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***  

  
  1967وال عودة لحدود " إسرائيل" بأمن االلتزام": إيباك"ابه أمام  في خطأوباما .1

) ايبـاك (امام لجنة العالقات العامة األميركية اإلسرائيلية       في خطاب   قال الرئيس االميركي باراك أوباما،      
 نتنياهو في    رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين    بعد أيام على خطابه حول الشرق األوسط ولقائه مع        وامس  

حتى في الوقت الذي قد نختلف فيه، كما يفعل األصدقاء أحياناً، فإن الـروابط بـين                "لبيت األبيض، إنه    ا
وأكـد ان   ". الواليات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر، والتزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل محصن           

، بما في ذلـك     " غير مسبوقة  مستويات"إدارته جعلت أمن إسرائيل أولوية، وزادت التعاون العسكري إلى          
  ".تفوق إسرائيل العسكري النوعي"المضاد للصواريخ، متعهداً الحفاظ على " القبة الحديدية"نظام 

التزام إدارته في دعم إسرائيل، من فيتو األمم المتحدة إلى تقرير غولدستون، اعتبـر              جوانب  وبعدما عدد   
وال يتوقـع مـن أي      . ل عقبة ضخمة أمام السالم    تشك"ان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس        

سنواصل الطلب مـن حمـاس      "وأضاف  ". دولة أن تفاوض مع منظمة إرهابية يدعو ميثاقها إلى تدميرها         
االعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنـف وااللتـزام بجميـع        : قبول المسؤوليات األساسية للسالم   

  ".االتفاقيات القائمة
 كان األمر صعباً لبدء مفاوضات جوهرية في ظل الظروف الحالية، علينا ان نعتـرف               مهما"وقال اوباما   

، مشيراً إلى ان ما طرحه في خطابـه         "بأن الفشل في المحاولة ليس خياراً، والوضع الراهن غير مستدام         
 ليس جديداً، بل اعتمدته كل اإلدارات األميركية الـسابقة، منـذ الـرئيس              1967األخير حول حدود عام     

  .األسبق بيل كلينتون على األقل
وشرح اوباما موقفه من هذه القضية، قائالً إن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان على الحدود،              

العـالم  "وتابع  ". الحقائق الديموغرافية الجديدة على األرض واحتياجات كال الطرفين       "آخذين في االعتبار    
التأخير سيقوض أمن إسرائيل    . ادية التي تواجه إسرائيل ستزداد    التحديات غير الع  . يتحرك بسرعة كبيرة  

. احترم هذا األمر  . اعلم ان البعض منكم يختلف مع هذا التقييم       . والسالم الذي يستحقه الشعب اإلسرائيلي    
  ".وكمواطن أميركي وكصديق إلسرائيل، اعلم انه يمكننا ان نقوم بهذا النقاش

ل لفعله، ال سيما بالنسبة لرئيس يستعد إلعادة انتخابه، هو تجنـب أي             أعرف جيداً أن الشيء األسه    "وتابع  
ولكن، كما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، أعتقد ان الوضع الحالي في الشرق األوسط ال يـسمح                . إشكالية

  ".أعتقد أيضاً أن األصدقاء الحقيقيين يتحدثون بصراحة وبصدق مع بعضهم البعض. بالمماطلة
عدد الفلسطينيين الذين يعيشون غربـي نهـر األردن يـزداد           "ياهو خالل االجتماع أن     وذكر أنه أبلغ نتن   

ومـن دون   . بسرعة، ويعيد بشكل رئيسي صياغة الوقائع الديموغرافية لكل من إسرائيل والفلـسطينيين           
  ".تسوية، فإن هذا األمر سيجعل من الصعب الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وكدولة ديموقراطية

جـيالً  " أوباما أن التكنولوجيا أيضاً ستجعل من الصعب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها، كما ان      واعتبر
لم يعد يمكن تحقيق سالم عادل ودائم مع واحد أو اثنين مـن             . جديداً من العرب يعيدون صياغة المنطقة     

ـ "ورأى ان المجتمع الدولي تغير أيضاً خالل السنوات األخيـرة،           ". القادة العرب  ذا الـسبب يـسعى     وله
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إنهم يدركون ان هناك نفاداً للصبر من عمليـة الـسالم أو            . الفلسطينيون إلى مصالحهم في األمم المتحدة     
ونفاد الصبر هـذا يتزايـد      . لغيابها، ليس فقط في العالم العربي، ولكن في أميركا الالتينية وأوروبا وآسيا           

  ".ويعبر عن نفسه في عواصم حول العالم
كن فرض السالم على طرفي النزاع، وأن واشنطن لن تقبل بإنشاء دولة فلسطينية في األمم               وأكد انه ال يم   

المسيرة لعـزل إسـرائيل     "وتابع  ". سنخضع الفلسطينيين للمساءلة على أفعالهم وخطابهم     "المتحدة، مضيفاً   
ـ      ي غيـاب  دولياً، وتوجه الفلسطينيين للتخلي عن المفاوضات، سيستمران باكتساب المزيد من الـزخم، ف

لكي يكون لدينا نفوذ مع الفلسطينيين ومع الدول العربية ومع المجتمع           . عملية سالم ذات مصداقية وبديل    
  ".الدولي، فإن أساس المفاوضات يجب ان يحوي احتمال النجاح

 لن نتخلى أبداً عن السعي إلى سالم عادل ودائم ينهي هذا النزاع بدولتين يعيشان جنبـاً         "وختم اوباما قائالً    
إنه إدراك صعب ان السالم الحقيقي      : وختم بالقول . هذه ليست مثالية أو سذاجة    . إلى جنب في سالم وأمن    

  ".هو الطريق الوحيد
  23/5/2011السفير، بيروت، 

  
  حماس جزء من المجتمع الفلسطيني وتمارس المعارضة وفق األسس الديمقراطية: عباس .2

اهللا الثاني الداعمـة للـشعب       يره لمواقف الملك عبد    الرئيس عباس عن شكره وتقد     أعرب:  بترا -عمان  
الفلسطيني ولقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا ان مواقف جاللته تنطلق مـن المواقـف                

 بمبـدأ حـق العـودة       إسـرائيل كما أكد أهمية اعتراف      .العربية وتنسجم مع الثوابت الوطنية الفلسطينية     
  .ن باالضافة الى موضوع القدس كجزء من االراضي العربية المحتلةوالتعويض لالجئين الفلسطينيي

وأكد أن حركة حماس هي جزء من المجتمع الفلسطيني وحركة فلسطينية تمارس المعارضة وفق االسس               
  .الديمقراطية، مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية هي التي ستتولى ملف المفاوضات

ي من الركائز الرئيسية للمفاوضات المقبلـة باالضـافة الـى    واستعرض الرئيس عباس الموقف الفلسطين  
الموقف من مبدأ حق العودة لالجئين، مؤكدا ان الفلسطينيين ال يسعون لعزل إسرائيل من خالل المطالبة                

  .باعتراف االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وانما باالعتراف بفلسطين كدولة تحت االحتالل
 23/5/2011الدستور، عمان، 

  
  عباس يضغط على حماس للموافقة على فياض لرئاسة الحكومة: الشرق األوسط .3

قالت مصادر فلسطينية إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس األميركي، باراك أوباما، قد :  صالح النعامي-  غزة
رفع مجددا أسهم رئيس الحكومة الفلسطينية، سالم فياض، كمرشح لتشكيل الحكومة االنتقالية التي تقرر 

أن قيادة » الشرق األوسط«وذكرت المصادر لـ. تشكيلها في اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
أسئلة صعبة «السلطة توقفت عند تشديد أوباما على أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس قد ترك 

  .»يتوجب على القادة الفلسطينيين اإلجابة عنها
 محمود عباس بات معنيا بأن يرأس الحكومة االنتقالية، ويشارك ونوهت المصادر بأن الرئيس الفلسطيني

فيها تكنوقراط يحظون بقبول دولي، بحيث يصبح من الصعب على إسرائيل إقناع العالم برفع الشرعية 
. عن الحكومة الجديدة، مما يعني توسيع دائرة الحصار ليشمل الضفة الغربية باإلضافة إلى قطاع غزة

 أن عباس توجه مؤخرا لقيادة حماس وطلب منها العدول عن موقفها الرافض وأشارت المصادر إلى
لتولي فياض مهمة تشكيل الحكومة المقبلة أو أن يتبوأ منصبا فيها، وشدد عباس في رسائله لقيادة حماس 
 /على ضرورة عدم منح إسرائيل الفرصة إلقناع دول العالم بعدم تأييد التحرك الفلسطيني في سبتمبر

المقبل، والمتمثل في الطلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية على أيلول 
  .1967حدود عام 
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وأكدت المصادر أنه يفهم من ردود حماس األولية أنها لن تعارض أن يتبوأ فياض منصب وزير المالية 
 حماس تضمن تالفي الكثير من في الحكومة الجديدة، على أن يكون ذلك ضمن تفاهمات أوسع مع حركة

مظاهر سلوك حكومة فياض الحالية ضد حماس، وبشكل يقنع قاعدة الحركة الجماهيرية في الضفة 
  .الغربية أن هناك تغييرا جذريا في تعاطي الحكومة المقبلة

وأشارت المصادر إلى أن كل المؤشرات تدل على أن حركة حماس ال تزال تصر على رفض تكليف 
  . ة الحكومة المقبلةفياض برئاس

  23/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   األونروا إلى احترام قرارات القضاء وإعادة الموظفين المفصولينتدعوحكومة هنية  .4
دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، إلى : غزة

  .في إطار القوانين السارية في األراضي الفلسطينيةاحترام القانون والقضاء الفلسطيني، والعمل 
وتصر األونروا على فصل ثالثة موظفين فلسطينيين، يعملون لديها وذلك على الرغم من تبرئتهم من قبل 

ووجه المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المجلس . القضاء الفلسطيني، رافضة االلتزام بهذه القرارات
سالة إلى مدير عمليات األونروا في قطاع غزة يحثه فيها على احترام القانون األعلى للقضاء في غزة، ر

وقال الحلبي في . األساسي للسلطة الفلسطينية من خالل احترام قرارات القضاء الفلسطيني واجبة النفاذ
إن ظروف عمل األونروا في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، تقتضي بالضرورة العمل وفق : "رسالته

وانين واألنظمة سارية المفعول والتي تسهر عليها السلطة الفلسطينية من خالل وزاراتها وإداراتها الق
  ".المختلفة، ال سيما مرافق القضاء واألمن

  23/5/2011قدس برس، 
  

  خطاب أوباما يهدف لنسف المصالحة: النائب رمضان .5
 الدولة الفلسطينية هو ذر للرمـاد       اعتبر النائب نزار رمضان أن ما جاء في خطاب أوباما حول          : الخليل

ـ       .في العيون، وخطوة خبيثة لنسف المصالحة الفلسطينية       المركز "وقال النائب رمضان في حديث خاص ل
إن اإلدارة األمريكية وعلى رأسها أوباما متآمرون تاريخيا بامتيـاز علـى القـضية     ": الفلسطيني لإلعالم 

