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   1967  حدود العامعلى إقامة دولة فلسطينية  يعلن أمام أوباما رفضهنتنياهو .1

الرئيس ، أن  مينا العريبي-واشنطن، عن مراسلتها من 21/5/2011، الشرق األوسط، لندنذكرت 
األميركي، باراك أوباما، أشار لدى استقباله، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وجود 

مع إسرائيل حول عملية السالم، وحذر من أن الوضع في الشرق األوسط يحتوي على » خالفات«
   .»مخاطر«فرص، وإنما أيضا على 

من جانبه أبلغ نتنياهو أوباما، بلهجة صارمة، أن رؤيته بشأن حدود دولة فلسطينية مستقبلية ستترك 
  .الدولة اليهودية بحدود ال يمكن الدفاع عنها

وقال نتنياهو  . اإلسرائيلية-ات نتنياهو الخالف الذي انفتح في العالقات األميركية وأظهرت تصريح
ألوباما في البيت األبيض إن السالم الذي يعتمد على أوهام سيتحطم في نهاية المطاف على صخرة واقع 

بشكل وأضاف نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازالت من أجل السالم، لكنه رفض  .الشرق األوسط
  . التي وصفها بأنها ال يمكن الدفاع عنها1967قاطع أن تعود إسرائيل إلى حدود عام 

أن يختار بين التحالف مع ) أبو مازن(كما أعلن نتنياهو أنه يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  .والسالم مع إسرائيل) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

تب البيضاوي قال أوباما إنه أكد المبادئ التي طرحها، أول من وفي تصريحات للصحافيين في المك
وقال أوباما إن الواليات المتحدة . واعترف كال الرجلين بالخالفات بين موقفيهما .أمس، الخميس

وقال نتنياهو إنه وأوباما ما زال من الممكن أن يعمال معا ألجل . وإسرائيل بينهما رابطة استثنائية
  .السالم

أوباما، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي عقده مع نتنياهو، في واشنطن، أن الوضع في سوريا كما أعلن 
وفاقمت األزمة اآلخذة في التشكل في . إلسرائيل والواليات المتحدة على حد سواء» قلق حاد«مصدر 

ر العام  اإلسرائيلية من ضعف احتمال استئناف محادثات السالم التي انهارت أواخ-العالقات األميركية 
  .الماضي عندما انسحب منها الفلسطينيون في نزاع بشأن بناء المستوطنات اإلسرائيلية

مع أطيب التمنيات للسعي «: وكان نتنياهو كتب في توقيعه لسجل الزوار إلى البيت األبيض، أمس
إي بي  «وقالت مصادر إسرائيلية لقناة .»المشترك للسالم واألمن والديمقراطية في عالم متغير بسرعة

إن نتنياهو يتوقع من أوباما أن يوضح موقفه الرافض لحكومة فلسطينية تشمل حماس إذا لم تنبذ » سي
  .العنف وتعترف بإسرائيل واتفاقات السالم

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن، أمس، عن أن اإلدارة األميركية كانت قد أطلعت نتنياهو 
وأنه رد عليه فورا خالل . عات من إلقائه، حتى ال يفاجأ بشيءعلى مضمون خطاب أوباما، قبل سا

الرئيس ال «فادعى نتنياهو أن . محادثة ساخنة مع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، عال فيها صوتاهما
 ليست حدودا يمكن الدفاع 1967يأخذ في االعتبار أي مطلب إسرائيلي يضمن لها األمن، إذ إن حدود 

يتجاهل األخطار المحدقة بإسرائيل من مسيرات الالجئين على حدودها من «وأنه » منها عن إسرائيل
، بل عن 1967تؤكد أن الفلسطينيين ال يتحدثون عن حدود «، والتي حسب نتنياهو »الشمال والجنوب

  .» ويريدون كامل أرض إسرائيل وتصفية الدولة اليهودية1947حدود 
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بعد خلوة بين اوباما ، أن  جويس كرم-واشنطن لتها من ، عن مراس21/5/2011، الحياة، لندنونشرت 
ونتانياهو استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، قال الرئيس االميركي ان اسرائيل والواليات المتحدة 

. لعملية السالم» لحظة فرصة«، وأنهما اتفقتا على أن الربيع العربي يوفر »رابط استثنائي«يجمعهما 
السالم التي تضمنها خطابه، » مبادئ«، وأنه أعاد لضيفه نتانياهو »اختالفاتستكون هناك «وأقر بأنه 

كما كرر أن على الجانب الفلسطيني أن . »دولة يهودية تعيش بأمان«وأن الهدف بالنسبة الى اسرائيل هو 
، معتبرا أن »حماس«و» فتح«يقدم اجابات عن الموقف من االعتراف بإسرائيل بعد المصالحة بين 

على الرئيس «وأكد أنهما بحثا في الوضع في سورية والضغوط . »ليست شريكا واقعياً للسالم «االخيرة
كما بحثا في الوضع في ايران، وكرر أوباما أن من غير المقبول أن تصبح ايران » بشار األسد لإلصالح

  .قوة نووية
 لديه االستعداد لتقديم تنازل ليس«عن أوباما قوله لمساعديه ان نتانياهو » نيويورك تايمز«ونقلت الصحيفة
، وذلك بعد عامين ونصف العام من المحاوالت األميركية الفاشلة لتحريك المفاوضات »محوري للسالم

  .والضغط على تل أبيب لوقف األنشطة االستيطانية وإعطاء حوافز للفلسطينيين
. 1967 حدود عام وكانت أجواء الصدمة والخيبة خيمت على اسرائيل التي فوجئت بتضمين الخطاب

هناك شعوراً بأن واشنطن ال تفهم الواقع وما «وأشار مسؤول يرافق نتانياهو في زيارة لواشنطن الى أن 
، 2012كما اتهمت شخصيات جمهورية عدة، بينها مرشحون أقوياء لالنتخابات الرئاسية العام . »نواجهه

  .أوباما بأنه خان إسرائيل في خطابه، وأنه تخلى عنها
  

  لرفض مبادرة اوباما" إعالن رسمي"تصريحات نتنياهو : طةالسل .2
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة، أمس، نبيل ابو ردينة ان تصريحات رئيس الحكومـة             :  ا ف ب   –رام اهللا   

لرفض اسرائيل مبادرة الـرئيس االميركـي       " إعالن رسمي "االسرائيلية بنيامين نتنياهو من واشنطن هي       
  .1967ولة فلسطينية على خطوط العام باراك اوباما حول اقامة د

وقال ابو ردينة في تصريح لفرانس برس رداً على كالم نتنياهو في مؤتمر صحافي مع اوباما في البيت                  
هي إعالن رسمي اسرائيلي لرفض مبـادرة اوبامـا     "األبيض، ان تصريحات رئيس الحكومة االسرائيلية       

قـضايا  "وأضاف ابو ردينة ان  ".ية وللقانون الدولي   وهي رفض للشرعية الدول    67إقامة دولة على حدود     
الوضع النهائي خاصة القدس والالجئين يجب ان تحل من خالل طاولـة المفاوضـات وفـق الـشرعية                  

  ".الدولية
ورداً على قول نتنياهو ايضا ان على الرئيس محمود عباس االختيار بين التحالف مع حركة حمـاس او                  

ان المصالحة الفلسطينية هي شأن فلسطيني داخلي ليس ألحد عالقـة           "ينة  السالم مع اسرائيل قال ابو رد     
داعياً الـرئيس االميركـي واللجنـة       " مرفوض وغير مقبول  "واعتبر ابو ردينة ان ما ذكره نتنياهو         ".به

إجبار اسرائيل على القبول بالمرجعيات الدولية والقبول بدولة فلسطينية على حـدود العـام   "الرباعية الى  
1967".  

نحن نرحب بمـا ورد فـي خطـاب         "من جهته قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه            
ال يريـد   "اال انه اعتبر ان نتنيـاهو       " 1967الرئيس االميركي عن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام          

عندما توافـق   "وتابع عبد ربه في تصريح لفرانس برس         ".إطالقاً الدخول في عملية سالم لها طابع جدي       
  .اسرائيل على مبادئ الرئيس اوباما سوف نكون مستعدين

أعلن مـن   "كما اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح لفرانس برس ان نتنياهو              
 وهذه اشارة على تصميمه     1967داخل البيت األبيض رفضه كل ما طرحه الرئيس اوباما عن حدود عام             

  .لرئيس االميركيا" على تدمير جهود
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  ".وحده المسؤولية الكاملة عن تدمير جهود الرئيس اوباما الستئناف المفاوضات"وحمل عريقات نتنياهو  
  21/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
  عباس يجري اتصاالت مع دول عربية لبلورة موقف من خطاب أوباما .3

 اتصاالت مع دول عربية، في حين دعا بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء: كفاح زبون: رام اهللا
  .الجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية أمس، لبلورة رد على خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما

وأجرى عباس اتصاالت هاتفية مع وزراء خارجية األردن ومصر والسعودية، ناصر جودة، ونبيل 
   .العربي، وسعود الفيصل، لتشكيل موقف واحد من خطاب أوباما

حقوق شعبنا غير قابلة «وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش في خطبة الجمعة أمس، 
للتنازل، والعدل الذي نسعى إليه غير قابل للتنازل، وعلى أصحاب التنازالت الفارغة أن يكفوا عن تقديم 

لعدونا لمزيد من اإلمعان مبادراتهم التي أزكمت أنوفنا ولم تفعل شيئا سوى أنها قدمت مبررات جديدة 
  .»واإلصرار على الظلم

  21/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  عباس يوجه تعليمات بعدم االدالء بأية تعقيبات على خطاب اوباما .4
تريثت القيادة الفلسطينية قبل إصدار موقفها الرسمي من خطاب الرئيس األميركي باراك اوباما،             : رام اهللا 

ي الجتماع القيادة الذي سيبحث هذا الخطاب فقـد أكـد مـسؤول فلـسطيني               وفيما لم يتحدد موعد رسم    
ان اتصاالت الرئيس محمود عباس مع العرب تواصلت في مسعى لبلورة موقف موحد من هذا               " األيام"لـ

  .الخطاب االستثنائي
 وعلى غير العادة، وجه الرئيس عباس، ظهر الخميس، تعليمات الى أعضاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                

التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح والوزراء والناطقين الرسميين بعدم اإلدالء بأية تعقيبات             
  .على خطاب الرئيس األميركي بانتظار صدور موقف القيادة بهذا الصدد

 21/5/2011األيام، رام اهللا، 
  

   يقرر تقليد عمرو موسى وسام نجمة فلسطينعباس: المالكيرياض  .5
 قرر الرئيس محمود عباس، تقليد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى  وسام نجمة :رام اهللا

فلسطين، وهو أعلى وسام فلسطيني، بمناسبة انتهاء مهمته على رأس الجامعة العربية، صرح بذلك، 
  .وزير الشؤون  الخارجية رياض المالكي

ين وقيادتها وشعبها للمواقف القومية الشجاعة، التي تقديراً من فلسط'وأضاف المالكي، أن القرار جاء 
تمسك بها األمين العام طوال فترة تقلده لمنصبه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، ولدعمه المتواصل 
للقيادة الفلسطينية في جهودها للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وصوالً إلقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

  .دس الشريفوعاصمتها الق
 21/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إعالن الحكومة االنتقالية في غضون شهر : فيصل أبو شهال .6

أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الدكتور فيصل أبو شهالً، :  ريما زنادة–غزة 
على العالم الخارجي خاصة أن معايير اختيار شخصيات أن الحكومة المقبلة البد أن يكون لها انفتاح 

أن تكون قادرة على التوافق مع المجتمع الدولي حتى ال تأتي بحصار جديد " المستقلين"حكومة التوافق 
الحديث عن آليات تشكيل ": "الشرق"وقال في تصريحات خاصة لـ. لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية
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 نظرا لقيام كافة األطراف بااللتزامات التي تم االتفاق عليها خالل حكومة التوافق تسير بشكل إيجابي
حيث إن األمور تسير بصورة جيدة حسب الجدول وحسب ما تم االتفاق , التوقيع على ورقة المصالحة 

  ". عليه وااللتزام بكامل اآلليات التي تم االتفاق عليها وكانت بشكل مرض لجميع األطراف
  21/5/2011الشرق، الدوحة، 

  
  "الرباعية"مع   الى ابطاء وتيرة التوجه لألمم المتحدة والشروع بحوارالسلطةعمرو يدعو  .7

 دعا نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيادة، الى ابطاء وتيرة :رام اهللا
وباقي اطراف التوجه الى االمم المتحدة، والشروع في حوار سياسي معمق مع االدارة االميركية 

  .الرباعية حول العملية السياسية من اساسها
ووصف عمرو خطاب الرئيس األميركي باراك اوباما بانه جاء دون توقعات الفلسطينيين، اال ان فيه ما 

  .يمكن ان يبنى عليه دون اضطرار الفلسطينيين الى تقديم تنازالت عن حقوقهم
 هو بحد ذاته تقدم يستحق التشجيع ورأى عمرو انه 1967واكد عمرو ان ايراد الرئيس اوباما لحدود 

ليس في مصلحة الفلسطينيين االنعزال عن العملية السياسية ولنترك استفزاز اميركا لثنائي نتنياهو 
  .ليبرمان

 21/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الفلسطينية ترفض خطاب أوباما وتعده خاٍل من أي جديدالفصائل .8
ما ورد كدت في بيان، تعقيًبا على من دمشق، أن حركة حماس أ 20/5/2011 قدس برس،نشرت 

مكرساً لسياسة ازدواجية "، أنه جاء  بشأن القضية الفلسطينيةأوباماباراك خطاب الرئيس األمريكي 
المعايير عندما تحدث عن حق الشعوب في الحرية والكرامة، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، في 

فيه التزامه بأمن ويهودية الكيان الصهيوني، األمر الذي يعني تشجيع االحتالل على الوقت الذي أكد 
ارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم بحق الفلسطينيين، وتعزيز سياسية التطهير العرقي ضد شعبنا في 

  ".48األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
إلى تفعيل المصالحة ت ودع  الفلسطينية،إن خطاب أوباما خال من أي جديد تجاه القضية: "توأضاف

  .لمواجهة التحديات
 ،غزة، ومن رام اهللا وليد عوضنقال عن مراسليها، من  21/5/2011القدس العربي، لندن، وذكرت 

 67ن أوباما قال أنه مع حدود إ:  قالنبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. د، أن اشرف الهور
 أي شًيء وهذا يعني أن االستيطان سيستمر، ولن يتغير أيتستطيع فرض ولكنه أضاف بأن أمريكا لن 

  .شيء بهذا الخصوص
ومن جهته قال المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب في تصريح صحافي إن خطاب أوباما 

في العالم هو استمرار للسياسة األمريكية القديمة، وأن ثقافته لم تتسع بعد لصوت اإلرادة اآلخذ بالتصاعد 
  .العربي واإلسالمي

 خطاب اوباما يحمل انحيازا واضحا أن العام لحزب الشعب الفلسطيني األمينقال بسام الصالحي و
 المتحدة ويعطي تلميحات خطيرة في تجزئة الحل النهائي لألمم ويحاول قطع الطريق للتوجه إلسرائيل

  .باتجاه الحل االنتقالي
لمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من رفع سقف التوقعات السياسية ومن جهته حذر تيسير خالد عضو ا

المترتبة على الخطاب، الذي ألقاه اوباما حول األوضاع في المنطقة في ظل التحوالت والثورات 
  .واإلسرائيليالديمقراطية الجارية فيها وحول العملية السياسية المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني 
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 خطاب اوباما  في تصريح صحفيق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطينيواعتبر محمود الز
 في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة فلسطينية والتوجه للمؤسسات اإلسراع ويجب لآلمالمخيبا 

  . الجهد الشعبي إلى باإلضافةالدولية مستندين بالوحدة والموقف العربي الذي يدعم هذا التوجه 
 بأن خطاب أوباما يفتقر للتغيير وللجرأة  في بيان اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينومن جهتها

والموضوعية ومنحاز لالحتالل، ويتجاهل ضرورة االستجابة الحقيقية للتغيرات الديمقراطية الجارية في 
  .لديمقراطية والعدالةالمنطقة وال يستقيم مع ادعاءات الواليات المتحدة بتمثيلها أو تمسكها بقيم الحرية وا

مسؤول  نقال عن مراسلها، من دمشق، إبراهيم حميدي، أن 21/5/2011الحياة، لندن، وجاء في 
اكد ما كنا نقوله " إن الخطاب "الحياة"لـقال  ماهر الطاهر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"الخارج في 

 إلسرائيل، وإن مهمة واشنطن هي حماية دائماً من أن أميركا معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه ومنحازة
وكل هذا يؤكد أن اإلدارة األميركية ال يمكن أن تكون وسيطاً . العدوان واالستيطان والتنكر لحقوق شعبنا

