتنازل          
ن محمود عباس لينشر مقالته االخيـرة       ما كا . جميع سني التسويف الفاضح هذه، طفا وارتفع المطلب كله        

، التي عرض فيها الرواية التاريخية الفلسطينية لـو كنـا اآلن فـي ذروة               »نيويورك تايمز «في صحيفة   
ال يكفي اآلن اعالن أجـوف      . يعلم االميركيون ايضا اآلن ما يحدث عندما ال يفعلون شيئا         . تطبيق اتفاق 

بالضبط؟ ومـا الـذي     » تلتزمه«ما الذي   . » حل الدولتين  اسرائيل تلتزم «عن ديوان رئيس الحكومة بأن      
  .فعلته حتى اآلن لتحقيقه؟ مستوطنات اخرى فقط

تصعب المبالغة في أهمية التغيير الذي أخذ ينصاغ إزاء أعيننا الدهشة التي كانت مغمضة طـوال تلـك                  
لباب وأن نتنيـاهو يجلـس      ما تزال المناطق بعيدة عن اخالئها، ويبدو ان االنتفاضة الثالثة على ا           . السنين

لكـن منـذ اآلن سيـضطر كـل         . واثقا على كرسيه يلعب بالوقت والكلمات الفارغة والعبارات الجوفاء        
. اسرائيلي وفي ضمنهم رئيس الحكومة الى ادراك انه ال يمكن حل ال ُيصغي الى أشواق الطرف الثـاني                 

 ممكنة لعجلة التاريخ الى الـوراء،  ليس الحديث عن اعادة غير. حان وقت اخراج الصديد وتهوية الجرح   
وال عن عودة ماليين وال عن القضاء على دولة اسرائيل كما يحاول اليمين تخويفنا، بل عن تفهم الطرف                  

 وحل مشكلة الالجئين وحدود     1948إن تحمل مسؤولية اخالقية عن      . الثاني واالستجابة لشيء من أشواقه    
من ال يفهم هذا اآلن مدعو الى إضاعة وقت آخر وأن يـرى             و.  التي هي أقل القليل بطبيعة األمر      1967

  .كيف يواصل االحسان إلينا وإليهم
  19/5/2011، هآرتس
  20/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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