العديدة والتي اتخذتها هـذه اإلدارات المتعاقبـة        " الفيتو "الفلسطينية، وإال ماذا نسمي قرارت حق النقض      
 /وأضاف أن تأييد أوباما إلقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران          ".لخدمة الكيان الصهيوني  

، مع تبادل لألراضي دون التطرق للقدس ومستقبلها وحق العودة مع ضرورة حفظ أمن              1967يونيو عام   
ها دعوة خفية ألبي مازن للتخلص من اتفاقية المصالحة، والعودة إلى المفاوضات،            إسرائيل، هي بحد ذات   

وأوضـح النائـب     ".فالمفاوضات في ظل المصالحة مرفوضة من قبل اإلسرائيليين وحتـى األمريكـان           
الخطاب المشؤوم جاء ليؤكد للسلطة ورئيسها أن الدولة الفلسطينية التي تنتظرون تأييـدها             "الفلسطيني أن   

البعد عن حمـاس    : األمريكي أهمها " الفيتو"دول العالم والتصويت عليها، لها استحقاقات حتى تتجنبوا         من  
والتخلص من قيود وشروط المصالحة، وعدم الحديث عن القدس كعاصمة، ونسيان حق العـودة وحفـظ                

  ".أمن الكيان
  22/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  زال تمعن في مواقفها العدائية والرافضة ألي حلول سياسية ال ت"إسرائيل: " في غزةالتخطيطوزارة  .6

تزال تمعن في مواقفها العدائيـة   ال” إسرائيل“ أن قطاع  غزة أكدت وزارة الخارجية والتخطيط في       :غزة
وقالت إن أولوية االحتالل زرع مزيـد مـن         . والرافضة ألي حلول سياسية مهما كان شكلها ومضمونها       

ب المزيد من األراضي، وتغيير المعالم الديموغرافية لألرض، الفتـة إلـى أنـه ال               المستوطنات، واستال 
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وأشارت إلى انه ال توجد عند نتنياهو أدنى مقومات الرغبة فـي التوصـل لحـل                . رهان على االحتالل  
 وحـق العـودة والتمـسك       67سياسي مع السلطة الفلسطينية، وأن الرفض القاطع للعودة إلى حدود عام            

تنسف جميع أسس التفاوض السلمي وتبين االدعاءات الكاذبة فـي تحقيـق            ” إسرائيل“ـاصمة ل بالقدس ع 
  .”سالم عادل وتقديم تنازالت مؤلمة“

  23/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   وخطاب اوباما انتكاسة للمراهنين عليهاعلى االعتراف باالحتاللنا أمريكا ستفشل في إرغام :حماس .7
، المتحدث باسم حركة حماس أن الواليات المتحدة األمريكية ستفشل في  سامي أبو زهري.أكد د: غزة

جاءت تصريحات أبو زهري تعقيًبا على تصريحات  .إرغام حماس على االعتراف باالحتالل الصهيوني
الرئيس األمريكي باراك أوباما التي أدلى بها األحد أمام اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة والتي قال 

في تصريح أبو زهري وأضاف  .حتى تعترف حماس بالكيان الصهيوني" واشنطن سنضغط فيها إن
إن اإلدارة األمريكية ال تعد صديقة لشعوب المنطقة، وأنها منحازة بالكامل لصالح االحتالل : "صحفي

  ".الصهيوني على حساب حرية الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته كاملة السيادة
المركز " إسماعيل رضوان ، في تصريح خاص أدلي به لـ .د في حماسقال القيادي نفس السياق في 

خطاب أوباما انتكاسة لمن يراهن على المواقف والسياسية األمريكية، ونحن : "األحد" الفلسطيني لإلعالم
الشعب نرفض مثل هذه التصريحات والتي أكدت انحياًزا كامال لالحتالل على حساب ثوابت وحقوق 

 الدول العربية إلى دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وأن تعيد النظر في رضوانودعا  ".الفلسطيني
  ".مبادرة السالم العربية، فال سالم مع االنحياز األمريكي وال سالم مع من سلب األرض

  22/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   حكومة نرضى عنها وعلى العالم قبولهاسنختاروالمصالحة عززت برنامج المقاومة : الحية .8
أكد النائب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن المشاورات والنقاشات لالتفاق : غزة

على تشكيلة حكومة الكفاءات، ما زالت مستمرة، نافياَ أن يكون قد تم التوصل التفاق نهائي بين حركتي 
وشدد  .دم واألسماء النهائية لوزراء حكومة الكفاءات الوطنيةحماس وفتح على هوية رئيس الوزراء القا

الحية، في حوار وزعته الدائرة اإلعالمية للكتلة األحد، على رفض حماس المطلق االرتهان لإلرادة 
  .الدولية واالشتراطات لالعتراف والتعامل مع الحكومة القادمة، مطالًبا العالم بقبولها

نرضى عنها من كفاءات وطنية ومهنيين، تستطيع أن تحمل الهم سنختار الحكومة التي : "وقال
 ".الفلسطيني، وعلى العالم أن يقبل بهم، وال يجوز ألحد أن يقول لمن ينتخبه أو يتوافق عليه شعبه

توافقنا في اجتماع القاهرة األخير على ضوابط وشروط للوزراء، أن يكونوا مهنيين ويحملوا "وأضاف 
وأوضح الحية  ".د، وحتى اللحظة نحن نوسع دائرة المشاورات مع الكل الفلسطينيالحكومة لمدة عام واح

أي جهة : "أن اتفاقية المصالحة عززت برنامج المقاومة، ودعت الحترامه وعدم المساس به، مستطرًدا
تفكر بعزل حماس أو إخراجها من أي مشهد ستكون مخطئة، فلنا ثالث شرعيات، ومستعدون أن نتحدى 

  ".ت في صندوق االقتراع فنحن ال نخشاهكل الجها
  22/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  اعات الفصائل في موسكو تبحث آلية لتنفيذ المصالحةماجت .9

، إن قادة "الحياة"قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض لـ:  فتحي صباح- غزة 
وأوضح، أن قادة . وزير الخارجية سيرغي الفروفالفصائل الستة المجتمعين في موسكو، سيلتقون اليوم 

الفصائل سيطلبون من الفروف أثناء اللقاء دعم روسيا للمصالحة وتأييدها للموقف الفلسطيني من التوجه 
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وأضاف أن . سبتمبر المقبل للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية/ الى األمم المتحدة في أيلول
اعاتها في موسكو أمس وأول من أمس، على أهمية تعزيز المصالحة الفصائل الستة شددت خالل اجتم

وأشار . واالتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة مطلع الشهر الجاري، والتعاون لتوفير مناخ إيجابي إلنجاحه
الى انها دعت الى التعجيل في تشكيل حكومة الكفاءات المهنية، وعقد االجتماع األول للجنة منظمة 

لسطينية، وأن األولوية هي الستكمال ملفات المصالحة لتوفير قاعدة أساس لموقف فلسطيني التحرير الف
  .متماسك

  23/5/2011الحياة، لندن، 
  

  حكومة ال قرار فصائل فلسطينية مقاطعة مشاورات تشكيل ترفضفتح  .10
ت  فصائل فلسطينية من اليسار بمقاطعة المشاورا8رفضت حركة فتح قرار :  وليد عوض-  رام اهللا

  .لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تجري االستعدادات لتشكيلها عقب توقيع اتفاق المصالحة الوطنية
 محمود العالول عن رفض حركته لموقف الفصائل، األحدوعبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

 الذي جرى  لرئاسة الحكومة او المشاركة فيها في الحوارأسماء أية إقرارمشددا على انه لم يجر 
 الذي جرى بين فتح أن إلى العالول  وأشار. الماضي بين وفدين من فتح وحماس في القاهرةاألسبوع

 العامة لتشكيل الحكومة المرتقبة التي األسسوحماس بشأن ملف تشكيل الحكومة يتعلق بالتفاهم على 
 للمجلس الوطني في إضافةة  انتخابات رئاسية وتشريعيإلجراءستكون مهمتها تهيئة االجواء الفلسطينية 

 وضع إلىودعا العالول الفصائل الفلسطينية  . اعمار غزةةالعاد جانب عملها من اجل إلىغضون عام 
 يجرى التشاور أن المرشحين من طرفها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من اجل بأسماءقائمة 

  . مع جميع الفصائلاألسماءبشأن تلك 
  23/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  على االتفاقات الثنائية بين فتح وحماس" شاهد زور"ال نقبل أن نكون : "الشعبية" .11

، كايد الغول، النهج الذي تتبعه "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"انتقد عضو اللجنة المركزية لـ: غزة
لحركتين تعمالن حركتي فتح وحماس في تنفيذ استحقاقات اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ا

ال تقبل الجبهة "وقال الغول،  ".تجاهل قوى الكل الوطني"ضمن إطار التوافق الثنائي فيما بينهما مع 
الشعبية والقوى السياسية األخرى بأن تكون شاهدة زور على االتفاقات الثنائية بين فتح وحماس، ألنها 

مرة أخرى إلى االستفراد من جديد بمكونات سياسة قد ثبت بؤسها وال تعكس الشراكة التي بدونها سنعود 
  .، كما قال"النظام السياسي وصوغه وفق مصالح الطرفين

  22/5/2011قدس برس، 
  

  وعباس يتمسك بفياض..  مرشحين لرئاسة الحكومة أربعة": الحياة" .12
أن حركتي » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية لـ :  جيهان الحسيني-  فتحي صباح -   القاهرة–غزة 

رشحتا أربعة أسماء لرئاسة حكومة التوافق الوطني المتوقع تشكيلها خالل األيام أو » حماس«و» حفت«
األسابيع القليلة المقبلة، في وقت أعلنت مصادر مصرية أن الجولة المقبلة من الحوار ستعقد في القاهرة 

  .نهاية الشهر، مؤكدة أن فياض هو المرشح األقوى
رشحت رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية النائب جمال » حماس«ن وأوضحت المصادر الفلسطينية أ

الخضري، ووزير االقتصاد السابق مازن سنقرط الذي شغل منصبه في الحكومة التاسعة للسلطة 
الحكومة العاشرة برئاسة » حماس« عندما شكلت 2006الفلسطينية برئاسة أحمد قريع حتى ربيع عام 

  . الكاسح في االنتخابات مطلع العام نفسهإسماعيل هنية في أعقاب فوزها
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رشحت في المقابل رجل األعمال الفلسطيني مأمون أبو شهال، ورئيس » فتح«وقالت المصادر إن 
وأضافت أنه تم الحقاً إضافة اسم رئيس . صندوق االستثمار التابع للسلطة الفلسطينية محمد مصطفى

د إصرار الرئيس محمود عباس على توليه رئاسة الحكومة الحالية في الضفة الغربية سالم فياض بع
. حتى اآلن على األقل» حماس«الحكومة ووزارة المال معاً في الحكومة المنتظرة، األمر الذي ترفضه 

رشّحت رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي » حماس«وتابعت المصادر أن 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير » فتح«ة، فيما رشحت لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديد

  .الفلسطينية النائب حنان عشراوي، والنائب زياد أبو عمرو
إن فياض هو احد افضل الخيارات المطروحة » الحياة«وفي القاهرة، قال مصدر مصري موثوق به لـ 