  . "في عملية سالم زائفة ومزيفة
  

  اعتقال كوادرها تتهم السلطة بمواصلة حماس .9
نية الفلسطينية باعتقال أحد كوادرها ، أمس، األجهزة األم في بياناتهمت حركة حماس: يو بي آي

  .ومحاولة اعتقال ثانٍ بعد محاصرة منزله، إلى جانب عقد محاكمات عسكرية لعدد من النشطاء 
  21/5/2011الخليج، الشارقة، 

   
  خروج عن المصالحة" الجهاد"اعتقال السلطة لكوادر ":  الفلسطينيةالقوى تحالف" .10

لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني عقب اجتماعها في أدان تحالف القوى الفلسطينية و: دمشق
التي تقوم بها أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا ضد كوادر " حملة االعتقاالت"دمشق 

خروج على أجواء "حركة الجهاد اإلسالمي وقوى المقاومة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه االعتقاالت 
  ".الحة الداخليةالمص

بخلق "والجهات المعنية " فتح"نسخة عنه، حركة " قدس برس"وطالبت أمانة السر، في بيانها الذي تلقت 
   .أجواء وبيئة مناسبة للسير في خطوات إيجابية للمصالحة

  20/5/2011قدس برس، 
  

   إذا لم تكن هناك شروط مقيدة االنتخاباتسنشارك في : "الشعبية" .11
 انتخابات أن جبهته ستشارك بقوة في ،مكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهناأكد عضو ال: غزة

 االنتخاباتإننا سنشارك في " ":وكالة قدس نت" وقال في تصريح لـ .المجلس الوطني الفلسطيني
  ". أوسلوباتفاقياتإذا لم يكن هناك شروط مقيدة , التشريعية المقبلة

  019/5/201وكالة قدس نت، 
  

  ةالفلسطيني تصفية القضيةالالجئين أفشل مشاريع زحف : حماس .12
 أن زحف الالجئين الفلسطينيين نحو ،اعتبرت حركة حماس في بيان صدر عن مكتب قيادتها في بيروت

إن زحف آالف : "قالت، ووطنهم المحتل قد قطع الطريق على كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية
 والتضحيات التي قدموها، وتحديهم لإلرهاب الصهيوني بهذا الالجئين الفلسطينيين نحو وطنهم المحتل،

الشكل من التصميم والقوة، يؤكد أن الالجئين الفلسطينيين هم عنصر أساسي في المعادلة السياسية في 
  ".  في موازين القوى ضد الكيان الصهيونيإستراتيجيةالمنطقة، وقوة 

  20/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  "قيقة حماسح" لتوضيح إعالنيةمؤسسة أمريكية تطلق حملة : " كرونيكلجويش" .13

 وهي صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا تقريراً "جويش كرونيكل"نشرت صحيفة : هيام حسان -لندن 
في عددها الصادر الجمعة يوضح امتعاظ اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية من قرار 

  . الرافض لها أصالًاإلسرائيليس وفتح وذلك أسوة بالموقف المصالحة بين حركتي حما
 لتعريف إعالنيةوجاء في التقرير أن مؤسسة أمريكية تعرف بعصبة مكافحة تشويه السمعة أطلقت حملة 

ونقلت الصحيفة عن .  معادية للساميةأيديولوجيةالرأي العام بحقيقة حركة حماس التي تعتبرها ذات 
 الحملة تأتي استجابةً لقرار المصالحة والتحالف الجديد بين إنلعصبة قوله  فوكسمان مدير اأبراهام

منظمة متطرفة تستخدم معاداة 'وتتضمن الحملة اتهامات لحركة حماس بأنها . حركتي حماس وفتح
وقد تم نشر جزء من هذه الدعاية بالفعل في . "إسرائيلالسامية وسيلةً لتبرير محاوالتها القضاء على 

يورك تايمز يوم الخميس الماضي فيما نشر جزء آخر منها يوم الجمعة في كل من واشنطن جريدة نيو
  .بوست وهيرالد ترايبيون

  21/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  أثناء التدريب" القسام"عنصر من استشهاد : غزة .14
الل التدريب أنه ارتقى خ:  أحد عناصرها، وقالترمضان جبر أبو شمالة في بيان لها  كتائب القسامنعت

  .جنوب قطاع غزة" واإلعداد
  20/5/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  على مئات البيوت االستيطانية في الضفة الغربية باراك صادق قبل نحو ثالثة أسابيع .15

علن أمس الجمعة، أن وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك صادق قبل  ُأ: برهوم جرايسي-الناصرة 
بناء مئات البيوت االستيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في نحو ثالثة أسابيع على 

  .إطار سياسة التكتم اإلسرائيلية على الغالبية الساحقة من المشاريع االستيطانية
وحسب ما نشر، فإن باراك صادق على بناء مئات البيوت في مستوطنتي افرات وبيتار عيليت في التكتل 

وف باسم غوش عتسيون الواقع غربي مدينة بيت لحم المحتلة، كما صادق على االستيطاني المعر
  .مشاريع استيطانية مماثلة

  21/5/2011، الغد، عمان
  

  رئيس الوزراء الذي يدخل في صدام مع الواليات المتحدة يجب أن يسلم مفاتيحه ويرحل: ليفني .16
 نتنياهو يحاول تحويل الرئيس أوباما قالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، إن:  نظير مجلي-تل أبيب

إلى عدو، وهو الذي فرض فقط قبل أشهر قليلة الفيتو األمريكي الذي منع مجلس األمن الدولي من اتخاذ 
رئيس «وقالت، خالل مؤتمر لرجال األعمال اإلسرائيليين عقد أمس في إيالت، إن . قرار يدين االستيطان

م مع الواليات المتحدة من دون سبب قاهر، يجب أن يسلم الوزراء اإلسرائيلي الذي يدخل في صدا
ألن صداما كهذا يفقد إسرائيل قوة ردعها ويخسرها أهم أصدقائها ويهدد بذلك أمن . مفاتيحه ويرحل

  .»إسرائيل
اإلجماع الوحيد في «: وقالت. ورفضت ليفني أقوال نتنياهو، إنه بمواقفه هذه يمثل إجماعا إسرائيليا

. » التمسك بالعالقات الودية مع الواليات المتحدة ورفض الدخول في مواجهة معهاإسرائيل هو حول
علينا أن نعترف بالحقيقة، إن الدافع األول لمواقف نتنياهو المتعصبة هذه هو حرصه «: وأضافت ليفني

ني وهاجمت ليف. »ولكن الثمن لهذا يدفعه الشعب اإلسرائيلي باهظا. على االئتالف الحكومي الذي يقوده
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لن تحدث مصيبة، فكل ما في األمر أن الجمود «: أولئك الذين يستخفون بتبعات هذه المواقف قائلين
أوباما «: وحذرت قائلة. »هذا ليس جمودا، بل تدهور خطير«: وقالت. »السياسي سيستمر لشهور إضافية

ث في الوقت نفسه قال بوضوح إنه يعارض االعتراف الدولي بدولة فلسطينية من جانب واحد، ولكنه تحد
إنه يقول لنا عمليا كيف يجب أن نتصرف لكي يساعدنا . عن البديل الحتمي، وهو استئناف المفاوضات

  .»ونحن علينا أن نساعده لكي يساعدنا، ال أن نزيد من صعوباته. على مواجهة التدهور
  21/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  صة بعملية السالم وإجراء انتخابات مبكرة يدعو نتنياهو لقبول مبادئ أوباما الخاموفاز .17

يوم ' كاديما'دعا الزعيم البارز في المعارضة اإلسرائيلية شاؤول موفاز وحزب : غزة ـ أشرف الهور
الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول المبادئ التي عرضها الرئيس األمريكي باراك أوباما في 

خالله رؤية واشنطن لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي خطابه الذي القاه مساء الخميس وحدد 
  .1967يقوم على أساس إقامة دولة على حدود العام 

ووصف موفاز الذي يرأس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية 
بلية بين إسرائيل يرسم فيه خطوطه العريضة لتسوية مستق'، وقال أنه 'التاريخي'خطاب أوباما بـ 

  .'والفلسطينيين
في حال رفضه دفع الثمن السياسي للطريقة التي 'ودعا موفاز نتنياهو لإلعالن فورا عن إجراء انتخابات 

ورد الوزير جدعون ساعر على دعوة إجراء االنتخابات . 'يدير فيها دفة المفاوضات مع الفلسطينيين
. 'حظيت بثقة الجمهور وتتمتع بأغلبية في الكنيست'الية المبكرة بالرفض، وقال ان حكومة إسرائيل الح

هذه ليست 'وقال معقباً على الخالفات التي ظهرت في مواقف واشنطن وتل أبيب حيال عملية التسوية 
المرة األولى التي تبرز فيها خالفات في الرأي بين إسرائيل والواليات المتحدة في مسألة االنسحاب إلى 

  .'ية سياسية في إطار تسو67حدود 
  21/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  التحركات الراهنة هدفها شق الصف الفلسطيني :  سابق لرئيس الوزراء اإلسرائيليمستشار .18

قال المستشار السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد ليفي إن التحركات :  أحمد محسن–واشنطن 
 تهدف إلى تحقيق هدفين ليس بينهما التوصل إلى الراهنة على صعيد مساعي السالم في الشرق األوسط

  . تسوية مقبولة
   :لدى رئيس الوزراء نتنياهو اآلن هدفان“أن ” الشرق”ـوقال ليفي في تصريحات خاصة ب

األول هو شق التوجه الدولي الجماعي الراهن لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في اجتماع الجمعية 
  .  سبتمبر المقبلالعامة لألمم المتحدة في

أما الهدف الثاني فإنه شق الصف الفلسطيني مرة أخرى أو إيجاد ذريعة إلسرائيل كي ال تتفاوض مع 
  . ”الفلسطينيين بدعوى وجود حماس التي ترفض االعتراف بإسرائيل ضمن إطار السلطة الوطنية

  21/5/2011، الشرق، الدوحة
  

   ة عسكرية منطقدهاعتغلق هضبة الجوالن وت": إسرائيل" .19
أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس الجمعة، على إغالق مناطق :  برهوم جرايسي-الناصرة 

شاسعة من هضبة الجوالن السورية المحتلة، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وهي خطوة لم تقم بها 
 الفلسطينية، يوم  عاما، وتأتي على خلفية أحداث يوم ذكرى النكبة25سلطات االحتالل منذ أكثر من 

  .األحد الماضي
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وقالت سلطات االحتالل إنها قررت اعتبار القرى السورية وبشكل خاص قرية مجدل شمس، أكبر هذه 
القرى، والمحاذية لخط وقف إطالق النار منطقة عسكرية مغلقة، تحسبا ألي نشاط فلسطيني جديد، على 

  .الالجئين الفلسطينيين خط وقف إطالق النارشكل الذي كان يوم األحد الماضي، حينما اقتحم عشرات 
وحسب مصادر عسكرية، فقد تقرر رفع حالة الجاهزية واالستنفار على طول خط وقف إطالق النار في 
هضبة الجوالن السورية بين شطريها المحتل والمحرر، لمنع تكرار ما حصل في يوم ذكرى النكبة 

  .األخير
  21/5/2011، الغد، عمان

  
  فكر في إعدام الفلسطينيين اللذين ذبحا العائلة اليهودية  ت"إسرائيل" .20

ذكرت مصادر مقربة من النيابة العسكرية اإلسرائيلية أنها تنوي مطالبة المحكمة العسكرية بأن : تل أبيب
تفرض حكما باإلعدام على الشابين الفلسطينيين اللذين نفذا عملية قتل العائلة اليهودية المستوطنة في 

  .تمارمستعمرة إي
أنهى التحقيق مع المتهمين، ) الشاباك(وأكدت هذه المصادر أن جهاز المخابرات العامة في إسرائيل 

أمجد وحكيم عواد، من قرية عورتا في الضفة الغربية، وسلم ملف التحقيق للنيابة العامة : وهما
  . العسكرية، التي يتوقع أن تقدم الئحة اتهام إلى محكمة عسكرية ضدهما

 طلبت النيابة العامة العسكرية اإلسرائيلية إنزال عقوبة اإلعدام عليهما، فإنه سيكون في ذلك وفي حال
   .تغيير للسياسة اإلسرائيلية، التي امتنعت، خالل العقدين الماضيين، عن المطالبة بعقوبة اإلعدام

  21/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ت خاصة تأسر فريستها بمهارةوحدا "..المستعربون"  أساليب الفلسطينيينيحاكون .21
لصفوف المتظاهرين الفلسطينيين في المواجهات " المستعربين"أعاد مشهد اقتحام :  محمد عودة-رام اهللا

التي اندلعت يوم األحد الماضي، مع قوات االحتالل عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، إلى 
بين الفلسطينيين، ورشقوا قوات " المستعربون"تخفى و. ذاكرة الفلسطينيين مشاهد االنتفاضة األولى

االحتالل بالحجارة إلى جانب المتظاهرين، قبل أن ينقضوا عليهم، ويوسعوا عدداً منهم ضرباً بالهراوات 
  . وأعقاب المسدسات، ويعتقلوا بعضهم بمساعدة من جنود االحتالل

وحدات عسكرية سرية "ي تعريفها اإلسرائيلي ، تعني ف"المستعرفيم"ترجمة للكلمة العبرية " المستعربون"و
  ". 1942صهيونية كانت تعمل في فلسطين، والبالد العربية المجاورة، منذ عام 

الحصول على معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب، من خالل "وكان هدف هذه الوحدات 
وبحسب المراقبين، فإن أهداف . "تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية، متخفين كعرب محليين

الوحدات الخاصة تجمع بين القيام بعمليات التصفية، واالختطاف، والمداهمة السريعة، ونصب الكمائن 
من قبل قيادة جيش االحتالل " المستعرفيم"وتم إرسال فرق ". المسلحة، والتسلل إلى داخل مناطق السلطة

االنتفاضة الشعبية التي اندلعت شراراتها نهاية العام ، لمواجهة 1988اإلسرائيلي أول مرة في العام 
، والتي أسسها وزير الجيش ) الكراز" (الدفدفان: "إلى وحدتين" المستعربين"وكانت تنقسم وحدات . 1987

فقد كانت تعمل في قطاع ) شمشون(، واألخرى )إبان توليه مسؤولية قيادة الجيش( الحالي إيهود باراك 
بتدريبات عسكرية عالية، وخبرة في التعامل مع ) المستعربون(دات الخاصة وتتمتع الوح .غزة

). 1987(المتظاهرين الفلسطينيين، اكتسبتها من العمل الميداني منذ عملها بتوسع في االنتفاضة األولى 
وال تعتمد تلك القوات في عملياتها على أسلوب واحد من العمل، إذ تبتكر أساليب عديدة تتماهى مع 

  .يب حياة الفلسطينيين، للتمويه على الهدف المطلوب اعتقاله أو اغتيالهأسال
  20/5/2011، موقع فلسطين أون الين
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  أوباما تحدى نتنياهو:  اإلسرائيليةالصحافة .22

رئيس » تحدى«رأت الصحافة اإلسرائيلية أمس أن الرئيس األميركي باراك أوباما : القدس المحتلة
 األمر 1967تنياهو عندما دعا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن

األكثر مبيعا عددها بكلمة » يديعوت أحرونوت«وعنونت صحيفة . الذي رفضه نتنياهو على الفور
قبل » ما ال يريد نتنياهو سماعه«، في إشارة إلى أن خطاب الرئيس األميركي هو بالضبط »المواجهة«

صدمة المقربين من نتنياهو ورد فعله العنيف على «وأشارت الصحيفة إلى . مسلقائهما المرتقب أ
لن يتوانى نتنياهو من اآلن «: قائلة» مواجهة«أيضا بكلمة » معاريف«وعنونت صحيفة . »الخطاب

  .»وصاعدا عن محاولة منع إعادة انتخاب باراك أوباما
خيبة األمل التي «ناحيتها، فأشارت إلى المقربة من رئيس الوزراء، من » إسرائيل هيوم«أما صحيفة 

بجوهر «وصفه للخطاب ) الليكود(ونقلت عن عضو في حزبه . في أوساط نتنياهو» سببها الخطاب
  .»النفاق

رئيس الوزراء كان «الناطقة باإلنجليزية والموالية للحكومة إن » جيروزاليم بوست«وقالت صحيفة 
  .خطاببعد سماع ال» غاضبا عندما غادر إلى واشنطن

» تاريخي«اليسارية خطاب أوباما بأنه » هآرتس«أما في معسكر المعارضة، فقد وصفت صحيفة 
وهي صيغة استخدمتها إسرائيل في الماضي النتقاد » لعدم تفويته فرصة تفويت فرصة«وانتقدت نتنياهو 