 طرحها خالل جولة الحوار األخيرة حتى لو لم يكن اسمه ضمن األسماء األربعة التي تم«: بقوة، موضحاً
وبعدما اكد أن اختيار رئيس الحكومة سيتم . »في القاهرة، لكنه ما زال مطروحاً ألنه يمثل اهم الخيارات

بالتوافق، قال إن قوة فياض تنبع من منطلق انه بدأ مرحلة قاربت على االنتهاء من خالل عالقات مع 
  .يد الذي له خبرة وعالقات نوعيةمؤسسات دولية ودول مانحة، لذلك هو الوح

، الفتاً إلى أن وفدي الحوار من »هناك ترشيحات مبدئية ومشاورات، وهناك مناورات جرت«: وأضاف
وتابع أن من حقهما أن يقترحا األسماء ويطرحاها، لكنهما يعودان . ليسا أصحاب قرار» حماس«و» فتح«

، مذكّراً بأن »األهم هو تنفيذ المصالحة على األرض «وشدد على أن. إلى قيادتيهما حتى يتم اتخاذ القرار
  .هذا المنصب موقت

  23/5/2011الحياة، لندن، 
  

  اإلضراب يهددون ب الفلسطينية بالضفة السلطةسجونفي المعتقلون  .13
توعد المعتقلون السياسيون في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية : حامد جاد -  غزة

لشراب في حال استمرار ما وصفوه بالتسويف في اإلفراج عنهم وإنهاء ملف  عن الطعام واباإلضراب
  .االعتقاالت واالستدعاءات السياسية التي تواصلها السلطة بعد توقيع اتفاق المصالحة

عن رفضهم ألي محاولة تستهدف ) 2(واعرب المعتقلون في بيان صحافي أصدروه أمس وحمل رقم 
مقابل أي ملف آخر، أو أن يتم تصنيفهم إلى فئات تحت مسميات المقايضة والمساومة على قضيتهم 

إن األحكام الصادرة بحقنا أحكام سياسية في مضمونها وإن اختلفت "محكومين أو موقوفين، مؤكدين 
القضايا وهي لم تخرج عن فعاليات تنظيمية مسموحة كانت قبل االنقسام وهذا األمر واضح للجميع 

  ".ذه األحكاموخاصة للذين أصدروا ضدنا ه
لقد فوجئنا بالضبابية والتخبط والتسويف الذي لف قضيتنا، ومن المفترض أن تكون هي "وجاء في البيان 

ميزان ومقياس الصدق في النوايا لدى األطراف المتصالحة، ولكن أصبحت وكأنها قضية ثانوية غير 
قة المصالحة ووضعنا على هامش مهمة يتم االتفاق عليها الحقا، وكأننا شطبنا من البند األول في ور

 قرار باإلفراج العاجل عنهم وإنهاء ملف بإصدارودعا المعتقلون الرئيس محمود عباس للتدخل  ".االتفاق
االعتقاالت واالستدعاءات السياسية مطالبين في ذات الوقت الشعب الفلسطيني وجميع أهالي المعتقلين 

  .ر بالتظاهر واالعتصام لحين اإلفراج عنهمالسياسيين والرافضين لهذه السياسة، االستمرا
  23/5/2011الغد، عمان، 

  
   توجيه تعليماته لألجهزة األمنية االلتزام باتفاق المصالحةعباسناشد ي" ئتالف المصالحةا" .14

 ناشد ائتالف المصالحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس بتوجيه تعليماته لألجهزة األمنية :رام اهللا
ت عليه بنود المصالحة والتوقف عن حاالت االستدعاء واالعتقال مشيرا إلى توثيقه بااللتزام بما نص

  .عشرات حاالت االستدعاء واالعتقال والمحاكمة لمواطنة من الخليل وشاب من نابلس وآخر من جنين
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وأكد االئتالف انه في حال عدم االستجابة لمطالبه فانه سيدعو إلى الخروج في سلسلة تظاهرات في 
 السفارة المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، باعتبارها راعية التفاق المصالحة، وأمامة وغزة الضف

، للتعبير عن رفض خرق اتفاق المصالحة األوروبيةوالسفارة الفلسطينية في عمان وبعض الدول 
  .والضغط إلغالق ملف االعتقاالت السياسية

  23/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   لحقوق شعبنا يهددان األمن والسلم العالميين"إسرائيل"الستيطان وتنكر ا: فتح .15
 قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالسالم العادل المبني :رام اهللا

 على أساس الشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة، وأن تنكر إسرائيل لحقوق شعبنا وإصرارها على
وأضاف في بيان صحفي  .مواصلة البناء االستيطاني ومصادرة األرض يهدد األمن والسلم العالميين

 صدت جميع األبواب أمام أي فرصة "إسرائيل" والثقافة لحركة فتح، ، أن اإلعالمصادر عن مفوضية 
سة التمييز الستئناف المفاوضات وتحقيق السالم، من خالل اختيارها لسياسة االستيطان ووممارسة سيا

  ..العنصري ضد شعبنا، في تحد واضح للقوانين الدولية وإلرادة المجتمع الدولي
  22/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عن الوجه القبيح للسياسة األمريكيةتصريحات أوباما تنم: كتائب المجاهدين .16

ال تنم إال عن الوجه القبيح "مريكي باراك اوباما إن تصريحات الرئيس األ" كتائب المجاهدين"قالت : غزة
، داعياً الشعوب العربية الثائرة من المحيط إلى الخليج عدم االنخداع لكالم هذا "للسياسة األمريكية

أن المصالحة  : في بيان وأكدت.، وعدم السماح ألي أحد االلتفاف على أهداف ثوراتهم الباسلة"األرعن"
، مشددة على حق المقاومة " الدرجة األولى، ومضرة كبيرة للعدو وحلفائهمصلحة فلسطينية من"هي 

  .والفصائل المقاتلة في أسر مزيد من الصهاينة
  22/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تفتتح معرض التراث الفلسطيني اللجان النسائية في حماس: لبنان .17

 ألقى للنكبة معرض التراث الفلسطيني حيث 63افتتحت اللجان النسائية في حركة حماس لمناسبة الذكرى 
أن شهداء وجرحى مسيرة العودة " كلمة أكد فيها ،عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه

 األمة العربية أبناء"، مطالباً " فلسطينإلىفي مارون الراس رسموا بدمائهم الزكية خارطة العودة 
يتحمل الفلسطيني عبء  ني والمشاركة في معركة العودة وأن ال مساندة الشعب الفلسطيواإلسالمية

  ".واإلسالميةالمعركة وحده، ألن فلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية 
  23/5/2011المستقبل، بيروت، 

  
  "اإليباك" يرحب بخطاب أوباما أمام نتنياهو .18

لخطاب الرئيس االمريكي باراك اوباما  أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديره :عكا
  . امام مؤتمر اللوبي المؤيد إلسرائيل إيباك في واشنطن، مساء امس،الذي القاه

وقال نتنياهو انه يشاطر الرئيس أوباما رغبته في دفع عملية السالم ويقدر جهوده في الماضي والحاضر 
المريكي على ايجاد سبل الستئناف عملية وأضاف أنه مصمم على العمل مع الرئيس ا .لتحقيق هذه الغاية

  .على حد زعمه, السالم مؤكدا أن السالم ضرورة حيوية لجميعنا
  23/5/2011، موقع عكا االخباري
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  "إسرائيل"ـ أوباما كان إيجابياً لخطاب: باراك .19
الم هي قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إن الخالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة حول الس
ورأى . أبسط مما تبدو عليه، معرباً عن اعتقاده بأن األميركيين يعلمون جيداً هذه الخالفات البسيطة

ال أعتقد أن أوباما قال إنه من الضروري العودة «باراك أن خطاب أوباما كان إيجابياً إلسرائيل، موضحاً 
  .»1967اً إلى حدود عام ، بل إنه أكد الحاجة إلى بدء مناقشات استناد1967إلى حدود عام 

  23/5/2011، السفير، بيروت
  

   كدولة يهودية"إسرائيل"أوباما ما زال ملتزماً بدعم : يعالونداني  .20
اعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني يعالون أن خطاب أوباما كان إيجابياً بالقدر الذي كانت 

تزماً بدعم إسرائيل كدولة يهودية، حتى أنه طلب أوباما ما زال مل«تتطلع إليه إسرائيل، مشيراً إلى أن 
  . »إجابات من الفلسطينيين في ما يتعلق باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

  23/5/2011، السفير، بيروت
  

  ويريد أن يغادر بسمعة وتاريخ مشرفين للسالم ؤكد أن عباس ليس شريكاًتلخارجية اإلسرائيلية ا .21
خارجية اإلسرائيلية، في تقرير سري لها أن الرئيس الفلسطيني، محمود اعتبرت وزارة ال :تل أبيب
يراهن الشعب الفلسطيني لضمان مكانة شخصية له في «وأنه » ال يصلح شريكا لعملية السالم«عباس، 
وثيقة سرية أعدت من قبل «، التي كشفت التقرير، إنه »يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة  .»التاريخ

، »رجية اإلسرائيلية، بهدف رسم صورة الوضع بعد أن يتخلى عباس عن الرئاسةمستشارة وزير الخا
وأن الوثيقة قدمت لوزير الخارجية وكبار المسؤولين في الوزارة، وقد أعدت بناء على محادثات أجريت 

، الذي ال ينوي الترشح »استراتيجية خروج رئيس السلطة الفلسطينية«في الوزارة تعتبر تحليال سياسيا لـ
  .مرة أخرى للرئاسة

يبدو، في الشهور األخيرة، أن أبو مازن، وخاصة بعد التطورات في العالم «وجاء في الوثيقة أنه 
العربي، قرر عدم الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة السلطة في االنتخابات المقبلة، وأن يركز على بناء 

  .» مباركميراث يتركه خلفه بعد أن يغادر السلطة بإرادته وليس طردا مثل
وادعت مستشارة وزير الخارجية أن قرار عباس يؤثر بشكل درامي على أدائه تجاه إسرائيل، وعلى 

يمكن القول بشكل واضح إن أبو مازن «وخلصت الوثيقة إلى نتيجة مفادها أنه . احتماالت التقدم السياسي
  .»ليس شريكا للدفع بالعملية السياسية، وإنما العكس

، أن رئيس السلطة الفلسطينية قد تأثر بشكل »التحليل السياسي الحساس« فيما أسمته كما تضمنت الوثيقة،
األحداث األخيرة «وجاء فيها أن . عميق بالثورات التي تحصل في الشرق األوسط في الشهور األخيرة

روج في العالم العربي، في مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، جعلت أبو مازن يتبنى استراتيجية الخ
وادعت أن عباس ينوي التوجه، بعد استقالته، إلى األردن أو إلى إحدى دول  .»من الحياة السياسية

  .الخليج
استراتيجية عباس تلزمه من جهة بإرضاء الجناح العربي ودفع المواجهات « في الوثيقة أن جاءو

ني كمن قاد إقامة الدولة السياسية مع إسرائيل إلى حدها األعلى، من أجل أن يذكر في التاريخ الفلسطي
ومن جهة أخرى فهو ملزم بإرضاء الجناح الغربي من أجل . الفلسطينية رغما عن أنف إسرائيل