  .القيادة
  21/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  للسالم" السخية"ادرة العربية  ستشتاق أليام المب"إسرائيل":  بركةمحمد .23

ستشتاق لأليام "اإلسرائيلي محمد بركة إن إسرائيل ) البرلمان" (الكنيست"قال النائب العربي في : الناصرة
سخية تجاه إسرائيل، وتقضي بتطبيع كامل "، التي كانت "التي عرضت عليها المبادرة العربية للسالم

  .لك بسبب الثورات العربية، وذ"1967عربي وإسالمي مقابل انسحاب إلى 
نص ملتبس "وأضاف بركة أن المبادرة العربية، التي مازالت تل أبيب ترفضها، كانت تحوي على 

ومسيء لحق العودة، إذ قالت المبادرة بضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه على أساس قرار 
، وهذا على ضوء "متفق عليه"أما اليوم، فقد سقطت كلمتا : "، متابًعا" بشأن قضية الالجئين194

التطورات التي تشهدها المنطقة، وأيًضا من المؤشر بالغ األهمية ألحداث يوم النكبة األخير، الذي رفع 
  ".إلى السطح وبقوة حق عودة الالجئين

  20/5/2011قدس برس، 
  

  ن في الضفة الغربية في المسيرات األسبوعية ضد الجدار واالستيطااإلصابات عشرات .24
 فرقت قوات االحتالل بالقوة مسيرات الجمعة السلمية ضد االستيطان : وكاالت، نائل موسى-ات محافظ

وجدار الضم والتوسع العنصري في قرى وبلدات ريف رام اهللا الغربي ما تسبب في جرح وإصابة 
تقلت عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب أعقبها مواجهات بين المتظاهرين وقوات االحتالل التي اع

  . من نشطاء السالم اإلسرائيليين ومتضامنة دولية وجرحت متضامنة أخرى11
وخرج أهالي بلعين في مسيرة وفاء ألرواح شهداء فعاليات إحياء يوم النكبة في مارون الراس والجوالن 
والقدس وغزة وشهداء الشعب الفلسطيني حيث تسبب القمع اإلسرائيلي في جرح مواطنين وإصابة 

بحاالت اختناق، وخرجت البلدة الجارة نعلين تحيي الذكرى الثالثة لهبتها الشعبية ضد العشرات 
االستيطان والجدار التي كلفتها ثمنا باهظا من الشهداء والجرحى والمعتقلين فيما خرج أهالي النبي صالح 
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، أجانبن واعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين ومتضامني .يتضامنون مع األسرى في سجون االحتالل
  .األسبوعيةخالل مسيرة المعصرة 

  21/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  إصابة فلسطينيين خالل تظاهرة شرق عبسان: غزة .25
صفا إصابة شاب ومسن بجراحٍ وكالة أكد الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة ل: غزة

وأفاد  .لدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونسشرق بفي طفيفة في قدميهما برصاص قوات االحتالل 
 مراسلنا أن جنود وآليات االحتالل أطلقت قبل ظهر اليوم النار تجاه مواطنين تجمعوا في عبسان تحضيراً

وأدى مئات المواطنين صالة الجمعة عقب المسيرة الحاشدة  .لصالة الجمعة قرب السياج الحدودي هناك
  .، واستكملت بعد الصالة"مسيرة التحرير والعودة"التي نظموها وأطلقوا عليها 

وأعلن منذ أيام عبر موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك عن يوم الجمعة يوم زحف تجاه الحدود 
  ".جمعة رد االعتبار لشهداء ذكرى النكبة"، بعنوان 48الفلسطينية المحتلة عام 

  20/5/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  ن يعتدون على مواطنين بقرية عصيرة القبليةوستوطنمال: نابلس .26
 غسان دغلس، بأن  الغربية أفاد مسؤول ملف االستيطان في الضفة: وكاالت، نائل موسى-محافظات 
 اعتدوا على سكان المنطقة الشرقية لقرية عصيرة القبلية جنوب غربي نابلس  مستوطنا50ًأكثر من 

 المستوطنين القوا زجاجات حارقة في األراضي أنغلس وأضاف د. بحماية قوة من جيش االحتالل
الزراعية في محاولة لحرقها، وداهموا منزل المواطن جمال يوسف وحاولوا إحراقه إال أن تدخل األهالي 
منع وقوع الكارثة رغم اعتداء الجيش عليهم بالضرب المبرح وتم نقل عدد من المواطنين على إثرها إلى 

  .فيما أصيب عدد آخر برضوض وآخرون باختناقاتأحد مستشفيات المدينة، 
  21/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اليوم السادس من اإلضراب عن الطعاميخوضوناألسرى  .27

 أن األسرى في ستة سجون إسرائيلية خاضوا قطاع غزةأعلنت وزارة األسرى والمحررين في حكومة 
رجاً عن الطعام، وذلك بعدما انضم إليهم خالل األسبوع  لليوم السادس على التوالي إضراباً متدأمسيوم 

إضرابهم المتدرج "وأوضح مدير اإلعالم بالوزرة رياض األشقر بأن  .."جلبوع" و"هداريم"الماضي سجنا 
  .."عن الطعام حتى نيل حقوقهم، وسط عقوبات قاسية فرضتها إدارة السجون لكي توقف إضرابهم

  21/5/2011، البيان، دبي
  

   وقف الممارسات الصهيونية بحق أطفال فلسطين األطفال الفلسطينيون يناشدون المجتمع الدولي:لبنان .28
 يستمر أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان في إحياء الذكرى السنوية :حسين سعد -جنوب لبنان / صور

ريطة بلدهم، فيما الثالثة والستين على النكبة، ففي صور، رسم عشرات التالمذة الفلسطينيين بأجسادهم خ
وتولى عدد .  تلميذا آخر أسماء البلدات والمدن فلسطينية خطوها بأيديهم على ألواح كرتوتونية36حمل 

من التالمذة رفع صور شهداء مارون الراس، الذين سقطوا في مسيرة العودة في الخامس عشر من 
سطينية، كانت دعت إلى  مؤسسة اجتماعية في مخيم البص لالجئين الفل11ووقع أطفال . الجاري

االعتصام، عند النصب التذكاري لشهداء مدينة صور أمس، على عريضة كبيرة موجهة إلى األمين العام 
وخالل االعتصام، .  المتحدة بان كي مون، تطالبه بتطبيق قرار حق العودة ووقف المجازر والتهويدلألمم
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وقف الممارسات "، تناشدهما فيها "الصليب األحمر"و" األمم المتحدة"تلت التلميذة مالك زعيتر رسالة إلى 
  ".الصهيونية بحق أطفال فلسطين، وإطالق األسرى والمعتقلين، وتطبيق المواثيق الدولية

  21/5/2011فير، بيروت، الس
  

  "همنكبة مخيم" يحيون الذكرى الرابعة لـنهر الباردفلسطينيو : لبنان .29
في مخيم نهر البارد الذكرى الرابعة " المناصرة األهليةهيئة " أحيت :شمال لبنان/ مخيم نهر البارد

، فنظمت مسيرة لرياض األطفال، شارك فيها حشد فعاليات وأبناء المخيم، ردد خاللها "نكبة المخيم"لـ
وكان وفد من الوكالة الفرنسية .  وإلغاء نظام التصاريحاإلعمارالمشاركون هتافات تطالب بتسريع 

استمع من ممثلي األونروا إلى شرح مفصل عن عملية إعادة اإلعمار، ثم انتقل للمساعدات زار المخيم، و
  .اإلعمار المخيم القديم حيث اطلع على سير عملية إلىالوفد 

  21/5/2011فير، بيروت، الس
  

   ويدعون للزحف إلى فلسطين"ثورة النكسة" يعلنون الخامس من يونيو الفلسطينيون .30
يوم "، و"ثورة زهرة المدائن"، و"ثورة النكسة" أمس إلى "اضة الثالثةاالنتف"دعا أصحاب موقع : تل أبيب

 دعوا إلطالقها في ذكرى احتالل مدينة القدس، والضفة "ثورة جديدة"، وكلها أسماء لـ"البيعة للقدس
 يونيو القادم /وحددت السابع من حزيران.  يونيو/الغربية، وقطاع غزة، الذي يوافق الخامس من حزيران

وتوقع أصحاب الموقع أن تزداد المشاركة في . 1967ا، لمناسبة الذكرى السنوية لهزيمة النطالقه
الفعاليات والمناسبات القادمة، على الرغم من التهديدات اإلسرائيلية بالرد على المسيرات باستخدام العنف 

ثلما أحيينا ذكرى م" هوأعلنت إدارة موقع االنتفاضة الثالثة، في بيان لها، أن .والقمع ضد المتظاهرين
  ."النكبة، وتمكنا من مسح هذا المصطلح، سنحيي ذكرى النكسة، ونجعلها نكسة على الكيان المحتل

  21/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  عدم حل مشكلة القدس سيبقي الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين محتدماً :دراسة .31
 محمد رشيد عناب حسين من . أجراها الباحث د أكدت دراسة علمية: رومل شحرور السويطي- نابلس

، وحصل بموجبها على درجة "2000–1967القدس في مشاريع التسوية السياسية "نابلس حول 
 عدم حل مشكلة أنالدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر من كلية اآلداب في جامعة اإلسكندرية 

، ألن الكل يدرك بأن القدس، تشكل جوهر  محتدماًالقدس، سيبقي الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 أن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مكانة "الحياة الجديدة"وذكر حسين لـ. الصراع بين الطرفين

ومدى إمكانية تحقيق تسوية سياسية بشأن قضية القدس تحقق سالماً ، القدس في مشاريع التسوية السياسية
، 2000-1967خالل عرض وتحليل لمشاريع التسوية السياسية بين عامي وذلك من . دائماً في المنطقة

  . اإلسرائيلية–وفي معاهدات السالم العربية 
واعتمد الباحث في هذه الدراسة، على المنهج التحليلي التاريخي، لتحديد القضية موضع الدراسة 

ربي اإلسرائيلي، مبيناً العوامل وعناصرها ومقوماتها، ومن ثم تتبع مشاريع التسوية السياسية للصراع الع
والظروف التاريخية، التي طُرحت فيها هذه المشاريع، كما لجأت إلى منهج توازن القوى، في بيان أثر 

 أو قبوالً لهذه المشاريع، وعلى عملية التسوية القوى الكبرى، في تحديد أطراف الصراع لمواقفها، رفضاً
  .اصالسياسية بشكٍل عام وقضية القدس بشكل خ

  21/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   والتحصيل العلميةفلسطينيو سوري: تقرير .32
من ) إعدادية+ ابتدائية ( مدارس 120 ة في سورياألونروايبلغ عدد مدارس وكالة : علي بدوان -دمشق 
لة بينما تقع أعباء الدراسة في المرح.  مدرسة تابعة للوكالة في مناطق عملياتها الخمس639أصل 

الثانوية على كاهل وزارة التربية السورية التي تنتشر مدارسها في عموم المخيمات والتجمعات 
  .الفلسطينية وبالجوار منها، حيث مجانية التعليم بالنسبة للجميع في سوريا

 ما ة في سورياألونرواوبلغ عدد التالميذ والطالب من الالجئين الفلسطينيين الدارسين في مدارس وكالة 
وتبلغ نسبة الطالبات . 2009/2010 ألف طالب وطالبة حتى نهاية العام الدراسي 90موعه بحدود مج

  .2010يونيو/  في تقريرها الصادر في حزيراناألونرواوفق إحصائيات وكالة % 48,5والتلميذات 
، ااألونرو بالمرحلة االبتدائية تعليمهم في مدارس ةمن الطالب الفلسطينيين في سوري% 79يتلقى و
منهم في المرحلة اإلعدادية، %  84 على األونروافي المدارس الحكومية، بينما تستأثر مدارس % 21و

  . باستيعاب كل طلبة المرحلة الثانوية، ومن ثم الجامعيةةويسمح نظام التعليم المجاني في سوري
 المهني الوحيد التابع  طالب يتلقون تدريباً مهنياً في مركز التدريب1000 حواليتقوم األونروا برعاية و

 الواقع في منطقة المزة بدمشق، ويوفر v.t.c والمعروف اختصاراً باسم معهد الـ ة في سوريلألونروا
  .المركز التدريب الفني للذكور واإلناث من حملة الشهادة الثانوية من خالل اختصاصات متعددة

لبنان، ولتجمعات الفلسطينية في األردن، ن األمية تكاد تكون متراجعة جداً قياساً باإومن جانب آخر، ف
 ة، لذا يعتبر مجتمع الالجئين الفلسطينيين في سوري%9,7فهي ال تتعدى . قطاع غزةو ،الضفة الغربيةو

منهم % 71مجتمعاً حضارياً، تبلغ نسبة المتعلمين الحائزين على شهادة التعليم االبتدائية فما فوق بنسبة 
  .الخ… %32، ونسبة الشهادة االبتدائية %23 الحاصلين على الشهادات العليا

ويمكن العودة إلى . كما يرتفع مجموع الطالب الفلسطينيين في الجامعات السورية سنوياً بشكل مضطرد
 نظرة على توزع الطلبة الفلسطينيين في مختلف كليات إللقاءبعض المجموعات اإلحصائية ذات الصلة 

وفي كليات % 31,8 اآلداب كانت نسبة المسجلين في كليات 2010الجامعات السورية، فمثالً في العام 
، وفي %7,3وفي كليات الحقوق والقانون الدولي % 4,6، وفي كليات التربية %9,7التجارة واالقتصاد 

، وفي كليات %6,4وفي كليات الطب البشري % 17,8، وفي كليات الهندسة %13,4كليات العلوم 
% 1,2وفي كليات الشريعة % 1,7وفي كليات الزراعة % 3,2 اناألسنوفي كليات طب % 2الصيدلة 

وذلك من العدد اإلجمالي للطلبة % 0,4وفي كليات الفنون الجميلة % 0,4وفي كليات الطب البيطري 
  .الفلسطينيين المسجلين في مختلف كليات الجامعات السورية

  18/5/2011مركز العودة الفلسطيني، 
  

  سطينيي شيليتل أبيب ترتعد من فل: تحقيق .33
 حذرت فيه مما أسمته بتغلغل الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني  تحقيقاً"إسرائيل اليوم"عرضت صحيفة 

في دول أميركا الجنوبية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين نجحوا في السيطرة على الكثير من القطاعات في 
  .أكثر من دولة ومنها على سبيل المثال شيلي

لصحافي نداف شرجاي إلى أن الكثير من هؤالء الفلسطينيين كانوا يعيشون في يشير معد التحقيق ا
السابق بالعراق، إال أنهم اضطروا إلى الهرب منه بعد تصاعد حدة القتال والحرب هناك، وتصاعد 

 وكانت كل ،كراهية العراقيين للفلسطينيين، األمر الذي دفع بالفلسطينيين إلى البحث عن موطن جديد لهم
 التي يوجد ،ف تشير إلى أن أفضل دولة من الممكن أن تستوعب هؤالء الفلسطينيين كانت شيليالظرو

  .فيها الكثير من الظروف سواء االقتصادية أو السياسية المالئمة الستيعاب الفلسطينيين
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ويشير شرجاي إلى أن الفلسطينيين نجحوا ومع بدء توافدهم من العراق منذ عدة أعوام في السيطرة على 
الكثير من القطاعات االقتصادية المهمة، مثل قطاع المطاعم أو الكازينوهات التي تنتشر في شوارع 

ويحذر شرجاي من حالة التعاطف التي تبديها  .ويعمل بها ويمتلكها الكثير من الفلسطينيين, شيلي اآلن
سطيني في شيلي بات  أن التواجد الفلالكثير من األوساط السياسية في شيلي مع الفلسطينيين، زاعماً

  .ينعكس وبصورة إيجابية على آراء ووجهات نظر أبناء الشعب الشيلي السياسية
وأشار إلى أن الكثير من الشيليين مقتنعون اآلن بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وهو االقتناع الذي يأتي 

لي، خاصة أنهم يحرصون في إثر المجهودات التي يقوم بها أبناء الجالية الفلسطينية ممن يعيشون في شي
على توزيع الكثير من البيانات السياسية والصحافية التي تحث الشيليين على االعتراف بحقهم في إقامة 

  .دولتهم، األمر الذي أسفر في النهاية عن تعاطف الشيليين مع الفلسطينيين وتأييدهم لهم في إقامة دولتهم
خاصة أن الفلسطينيين ينجحون اآلن في تحقيق الكثير , لويختتم شرجاي التحقيق بالتحذير من هذا التغلغ

  . في النهاية"إسرائيل"من المكاسب بفضل تواجدهم االقتصادي في شيلي، وهو ما سيؤثر سلبا على 
  21/5/2011العرب، الدوحة، 

  
  "الهيموفيليا" طفالً فلسطينياً مصابون بمرض نزف الدم 480 .34

 في أعقاب االحتفال نهاية الشهر الماضي باليوم العالمي كشف تقرير فلسطيني:  ماهر إبراهيم-غزة 
 حالة، فيما المرضى 300 أن عدد المصابين في الضفة الغربية بلغ "الهيموفيليا"لمرض نزف الدم 

 حالة، ومع باقي أنواع نزف الدم يمكن 480بالهيموفيليا أ وب في الضفة وغزة يتوقع أن يرتفع إلى 
  .باإلضافة إلى ألف من حامالت الصفة الوراثيةيصل إلى ألف حسب التقديرات 

 بينما توفر وزارة ، مليون وحدة عالجية19وأكد جاد الطويل رئيس جمعية نزف الدم الحاجة إلى 
  . ماليين وحدة فقط6الصحة الفلسطينية 

  21/5/2011، البيان، دبي
  

  لسطينيةاألردن يرحب بالمرتكزات التي تضمنها خطاب أوباما حول قيام الدولة الف  .35
التي حددها " المرتكزات" بـاألردنعبر وزير الخارجية األردني ناصر جوده عن ترحيب : عمان

ول الشرق ح، في خطابه اإلسرائيلي باراك اوباما بشأن حل الصراع الفلسطيني ـ األمريكيالرئيس 
  .األوسط

 عبداهللا الثاني شدد إن العاهل األردني الملك: ونقل مصدر إعالمي أردني رسمي عن ناصر جوده قوله
 األمريكية وقيادات الكونغرس األمريكي خالل زيارته للواليات المتحدة اإلدارةللرئيس اوباما وأركان 

، التي اختتمت أمس األول على ضرورة إيالء موضوع تجسيد حل الدولتين سريًعا جل االهتمام األمريكية
ليمية باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق امن  من أي وقت مضى، في ضوء المتغيرات االقأكثروالتركيز 

  .واستقرار المنطقة وضمان عدم انزالقها إلى أتون المزيد من العنف وعدم االستقرار
وشدد جوده على أن ما قاله الرئيس اوباما في خطابه حول أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 

لسيادة والتواصل الجغرافي، وتكون لها حدود ، وان تتمتع با1967أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 
 التي يطرح فيها األولىأمر ذو أهمية كبيرة، حيث أن هذه هي المرة " وإسرائيل، هو واألردنمع مصر 

رئيس أمريكي بمثل هذا الوضوح ـ وفي خطاب سياسي عام ومعلن ـ تصوره الرسمي حول 
 وأيضا رؤيته الواضحة بان هذه 1967 خطوط الرابع من حزيران أساسموضوعي قيام الدولة على 

  ". تتمتع بالسيادةأنالدولة ينبغي 
  20/5/2011قدس برس، 
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  "وادي عربة"ومطالبات بإلغاء .. مع حق العودةتضامنا  مسيرات :األردن .36
 للمطالبة أساساً بحق عودة أمس المدن األردنية إلىعادت المسيرات والتظاهرات :  نبيل غيشان-عمان 

 اإلسرائيلية واستنكار ما قامت به قوات األمن -لفلسطينيين وإلغاء معاهدة السالم األردنية الالجئين ا
  . ضد المشاركين في مسيرة العودة في منطقة الكرامة األحد الماضي"البلطجية"و

اهللا في العبدلي باتجاه دوار الداخلية،  وانطلقت المسيرة الكبرى بعد صالة الجمعة من مسجد الملك عبد
 شخص أمام مبنى محافظة العاصمة في ساحة أعدتها 2500قف المشاركون الذين زاد عددهم على وتو

لهم قوات األمن إلقامة مهرجان خطابي دعت إليه الحركة اإلسالمية وأحزاب المعارضة والنقابات 
  ."محاربة الفساد«المهنية تحت عنوان 

تسريع اإلصالح الحقيقي "ومة األردنية بين وخير زكي بني أرشيد في كلمة باسم أحزاب المعارضة الحك
، وأن الحكومات كلها تتحدث عن حق العودة "تحارب الفساد بالثرثرة"، واصفاً الحكومة بأنها "أو الرحيل

  .ورفض التوطين وفي المقابل تجلد ظهور المواطنين الذين يطالبون بحق العودة وضد التوطين
ذه ناشطون أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية حيث مقر وفي عمان أيضاً، طالب االعتصام الذي ينف

مطالبنا "، و"ال سفارة صهيونية على أرض أردنية"السفارة اإلسرائيلية في عمان، بإغالق السفارة وهتفوا 
  . "شرعية بدنا نحرر فلسطين

طالب وفي الزرقاء، خصصت المسيرة التي نفذها حزب جبهة العمل اإلسالمي لدعم حق العودة، إذ 
 الذين اعتدوا على المشاركين في مسيرة العودة، مرددين "البلطجية"المشاركون بمحاسبة قوات الدرك و

، محذرين من االلتفاف عليه في ظل "العودة هيه المصير"شعارات ترفض الوطن البديل، وتؤكد أن 
  .التغيرات على خريطة الوطن العربي

  21/5/2011الحياة، لندن، 
  

   تعلن تأسيس الصندوق العربي لحماية القدس   األردنيينالمهندسين نقابة .37
أعلنت نقابة المهندسين عن تأسيس الصندوق العربي لحماية القدس الذي تقدمت بمقترح تأسيسه : عمان

الدورة السابعة والستين الذي عقد في تونس / خالل اجتماع المجلس األعلى التحاد المهندسين العرب
  .نهاية العام الماضي

  21/5/2011تور، عمان، الدس
  

   يدين خطاب أوباما"حزب اهللا" .38
 خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما االستعالئي لم يفاجئنا إال في أن ، في بيان،اعتبر حزب اهللا

مستوى الوقاحة الفجة والتزييف في تناوله العديد من القضايا، ما يعكس حقيقة سياسات اإلدارة األميركية 
عام وممارسة التعمية على الجرائم األميركية الصهيونية، فاإلدارة األميركية التي في تضليل الرأي ال

كانت حتى األمس الحليف األول والداعم األكبر ألنظمة الطغيان والدكتاتوريات العربية التي أذاقت 
شعوبها صنوف اإلذالل والعذاب، أصبحت تقدم نفسها اليوم على أنها الصديق الحميم لهذه الشعوب 
والحريصة على ثوراتها، في محاولة مفضوحة ويائسة لمصادرة هذه الثورات وتدجينها وحرفها عن 

  ."مقاصدها وأهدافها النبيلة في الحرية والكرامة واالستقالل الحقيقي
إن محاولة إعطاء الرشى للثورات العربية لم تعد تنفع، كما أن ادعاء الوصاية عليها لم يعد مجدياً، : وقال

 موقف باراك أوباما مما يجري في البحرين وفلسطين فضح سياسة معاييره المزدوجة بأبشع خاصة أن
  .صورها وكشف نفاق سياسات إدارته وانتقائيتها إزاء ما يجري في العالم العربي
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  21/5/2011السفير، بيروت، 
  

  إثر معلومات عن احتمال توافد فلسطينيين  لجيش اللبناني في مارون الراسل حواجز .39
، حيث عمل على  الحدوديةأقام الجيش اللبناني أمس، حواجز ثابتة ومتنقلة في مارون الراس: يروتب

التدقيق بهويات ركاب وسائقي السيارات والمارة، إثر معلومات عن احتمال توافد فلسطينيين إلى المنطقة 
  . لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء يوم ذكرى النكبة الذين سقطوا األحد الماضي

  21/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  1967 ترحب بدعم أوباما القامة دولة فلسطينية على حدود مصر .40
رحب ماجد عبد العزيز مندوب مصر لدى االمم المتحدة بـدعم الـرئيس             :   لويس شاربونو   -نيويورك  

ى تفاصيل   وان قال ان هذا الدعم يفتقر ال       1967االمريكي باراك أوباما القامة دولة فلسطينية على حدود         
  .كيفية استئناف محادثات السالم

وقال عبد العزيز للصحفيين في أول افادة صحفية رسمية له بعد االضطرابات في مصر واماكن اخـرى                 
  ."1967التأكيد على حدود ) خطاب أوباما(االيجابي في "من العالم العربي أن 

تبادل االراضي التـي يتفـق      "يتضمن  وكان عبد العزيز يشير الى دعوة أوباما للتوصل الى اتفاق سالم            
وقال عبد العزيز انه في سعيهم للحصول على أكبر عدد ممكن من البلدان التي تعتـرف             ." عليها الجانبان 

 اعترافا ويتوقعون   112بدولة فلسطينية قبل اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر ايلول ضمن الفلسطينيون            
  ."حركات رمزية لعزل اسرائيل في االمم المتحدةت"وأدان أوباما ما أسماه . المزيد قريبا

وعن مسألة اتفاق الوحـدة     . وقال عبد العزيز انه من المخيب لالمال أن أوباما لم يقدم خطة سالم رسمية             
وحركة فتح قال عبد العزيـز      ) حماس(الذي قامت فيه مصر بدور الوسيط بين حركة المقاومة االسالمية           

  .لدى حماسان القاهرة تتمتع بنفوذ كبير 
واضاف أن مصر تـدفع حمـاس       . وأضاف أن هذا النفوذ يتضمن سيطرة مصر على حدودها مع غزة          

واوضـح  . من اسرائيل بما في ذلك االعتراف في نهاية المطاف بحقها في الوجود" موقف ايجابي"التخاذ  
  .أن مثل هذه التغييرات تستغرق وقتا

  21/5/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

  الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية لم تعد تقبل الحلول المجتزأة: جية المصري الخاروزير .41
أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي، الذي انتخب لمنصب األمين العام للجامعـة              : القاهرة

لم تعد تقبل األفكار المرحلية، أو الحلول المجتـزأة  "العربية، أن الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية    
  ".م، دون أفق زمني واضحأو المقترحات التي ال تهدف سوى إلى إطالة أمد التوصل إلى تحقيق السال

، أن عقد مؤتمر    )19/5(أمس الخميس   " مبادرة السالم اإلسرائيلية  "وأكد العربي، خالل استقباله وفًدا يمثل       
تحقق تطلعـات شـعوب المنطقـة       "دولي، يمثل اإلطار األمثل للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة وشاملة،           

  ".للسالم
رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير العربي أكـد          وقالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث ال     

ينبغي على إسرائيل أن تتعامل بجدية وإيجابية مع التغييرات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق              "على أنه   
األساليب المعتادة في استهالك الوقت وفرض األمر الواقع على األرض، لـن            "، مشدداً على أن     "األوسط

  ".في ضوء تلك المتغيراتتكون ذات جدوى 
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قيادة جهـد دولـي بـارز       "وأشار وزير الخارجية إلى أن مصـر تأمل في أن تواصل الواليات المتحدة             
ومؤثر، يهدف إلى إنهاء الصراع على أساس المرجعيات الدولية المستقلة، وأنها تتمنى أال تتراجع اإلدارة               

  .، على حد تعبيره"لفلسطينية النور في سبتمبر المقبلاألمريكية عن االلتزام الذي قطعته بأن ترى الدولة ا
  20/5/2011قدس برس، 

  
  قيام دولة فلسطينية بالتحرك نحو الواليات المتحدة تطالب  الدول العربيةجامعة .42

طالبت جامعة الدول العربية الواليات المتحدة بالتحرك بعد دعوة الرئيس االميركي باراك اوباما الى قيام               
البناء على كلمة اوباما والـسعي خـالل   «ودعت في بيان الواليات الى    . 1967في حدود   دولة فلسطينية   

 وعاصمتها القـدس    1967االسابيع والشهور القادمة للتحرك نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود            
  .كما جاء في بيان صادر عن الجامعة العربية» الشرقية

  21/5/2011الدستور، عمان، 
  

  أوباما لم يأت بجديدخطاب : سوريا .43
لم يأت أوباما بجديد، مؤكدا     «): سانا(قالت وكالة األنباء السورية الرسمية      :  طرابلس – طهران   -دمشق  

التزام الواليات المتحدة الراسخ وغير القابل للتزعزع بأمن إسرائيل ووقوفها ضد أي محاولة النتقادهـا               
من جهتها قالت صحيفة    . شكل مباشر خطاب أوباما   وكان التلفزيون السوري نقل ب    . »في المجتمع الدولي  

والخطاب الذي انتظـره    ).. راأتمخض الجبل األميركي فولد ف    («: ، الناطقة باسم الحزب الحاكم    »البعث«
  .»الشرق األوسط طوال األسابيع الماضية خيب التوقعات؛ كما هو معهود دائما

ل السالم بين إسرائيل والفلسطينيين وإشارته      دعوته إلى إحال  » سانا«وحول عملية السالم اعتبرت وكالة      
  .»باهتة وخالية من أي التزام جدي«إلى أن الوضع القائم ال يمكن أن يستمر قد جاءت 

  21/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  غزةى قطاع لإتعتزم إرسال أسطول تضامني " اي إتش إتش"تركية ال  حقوق االنسان ةمنظم .44
ظمة غير الحكومية التي كانت الراعي الرئيسي السطول الحرية التضامني أكدت المن: إسطنبول ـ د ب أ 

العام الماضي، الجمعة اعالنها عن تسيير أسطول ثـان فـي حزيـران             ) مايو(إلى قطاع غزة في آيار      
  .المقبل) يونيو(

ـ  (' حقوق اإلنسان والحرية واإلغاثة اإلنـسانية     'وقال بولنت يلدريم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة         ش اي إت
المقبل ليحاول مجـددا    ) يونيو(سيبحر خالل األسبوع األخير من حزيران       ' 2أسطول الحرية   '، إن   )إتش

  .كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة
 15 جماعة أخرى، سيضم     21و' اي إتش إتش  'وأضاف يلدريم أن األسطول الذي يجري تنظيمه من قبل          

إذا تـدخلتم   ': ووجه يلدريم حديثه للحكومة اإلسرائيلية قائال     . مئة دولة  ناشط من اكثر من      1500سفينة و 
 العام الماضي، اسـتدعت     1وفي اعقاب الهجوم على اسطول الحرية       . 'ستكونون الخاسرون ... هذه المرة 

. تركيا سفيرها لدى إسرائيل وطالبت باعتذار رسمي وتعويض ردا على الهجوم الذي أدانته دول كثيـرة               
  .يل تقديم االعتذار أو التفكير في التعويض قائلة إن تصرفها كان دفاعا عن النفسرفضت إسرائ

التركية شبه الرسمية الخميس، أن الواليات المتحدة حذرت تركيا من أن           ' االناضول'وذكرت وكالة أنباء    
  .إرسال أسطول آخر لقطاع غزة لن يكون مفيدا

  21/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة1967 أوباما لحدود ما قبل ب بدعم ترحتونس .45
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رحبت تونس بما أعلنه الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه، أول من أمس، عن دعم أوباما                : تونس
  . مع تبادل لألراضي للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة1967لحدود ما قبل 

عالن الرئيس األميركي في إحياء عملية السالم في الشرق         تأمل أن يكون إ   «وقالت الحكومة التونسية إنها     
األوسط بداية جادة لتحقيق تقدم فعلي وملموس يتيح المجال للتوصل إلى الحل العـادل المنـشود الـذي                  
يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المـستقلة علـى ترابـه                

  .»ملية السلمية وقرارات الشرعية الدوليةالوطني طبقا لمرجعيات الع
  21/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "كامب ديفيد"إنفصال جنوب السودان هو ثمرة لـ :  الجامعة اإلفريقية بالخرطومرئيس .46

أكد رئيس الجامعة اإلفريقية بالخرطوم الدكتور حسن مكي أن انفصال جنوب السودان ناتج من              : القاهرة
د التي أطلقت يد الكيان الصهيوني في المنطقة اإلفريقية، لكنه شدد علـى أن انفـصال                اتفاقية كامب ديفي  

الجنوب ليس إال مجرد انفصال سياسي يحمل في طياته اتصاالً كبيًرا بالحضارة العربية اإلسالمية، ذلـك         
  .من أهل الجنوب يتحدثون اللغة العربية ويتواصلون من خاللها% 90أن أكثر من 

غياب الدور المصري بجنوب السودان انعكس على التوغل الصهيوني، خاصةً في المجال            وأشار إلى أن    
التجاري، وملكية الصهاينة لمشروعات تجارية ضخمة هناك على حساب الحضور العربي اإلسـالمي،             

 دول من بينها مصر؛ بهدف مجابهـة        6، وهي مكونة من     1977إن الجامعة اإلفريقية بدأت عام      : "وقال
  ". التبشيري"ي إفريقيا والوقوف في وجه نشاطها الكنيسة ف