 أيلول، ولكي يستقبل باحترام في العواصم /الحصول على دعم أكبر عدد من الدول الغربية في سبتمبر
  .»العربية بعد استقالته

تح وحماس كانت من ضمن استراتيجية عباس إلرضاء  الوثيقة أن المصالحة بين حركتي فوكتبت
. ه مقابل الغرب عندما أعلنت عن بن الدن شهيدات، ولكن حركة حماس مست بخط»الجناح العربي«
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وحركة حماس تراكم مصاعب على خطط . وبحسب الوثيقة فإن إعالن حماس ذكر العالم بشريك عباس
تشكيل حكومة وحدة مع حماس من دون أن عباس في المناورة وإرضاء كافة األطراف، حيث إن 

الجناح «تعترف األخيرة بشروط الرباعية الدولية من الممكن أن يمس بجهود عباس في إرضاء 
، في حين أن إصرار الغرب على إبقاء سالم فياض في منصب رئيس الحكومة يصعب على »الغربي

س معني بأن يجعل نفسه األب عبا«وادعت مستشارة وزير الخارجية أن . عباس استكمال المصالحة
وتعويضا عن تنازله عن الكفاح . الروحي للدولة الفلسطينية ليتجاوز مكانة الرئيس الراحل ياسر عرفات

المسلح خالفا لعرفات، فإن عباس يعرض في السنوات األخيرة عدم جاهزية للتسوية، كما يعرض مواقف 
 حق العودة وتبادل األراضي وإبقاء الكتل متشددة أكثر من تلك التي عرضها عرفات، حتى في مجال
وكانت الخارجية اإلسرائيلية قد أعدت . »االستيطانية، ويركز على البناء في األحياء اليهودية في القدس

يديعوت «عن الدولة الفلسطينية، وبحسب ) أيلول(تقريرا آخر بشأن اإلعالن المرتقب في سبتمبر 
رير سري، فإن التحليل السياسي يشير إلى أن نشاط أبو مازن ، فإنه على الرغم من أن التق»أحرونوت

لالعتراف بالدولة يخلق سقف توقعات عاليا جدا لدى الشعب الفلسطيني، األمر الذي قد يؤدي إلى 
  .على األرض عندما يدرك الفلسطينيون أن الواقع لم يتغير، وأنه ربما ازداد سوءا» انفجار«

  23/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   في القاهرة يحتج على األحكام المتراخية ضد مقتحمي السفارةاإلسرائيليالسفير  .22
اإلسرائيلية في أعقاب -في خطوة تكشف التوتر الذي يسود العالقات المصرية:  عماد فواز-القاهرة 

 يناير، وجه السفير اإلسرائيلي في القاهرة إسحق ليفانون يوم الخميس الماضي، خطابا إلى 25ثورة 
زير الخارجية اإلسرائيلية، محتجا على إصدار المحكمة العسكرية بالقاهرة أحكاما مع إيقاف التنفيذ ضد و

  . مايو الجاري15 من المتهمين في قضية محاولة اقتحام السفارة اإلسرائيلية يوم 25
رة ، كما وصف المقتحمين للسفا»متراخية وغير رادعة«واعتبر السفير أن األحكام العسكرية جاءت 

 عن أن - رفضت نشر اسمها- » الجريدة»وكشفت مصادر دبلوماسية في القاهرة لـ. »اإلرهابيين»بـ
على صورة ضوئية من » الجريدة«وحصلت . ليفانون هدد بإمكان مغادرة البعثة الدبلوماسية في القاهرة

خطاب « عنوان الخطاب المرسل من السفارة اإلسرائيلية إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية، والذي حمل
احتجاج البعثة الدبلوماسية في القاهرة على أحكام المحكمة العسكرية المصرية المتهاونة مع المعتدين 

  .»على الكيان اإلسرائيلي في القاهرة
  23/5/2011، الجريدة، الكويت

  
   لديه مصلحة في إبراز الخالفات بينهما نتنياهو واوباما الزعيمينكال: يديعوت .23

أعرب المراقبون في إسرائيل عن قناعتهم بأن الخالفات جدية ومقلقة، وأشاروا :  مجلي نظير-تل أبيب
إلى أن كال الزعيمين، نتنياهو من جهة والرئيس األميركي، باراك أوباما، من جهة ثانية، معني بإبراز 

  .هذه الخالفات، كٌل ألسبابه الحزبية والسياسية الخاصة به
 أمس، إن أوباما معني بإبراز خالفاته مع نتنياهو لكي يكرس ،»يديعوت أحرونوت«وكتبت صحيفة 

صورته كزعيم ال يخضع لضغوط إسرائيل وحلفائها في أميركا وبذلك يرضي العرب، ونتنياهو يبرز 
كالهما «: وأضافت. الخالف لكي يرضي رفاقه في معسكر اليمين المتطرف ويحمي ائتالفه الحكومي

اليا، فال الفلسطينيون وال اإلسرائيليون جاهزون لدفع ثمن السالم، يعرف أنه ال توجد فرصة للسالم ح
  .»!فلماذا يبذالن جهدا من المعروف سلفا أنه من دون نتيجة؟

  23/5/2011، الشرق األوسط، لندن
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  لم يقع ونتنياهو ال يستطيع تقديم الكثير لهو مازال يمسك بالخيوط األسد: تل أبيب .24
، امس، ان هناك تحركا عمليا يجري ويتقدم »الراي« المستوى لـكشف مصدر إسرائيلي رفيع: القدس

على مسارين، األول لتحقيق تقدم على المسار السوري، والثاني يتعلق بقضية الجندي االسير جلعاد 
  .»ان هناك ما يتحرك في المياه الراكدة منذ سنوات«وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه،  .شاليت

، امس، عن حل معظم القضايا المختلف عليها، كما ذكر »يديعوت احرونوت «وحول ما نشرته صحيفة
وهل تعتقد ان هذا موضوع يمكن تناوله في «: الرئيس السوري بشار االسد، رد المصدر رفيع المستوى

االسد مازال يمسك بالخيوط ولم يقع، مع ان هناك اطرافا عربية تريد له «وتابع ان  .»اإلعالم، ال، ال، ال
ال يستطيع ان يقدم الكثير لألسد، فتركيبة الحكومة «وقال ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  .»ذلك

المرحلة «واكد المصدر ان  .»اإلسرائيلية اليوم معقدة وتعيق نتنياهو، إن قرر التحرك نحو دمشق واالسد
ما سيتبلور بعد نحن ننتظر . المقبلة من دون شك ستحمل مفاجآت، منها السار ومنها ما دون ذلك

  .»الثورات العربية، وكيف سيتم ترتيب اوضاع المنطقة، خصوصا في الدائرة القريبة من إسرائيل
ثمة جهود لتحريك الملف العالق «وعن قطاع غزة وقضية شاليت، قبل ان يقفل الخط الجتماع طارئ، 

  .»بخصوص شاليت
  23/5/2011، الراي، الكويت

  
  "إسرائيل"اليهود واالقلية العربية في  العالقات بين تدهور: استطالع .25

واصلت العالقات بين الغالبية اليهودية واالقلية العربية في إسرائيل تدهورها في :  ا ف ب- القدس 
 %32.5وافاد هذا االستطالع ان  .، بحسب استطالع اجرته جامعة حيفا ونشر في نهاية االسبوع2010

تأييدهم اللغاء حق التصويت الممنوح للمواطنين العرب،  اعربوا عن 2010من اليهود الذين شملهم في 
 . انهم يتجنبون التوجه الى مناطق عربية%70وقال . 1985 في %24في حين لم تكن هذه النسبة سوى 

اجانب سيعودون في ' من الذين شملهم االستطالع ان اليهود هم %62.5وفي الجانب العربي، اعتبر 
وقال االستطالع ايضا  .2003 في %61.5، في حين كانت نسبة هؤالء 'نهاية االمر الى بالدهم االصلية

  .'حق إسرائيل بالوجود بصفتها دولة يهودية وصهيونية' من العرب يعارضون %66.5ان 
 او 1948في ' نكبة'بان السكان العرب منيوا بـ ) %58(من جهة اخرى، ال تعترف غالبية من اليهود 

 من الذين %38وفي الجانب العربي، ال يعترف  . النزوح من ديارهمان االف الفلسطينيين ارغموا على
  .2006 كانوا من هذا الراي في %28شملهم االستطالع بحقيقة المحرقة مقابل 

ينبغي ان يتمتع اليهود والعرب بالحقوق نفسها ' من العرب يعتبرون انه %64 من اليهود و%77اال ان 
  .'يلوالواجبات نفسها حيال الدولة في إسرائ

ان الراديكالية تظهر 'واعلن عالم االجتماع سامي سموحا المسؤول عن هذه الدراسة لوكالة فرانس برس 
 سنة 63خصوصا داخل االقلية العربية التي تعبر عن غضبها ازاء التمييز الذي ما زالت تعاني منه بعد 

 من 710اشدين اليهود و من الر700وشمل االستطالع عينة تمثيلية من  .'على اقامة دولة إسرائيل
  . بالمئة تقريبا4العرب مع هامش خطأ من 

  23/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   لجنوده المستجلبين من الخارجاًي مالاًم يقدم دعاإلسرائيليالجيش  .26
لدعم منتسبيه من " مساعدات مالية"ذكرت مصادر عبرية أن الجيش اإلسرائيلي يعتزم تقديم : الناصرة

  .، الراغبين في الزواج"المهاجرين"ن الخارج، أو ما يعرف بـ المستجلبين م
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وبحسب مصادر إعالمية عبرية؛ أصدرت مديرية الموارد البشرية التابعة للجيش اإلسرائيلي قراراً 
يقضي بتقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج من المنتسبين إلى صفوف الجيش، ممن هم في نطاق 

فيد من هذا القرار الجنود الذين جرى استجالبهم بشكل منفرد من الخارج، الخدمة، حيث يتوقع أن ي
وأوضحت المصادر أن عدد الجنود اإلسرائيليين العازبين، والذين  .بواسطة ما يعرف بحركة الهجرة

  .يعيشون داخل الدولة العبرية دون والديهم، يتجاوز األلفي جندي
   22/5/2011قدس برس، 

   
   وحدة استيطانية براس العامود50نية تحتفل األربعاء بتدشين جمعية استيطا: القدس .27

 اليهودية االستيطانية المتطرفة، "عطيرت كوهانيم" أعلنت جمعية : وفا، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 
 وحدة استيطانية في 50 لتنظيم احتفال ضخم لمناسبة افتتاح وتدشين أن األربعاء المقبل سيكون موعداً

وأوضحت الجمعية بأنه سيحضر حفل التدشين  .امود ببلدة سلوان جنوب األقصى المباركحي رأس الع
 "معاليه دفيد"ويحمل المشروع اسم  .عدد من الوزراء بحكومة االحتالل وعدد من أعضاء الكنيست

  . الجنسية اهرون موسكوفيتشاألميركيوجرى تمويله بالكامل من المليونير اليهودي 
  23/5/2011 اهللا، الحياة الجديدة، رام

  
  تجميد الجزئي لالستيطانال بناء ألفي وحدة استيطانية منذ انتهاء فترة ":اآلنالسالم " .28

 باراك على إيهود اإلسرائيلي وافق وزير الجيش : وكاالت، الحياة الجديدة-  محافظات ،القدس المحتلة
 حركة السالم اآلن علنتأمشاريع بناء في مستوطنتين يهوديتين في الضفة الغربية المحتلة، كما 

 جنوب القدس، وبناء "بيتار عيليت" مسكنا في مستوطنة 294وتشمل موافقة باراك . أمس اإلسرائيلية
  .أيضاً الكائنة في جنوب القدس أفراتمركز تجاري ودار للمسنين في مستوطنة 

ي لالستيطان لمدة الجزئ(في ختام التجميد " مكتب باراك انه أعلنوردا على سؤال لوكالة فرانس برس، 
 "، منحت بعض تصاريح البناء لتلبية الحاجات في التجمعات)2010سبتمبر / أيلول، في أشهرعشرة 

  .االستيطانية في الضفة الغربية
 الفائت، باشر سبتمبر/  السالم اآلن انه منذ انتهاء فترة تجميد بناء المستوطنات في أيلولوأوضحت

كذلك، وافقت الحكومة على .  موقعا في الضفة الغربية75نية في المستوطنون بناء ألفي وحدة استيطا
  . مستوطنة خالل الفترة نفسها وفق المصدر نفسه13 في إضافية وحدة سكنية 800بناء 

  23/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  يةقدسمتراث الال مقر لجنة غلقي االحتالل .29
لجنة "رطة االحتالل اإلسرائيلي أمس مقر اقتحمت قوات ش: الرحيم حسين، عالء المشهراوي عبد

القدس، وأغلقته بأمر من مفتشها العام للمرة الثانية على  شرقيبالمقدسية في حي وادي الجوز " التراث
وقالت متحدثة باسم الشرطة .  أشهر، بدعوى أن اللجنة تابعة لحركة حماس6التوالي بعد إغالقه قبل 

طة أقفلت مجدداً مكاتب لجنة التراث، التي تديرها حماس، في إن الشر"اإلسرائيلية في تصريح صحفي 
حي وادي الجوز حتى إشعار آخر بعدما ُأعيد فتحها يوم الجمعة الماضي من دون إذن على الرغم من 

  ".أمر سابق بإقفالها
  23/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   تسجن الدروز لرفضهم الخدمة العسكرية"سرائيلإ: "48فلسطينيو  .30
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أصدرت لجنة المبادرة العربية الدرزية وحركة ميثاق األحرار العرب :  برهوم جرايسي-رة الناص
 في  حالياً درزياً عربياً شابا46ً يؤكد وجود  أمس األحد، بيانا48ًالدروز الناشطتان بين فلسطينيي 

  .السجون العسكرية اإلسرائيلية لرفضهم الخدمة العسكرية اإللزامية في جيش االحتالل
ء بيان الحركتين الناشطتين لمناهضة الخدمة العسكرية الجائرة المفروضة على الشبان الدروز، في وجا

أعقاب معطيات كاذبة أصدرها جيش االحتالل زعمت أن نسبة التجنيد بين الشبان العرب الدروز بلغت 
وتؤكد  .، من بين الذين تسري عليهم الخدمة من الشبان الذكور%81في اآلونة األخيرة أكثر من 

 الحركتان أن هذه المعطيات التي يصدرها جيش االحتالل الختالق صورة مشوهة للحقيقة، تتناقض كلياً
مع معطيات علمية نشرها مؤتمر هرتسليا االستراتيجي في الخريف الماضي، والتي أكدت أن نسبة 

ملية دراسة أخرى ودعمت هذه المعطيات الع%. 48التجنيد الفعلية بين الشبان الدروز هي في حدود 
  .صدرت بعد أشهر قليلة من المؤتمر عن جامعة حيفا وبالمسؤولية األكاديمية للبروفيسور ماجد الحاج

  23/5/2011الغد، عمان، 
  

   يتحدثون عن تعذيبهم والتنكيل بهمأسرى فلسطينيون أطفال .31
 تعرضوا بأنهمحتالل  في سجون االاألسرى الفلسطينيين األطفال عدد من أكد:  وليد عوض- رام اهللا 

 أدلىوجاء ذلك في شهادات مشفوعة بالقسم  .اإلسرائيليينللتعذيب والتنكيل بهم على يد الجنود والمحققين 
ونوه  .األحد أصدره تلك الشهادات في تقرير أورد الفلسطيني الذي األسير لنادي األسرى األطفالبها 

 محامية الوزارة هبة مصالحة تلقت هذه الشهادات من قبل األسرى األشبال خالل زياراتها أنالتقرير إلى 
  ."ريمونيم'" و"مجدو"لهم في سجني 

  23/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اإلضراب عن الطعام في حال تأخير اإلفراج عنهمبالمعتقلون في الضفة يهددون  .32
ون في سجون الضفة الغربية المحتلة بالشروع في خطوات هدد المعتقلون السياسي:  صالح النعامي-  غزة

وطالب . احتجاجية قد تصل إلى إعالن اإلضراب عن الطعام والشراب في حال تأخير اإلفراج عنهم
أن يتدخل ويصدر قراره العاجل باإلفراج عنهم "بـ عباس في بيان صادر عنهممحمود المعتقلون الرئيس 

  ."دعاءاتوإنهاء االعتقال السياسي واالست
  23/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   ألف غزي من جواز السفر30حكومة رام اهللا تواصل حرمان : سليم شراب .33

بغزة، حكومة سالم فياض في رام " حملة الممنوعين من جوازات السفر" اتهم سليم شراب، رئيس :غزة
  .لطة إلى غزةاهللا بأنها ال تريد المصالحة، وترهن منحهم جوازات السفر بعودة الس

وكان العشرات ممن ترفض السلطة الفلسطينية في رام اهللا منحهم جوازات سفر فلسطينية اعتصموا أمس 
  .السبت في مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء هذه المشكلة، ال سيما للمرضى وكبار السن والطالب

مة رام اهللا يصل إلى إن عدد الممنوعين من جواز السفر من قبل حكو: "اب لوكالة قدس برسوقال شر
إن كل شخص له : "وأضاف". ثالثين ألف فلسطيني، بينهم طالب ومرضى وكبار سن ومواطنين عادين

عالقة بحركة حماس من أي نوع من القرابة أو الصداقة أو المعرفة ترفض حكومة رام اهللا منحه جواز 
  .، كما قال"سفر أو تجديده

  22/5/2011قدس برس، 
  

   مليون شجرة في الضفة والقدس إلعالة عشرة آالف أسرة فقيرةعتزر" قطر الخيرية" .34
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 تطلق جمعية قطر الخيرية خالل األيام القليلة المقبلة، مشروعاً زراعياً ضخماً لتعزيز األمن :رام اهللا
وأوضحت الجمعية، أن  .الغذائي المستدام للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة

، يتضمن مخططاً لزراعة مليون شجرة واستصالح عشرين ألف "غراس"ي أطلق عليه اسم المشروع الذ
ما يزيد عن (دونم زراعي في أراضي الضفة والقدس بكلفة تتجاوز خمسة وأربعين مليون ريال قطري 

  .، لغايات تحسين مستوى الدخل العام لحوالي عشرة آالف أسرة فلسطينية فقيرة)اثني عشر مليون دوالر
  22/5/2011 برس، قدس

  
   المقبليونيو/ مطلع حزيران" أوليفا" يستعدون إلطالق قارب األجانب المتضامنون: غزة .35

، أمس، انتهاء "منظمة السالم المدنية "-  فريق خدمة وسالمة المدنيين في غزة"أعلن  :كتب فايز أبو عون
تدخل السريع، واستعداده إلطالق التدريبات التقنية على نجاعة األجهزة السلكية والالسلكية، وآليات ال

  . المقبليونيو/  لحقوق الصيادين مطلع حزيران"إسرائيل"بهدف مراقبة انتهاكات " أوليفا"قارب الصيد 
وأوضح الفريق الذي يضم مجموعة من المتضامنين األجانب من دول مختلفة كأسبانيا وأميركا وإيطاليا 

وشملت عملية التواصل واالتصال، والتدخل السريع، وبلجيكا، أن التدريبات استمرت قرابة الشهر، 
  .والتقاط الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية، وجمع المعلومات وتوثيقها لنشرها عبر وسائل اإلعالم

يذكر أن ناشط حقوق اإلنسان اإليطالي فيتوريو أريغوني الذي قتل مؤخراً في غزة ساهم وساعد في 
  .ار اسم القاربإنجاح هذا المشروع وشارك في اختي

  23/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

  تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية واألمن والسالمة للصيادينل مشروع عن اإلعالن: غزة .36
أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي، أمس، أنه نفذ مشروع تحسين الظروف المعيشية  :كتب فايز أبو عون

" اع غزة الممول من الوكالة األسبانية للتعاون الدوليواالقتصادية واألمن والسالمة للصيادين بقط
AECID " من خالل مؤسسة"APY" وذكر مدير  .بالتنسيق مع دائرة الثروة السمكية بوزارة الزراعة

 أسرة 1040، مبينا أنه سيخدم  شهرا12ًالمشروع فالح البسيوني في تصريح صحافي أن مدة المشروع 
 شبكة صيد 300 فرصة عمل للصيادين عالوة على توزيع 180من الصيادين بقطاع غزة وسيوفر 

 عن توزيع  من الذين فقدوا قواربهم، فضالً صيادا15ً على  جديداً قاربا15ً قارب وتوزيع 100وصيانة 
  . آخرين صيادا250ًمواد صيد مختلفة على 

  23/5/2011 رام اهللا، األيام،
  

   مصرمقتل فلسطيني جراء انهيار نفق على الحدود مع: غزة .37
، مصرعه خالل عمله في األنفاق على 23/5 لقي عامل فلسطيني، صباح اليوم االثنين :)فلسطين(رفح 

  . الفلسطينية، وأصيب آخر بجرح خطيرة، وذلك جراء انهيار أحد األنفاق-الحدود المصرية 
  23/5/2011قدس برس، 

  
  لعمل دعوى قضائية ضد األونروا بعد فصله من ايقيمم فلسطيني علُّم: غزة .38

 أقام معلم فلسطيني في قطاع غزة، دعوى قضائية ضد وكالة األونروا، على خلفية قرارها فصله :غزة
من العمل في إحدى المدارس التابعة لها، بعد اتهامه بممارسة نشاطات سياسية خارج إطار عمل الوكالة 

د إلى تلقيه دعوة لحضور مؤتمر مازن الشيخ، أن أحداث واقعة إيقافه عن العمل تعوالمعلم وأفاد  .األممية
، حيث فوجئ وقتها "اتحاد المعلمين الفلسطينيين"شبابي يعقد في السويد كونه ناشط وعضو نقابي في 
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برفض السلطات البلجيكية واأللمانية دخوله أوروبا كونه ممثل عن حركة حماس حسب تصنيفها، في 
وأضاف أن األونروا اتهمته  .سية أو حزبيةحين نفى الشيخ نفياً قاطعاً أن يكون له أي نشاطات سيا