  20/5/2011 قدس برس، 
  

    للسالمرؤيته  ما جاء في خطاب أوباما حولالرباعية تساند بقوةاللجنة  .47
أعلنت اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسـط          : الوكاالت - علي بردى العواصم     -نيويورك  

التي حددها الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه أول         " رؤية السالم "لما سمته   " مساندتها القوية "أمس  
من أمس، داعية الفلسطينيين واإلسرائيليين الى معاودة المفاوضات المباشرة بغية احراز تقدم على قاعدة              

  .أن األرض واألمن يوفران أساس التوصل الى حل نهائي للنزاع
فقون تماماً على الحاجة الملحة الى حل النزاع بـين اسـرائيل            مت"وجاء في بيان للرباعية أن أعضاءها         

 -لهذه الغاية، تعبر الرباعية عن مساندتها القوية لرؤية الـسالم اإلسـرائيلي             "وقالت إنه   ". والفلسطينيين
توافـق  "وأضافت أنها ". 2011 أيار 19الفلسطيني التي حدد عناوينها الرئيس األميركي باراك أوباما في         

رك الى األمام على قاعدة أن األرض واألمن يوفران األساس لإلسرائيليين والفلـسطينيين مـن               على التح 
أجل التوصل الى حل نهائي للنزاع من خالل مفاوضات جدية وجوهرية واتفاق مشترك على كل القضايا                

  ". الرئيسية
المفاوضـات الثنائيـة    مناشدتها القوية لألطراف من أجل التغلب على العقبات الراهنة ومعاودة           "وكررت  

  ".تأكيد التزامها بياناتها ومبادئها السابقة"وأعادت ". المباشرة من دون ابطاء ومن دون شروط مسبقة
أفكاراً مهمة يمكن أن تساعد في      " مون في بيان أن أوباما قدم        -ورأى األمين العام لألمم المتحدة بان كي        

دولية ويستجيب للقضايا المشروعة والجوهرية التي تثيـر        دفع محادثات السالم قدماً بما يتفق والمواقف ال       
وحض رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو والـرئيس           . الفلسطيني واإلسرائيلي " قلق الجانبين 

، آمالً فـي أن     "االستجابة لذلك الخطاب المهم كرجلي دولة وصانعي سالم       "الفلسطيني محمود عباس على     
العزم على التوصل الى اتفاق سالم يؤدي الى دولتين تعيشان جنبـاً الـى              "يظهر جميع األطراف مجدداً     

  ".جنب بكرامة وأمن وسالم
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روسيا تؤيد باستمرار   "الروسية عن مدير ديوان الرئاسة سيرغي ناريشكين أن         " أنتر فاكس "ونقلت وكالة   
  ".الشرقيةوعاصمتها القدس ) 1967حدود (قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن الحدود المذكورة 

  21/5/2011، النهار، بيروت
  
  

   67 وباما لقيام دولة فلسطينية ضمن حدودأ بدعوة ون يرحبودول أوروبيةاالتحاد االوروبي  .48
' يرحـب بـشدة  'اعلن االتحاد االوروبي الجمعة انه : بروكسل ـ برلين ـ لندن ـ واشنطن ـ وكاالت    

  .1967طينية على اساس حدود بدعوة الرئيس االمريكي باراك اوباما القامة دولة فلس
بشدة بتأكيد اوباما على ان الحدود بين اسرائيل        'ورحبت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون        

 مع تبادل اراض يتفق عليه الجانبان بحيث تكون الحدود ثابتة           1967وفلسطين يجب ان تستند الى حدود       
  . مايا كوتشيغاتشيك، بحسب المتحدثة باسمها'ومعترفا بها من قبلهما

من جهته، اعلن وزير الخارجية البولندي رادوسالف سيكورسكي الجمعة اثر لقاء مع نظيريه الفرنـسي               
  . وااللماني ان بالدهم تدعم موقف الرئيس االمريكي

وقال كارل بيلـد لوكالـة       .التي وجهها اوباما  ' الواضحة'كما رحب وزير خارجية السويد ايضا بالرسالة        
  .'انه شرط جوهري في عملية السالم. وهذا جيد(...) لقد كان واضحا للغاية 'السويدية االنباء 
  .'هذا معناه ان اوروبا والواليات المتحدة تتكلمان بصوت واحد حول هذه القضية المهمة'وتابع 

اق للسالم  كما أعلنت المستشارة االلمانية انجيال ميركل الجمعة تأييدها لخطاب أوباما وقالت ان استناد اتف             
  . قد يكون مخرجا للتقدم الى االمام1967الى حدود اسرائيل عام 

 وبحـث مبادلـة     1967أعتقد ان االقتراح الذي يستند الـى حـدود          'وقالت ميركل في مؤتمر صحافي      
 .' سيكون شـيئا جيـدا ومـسارا ممكنـا         - أقول بحث االقتراح ال التمسك به بشكل متعنت          -االراضي  
ضع المتعلق بعملية السالم تغير منذ موجة االنتفاضات الشعبية التي اندلعت هـذا              ميركل ان الو   وأضافت

  .العام في العالم العربي
  .'هناك ارتباط وثيق بين عملية السالم في الشرق االوسط والتطورات في العالم العربي'واضافت 

ـ               رئيس االمريكـي   ومن لندن اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس عن دعمه لموقـف ال
ادعـم بـشكل خـاص      'واوضح   .1967باراك اوباما بشأن قيام دولة فلسطينية استنادا الى حدود العام           

الرسالة الواضحة التي مفادها ان حدود اسرائيل وحدود فلسطين يجب ان تكون على اساس خـط العـام                  
جميع االطراف الى   'يطاني  ودعا وزير الخارجية البر    .'متفق عليه من الجانبين   ) اراض( مع تبادل    1967

  .'انتهاز هذه الفرصة واستئناف المفاوضات المباشرة باسرع وقت ممكن
  21/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  شخصيات يهودية أمريكية تنتقد خطاب أوباما بشأن القضية الفلسطينية .49

ت الرئاسـية   اتهمت عدة شخصيات جمهورية، من بينها مرشحون اقوياء لالنتخابـا :واشنطن ـ وكاالت 
، الرئيس باراك اوباما الخميس بانه خان حليفة الواليات المتحدة اسرائيل بعد خطابـه حـول                2012عام  

  .الشرق االوسط الخميس
واعتبر الحاكم السابق لوالية ماسوشستس ميت رومني وهو احد المرشـحين االقويـاء داخـل الحـزب               

  .'تخلى عن اسرائيلالرئيس اوباما '، ان 2012الجمهوري النتخابات العام 
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باعالنه للمرة االولى الخميس تأييده قيام دولة فلـسطينية فـي           ' قلل من احترام اسرائيل   'وقال ان الرئيس    
، ما يهدد بازمة مع حلفائه االسرائيليين عشية لقائه المقرر مع رئيس الوزراء بنيـامين  1967حدود العام   

  .نتنياهو في البيت االبيض
ارسال اشارة الى الفلسطينيين مفادها ان      '، ان   2012ينتي المرشح االخر النتخابات     وبدوره اعتبر تيم باول   

الواليات المتحدة ستطلب المزيد من حليفنا االسرائيلي بعد اتفاق السلطة الفلسطينية مع منظمـة حمـاس                
  .'االرهابية هو كارثة

كنت اعتقد  'ال للصحافيين   ضد اسرائيل، فق  ' تحول'اما السناتور الجمهوري مارك كيرك الذي تحدث عن         
  .'بدأ يتحول الى جانب االسرائيليين ولكن هذا الخطاب احبطني كثيرا) اوباما(انه 

ثالثـة  'ومن ناحيته، ذكر الرجل الثاني في االغلبية الجمهورية بمجلس النواب اريك كانتور في بيان بان                
  .'1967حروب قد شنت ضد اسرائيل قبل قيام حدود جديدة عام 

بابقائه على الضغط، وبالتالي االنتباه على اسرائيل، لـم يقـم الـرئيس اال باعطـاء الـسلطة                  'واضاف  
الفلسطينية المزيد من التشجيع لمواصلة لعبتها العبثية التي تقوم على عدم اجراء مفاوضات وعدم وضع               

  .'حد لالرهاب
  21/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  ل فلسطيني عمداً طف1300 قتلت "إسرائيل": األمم المتحدة .50

أكثر " باستهداف مباشر وعمداً  "كشف مسؤول في األمم المتحدة أن إسرائيل قتلت         :  ماجد الجميل  - جنيف
 طفل فـي اليـوم      2,4، بمعدل   2010 طفل فلسطيني منذُ مستهل األلفية الثالثة حتى نهاية عام           1300من  

الفلسطينيين الذين قُتلوا خالل العمليات العـسكرية، أو        وأكَّد المسؤول أن الرقم ال يشمل األطفال        . الواحد
وأوضح المقرر الخاص لمجلس حقـوق اإلنـسان        . القصف، أو النشاطات العسكرية في إخماد االنتفاضة      

، أنَّه في حاالت معينة قتلت القـوات اإلسـرائيلية          "الوطن"ريشارد فالك في تقرير للمجلس اطلعت عليه        
 أو مجرد أنهم يلعبون كرة القدم، أو يمشون، أو يسبحون علـى سـاحل البحـر، أو                  أطفاالً كانوا يلهون  

 طفالً فلسطينياً قُتلوا بصورة     17وأضاف أن   . يتفرجون على القوات اإلسرائيلية من وراء شبابيك منازلهم       
ئالتهم  وحده عندما كانوا يحاولون جمع حصى أو طوب إلعادة بناء منازل عـا             2010مباشرة خالل عام    

وتـابع  . 2009 ويناير   2008التي تم تدميرها خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ما بين ديسمبر             
 من دخول األراضي الفلسطينية تنفيذاً لمهمة كلفه بها مجلس حقوق           2009فالك، الذي منعته إسرائيل عام      

  ".دون تُهم محددة" فلسطينياً 226" حالياً"اإلنسان، أن إسرائيل تحتجز في سجونها 
  21/5/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  مصدر الصراع المستعصي بالشرق األوسطاإلسرائيلي االحتالل : مستشار الرئيس البلغاري .51

قال مستشار رئيس جمهورية بلغاريا لشؤون السياسة الخارجية والدفاع، غـوران يونـوف، إن              : صوفيا
وأكد يونوف خالل لقائه اليـوم   .'اع المستعصي في الشرق األوسط  االحتالل هو المصدر األساسي للصر    '

تمسك بالده بموقفها المبدئي القائم على أسـاس        'الجمعة، سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح،         
حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام ضمن حدود آمنه ومعترف بهـا ومتواصـلة                 

  .'جغرافيا
د ترحيب بلغاريا الرسمي باتفاق المصالحة الفلسطينية، واعتبرها خطوة هامة نحو تسوية المـشاكل              وجد

  .الفلسطينية الداخلية، ويوفر أرضية مناسبة الستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل
  20/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  كأحد الدروس المستفادة من الثورات" الجموع البشرية"يجية  يتوجهون العتماد استراتالفلسطينيون .52

رأى الكاتب الـصهيوني المعـروف،      : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       
، بسبب عـدم تعـاون      "فشل استخباري "كان بمثابة   " مجدل شمس "موشيه رونين، بأن ما حصل في قرية        

، وعدم اسـتخدام    "أعداء إسرائيل "في معرفة ما ينويه     ) ارات والموساد الجيش واالستخب (األجهزة األمنية   
طائرات بدون طيار، والقمر التجسسي للكشف عن عشرات الحافالت التي تقل فلسطينيين إلـى الحـدود                

  .السورية
فشل الفلسطينيين في الهجمات    "أنه في ضوء ما أسماه      " روبين باركو "من جهته، اعتبر الباحث الصهيوني      

، فإنهم يفصحون اليوم إمكانية استخدام الجموع البشرية        "كرية، االنتفاضات، االنتحاريين، والصواريخ   العس
كصيغة أثبتت نجاحها في الدول العربية، وما رأيناه يوم النكبة هو البداية فقط، حيث تتجسد في هذه األيام                  

، إلجبـار   "السلسلة البـشرية  "رة  من خالل فك  " ميدان تحرير "كلها إلى   " إسرائيل"محاولة متجددة لتحويل    
  ". الالجئين العائدين بسالم إلى ديارهم"الجيش الصهيوني على القيام بقتل جماعي لـ

  ":يوم النكبة"أسباب وقوع مواجهات 
رأت أوساط يمينية صهيونية أن المواجهات العنيفة التي شهدتها الحدود الصهيونية لم تكـن لتقـع لـوال                  

  :سياسية واإلقليمية، على النحو التاليتضافر عدد من األسباب ال
تصاعد اإلحساس بأن الشعب قادر على التغيير، واإليمان بقدرة الجماهير العزل على التغلـب علـى                 -

الحكام الديكتاتوريين، ويبدو أن الصدور العارية للمحتجين هي السالح الجديد غيـر التقليـدي لجمهـور         
ال يقدر النظام على مواجهته، وفي حين اسـتخدم التونـسيون           الشباب اليائس والعاطل عن العمل، الذي       

والمصريون واليمنيون والسوريون هذا السالح ضد حكامهم، فإن الفلسطينيين يـستخدمونه حاليـاً ضـد               
  ". إسرائيل"
على االلتفاف على قمع النظام، وتنظيم حركات االحتجـاج، وتعبئـة           " الفيسبوك والتويتر "بروز قدرة    -

  .ث لعبت وسائل االتصال االجتماعي دوراً مهماً في األحداث األخيرةالجماهير، حي
مشاركة النظامين السوري واللبناني في األحداث، إذ لم يكن ممكناً أن تصل الحـافالت التـي أقلـت                   -

دون علمهما، وموافقتهما، ورغبتهما فـي تحويـل       " اإلسرائيلية"الجماهير الفلسطينية الغاضبة إلى الحدود      
  ". إسرائيل"عن مشكالتهما الداخلية تجاه األنظار 

الصلة اإليرانية بسوريا ولبنان وغزة، فهذه الساحات الثالث واقعة تحت تأثيرها، حسب زعمه، وليس               -
مغبة ما يحدث في الشرق األوسط مـن   " إسرائيل"هناك من تاريخ أفضل يمكن استخدامه من أجل تحميل          

  . مايو/  أيار15تاريخ النكبة 
، ذو األهمية الكبيرة بالنسبة إلى العرب الذين اعتقدوا طوال األعوام الماضـية أن              "اإلسرائيلي "العامل -
  . ال تتنازل إال تحت الضغط الخارجي" إسرائيل"
  ":الدولة الضعيفة الجبانة"باتت في نظر أعدائها " إسرائيل"

متها في أمـور أساسـية تحـت        التنازالت التي قد  " إسرائيل"وتابعت األوساط، بأنه ولدى مشاهدة أعداء       
الضغط الخارجي، أصبحوا يدركون أن ال مغزى حقيقياً لخطوطها الحمر، ويعتقدون أن تزايد الـضغوط               
عليها سيدفعها لتقديم المزيد من التنازالت، وأن الضغوط القوية من جانب الالجئين من شأنها أن تنهـك                 

  .ع أيضاًاإلسرائيليين، وتدفعهم لتقديم تنازالت في هذا الموضو
، فإن صورة الكيان    2008ضد غزة سنة    " الرصاص المصبوب "، وعملية   2006وعلى الرغم من حرب     

مـثالً،  " غولدستون"التي يمكن النيل منها من خالل تقرير        " الدولة الضعيفة الجبانة  "الصهيوني اليوم هي    
سالمة ومستعدة ألن تتنـازل     حيث تعتقد الدول المجاورة لها أن المجتمع الصهيوني، السيما النخبة منه، م           

  .، وأنها فقدت رغبتها في القتال"حياتها المرفهة"عن كل شيء مقابل عودة الهدوء إلى 
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  :معدات لتفريق المتظاهرين
كشفت أوساط في الجيش الصهيوني بأن جنود االحتياط الذين منعوا بصعوبة كبيرة االجتياح من مجـدل                

دات لتفريق تظاهرات دون نيران حية، مـشيراً إلـى أنهـم            شمس، لم يكونوا مزودين بما يكفي من المع       
امتلكوا قذائف صوتية، وغازاً مسيالً للدموع، وفي الدقائق األولى استخدموها، لكن الكمية التي بحوزتهم              
كانت محدودة جداً، مما اضطرهم لالنتقال إلى النار الحية، مع العلم أن لدى الجيش معدات كثيرة لتفريق                 

كنها موجودة في الضفة الغربية على ضوء استعدادات قيادة المنطقة الوسطى لمظـاهرات             التظاهرات، ل 
  .محتملة فيها

وأشارت األوساط إلى أنه من بين جملة أمور ميدانية، يملك الجيش سيارات الرش القادرة علـى الـرش                  
إضـافية  ، ومعـدات    "بـوئش "باتجاه المتظاهرين نوافير المياه، أو مادة ذات رائحـة كريهـة تـسمى              