بممارسة أعمال سياسية خارج نطاق عملها، بناًء على ما سبق، وخيرته بين االستقالة أو الفصل دون أن 
له أبعاد سياسية اتخذتها إدارة الوكالة نتيجة "فيما رأى أن قرار فصله  ".نظافة سجله الوظيفي"تكترث لـ 

  .، حسب تقديره"يليةاإلمالءات الغربية واإلسرائ
  22/5/2011قدس برس، 

  
   فرع بريطانيا يعقد مؤتمره وينتخب هيئة إدارية جديدة- فلسطيناإلتحاد العام لطلبة  .39

 مؤتمره الذي تم 21/5/2011 فرع بريطانيا السبت الموافق - عقد االتحاد العام لطلبة فلسطين : لندن
 منهم سبعة أعضاء انتخب عضواً 50حضر المؤتمرو .جديدة للفرع" أعضاء هيئة إدارية"انتخاب خالله 

للهيئة اإلدارية وعضوان آخران لتمثيل الفرع في المؤتمر الوطني العام لالتحاد، والذي سيعقد في الضفة 
 دقة، محمد راضي، أبوفؤاد شعت، باسم :  كل مناإلداريةوفاز بعضوية الهيئة  .الغربية العام الحالي

أما العضوان اللذان سيمثالن ، مد المدهون واألخت عواطف الجديليعمران مريش، فارس الجمل، حا
  .الفرع في المؤتمر الوطني العام في الوطن فهما نواف التميمي ورائد البلبيسي

  23/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في جامعة بيروت العربيةطالبصرخة ... "فلسطينهنا " .40
ى باب الخيمة الفلسطينية بانتظار قدوم رئيس احتشد الطالب والمدعوون عل:  عمر وهبي–بيروت 

 "international day"جامعة بيروت العربية ومندوبي سفارات بعض الدول ليفتتحوا باب الخيمة في الـ
في تلك األثناء علت أغاني الفرقة الفلسطينية المشاركة . الذي أقيم يوم الخميس في ساحة كلية التجارة

  .وغنت األناشيد التراثية
  23/5/2011اة، لندن، الحي

  
   القضية الفلسطينية وعدم إيجاد حل عادل سيفجر األوضاع في المنطقةتجاهل: ملك األردن .41

األميركية، أجرتها ) أيه بي سي(اهللا الثاني في مقابلة مع قناة  عبدملك األردن حذر : )بترا( - نعما
ة، وعدم إيجاد حل عادل ودائم لها، كريستيان أمانبور، وبثت يوم األحد، من أن تجاهل القضية الفلسطيني

 ".كل عامين أو عامين ونصف، أما انتفاضة أو حرب أو صراع"سيفجر األوضاع في المنطقة التي تشهد 
  : المقابلةبعض ما جاء فيوفيما يلي 

هل يشكل نتنياهو عائقا . في كتابك، لم تتردد عن انتقاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: سؤال
خالل مباحثاتي المعمقة معه، ومن خالل حديثه معي، كنت أرى تصوره للسالم مع : ام السالم؟ جوابأم

ولكن لألسف، فإن . الفلسطينيين، والسالم مع العرب وغالبا ما غادرت هذه اللقاءات وأنا في غاية التفاؤل
ولدي شعور بأننا . كثيراما رأيناه على األرض من مجريات خالل السنتين الماضيتين ال يجعلني متفائال 

وكما تعلمين، ففي كل مرة قبلنا بالوضع . 2011سنستمر في العيش في ظل الوضع الراهن للعام الحالي 
  .وهذا أمر يقلقني كثيرا. الراهن دون تغيير، استمر ذلك إلى حين نشوب حرب أخرى

ات العشر الماضية، حسنا، إذا نظرت إلى السنو: هل تشعر بأن حربا أخرى قد تنشب؟ جواب: سؤال
 عاما 12وبالنظر إلى الـ. فخالل كل عامين أو عامين ونصف، هناك أما انتفاضة أو حرب أو صراع

  .الماضية، فإن خبرتي تظهر لي بأننا إذا تجاهلنا القضية الفلسطينية، فإن شيئا ما سينفجر
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. والتي يعتبرونها إرهابيةتقول إسرائيل بأنها ال تستطيع عقد مباحثات سالم مع جماعة كحماس، : سؤال
وقبل ذلك، كان الكل يقول أنه ال يمكننا المضي في محادثات . كا أيضا تعتبر حماس منظمة إرهابيةيوأمر

  سالم ألن الفلسطينيين منقسمون، كيف يمكن تجاوز ذلك؟
وعلى مدار فكما تعلمين . أتمنى أن يقوم اإلسرائيليون باعتماد مقولة واحدة وااللتزام بها فعليا:  جواب

السنتين الماضيتين، كان اإلسرائيليون يقولون أن عباس ليس شريكا للسالم ألنه ال يمثل الشعب 
لقد أنجز عباس اآلن المصالحة مع حماس، وهو . الفلسطيني، لذلك، فهم ليسوا مستعدين للمضي قدما

. ع التعامل معه بسبب حماسبالتالي يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن الحجة اإلسرائيلية اآلن أننا ال نستطي
لقد أوضح عباس أن حماس لن تكون جزءا من الحكومة، ولن يكون لها أي دور في األجهزة األمنية في 
الضفة الغربية، وهذا األمر مهم بالنسبة للواليات المتحدة، ولألردن، ألننا عملنا سويا لتدريب قوات األمن 

وإذا ما تم . ل إيجاد األعذار لعدم القيام بما هو صحيحكما تعلمين، كريستيان، من السه. الفلسطينية
وفي نهاية المطاف، فإن العرب واإلسرائيليين . االستمرار بالعمل بهذه الطريقة، فإننا لن نحل المشكلة أبدا

أنت تعرفين منطقتنا، وتعلمين مدى معاناتنا لعقود طويلة بسبب الصراع . هم الذين سيدفعون الثمن
لذا، فنحن بحاجة إلى زعماء يتحلون بالشجاعة ليتخذوا القرارات الصعبة، . سرائيلي اإل- الفلسطيني

  .ويجدون حال للمشكلة بشكل جذري
  23/5/2011الغد، عمان، 

  
   بإقرار حق العودة قبل الحديث عن آليات التنفيذون معنينحن:  األردنوزراءرئيس  .42

مـس  أ في مكتبه برئاسة الوزراء مساء       لقائهخالل   معروف البخيت    . رئيس الوزراء د   أكد : بترا –عمان  
قرار حـق العـودة لالجئـين الفلـسطينيين         إهمية التركيز على    أالرئيس الفلسطيني محمود عباس      حداأل

ردن معني باالتفاق   لى ان األ  إ لى جانب القدس مشيراً   إردن  ولويات التي يهتم بها األ    برز األ أحد  أباعتباره  
  .ليات التنفيذ آ الحديث عن قراره قبلإ حق العودة وأعلى مبد

23/5/2011، الرأي، عمان  
  

  حذر من خطر التطبيع على المستوى األكاديميت مقاومة التطبيع لجنة: األردن .43
 دعت لجنة مقاومة التطبيع النقابية النقابات المهنية إلى وقف أي تعاون أو تنسيق مـع الجامعـة                  :عمان

ماعية تنظمها الجامعة، لقيامها بأنشطة تطبيعية مع الكيـان         الهاشمية، ومقاطعة أية نشاطات علمية أو اجت      
وأكد  .الصهيوني، كان آخرها مشروع لتحلية المياه يقام بشكل مشترك مع جامعة بن غوريون اإلسرائيلية             

التطبيع على المستوى األكاديمي الجامعي يعد من أخطر أنـواع          "رئيس اللجنة المهندس بادي الرفايعة أن       
 يعتبره الكيان الصهيوني مدخالً لغزو عقول وأفكار الطالب الجامعيين، الذين سـيقودون             التطبيع، والذي 

  ".المجتمع مستقبالً بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل
23/5/2011، الغد، عمان  

  
   أوباما حول الصراع العربي اإلسرائيلي يخيب اآلمالخطاب: السنيورة .44

نيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، ان خطاب         ال» المستقبل«اعتبر رئيس كتلة    : بيروت
 -كان فيه شيء من الخيبة في مـا يتعلـق بالـصراع العربـي             «الرئيس األميركي باراك أوباما األخير      

الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل أخيراً بحق الفلسطينيين عند الحدود الجنوبيـة           «وجدد إدانته    .»اإلسرائيلي
ضرورة التحسب دائماً لعدوانيـة إسـرائيل       «، مشدداً على    »ون الراس خالل إحياء ذكرى النكبة     في مار 

، الذي ال تحترمه إسرائيل وتمارس عكسه وتنتهك سيادة         1701وعلى أهمية االستمرار في احترام القرار       
  .»لبنان في شكل يومي
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23/5/2011، الحياة، لندن  
 

  "سرائيلإ"ـأميركا لعن انقياد  في خطابه  عبرأوباما: بري .45
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الرد اإلسرائيلي على ما تضمنه خطاب الرئيس األميركي بـاراك                
اوباما، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ليس صفعة لجهود الرئيس أوباما، بل هو تعبير حقيقي عن انقياد                 

ا الجامحة بتقويض أسس السالم واالسـتقرار لـيس         اإلدارة األميركية بكليتها للمشيئة اإلسرائيلية ورغبته     
  .على أرض فلسطين التاريخية فحسب، بل على مساحة الشرق األوسط

بعد خطاب أوباما للـشرق األوسـط ورد نتنيـاهو          : وقال بري في دردشة مع اإلعالميين في المصيلح       
ى الـشرق األوسـط بعيـون       بتصعيد استيطانه، ترسخ اقتناعنا بأن الواليات المتحدة على الدوام تنظر إل          

  .إسرائيلية ليس إالّ
23/5/2011 ،السفير، بيروت  

  
   في مسيرة العودة يكرم جرحى مارون الراس" اللبناني الفلسطينيالشبابياللقاء " .46

، لقاء في قاعة الشعب في مخيم شاتيال لمناسبة ذكـرى تحريـر             "الفلسطيني-اللقاء الشبابي اللبناني  "أقام  
 أيار، وكرم خالله عدداً من جرحى مسيرة العودة في مـارون الـراس، الـذين                25الجنوب اللبناني في    

كما كرم اللقاء جريدتي اللواء والسفير لـدورهما فـي دعـم القـضية              .. سقطوا في ذكرى نكبة فلسطين    
  .الفلسطينية والمقاومة

23/5/2011 ،السفير، بيروت  
  

  شعب الفلسطيني تطالب بالتدخل الجاد لدعم حقوق الالعربيةالدول جامعة  .47
طالبت الجامعة العربية األحد مجددا المجتمع الدولي بإعالء كلمته وبالتدخل الجاد لدعم            :  د ب أ   -القاهرة  

وذكر بيان، وزعه القطاع الفلسطيني واألراضي العربية المحتلـة فـي            .حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة   
ذكرى الثالثة والستون للنكبـة فـي األراضـي         الجامعة، إن التطورات الراهنة في المنطقة وما شهدته ال        

الفلسطينية والعربية المحتلة من مسيرات العودة إلى الوطن وما ستفرضه من تغيرات على األرض تؤكد               
على فشل إسرائيل وسياستها ومخططاتها في فرض األمر الواقع ومحاوالت طمس الحقوق الفلـسطينية               