، المنظومة التي تبث رنات مصمة لآلذان بوتيرة عالية بشكل خاص، وخصـصت إلبعـاد               "التسعكا"هي
متظاهرين دون قتلهم، أو إصابتهم جسدياً، ولو توفرت هذه المنظومة في مجدل شمس، لكانت قادرة على                

 معدات قتل إضـافية     وهناك. تقليص أعمال العنف، وربما منع دخول الجماهير الفلسطينية السورية إليها         
  . موجودة بأيدي الجيش هي طلقات ملونة، طلقات بالستيكية، قنابل يدوية مضيئة، وغاز مسيل للدموع

  موقع الجيش الصهيوني
  19/5/2011، 2258التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  المفترضة خالل المواجهات العسكرية القادمة" أساليب القتال"مؤتمر دراسي صهيوني حول  .53

أكّد البروفسور المتخصص في الشؤون     :  العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       عن
للدراسـات اإلسـتراتيجية بعنـوان      " الـسادات -بيغن"العسكرية، آفي كوبر، خالل مؤتمر نظّمه مركز        

ـ            "الديمقراطيات وحق الدفاع عن النفس    " شأن ، بمشاركة نخبة مـن البـاحثين الـصهاينة المـشتغلين بال
، وكراهيتها للتعرض إلى إصـابات      "إسرائيل"العسكري، على أن المزايا المتغيرة للتهديدات التي تواجه         

، ألنـه بـالرغم أن      "وجود إحدى يديه خلف ظهـره     "خارجية، أجبرت الجيش الصهيوني على القتال مع        
مـع  ". ن القيود عليهـا   ، إال أنها فرضت الكثير م     "إسرائيل"الحروب منخفضة الوتيرة لم تهدد أبداً وجود        

عـدواً محكمـاً، وذا حيلـة،       "العلم أن الجيش الصهيوني واجه خالل الحربين األخيرتين في لبنان وغزة            
ـ     "ومصمماً، ومستعداً للتضحية، وذا نظام قيادة، وسيطرة قوي ومنيع         الملعب "، ويلعب أيضاً فيما وصفه ب

الحرب اليوم  : وأضاف".  إلدارة القتال االلكتروني   لكنه فعال، وأدوات  "، ويملك سالحاً بسيطاً     "التكنولوجي
أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت في الماضي، وعلى ذلك لم يعد قادة الجيش اإلسرائيلي، وأكثرهم يـسمون          

، قادرين على مواجهة تعقيدات الحرب الحديثة بصورة سليمة، ولهـذا           "جنوداً عمليين "في اللغة العسكرية    
    .يدرسوا النظريات العسكرية التي تؤلف بين الفكر العسكري والتاريخيبات من الواجب عليهم أن 

على أن أبحاثاً وشهادات شخصية، السيما في العقد األخير، أكدت عـدم اهتمـام الجـيش                " كوبر"وشدد  
الصهيوني ومعرفته في المستويات المتوسطة والمستويات األرفع للجوانب المعرفية للفن العسكري، وهو            

العـدو  (بد إعجابه بأداء الجيش الصهيوني في حرب غزة، والنتائج التي تحققت ضد حمـاس،               بذلك لم ي  
  ).الذي ال يمتلك البنى التحتية والعمق االستراتيجي مقارنة بما امتلكه حزب اهللا في لبنان

ال زال الجيش والمؤسسة السياسية في مرحلة تخوف من وقوع خسائر بشرية، لكنـه              : وعلل ذلك بالقول  
  .صحيحاً" كحرب قصيرة وحادة ورادعة"أن حرب غزة كان قرار خوضها أكد 

  :الفشل الدراماتيكي
أن من األخطاء الجسيمة التي ارتكبتها القيادة العسكرية الصهيونية،         " كوبر"، فيرى   2006أما عن حرب    

ة البرية، فيما كان االعتماد على القوة الجوية بشكل أساسي، إال أنه تبين أنها غير قادرة على حسم المعرك              
" حـزب اهللا  "، ففي حين كانت مهمتها تدمير أهداف        "فشالً دراماتيكياً "سجلت الوحدات العسكرية الخاصة     
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باالستعانة بمنظومة من الرادارات المعقّدة، قادرة على تسجيل الوقت الذي أطلق فيه الصاروخ، وإرسال              
  . أمر فوري بإطالق صاروخ مضاد، إال أن األمر لم يحصل

 أن المعلومات االستخباراتية القديمة، وعدم التمكن من نشرها بين القـوات الموجـودة فـي سـاحة                  كما
كيـف  " حزب اهللا "، فيما عرف    "عمياء"المعركة، جعلها تخوض المعارك الميدانية في جنوب لبنان وكأنها          

  . عسكرياً وتكنولوجياً" إسرائيل"يضرب نقاط ضعف 
  . عصاباتفعلى صعيد تكتيكي، ورطها في حرب -
وعلى صعيد استراتيجي واسع، استخدم صواريخه لشل الحياة االجتماعية واالقتصادية فـي المنطقـة               -

  .الشمالية، كما تسبب بهجرة كثيفة لسكانها
اإلسرائيلي، الـذي هـدف لتحويـل الجـيش         " زاياد"أما على الصعيد التكنولوجي، فقد أفشل برنامج         -

  ".تقليدي إلى رقمي"اإلسرائيلي من 
فور انتهاء الحرب ازداد الشعور من قبل القادة السياسيين الصهاينة أنهم فوتـوا فرصـة               ": كوبر"ويختم  

وفاق صهيوني داخلي، دعم دولي     : ذهبية، ألن الحرب جمعت شروطاً مالئمة جداً لن تجتمع ثانية، وهي          
  . مرفقاً ببعض الدول العربية، وامتالك الوقت الكافي لتحقيق أهداف الحرب

  :تال القوي والخافتالق
تجـاه  " المفرطـة "من جانبه، ركّز رئيس مجلس األمن القومي السابق، عوزي دايان، على الحـساسية              

إصابات الجنود، ألن الكيان الصهيوني وصل إلى نقطة غريبة أصبح فيهـا دم الجنـود أغلـى مـن دم                    
وفـي  ". المدنيين، وليس العكس  بأن يفهم الجنود أنهم يحمون      "المدنيين، في حين أن الوضع السليم يقضي        

عند محاربـة المنظمـات     ":"دايان"في غزة، قال    " الرصاص المسكوب " وعملية   2006إشارة إلى حرب    
  !".المسلحة المعادية، ال يحقق النصر إال عندما تبيدها

ـ "في القتال ,امتلكوا خالل العقود الماضية تجربة كبيرة    " اإلسرائيليون"الضباط  : وأضاف ، "تالقوي والخاف
وامتلكوا حدساً ممتازاً بفضل التجربة الغنية بقدر كبير، ورغم أنهم درسوا لسنين طويلة فـي الـدورات                 

الكبيرة منـذ   " إسرائيل"، لكنهم فعلوا العكس، ألن من يتابع حروب         "الدفاع أقوى من الهجوم   "التعليمية أن   
  .  بعد ذلك التاريخ، وهو ما تغير"الهجوم على الدفاع" يرى بوضوح تفضيل 1982 إلى 1948

ـ          في التعامل مع الملـف     " الحيرة واالرتباك "من جهة أخرى، تناول المشاركون في المؤتمر ما وصفوه ب
فالمتتبع للمواقف الصهيونية منذ أن أصبح هذا الملف يتصدر سلم األولويـات القوميـة         , النووي اإليراني 

عالمي حياله، ألنه يدب الرعب في نفـوس        يلحظ مدى التخبط التي استحوذ على الخطاب السياسي أو اإل         
  . الصهاينة من جهة، ويعزز موقع إيران من جهة أخرى

  العسكرية" بمحانيه"مجلة 
  19/5/2011، 2258التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
   أيار ما انكسر بين حماس ودمشق؟15هل يرمم حزب اهللا ودماء  .54

  ايلي الفرزلي
تستظل بفيء سوري يقيها الوقوف عارية تحـت        » حماس«سالمية   وحركة المقاومة اإل   1998منذ العام   

التي حسمت أمرها، ببيع القضية الفلسطينية في سوق المزاد األميركـي           » المعتدلة«شمس الدول العربية    
  .ـ االسرائيلي

 سنة والحركة بكل أجنحتها السياسية واألمنية والعسكرية تحظى بدالل شح نظيـره مـن قبـل                 13مرت  
وري، الذي تعامل معها كضيف عزيز في ربوع الشام، وتعامل مع رئيـسها خالـد مـشعل،                 النظام الس 

  .كرئيس دولة طيلة الفترة السابقة
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لتجربـة  » حمـاس «و» حزب اهللا «خالل كل تلك السنوات، لم يخضع الرباعي المتمثل بسوريا وإيران و          
قادرة على مواجهة كـل العواصـف       أضلعه األربعة كانت دائماً متينة و     . كالتي يعيشها هذا المحور اليوم    

ظل التماسك عنوان هذا المحور     . التي واجهته من قبل أميركا وحلفائها اإلسرائيليين والعرب على السواء         
وظلت العالقة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية عصية على االختراق رغم كل العواصـف المذهبيـة               

  .ل من الراعيين السوري واإليرانيالتي عاشتها المنطقة وال تزال، باحتضان كام
أمام واقع جديـد    » حماس«صارت  . األحداث في سوريا وضعت هذا المحور أمام االختبار الجدي األول         

لم تعتده من قبل، وإن توقعته، حتى أنه يقال إنها أعلمت السلطة السورية بأن الرياح المصرية لن تقـف                   
  .ي يجب االستعداد لها، عبر إصالحات استباقيةعلى حدود محور الممانعة، بل ستدخلها، وبالتال

وقيل حينها  . وايران إضافة إلى تركيا   » حزب اهللا «فحسب، بل تشارك فيها     » حمساوية«النصيحة لم تكن    
إن الرئيس بشار األسد اقتنع بها انطالقاً من كونها تقع في صميم الخيارات التي اتخذها منذ لحظة توليـه                  

وال سيما منها مرحلة الـضغط الـدولي        ... ا ألسباب عدة، داخلية وخارجية    السلطة ولم يستطع السير به    
  .على سوريا بعد احتالل العراق

تجمـدت كـل    . االحتجاجات الشعبية سبقت أي إصالح وما كان يتوقع وصوله بعد حين وصل قبل أوانه             
: كان واضـحاً  وصارت األولوية لضبط الشارع ومن بعده لكل حادث حديث، إذ ان القرار             . خطط النظام 

  ..ال تنازالت تحت الضغط وماذا يضمن اذا قدم تنازل أن يكون مطلوبا تنازالت أخرى وهلمجرا
وجدت نفسها  . بالضغوط تزداد عليها من قبل طرفي النزاع، وإن بشكل غير مباشر          » حماس«هنا أحست   

 الدفاع األخير عن القضية     لم تشأ المغامرة بتحالفها االستراتيجي مع سوريا، بوصفها خط        . مؤيدة لهما معاً  
كذلك لم تشأ الحركة أن ترمي      . الفلسطينية، والتي احتضنتها، رغماً عن كل الضغوطات الدولية والعربية        

التي تفرض عليها ان تتماهى ولو بالحد األدنى مع الشارع          » اإلخوانية«عن ظهرها التزاماتها وجذورها     
كما أن كونها حركة تحرر جعلها      . »خوان المسلمين اإل«المتحرك في سوريا والذي تقف في صلبه حركة         

في خانة ال تمكنها إال أن تكون، بالحد األدنى، متفهمة لحركة الشعب السوري ومطالبه، خاصـة بعـدما                  
رشحت أخبار، في بداية األحداث، عن ممارسات أمنية سيئة تعرض لها المتظاهرون في درعا، قبـل أن            

  ...أولى ضحاياها) الالجئ في سوريا(» الفلسطيني« ويكون ...تطفو نظرية المؤامرة على السطح
الخيار اإلصالحي الجدي كان أفضل الحلول التي تتمناها الحركة بما يعفيها من إحراجها الذي بدأ يأخـذ                 

  .أشكاالً أكثر جدية، وأثر بشكل أو بآخر على عالقتها بالقيادة السورية، وإن بحدود يمكن تحملها
س بشار األسد سيكون له خطاب أمام مجلس الشعب، أحست الحركة أن الفرج بـات  عندما أعلن أن الرئي 

كما ستزيح عن الحركة كل الحمل المـستجد عـن        . قريبا وأن األسد سيعلن رزمة اإلصالحات الموعودة      
كاهلها، بما يسمح لها بمساعدة السلطة في تهدئة الشارع المتحرك، الذي ال يختلف اثنان على احترامـه                 

  .، أوالً لكونها حركة مقاومة وثانياً لكونها حركة سنية»حماس«ـالتام ل
ال العكـس،   » حتى يهدأ الشارع  «، واإلصالحات الموعودة طارت     »حماس«كان الخطاب مفاجئاً لحركة     

  .فالسلطة السورية ال ترضخ للضغوط، أو هكذا بدا
ها من ارتباكها الـذي بـدأ       ، وبدالً من أن يكون الخطاب مناسبة لخروج       »حماس«هنا انقلب السحر على     

  .يأخذ منحى أكثر عالنية، عادت األمور إلى نقطة الصفر
صار لزاماً عليها إصدار موقف حـول       . حان وقت االختبار الذي أرادت الحركة إبعاد كأسه قدر اإلمكان         

هم موقف يؤكد على دعم السلطة السورية الحليفة في خيار المقاومة، على أمل أن يسا             . األحداث السورية 
ولم ينفع الحركة سجلها النظيف والخالي من التدخل فـي أي مـن الثـورات               . في تخفيف وطأة الشارع   

  .»حماس«العربية وتحديداً الثورة المصرية على الرغم من موقف حسني مبارك وفريقه من 
  نيسان كان أحد أدق البيانات التي كتبتها منـذ سـنوات           2في  » حماس«ويروى أن البيان الذي أصدرته      

أرادت الحركة من خالله تلبية مطلب السلطة السورية التي تكن لها كل احتـرام، مـن دون أن                  . طويلة
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لسوريا قيادة وشعباً   «خرجت ببيان مقتضب مشت فيه بين األلغام، وأبدت فيه امتنانها           . تتواجه مع مبادئها  
  .»حماس«اصة لوقوفها مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضان مقاومته وخ

ما يجري في الشأن الداخلي يخص اإلخوة في سـوريا، إال أننـا فـي حركـة                 «كما جاء في البيان أن      
، وانطالقاً من مبادئنا التي تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية وتطلعاتهـا، فإننـا نأمـل                »حماس«

ظ استقرار سوريا وتماسكها    بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني الشعب السوري، وبما يحف          
  .»الداخلي ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة

  .»إلى جانب سوريا الشقيقة قيادة وشعباً«زبدة الكالم أن الحركة تؤكد وقوفها 
. بعد هذا البيان، لم تستطع الحركة تنفس الصعداء كثيراً، وصلتها األصداء من القيادة الـسورية سـريعاً                

في المقابل، لم يكن حال     . »المخلين باألمن «منزعجة من البيان الذي يوازي بين السلطة و       تردد أن القيادة    
امتألت المنتديات االسالمية على شبكة االنترنت بكيل من الشتائم بحـق           . قاعدتها الجماهيرية أفضل حاالً   

  .نفسها للنظاموباعت » الثورة السورية«الحركة، معتبرين أنها تقاعست كحركة إسالمية عن تلبية نداء 
ـ      ومنذ ذلك التاريخ، يحكى أن العالقة بين الحركة والنظام ليست          . »حماس«الوقوف في الوسط لم يشفع ل

ورغم ان االتصال لم ينقطع بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مـشعل وأركـان               . بأفضل حاالتها 
اه منذ يومين، إال أن االتصال مـع        النظام السوري، وال سيما منهم نائب الرئيس فاروق الشرع الذي التق          

  .الرئيس األسد يبدو شبه مقطوع في اآلونة األخيرة
» حـزب اهللا  «من يعرف طبيعة العالقة التي تجمع رباعي المقاومة، ليس من الصعب عليه أن يؤكد ان                

ال وربما السيد حسن نصر اهللا شخصياً قد دخل على خط تهدئة األوضاع بين الحركة والقيادة الـسورية،                  
سنداً معنوياً قل نظيره في زمن الفتن الطائفية والمذهبية، وعليه فهو           » حماس«سيما أن الحزب يرى في      

قد يكون متفهماً لموقف الحركة من األحداث السورية، وفي الوقت نفسه يعرف تماماً الدور الذي ينتظره                
  .النظام السوري منها