  .تلة وأن احتاللها لهذه األراضي هو إلى زوال مهما طال أمدهوالعربية الثابتة في األراضي العربية المح
واحتالل إسرائيل األراضي العربية أوقع منطقة الشرق األوسط في دوامة من الحروب            ' العدوان'وأكد أن   

وأدان البيان إصرار إسرائيل على االستيطان في الضفة الغربية والجوالن السوري            .والصراعات الدامية 
هب األراضي للتوسع وفرض الحصار القاسي على قطاع غزة بعد عـدوانها اإلجرامـي    ومواصلته في ن  

الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة على األراضـي       'وشدد على أن     .على هذا القطاع الصامد   
هناك العربية منذ االحتالل وحتى اليوم تكشف النوايا الحقيقية لعدم رغبة إسرائيل في تحقيق السالم، وأن                

إصرارا إسرائيليا على مواصلة االحتالل والعدوان وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني فـي إقامـة دولتـه                
  .'المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي

بيـق  جامعة كافة األطراف الدولية المعنية بالعودة إلى تطبيق مبادئ العدالة والكـف عـن تط              الوطالبت  
سياسة الكيل بمكيالين في ازدواجية للمعايير تصب جميعها في التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القـانون،                
وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة بإنهاء االحتالل لألراضي العربيـة المحتلـة               

  . تقلة وعاصمتها القدس الشرقيةوممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المس
  23/5/2011القدس العربي، لندن، 
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  اجتماع للجنة مبادرة السالم العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية: العربيةالدول  جامعة .48
أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ للجنـة           : السيد السعدني ،  مراد فتحي  - القاهرة

  سالم العربية في الدوحة يوم السبت القادم على مستوى وزراء الخارجية العرب األعضاء             متابعة مبادرة ال  
  

في اللجنة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيـة                  
  .ورئيس اللجنة

  23/5/20411الشرق، الدوحة، 
  

   مصرإلىمال الصهاينة جمال مبارك كان بوابة لرجال أع: ذا ماركرجريدة  .49
 حول هواجس رجال األعمال الـصهاينة عقـب         الصهيونية تقريراً " ذا ماركر "نشرت صحيفة   : الناصرة

الثورة المصرية، سيما في ظل العالقات االقتصادية الوطيدة التي كانت تربط أركان النظام السابق برجال               
مال مبارك كان بالنسبة لهم بمثابـة األب        ج"وقال رجال أعمال صهاينة للصحيفة إن        .األعمال الصهاينة 

نـشعر بأننـا    : "وأضاف هؤالء  ،"حيث كان عراب دخولهم لألسواق المصرية وتسهيل صفقاتهم التجارية        
يتامى وبال أب بعد دخول جمال مبارك السجن؛ فبدونه كـان مـن الـصعب علينـا تحريـك األمـور                     

عالقاتنا ودعمنا لنظام جمال ووالده، من خـالل        نحن ندفع اآلن الثمن؛ ثمن      : "وأردف هؤالء  ".والصفقات
  ".موجات العداء والكراهية التي يبديها الشعب المصري الثائر ضدنا

ول التجاري بين القاهرة والكيان الصهيوني بوزارة الخارجية الـصهيونية، إن           ؤوقال اليران ملول، المس   
الجانبين المصري والصهيوني فـي ظـل       حالة من الجمود في العالقات االقتصادية تسود هذه األيام بين           

المالحقات القضائية لوزراء النظام السابق، وأضاف أن الصهاينة العاملين بمصر يشعرون بقسوة الحيـاة              
  .هناك

 شركة صهيونية على األقل تبيع      100إلى أن   " تل أبيب "وأشار يتحساق جال المحاضر بجامعة تل الربي        
بر شركات أجنبية كنوع من التمويه على صفقاتها حيث تخلـو           بضائع للدول العربية ومن بينها مصر ع      

  ).صنع في إسرائيل(بضائعها من عبارة 
إنها تسبب الـذعر فـي الكيـان        : "ونقلت الصحيفة التخوفات البالغة على اتفاقية الغاز مع مصر وقالت         

، مشيرة إلى أن     مليار شيكل  1.7الصهيوني وفي األوساط االقتصادية؛ ألنها توفر على الكيان الصهيوني          
  ".جمال مبارك كان أحد مسهلي هذه االتفاقية ومتورطًا في قضايا فساد وتربح متعلقة بها

  23/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"األسد اقترح على واشنطن استعداده الستئناف مفاوضات مع ": أحرونوتيديعوت " .50
نوت اإلسرائيلية، أمس، نقال عن مصادر أميركيـة        نشرت صحيفة يديعوت أحرو   : نظير مجلي : تل أبيب 

قولها إن الرئيس السوري، بشار األسد، بعث خالل األسابيع الماضية برسائل إلى اإلدارة األميركية أبدى               
وقالت الصحيفة اإلسرائيلية إن الـرئيس األسـد قـال           .فيها استعداده الستئناف المفاوضات مع إسرائيل     

 من المواضيع المختلف عليها بين سوريا وإسرائيل تم االتفاق حولهـا،            %98لألميركيين في رسالته، إن     
وحسب المصادر األميركية، فإن األسد سـيقترح اسـتئناف         . في مراحل المفاوضات المختلفة بين البلدين     

وأشارت المصادر إلى أن الرسالة أثارت نقاشا       . المحادثات مع إسرائيل بعد أن تهدأ األوضاع في سوريا        
مسؤولين في واشنطن حول مدى صدق النوايا في رسائل األسد، ولكنها أثرت على قطاعات واسعة               بين ال 

  .منهم، ولذلك قررت اإلدارة األميركية تليين الموقف تجاه االحتجاجات المتواصلة في سوريا
  23/5/2011 الشرق األوسط، لندن، 
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  يات على اآلثار الفلسطينية لشؤون اآلثار في مصر والزهار بحثا مواجهة التعدالدولةوزير  .51
بحث وزير الدولة لشؤون اآلثار في مصر الدكتور زاهي حواس، ووزيـر            :   أغاريد مصطفى   -القاهرة  

الجهود التي تبذلها قطاعات اآلثار المصرية في مساندة األشقاء         .. خارجية فلسطين األسبق محمود الزهار    
ات اإلسالمية والمسيحية فـي القـدس والمـدن         الفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة التعديات على المقدس      

  .الفلسطينية المحتلة، من خالل الندوات والمؤتمرات التي تقيمها قطاعات اآلثار المصرية
 قطعتين يعتقد أنهما أثريتان، عثر عليهما مع مواطنين فلـسطينيين           ، خالل اللقاء  ،وسلَّم الزهار إلى حواس   

 أحضر القطعتين لوزارة الدولة لشؤون اآلثـار لفحـصهما          وأوضح أنه  .في شهر يناير الماضي بالقطاع    
والتأكد من أثريتهما، حيث عثر عليهما مع اثنين من الفلسطينيين بقطاع غزة، وتمت إحالة األمـر إلـى                  

  .القضاء الفلسطيني لمحاكمتهما بتهمة اإلتجار غير المشروع في اآلثار واإلضرار بالعالقات مع مصر
  22/5/2011الراي، الكويت، 

  
  بأحداث السفارة اإلسرائيلية في القاهرة"  متهما52ً"الحبس مع وقف التنفيذ لـ: مصر .52

 متهًما في   52قضت المحكمة العسكرية في مصر مساء أول من أمس، بحبس            : علي المصري  -القاهرة  
  .أحداث السفارة اإلسرائيلية، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ

  ."ال يمكن عقاب مصري، يواجه العدو اإلسرائيلي": اعلنترفضت عدة مؤسسات حقوقية هذا الحكم، وو
وكان مئات المتظاهرين تجمهروا األسبوع الماضي أمام مبنى السفارة محاولين اقتحامها، مـا أدى إلـى                

  .حدوث أعمال عنف وشغب أسفرت عن إصابة وتوقيف عدد كبير منهم وإحداث أضرار وتلفيات
  23/5/2011الراي، الكويت، 

  
  عالقة حماس بدمشق ستتأثر بفعل االحتجاجات في سوريا: ائيليتقرير إسر .53

عن بعض المصادر األمريكية تحدثت عن تـسريبات        ) 137(نشر موقع  الجمل االستخباري تقريره رقم        
 حماس، سوف تتـأثر بفعـل       -تتعلق بمحتوى تقرير مخابراتي إسرائيلي تطرق إلى أن عالقات دمشق           

ية السورية األخيرة، هذا، وأشارت التسريبات إلى أن حركة حماس قد           تداعيات حركة االحتجاجات السياس   
إلى البحث عن البدائل الممكنة في      " استباقي"حدوث هذا التوتر بما جعلها تسعى بشكل        " احتماالت"أدركت  

  .حالة تعرض الحركة للطرد من سوريا
عيات الحدث السوري، بمـا     وأشارت التسريبات إلى احتماالت وجود خالفات داخل حماس بفعل تأثير تدا          

  :ظهر واضحاً من خالل تصريحات بعض قادة الحركة التي بدت وهي تنطوي على قدر من التضارب
، "المزيد من الرفاهيـة والديموقراطيـة     "صرح زعيم الحركة خالد مشعل، قائالً بأن سوريا تحتاج إلى           • 

صرح زعيم الحركة    فيما   .م التركية وذلك بحسب ما نقلته صحيفة سيلوبريكر نقالً عن صحيفة زمان اليو          
صالح البردويل قائالً بأن حركة حماس سوف لن تأخذ أي جانب في حركة االحتجاجات السورية، وذلك                

  .نفس الصحيفةبحسب ما أوردته 
هذا، وتجدر اإلشارة إلى عدم ظهور أي تصريحات رسمية سورية تؤكد أو تنفي حدوث مثل هذا التوتر،                 

عض التسريبات، بأن توقيع حماس على صفقة المصالحة مع حركة فتح يمثل فـي              وإضافة لذلك، تقول ب   
حد ذاته خطوة في اتجاه قيام حركة حماس باللجوء إلى البدائل المتاحة، المتوافرة لها حالياً في أطـراف                  

  . الدوحة- الرياض -مثلث القاهرة 
  22/5/2011الجمل بما حمل، قسم الدراسات والترجمة، 

  
   مساهمتها المالية في دعم ميزانية السلطة الفلسطينيةتسددالجزائر  .54
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قال مصدر إعالمي جزائري رسمي إن الجزائر سددت مساهمتها المالية فـي صـندوق دعـم                : الجزائر
  .  مليون دوالر26.4ميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ يقدر بـ 

عربيـة سـمير سـيف اليـزل فـي          وأعرب األمين العام المساعد للشؤون المالية واالدارية بالجامعة ال        
تصريحات نقلتها مصادر إعالمية جزائرية رسمية، بمناسبة تسليم الجزائر الجامعة العربيـة مـساهمتها              
المالية، عن أمل الجزائر في أن تقوم باقي الدول العربية بسداد مساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية،                

  . جهود المصالحة الفلسطينيةإلفشالصة على إسرائيل لمساعدتها في دفع رواتب موظفيها وتفويت الفر
  22/5/2011قدس برس، 