، والـدور   »حماس«اد األمل يتسلل إلى مسؤولي       نيسان، ع  30بعد شهر من خطاب بشار األسد، أي في         
لقد أعلن رئيس الوزراء السوري عادل سفر أن الحكومة تعكـف           . الذي يمكن للحركة لعبه صار مبرراً     

. على وضع خطة كاملة لإلصالحات المنشودة في مختلف القطاعات، سياسياً واقتصادياً وأمنياً وقـضائياً             
لقديمة، معلنة عن جهوزيتها للنزول إلى الشارع كوسـيط، لكـن           عندها أعادت الحركة تحريك رسالتها ا     

  .األحدات المتسارعة لم تعط هذا الدور أي فرصة جدية للنجاح أو محاولة النجاح
باآلالف في مـارون الـراس   » الحمساويون«نزل .  أيار، جمعت ذكرى النكبة ما فرقته الظروف    15في  

د األول مما حصل، فهذا يعني، بحـسب المتـابعين، أن   ومع افتراض أن سوريا كانت المستفي  . والجوالن
الدماء التـي سـالت علـى حـدود     : ويضيف هؤالء . ال تزال على عهدها مع النظام السوري      » حماس«

فلسطين ربما تكون قد ذكّرت الطرفين بأن القضية واحدة وان العالقة بينهما محكومة بالوصول إلى بـر                 
  .األمان

  21/5/2011، السفير، بيروت
  

  اندلعت االنتفاضة الثالثة"  النكبةيوم"ي ف .55
  عصام نعمان

كـانوا ينتظرونهـا، كمـا اليهـود        . بإطالق االنتفاضة الثالثة    ” يوم النكبة “فاجأ الفلسطينيون أنفسهم في     
أيلول المقبل بعد إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلـسطينية            /الصهاينة، في سبتمبر  

مسيرة “ لكن شبان وشابات فلسطين قربوا موعد االنتفاضة لتتزامن مع           1967عام  ” حدود“لى  المستقلة ع 
  .أيار/ مايو15في ” العودة
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الفاصلة بيننا وبين الكيـان الـصهيوني       ” الحدود“ما فعلوه في ذلك اليوم المجيد كان أكثر من زحف إلى            
ما فعلوه، في الواقع، كان انتفاضـة        . ومحاولة تخطي األسيجة في خطوة رامزة إلى ممارسة حق العودة         

ذلك أن السياسة التي اتبعتها  هذه       . الفلسطيني واألنظمة العربية معاً     ” النظام“وضد  ” إسرائيل“واعدة ضد   
األنظمة طوال السنين الثالث والستين بعد قيام الكيان الصهيوني كانت التفاوض أو تحريـك األوضـاع                

ض، حتى بات عنوان المرحلـة كلهـا المفاوضـات مـن أجـل              بحرب محدودة من أجل تحريك التفاو     
  .المفاوضات

تجميد االستيطان ولو ألشهر ثالثة، شـعر       ” إسرائيل“مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود برفض          
الفلسطينيون، والسيما الشباب، بأن عليهم القيام بعمل نوعي لمنع الواليات المتحـدة وحلفائهـا العـرب                

هاة جديدة لمعاودة المفاوضات بسياق ماراثوني مغاير قبل دورة الجمعية العامة لألمم            والعجم من ابتكار مل   
  .أيلول المقبل/المتحدة في سبتمبر

العمل النوعي تجلّى باسترداد الشعب الفلسطيني قضيته واإلمساك بها بنفسه، والمبـادرة إلـى مواجهـة                
رار بقصد إسالة الدماء كي يفهم قادته، كمـا         بصدور أبنائه العارية، واالشتباك مع العدو بإص      ” إسرائيل“

  .مسؤولو الشعب الفلسطيني، أن ثمة لغة جديدة للتخاطب والتعامل هي لغة المواجهة والمقاومة
  .قادة العدو فهموا رسالة الشباب الفلسطيني وعبروا عن قلقهم

 بل على   1967ر على حدود    ال تدو ” يوم النكبة “بنيامين نتنياهو قال إن معركة الفلسطينيين الزاحفين في         
  .حدود فلسطين كلها
إلى أن يتخيلوا ماذا سـيحدث عنـدما سـيزحف الفلـسطينيون علـى              ” اإلسرائيليين“ايهود باراك دعا    

  .المستوطنات بعد أن تقر الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
إن الهـدوء   “: ة درامية لما حـدث وسـيحدث بقولـه        رسم صور ” ألوف بن “المحلل السياسي المعروف    

منـذ قيامهـا، وهـو خـروج الالجئـين          ” إسرائيل“تزعزع، وبرز سيناريو الرعب الذي تتخوف منه        
  .”محاولين تحقيق حق العودة بأنفسهم” إسرائيل“الفلسطينيين من مخيماتهم والتوجه نحو 

  .مفاوضات وقرارات األمم المتحدةأجل، تحقيق حق العودة بأنفسهم وليس بواسطة الحكومات وال
وهو يعني أيـضاً أن     . هذا يعني االعتماد على النفس والعودة إلى الكفاح والمقاومة بكل الوسائل الممكنة           

 وقبلها في األراضـي     1967في األراضي المحتلة عام ،    : االعتماد على النفس يشمل الفلسطينيين جميعاً     
  .ت كل كوكب وفي مخيمات الشتات تح1948المحتلة عام ،

  ، فهل أدرك معناها القادة الفلسطينيون؟”يوم النكبة“أدركوا معنى انتفاضة ” اإلسرائيليون“القادة 
ظاهر الحال يشير إلى أنهم توقعوا اندالعها، فبادروا إلى إنجاز المصالحة واالتفاق على إقامـة حكومـة                 

فعلوا ذلك بعـدما قـام الـشباب        . ية  وطنية مستقلة لإلشراف على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريع       
الفلسطيني، في الضفة وغزة، بمحاكاة االنتفاضات الشعبية في أقطار عربية عدة، بتظـاهرات صـاخبة               

  .”الشعب يريد إنهاء االنقسام“: تطرح مطلباً واحداً
ن لم يقتـرن    لكن ذلك ال يكفي إ    . أنهوا االنقسام، ظاهرياً، بتوقيعهم اتفاق المصالحة       ” فتح”و” حماس“قادة  

من هنا  . بتأليف حكومة مستقلة بغية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجديد القيادات الفلسطينية الهرمة             
بما هي دليل على أن انتفاضة الشباب الفلسطيني مستمرة، وأنها سـوف            ” يوم النكبة “تنبع أهمية انتفاضة    

رتجاة وفي مقدمتها االنتخابات لـضمان تعميـق        تتجدد إذا ما أخفق القادة الكهول في تحقيق األهداف الم         
  .الكفاح وتوسيعه ضد الكيان الصهيوني العنصري وتواطؤ الواليات المتحدة معه

في هذا المجال، يأمل ذوو اإليرادات الطيبة في الوطن السليب والشتات وعالم العرب أن يكون الـشباب                 
الفاصلة بيننا وبـين    ” الحدود“، والسيما على    ”ةيوم النكب “الفلسطيني قد استخلص درساً من االنتفاضة في        

فقد كان للمقاومة المدنية بجميع أشكالها، في هذه اآلونة، وقع عربي ودولي أعلى مـن             . اليهود الصهاينة   
ذلك أن الشعوب ال تستطيع أن تقف موقفاً سلبياً من أفراد وجماعات            . المقاومة الميدانية بمعنى المسلحة     
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اضيها وبيوتها المحتلة، أو موقفاً المبالياً من شبان وشابات يحاولون إثبات حقوقهم            تحاول الوصول إلى أر   
بحجارة يلقونها على جنود مدججين بأسلحة فتاكـة، وال         . . . ومطالبهم بأصواتهم وصدورهم العارية أو      

” الحدود“لى  العالم استقبل بإعجاب ما فعله شبان فلسطين وشاباتها ع        . يتورعون عن استخدامها بدم بارد      
الحقيقة أن شعوب األمة قامت من سباتها ولن تعود إليه بهمة شـبابها المتـرع بأحقيـة                  .”إسرائيل“مع  

الكالم المباشر والعمل المباشر والعزوف عن      : وألنها استيقظت، فقد أصبح نهجها المعتمد     . قضاياه العادلة 
  .كل أشكال الوساطة والمساومة والمقايضة والمخاتلة

   بالقول إنها بداية عصر الصدق والوعد الصادق؟هل نبالغ
  21/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  ؟1967ما الذي حققه موقف اوباما حول حدود  .56

  مارك مارديل
قد يكون من شأن الموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس االمريكي باراك اوباما ازاء عمليـة الـسالم فـي                   

امريكا تقف الى جانبهم من كل المقارنات التي اوردهـا          الشرق االوسط ان يكون أكثر إقناعا للعرب بأن         
في كلمته التي القاها يوم الخميس بين ثوراتهم واالنتفاضات التي شهدتها الواليات المتحدة في تاريخهـا                

واالحتجاج الذي قامت به المواطنة السوداء روزا باركس مـن اجـل الحقـوق              ) حفلة شاي بوسطن  (كـ
  .المدنية

  .1967مريكيون في السابق عن حدودفلقد تكلم رؤساء ا
ومن جهة، فإنه من البديهي ان تضم اية دولة فلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية وهي االراضي التـي                  

  .1967احتلتها اسرائيل في حرب 
  .ولكن ما قاله الرئيس اوباما يوم الخميس كان جديدا مع ذلك

ب الى سلسلة من التطـورات مـن النتيجـة           هي في اغلب االحيان اقر     - اية مفاوضات    -فالمفاوضات  
 يجب ان يكون اساس المفاوضات، اي ان الحدود         1967ولكن اوباما قال إن االتفاق حول حدود        . النهائية

  .يجب ان تكون نقطة بدء العملية التفاوضية وليس نهايتها
لمتـه مباشـرة،    وشرح الرئيس االمريكي طريقة تفكيره في مقابلة اجرتها معه بي بي سي عقب القائه ك              

  ."لنبدأ ببحث مسألتي االراضي واالمن: إن طرحنا هو كما يلي: "فقال
ال يحل بحث هذين االمرين كل القضايا، فسوف تبقى قضايا كالقدس والالجئين، ولكن اذا حققنا تقدما في                 "

مـر  بلورة ما يجب ان يكون عليه شكل حل الدولتين وتصبح تلك حقيقة يعترف بها الجانبان، سيـصبح ا                 
  ."تقديم تنازالت لحل المعضلتين المذكورتين اسهل وايسر

بالرغم من ان اوباما معروف بهدوئه، اال انه من الواضح انه يشعر بانزعاج الخفاقه في تحقيق تقدم في                  
  .ملف الشرق االوسط
  ."لقد سئم المجتمع الدولي من هذه العملية الالنهائية التي ال تنتج حال: "قال الرئيس اوباما

ن الصعب جدا تصديق ان الرئيس اوباما لم يشعر بالغضب ازاء قرار رئـيس الحكومـة االسـرائيلية                  م
  .استئناف بناء المستوطنات بعد ان طلب منه تعليق ذلك

لم يعجب هذا الموقف ميت رومني، احد كبار المرشحين الجمهوريين المحتملين في االنتخابات الرئاسـية    
  .المقبلة

فقد غمز من قناة اسـرائيل وقـوض   . الرئيس اوباما اسرائيل تحت عجالت حافلةلقد رمى  : "قال رومني 
كما انتهك واحدا مـن المبـادئ االساسـية للـسياسة الخارجيـة      . قدرتها على التفاوض من اجل السالم   

  ."االمريكية، اال وهو الوقوف بحزم الى جانب اصدقاءنا
  .يس الحكومة االسرائيليةومن نافلة القول إن موقف الرئيس االمريكي لم يعجب رئ
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يتوقع رئيس الحكومة نتنياهو ان يستلم تأكيدا من        : "فقد اصدر مكتب بنيامين نتنياهو بيانا غاضبا جاء فيه        
، والتي نالت تأييد حجرتي     2004الرئيس اوباما لاللتزامات التي قطعتها الواليات المتحدة على نفسها عام           

  ."الكونغرس بشكل ساحق
 - 1967زامات، ضمن امور اخرى، بعدم اضطرار اسرائيل لالنسحاب الى حدود عـام             تتعلق هذه االلت  "

الـضفة  (وهي حدود ال يمكن الدفاع عنها، وتترك مراكز سكانية اسرائيلية كبيرة في يهـودا والـسامرة                 
  ."خارج حدود اسرائيل) الغربية

: عن خيبة امله بالقول   ") هوديةمجرمي المحرقة الي  "المهتم بتعقب   (من جانبه، عبر مركز سايمون فيزنثال       
 اساسا للتفاوض، حتى اذا اعتمدنا مبدأ تبادل االراضي، في حين           1967ال يمكن اعتماد العودة الى حدود       "

  ."يلتزم نصف المسؤولين الفلسطينيين على االقل بمبدأ تدمير اسرائيل
  .ولكن بالطبع كانت هناك ردود فعل ايجابية لموقف اوباما

  ولكن ما الذي حققه اوباما؟. ى االسرائيليين تقبل هذا الموقفمع ذلك، يصعب عل
قد ينجح موقف اوباما الجديد فـي       . من العسير تصور ان يسهل هذا الموقف استئناف العملية التفاوضية         

وقد ينجح من ناحية اخـرى فـي ثنـي          ". رجل االمس "تصوير نتنياهو على انه جزء من المشكلة، وانه         
ايلول المقبل للحصول علـى اعتـراف رمـزي         /  الى االمم المتحدة في سبتمبر       الفلسطينيين عن التوجه  

  .بدولتهم
 اكثر من زعمه بأن     -وقد ينجح هذا الموقف في تصوير اوباما على انه يقف الى جانب الشارع العربي               

  .دعم الديمقراطية في العالم العربي هي اولوية امريكا
لموقف يعزز صورة اوباما كمقامر ذكي، وهي الصورة التي         ولكن ربما االهم من هذا وذاك هو ان هذا ا         

  .اكتسبها بعد مقتل اسامة بن الدن
  20/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   !! مناورة نيتانياهو القادمة .57

  مكرم محمد أحمد
الفتراضي برغم   يعيش في عالمه ا     , اليزال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو علي صلف مواقفه        

 يؤكد استمرار احتالل إسرائيل لألرض العربية فـي          , المتغيرات العديدة التي تحيط بأزمة الشرق األوسط      
   , القرن الحادي والعشرين

ويسعي الي فرض شروطه المستحيلة التي يصعب علـي أي مـن            , ويتهرب من مسئوليات عملية السالم    
وبدال من أن يدرك عمق التغيير الذي حدث في الـشرق           , بولهاالزعماء الفلسطينيين مهما يكن اعتدالهم ق     

وجعلـت  , األوسط نتيجة انتفاضة الديمقراطية التي أيقظت الضمير العربي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني           
وأنهت فكرة االعتمـاد علـي      , إرادة الشعوب عامال مهما في تحديد صورة الغد العربي اليمكن إهدارها          

اليزال رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي      , مان سالم حقيقي يربط بين شعوب المنطقة      إرادة الحاكم الفرد لض   
وأن القوة  , يتصور أن العدوان المستمر كفيل بردع الشعب الفلسطيني وإلزامه الرضوخ لمطالب إسرائيل           

  !وحدها يمكن أن تحقق أمن إسرائيل برغم عزلتها الشديدة
وما , زي ما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية        ال يريد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يتفهم مغ       

حاصرت السفارة اإلسرائيلية عدة ساعات تعبيـرا عـن غـضب الـشارع             , تبعه من مظاهرات صاخبة   
وضيقه من التـسويف المـستمر فـي        , المصري من ممارسات إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني       

برغم التغيير الجذري   , األمس سوف يكون متاحا في الغد     يتصور واهما أن ما كان متاحا ب      , عملية السالم 
  . يناير ليجعلها أكثر إدراكا لمسئولياتها الوطنية والقومية52الذي طرأ علي مصر بعد ثورة
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وأن كل المرشحين فـي انتخابـات الرئاسـة         , صحيح أن غالبية المصريين التزال تساند معاهدة السالم       
م مصر لجميع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وبينها معاهدة          المصرية القادمة يؤكدون ضرورة احترا    

لكن الصحيح  , وإن كان األكثر تشددا يطالب بعرض المعاهدة علي استفتاء شعبي عام          , السالم مع إسرائيل  
وإن الغالبية العظمي تريد عالقات ندية      , أن نسبة غير قليلة من المصريين التزال ترفض المعاهدة        , أيضا

وتساند بقوة رفض تفرد إسـرائيل      , ئيل تحافظ علي السالم دون أن تعطيها أية امتيازات خاصة         مع إسرا 
وتطالب بضرورة اخضاع ترسانتها النووية للتفتيش الدولي مهما يكن حجـم الـضغوط            , بالسالح النووي 

ع في إطار رؤية متكاملة تؤكد ضرورة إخالء الشرق األوسط من جمي          , التي يمكن أن تتعرض لها مصر     
  .يستوي في ذلك سالح إسرائيل وسالح إيران النووي, األسلحة النووية

عندما تـدفق آالف الـشباب      , وال يريد نيتانياهو أيضا أن يدرك مغزي ما حدث أخيرا في ذكري النكبة            
, الفلسطينيين عبر األسوار الشائكة ليصل الي نقاط التماس مع إسرائيل في الضفة وغزة والجوالن ولبنان              

,  شابا وجرح المئات من الشباب الفلسطيني      41هة رصاص الجيش اإلسرائيلي الذي قتل أكثر من       في مواج 
يمكن أن يتكرر ويتصاعد ويضم أضعاف أضعاف هذه األعداد في          , في حادث فريد ال سوابق تاريخية له      

 الشعب  علي بذل المزيد من التضحيات بعد أن نفذ صبر        , يؤكد تصميم الشباب الفلسطيني   , المرات القادمة 
بسبب إصرار حكومـات إسـرائيل      , الفلسطيني من التسويف المستمر في استعادة الحد األدني من حقوقه         

ونشاطها البالغ في شـق  , المتعاقبة علي االستمرار في بناء المستوطنات في الضفة وحول القدس الشرقية     
 حصارها الخانق لقطـاع     واستمرار, الطرق الطولية والعرضية التي حولت الضفة الي كانتونات معزولة        

وتهاون المجتمع الدولي والواليات المتحـدة فـي        , وعدوانها اليومي علي كرامة الشعب الفلسطيني     , غزة
  .وقف هذا العدوان

, تدعو بنيامين نيتانياهو الي تفهم هذه المتغيـرات       , وبرغم تصاعد بعض األصوات العاقلة داخل إسرائيل      
عب الفلسطيني العادلة سوف يزيد القضية صعوبة وتعقيـدا وربمـا           ألن التأخر في االستجابة لمطالب الش     

اليريد رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي أن       , يؤدي الي انتفاضة ثالثة سوف تزيد أعداد الضحايا من الجانبين         
وتؤذن ببزوغ عالم عربي جديـد      , يلقي باال الي كل هذه المتغيرات التي تفرض نفسها علي واقع المنطقة           

يحكم إرادته السياسية تطلعات شعوبه وشبابه ولـيس مجـرد نخبتـه            , الدفاع عن حقوقه  أكثر قدرة علي    
يقوم علي اسـتعادة كـل      , ويرضي بسالم عادل متكافيء مع إسرائيل     , يرفض الحرب والعدوان  , الحاكمة

  .لكنه ال يقبل بالهيمنة اإلسرائيلية, األرض العربية المحتلة مقابل كل السالم مع إسرائيل
يعتقد برغم كل ذلك أنه ال مبرر البتة ألن تغير إسـرائيل سياسـتها أو               , لوزراء اإلسرائيلي لكن رئيس ا  

وأن ما يحدث في العالم العربي من متغيرات يصعب التكهن بنتائجهـا يـستوجب              , تستمر في جلد النفس   
ـ              , المزيد من التشدد واالنتظار    م ألن ما يجري في مصر ربما يؤدي الي وصول اإلسـالميين الـي الحك
وألن عبور الشباب الفلسطيني الحدود في ذكـري النكبـة يـشير الـي أن               , وتهديد سالمها مع إسرائيل   

وألن المصالحة بـين    , الفلسطينيين يصرون علي العودة الي حيفا ويافا والجليل بما يعني تدمير إسرائيل           
ع أية حكومة وحـدة     ألنه ال معني للتفاوض م    , حماس وفتح تعني إغالق أبواب التفاوض مع الفلسطينيين       

التي التزال وثائقها األساسية تتحدث عن تدمير إسرائيل واسترجاع         , وطنية فلسطينية تشارك فيها حماس    
  !كامل الوطن الفلسطيني من النهر الي البحر

وأن مصر سوف تحافظ علي التزامها بالسالم إذا        , ومع األسف يعرف الجميع أن نيتانياهو كاذب ومضلل       
, ألن غالبية المصريين ال يرون في الحرب حال للصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي           , ليهحافظت إسرائيل ع  

وأن المصالحة مع حماس ال تسحب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حقـه فـي االسـتمرار فـي                   
وأن , التفاوض مع إسرائيل وصوال الي حل عادل يتم عرضه علي الشعب الفلسطيني في اسـتفتاء عـام                

, الفلسطينية نجحت خالل األعوام األربعة األخيرة في اقامة مؤسسات الدولة الفلـسطينية           السلطة الوطنية   
وحسنت الي حد كبيـر أوضـاع الفلـسطينيين هنـاك           , وأعادت الي القانون احترامه في الضفة الغربية      



  

  

 
 

  

            32 ص                                    2151:         العدد       21/5/2011 السبت :التاريخ

ي وأن حماس وفتح توافقان من حيث المبدأ علي دولة فلسطينية تقوم عل           , وأسهمت في زيادة أمن إسرائيل    
وأن الذي أغلق فرص التفاوض هو رئـيس        , أرض الضفة والقطاع تنهي كل أوجه الصراع مع إسرائيل        

الوزراء اإلسرائيلي نيتانياهو الذي أصر علي االستمرار في بناء المستوطنات في الضفة وحول القـدس               
ضـات بـين    ورفض مقترحات الرئيس األمريكي أوباما بتجميد االستيطان إذا اسـتمرت المفاو          , الشرقية
  .وركبه الغرور الي حد إهانة نائب الرئيس األمريكي بايدن, الجانبين

واليبدو أن رحلة نيتانياهو القادمة الي واشنطن ومباحثاته مع الرئيس األمريكي أوباما يمكن أن تنتج آثارا                
سـرائيلي  ألن رئـيس الـوزراء اإل     , إيجابية تفتح طريق التفاوض المغلق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين       

يصر علي ضرورة أن يعترف الفلسطينيون ابتداء بإسـرائيل دولـة           , اليزال يتمسك بشروطه المستحيلة   
, يقنن احتالل وادي األردن ضمانا ألمن إسرائيل      , ويطالب بوجود عسكري إسرائيلي داخل الضفة     , يهودية

لفلسطينيين المقايـضة   ويطلب من ا  , ويعتبر اتفاق المصالحة بين فتح وحماس نكوصا عن مسيرة السالم         
علي القدس الشرقية بانسحابه من معظم أراضي الضفة مع اإلبقاء علي الكتل االستيطانية الكبري داخـل                

  !.حدود إسرائيل
ال تشير الدالئل الي إمكان أن يعاود الرئيس األمريكي أوباما ضغوطه علي رئيس             , وعلي الناحية األخري  

الستيطان في الضفة والقدس الشرقية واتاحة الفرصة أمام استئناف         لتجميد عمليات ا  , الوزراء اإلسرائيلي 
ألن نيتانياهو ال يري ضرورة للتعجل ويعتبر اتفاق المصالحة الفلسطينية نهايـة            , التفاوض بين الجانبين  

وإعالنها نبذ العنف والمقاومة المـسلحة وسـيلة        , ويشترط ضرورة اعتراف حماس بإسرائيل    , التفاوض
وتأكيد موافقتها علي كل االتفاقات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع           , الفلسطينيةإلقرار الحقوق   

واليبدو أيضا أن الرئيس األمريكـي مـستعد        , وهو أمر لن تقدم عليه حماس في هذه المرحلة        , إسرائيل
ن الدوران فـي    لتقديم مبادرات سالم جديدة بعد استقالة مبعوثه جورج ميتشيل قبل عدة أيام بعد عامين م              

حلقة مفرغة بسبب مماطلة إسرائيل وغياب استراتيجية أمريكية واضحة تلزمهـا الرضـوخ لمتطلبـات               
  .عملية السالم

وألن نيتانياهو يواجه انتقادا حادا داخل إسرائيل بأنه يذهب الي واشنطن دون رؤية سياسية أو خطة عمل                 
 الحصول علي قرار من الجمعية العامة لألمم        واضحة تساعد إسرائيل علي تقويض محاوالت الفلسطينيين      

فربما يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي علي استعداد ألن        , يعترف بشرعية قيام الدولة الفلسطينية    , المتحدة
يعلن في خطابه أمام الكونجرس األمريكي يوم االثنين المقبل استعداد إسرائيل إلعادة معظـم أراضـي                

واسـتئناف  , ا الكتل االستيطانية الكبري مع احتفاظـه بالقـدس الـشرقية          الضفة عدا تلك التي تقام عليه     
التفاوض مع الفلسطينيين مع تجميد مشروعات االستيطان في الضفة وليس القدس لثالثة أشهر غير قابلة               

شريطة أن يلتزم الرئيس محمود عباس بعدم إعالن قيام الدولة الفلسطينية دون تفاوض مسبق مع             , للتجديد
وال يبدو أن محمود عباس يمكـن أن        , ويقبل بتأجيل مناقشات الجمعية العامة ألجل غير مسمي       , إسرائيل

خاصة أنه يعرف أن األمـر ال يعـدو أن          , يقبل هذا التنازل ألنه يكاد يقرب من أن يكون انتحارا سياسيا          
 02الي أكثر مـن   وأن الفلسطينيين الذين يفاوضون اإلسرائيليين لفترة طالت        , يكون مجرد مناورة سياسية   

  !ال يستطيعون أن يظلوا في موقف االنتظار الي ما ال نهاية, عاما
وسوف يرتكب الرئيس األمريكي أوباما خطأ بالغا يعكس آثاره السلبية علي عالقاته مع العالمين العربي               

ومـارس ضـغوطا قويـة علـي الـرئيس          , إن وقع في مصيدة رئيس الوزراء اإلسرائيلي      , واإلسالمي
ني محمود عباس إللزامه التخلي عن محاولة استصدار قرار من الجمعيـة العموميـة يعتـرف                الفلسطي

ألن نيتانياهو  ,  دولة 071بشرعية الدولة الفلسطينية الذي تقول كل التقديرات إنه يمكن أن يحظي بمساندة           
 الطريـق   كما وضح من خطابه األخير أمام الكنيست اإلسرائيلي لن يقدم عرضا جادا لسالم حقيقي يفتح              

ولكنه يمارس مناورة محـدودة     , وهذا ما تقوله شروطه المعلنة شبه المستحيلة      , أمام قيام الدولة الفلسطينية   
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ألن نجاح الفلـسطينيين فـي      , تستهدف تطويق جهود الفلسطينيين داخل األمم المتحدة في سبتمبر المقبل         
  .سرائيلياستصدار هذا القرار يكفي إليقاع هزيمة ثقيلة برئيس الوزراء اإل

  21/5/2011، األهرام، القاهرة
  
  

  
  ليس لدى اليمين ما يقلقه:  أوباماتطمينات .58

  ألوف بن
فالرئيس األميركي، بـاراك    . كان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يسافر إلى واشنطن وهو راض           

 مـع تبـادل     67 في حدود    مقابل الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية     . أوباما، منحه انتصاراً دبلوماسياً هائالً    
لالراضي متفق عليه، لم يتحدد حجمها، وافق أوباما على مطالب نتنياهو في الترتيبات األمنية المتـشددة                

اقتـرح الـشروع بمفاوضـات علـى الحـدود          . واالنسحاب طويل المدى والمتدرج من الضفة الغربية      
  .ن الثقيلتين المتعلقتين بالقدس والالجئينوالترتيبات األمنية، والتأجيل إلى المستقبل البحث في المسألتي

أوباما رد باستخفاف مبادرة الفلسطينيين لنيل االعتراف بدولتهم مـن األمـم المتحـدة،              : واالهم من هذا  
هذه النقـاط   . طالبهم بالعودة إلى المفاوضات ودعا ضمناً حماس إلى االعتراف بحق إسرائيل في الوجود            

التعاون بين فتح وحمـاس أنقـذ،       . ب رئيس الوزراء في القدس    خرجت مباشرة من صفحات رسائل مكت     
ولكن أوباما وعـد    . على ما يبدو، نتنياهو من خطاب ألوباما أكثر تشددا وإلزاما، مع خطة سالم مفصلة             

اال يفرض تسوية، بل ولم يشجب، مثلما فعل في الماضي، االستيطان اإلسرائيلي في المنـاطق بـصفته                 
في وضع االمر القائم ال احتمال ان ينزل الطرفان االن عـن الـشجرة              . يدهولم يطلب تجم  " غير شرعي "

وإذا لم تكن مفاوضـات فـال       . التي تسلقاها، والمفاوضات ستستأنف حسب الصيغة التي عرضها أوباما        
  .انسحاب وال إخالء للمستوطنين أيضا، وليس لحكومة اليمين في القدس ما يقلقها

طاب، واختار ان يهاجمه بصفته غير كاف، ويركـز رحلتـه إلـى             ولكن رئيس الوزراء لم يستطب الخ     
في رد الفعل الذي أصدره نتنياهو طالب أوباما ان يكرر وعود           . الواليات المتحدة على الشقاق مع أوباما     

وليس فقط من الواليـات  "سلفه، جورج بوش، الرئيل شارون، وطرح مرة أخرى مطلبه من الفلسطينيين           
غيـر   "67خالفا ألوباما، يعتقد نتنياهو ان حدود       . بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي   بان يعترفوا   " المتحدة

في سلوك أكثر حكمة، كان ينبغي لنتنياهو أن يلقي على خصمه، الرئيس محمود عبـاس،               ". قابلة للدفاع 
الموقـف الـذي    . المسؤولية عن رفض الخطاب وعرضه كرافض يفوت مرة اخرى الفرصة للتـسوية           

هذا األسبوع في الكنيست، والذي دعا إلى اإلبقاء على الكتل االستيطانية في يد إسرائيل،              عرضه نتنياهو   
ومع ذلك، فضل رئيس الوزراء العودة إلى قواعده الـسياسية،          . ليس بعيدا عن الحدود التي رسمها أوباما      

  .وباماأل" نعم"والتمترس مع اليمين اإلسرائيلي وأصدقائه الجمهوريين في الكونغرس من أن يقول 
فقد عبر الرئيس عن نهـج      . ليست مشكلة نتنياهو في بنود التسوية التي عرضها أوباما بل بنبرة الخطاب           

نحن نحـبكم، ولكـن إذا واصـلتم        ". إنقاذ إسرائيل من نفسها   "عاصف، حسب صيغة اليسار الداعية إلى       
لى رأسه يكرهون هذا الموقف     اليمين ونتنياهو ع  . االحتالل، فلن تبقى إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية      

واألخطر من ذلك من ناحية نتنياهو، أوبامـا رد صـراحة ادعائـه بـان               ". االحتالل"ويتنكرون لوجود   
وأوضـح  . الثورات في الدول العربية تستدعي تجميد المسيرة السلمية، إلى أن يتضح الوضع في المنطقة             

بمعنى، اآلن لن أفرض عليكم تسوية، ولكن       . انان العالم مل مسيرة سلمية ال تنتهي وال تؤدي إلى أي مك           
  .موقف يمكن أن يتغير اذا ما استمر الجمود
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المشكلة األكبر تكمن في    . نتنياهو أحرج، ولكن هذه هي المشكلة الصغيرة التي يثيرها الخطاب إلسرائيل          
يادين ويكافحوا في   التشجيع الذي منحه أوباما للجماهير في الدول العربية، ليخرجوا إلى الشوارع وإلى الم            

  .سبيل حقوقهم، مثلما فعلوا في مصر وتونس
فقد أوضح ان المنطقة بحاجة ماسة إلى اإلصالحات التي تمنح حقوق المواطن لسكانها، وان الطريق إلى                

هـذا هـو    . هناك يجب أن تأتي من تحت، وليس من الزعماء المنشغلين بالماضي والمتنكرين للمستقبل            
  .لحكام والحديث إلى الشعوب، مثلما فعل قبل سنتين في القاهرةطريق أوباما لتجاوز ا

يفهم من هذه الرسالة تأييد واضح من أوباما لثورة التحرير الفلسطينية، لمسيرات االحتجاج التي تدفع إلى                
احداث يوم النكبة هذا االسبوع في الشمال كانت        . انهيار االحتالل اإلسرائيلي وتمنح الفلسطينيين حريتهم     

كما أوضح الرئيس انـه لـن يقبـل القمـع العنيـف             . مجدل شمس اوال  . تالي مقدمة لما سيأتي فقط    بال
اذا كان هناك سبب لقلـق أثـاره   . وهكذا قيد حرية رد إسرائيل حيال المنتفضين الفلسطينيين . للتظاهرات

  .إسرائيلخطاب أوباما لدى نتنياهو، فهو يكمن في المسار الذي رسمه الرئيس للكفاح الفلسطيني ضد 
  20/5/2011، "هآرتس"

  21/5/2011، األيام، رام اهللا
  

  :كاريكاتير .59
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