  
  1967 االنسحاب إلى حدود "إسرائيل"ـ يرحب بدعوة أوباما لالبريطاني الخارجيةوزير  .55

رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ األحد بدعوة الرئيس االمريكـي بـاراك   : لندن ـ يو بي آي 
  . لتحقيق السالم مع الفلسطينيين1967نسحاب إلى حدود عام أوباما إلسرائيل باال

متناسقة على نحـو    'أن السياسة البريطانية واألمريكية في الشرق األوسط        ' سكاي نيوز 'وقال هيغ لشبكة    
وثيق أكثر من أي وقت مضى، وتشديد الرئيس أوباما على أن اتفاق السالم يجب أن يستند إلى حدود عام                   

إن التدخل االمريكي مهم جداً ألن الواليات المتحدة وحدها القادرة علـى            'ورأى   .'ا يحظى بترحيبن  1967
هناك توافق وثيق في سياسـات      'وقال هيغ    .'دفع اسرائيل لتوقيع اتفاق سالم وإعطائها الضمانات الالزمة       

  . 'بريطانيا والواليات المتحدة في الشرق األوسط
  23/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  "2اسطول الحرية " تطالب بحماية دولية لـ الوروبيةاالحملة  .56

أسطول "، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لـ       "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "طالبت  : بروكسل
، المقرر إنطالقه في نهاية الشهر المقبل مؤكدة أن التهديدات اإلسـرائيلية العلنيـة بـالتعرض                "2الحرية  

عد انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدوليةلألسطول عسكرًيا، ي.  
وقالت الحملة في بيان صدر امس، إن إقدام قوات االحتالل بإطالق النار األسبوع الماضي باتجاه سـفينة                
ماليزية كانت تبحر في المياه اإلقليمية الدولية في البحر األبيض المتوسط، يعطي إشارات إلى الطريقـة                

  .االسطولالتي سينتهجها االحتالل مع 
كما أكدت الحملة أن سفن تضامن أوروبية تستعد لإلبحار باتجاه قطاع غزة، المحاصر للـسنة الخامـسة                 
على التوالي، في نهاية حزيران المقبل، حيث سيكون مينائي جنوة اإليطالي ومرسيليا الفرنـسي نقطتـا                

  .انطالق لعدد من السفن االروبية اضافة الى موانئ اخرى يعلن عنها الحقا
إن سفينة أوروبية ستنطلق مع بقية األسطول الذي سيتوجه         ": "الحملة األوروبية "وقال محمد حنون، عضو     

إلى غزة الشهر المقبل، ونحن اآلن نستعد للحصول على التراخيص الالزمة لالنطالق من مينـاء جنـوة                
  ".شمال غرب إيطاليا، مرورا بكل الساحل اإليطالي، متجهين إلى غزة

  23/5/2011، ديدة، رام اهللالحياة الج
  

   فلسطينيا بذكرى النكبة15تطالب بالتحقيق في استشهاد " ووتشرايتس " .57
 القيام بإجراء تحقيقات سـريعة      إلسرائيلياالحتالل ا " هيومن رايتس ووتش  "دعت منظمة   : القدس المحتلة 

ـ           والتي أسـفرت عـن     ،  63وشاملة ومستقلة، في االعتداءات على المسيرات السلمية في ذكرى النكبة ال
  . فلسطينيا وجرح المئات15استشهاد 
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إلى استـشهاد أربعـة عـشر شخـصا خـالل           ) 5-21(وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها السبت        
المظاهرات التي اندلعت في جنوب لبنان ومرتفعات الجوالن والضفة الغربية وقطاع غزة خالل مسيرات              

  ).مايو( أيار 16هر الخامس عشر توفي متأثرا بجروحه يوم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، وأن المتظا
  في نمط مـألوف جـدا قامـت قـوات          "مديرة المنظمة في الشرق األوسط إنه       " سارة ليا ويتسون  "وقالت  

  
االحتالل بالرد بالرصاص الحي على شبان ألقوا الحجارة، مما كانت عواقبه المتوقعة سقوط قتلى، وتبين               

  ".فاف بحياة المحتجيناألدلة أنه جرى االستخ
 22/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

     
   دوالرارليم 184 قد يكلف الزلزالإعمار اليابان بعد  .58

 أعلن وزير االقتصاد الياباني كاورو يوسانو أمس أن الحكومة قد تكون في حاجة إلى : رويترز–طوكيو 
إلعادة اإلعمار عقب الزلزال المدمر ) دوالر مليار 184( تريليوناً 15 تريليونات ين و10إنفاق ما بين 

  . مارس/الذي ضرب شمال شرقي البالد في آذار
  23/5/2011الحياة، لندن، 

  
  ليبلغ ال ليستمع.. ليقتنعجاء ليملي ال  .59

  كلوفيس مقصود
” معـاريف “في هذا الصدد كتبـت صـحيفة        . جاء نتنياهو إلى واشنطن ليبلغ ال ليستمع، ليملي ال ليقتنع           

” الوحيد الذي ينبغي أن يشغل نتنياهو بداية من الليلة الماضية هو منع إعادة انتخاب باراك أوباما               الشيء  “
في هذا الموضوع كان هذا بمثابة رجع صدى لما أعلنه زعيم الحزب الجمهوري في مجلـس الـشيوخ                  

الهدف اآلن هو   ان  “. . تشرين الثاني الماضي    /سيتش ماكدونال إثر نتائج االنتخابات النصفية في نوفمبر       
لنتنياهو أن يخاطب مجلـسي     ) الكونغرس(، وكانت دعوة رئيس مجلس النواب       ”2012إفشال أوباما عام    

” ايبـاك “حاضراً ومستقبالً، كما وفر مـؤتمر       ” إسرائيل“الشيوخ والنواب هذا األسبوع ليعبر عن أهداف        
  .نه أمام الكونغرس األمريكي خلفية تعبوية تمهيدية لما سوف يعل) ”إسرائيل“منظمة الضغط لمصالح (

واضح وليس مجرد تعليق علـى      ” إسرائيلي“ نتنياهو يوم الجمعة الماضي بمثابة رد        -لذا كان لقاء أوباما   
خطاب الرئيس أوباما يوم الخميس الماضي، بل إعالن صريح على إيصال رسالة واضحة بشأن تعريف               

لنفسها ” إسرائيل“لسياسية األمريكية، وأن تعريف     هي متداخلة في الخريطة ا    ” إسرائيل“البيت األبيض بأن    
ال يجوز أن يقاطع أو أن تتم عرقلته، وبالتالي فإن طمأنة الرئيس األمريكي أوباما علـى التزامـه أمـن                    

  .” أمنها“ـوحدها بتعريف ما يعنيه ب” إسرائيل“يجب أن ينطوي على استئثار ” إسرائيل“
فقد رفض بشكل حاسم ما أشار إليـه الـرئيس أوبامـا            . . ليقتنع  جاء نتنياهو ليبلغ ال ليستمع، ليملي ال        

، ضـمن حـدود     )دولة يهودية لليهود ودولة فلسطين للشعب الفلسطيني      ” إسرائيل“(منطلقاً لحل الدولتين    
 مع بعض التعديالت المنطوية على تبادل محدود لألراضي، وكان استياء نتنياهو            1967حزيران ، /يونيو

 نقطة انطالق لمفاوضات مستأنفة يعني تعريفاً كون األراضي الفلسطينية          1967دود  ظاهراً كون اعتبار ح   
جملة وتفـصيالً، باسـتثناء قـوى       ” إسرائيل“ هي أراض محتلة، وهذا ما ترفضه        67حزيران  /بعد يونيو 

توصيفها كسلطة محتلة يتناقض بل يـصطدم       ” إسرائيل“يسارية يتضاءل حضورها ونفوذها، كون رفض       
الستيطاني المستمر بحيث تتصرف وكأن ما تقوم به هو استعادة حـق ملكيتهـا لألراضـي                مع تمددها ا  

  .أو بذرائع أمنية مطاطة ” الحق التاريخي“المحتلة تارة بذريعة 
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تجميد االستيطان وهو وعي أو ال وعي       ” إسرائيل”في هذا المجال كانت مطالبة الرئيس أوباما المتكررة ل        
األكثـر إيالمـاً هـو أن       . مالكة ألراض تحتلها    ” إسرائيل“و غير مقصود بأن     يعتبر إقراراً وإن متلبساً أ    

  .بأنها دولة محتلة ” إسرائيل“السلطة الفلسطينية لم تشترط مسبقاً إقراراً من 
استتبع ذلك أن نتنياهو أعلن أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يختار بين المصالحة مع حماس                 

كرر نتنياهو محاولته اإلمالء، أو إدمانه على اإلمالء بما عبر عنه إثـر أهـم                . ”إسرائيل“أو السالم مع    
إنجاز حققته الحكومة االنتقالية لمصر الثورة، وبرغم ما ظهر من تطابق في لقاء الجمعـة بـين أوبامـا                   

ـ   . ونتنياهو في موقفيهما بهذا الصدد إال أن هذا لم يسهم في تخفيف التباين بينهما                د يقفـز   واسـتطراداً ق
على نتنياهو أن يختار بين السالم مـع        “ماذا سيكون رد أوباما ونتنياهو لو أن محمود عباس قال           : سؤال

مجرد مثل هكذا سؤال يحتمل أن ينطـوي علـى اسـتقامة            . ” دولة فلسطين أو بقاء ليبرمان في حكومته      
روط انساب إلى جوهر السياق     منهج اإلمالء غير المش   ” إسرائيل“معادلة بقيت مفقودة، ما يفسر أن اعتماد        

  .”إسرائيل“الدبلوماسي للواليات المتحدة في تعاملها مع القضية الفلسطينية منذ قيام 
من هذا المنظور كانت استقالة جورج ميتشل كون اإلدارات األمريكية المتعاقبة ارتضت بأن ما تمارسـه                

قصى الحاالت اعتراضـاً لكـن لـيس        هو حق لها، وأن القناعة بتجاوزاتها قد تستوجب في أ         ” إسرائيل“
  .بالمطلق تنديداً أو معارضة، ناهيك عن المساءلة 

أن “جاء نتنياهو ليبلغ ال ليسمع، ليملي ال ليقنع، لذا كيف نفسر توظيف نتنياهو المبالغة في توصيف وهم                  
لى خطـاب   ، في تعليق له ع    ””إسرائيل“إمكانية إقامة دولة فلسطينية ال يمكن أن تأتي على حساب وجود            

هذا مجرد استخفاف بعقول الناس ومحاولة رخيصة لالبتـزاز         . الرئيس األمريكي يوم الخميس الماضي      
فـي محاوالتهـا    ” إسـرائيل “وإمعان في جر الرئيس أوباما إلى مزيد من التطابق المسبق مع سياسـات              

  .المستقبلية إنجاز مشروعها الصهيوني 
يجب أن يتم داخل الدولـة      “ياهو في ما يتعلق بحل قضية الالجئين        وإمعاناً في ترسيخ هذا التوجه يقول نتن      

الـسؤال  . ”” إسـرائيل “الفلسطينية ومن دون حل قضية الالجئين من خالل توطينهم خارج حدود دولـة              
البديهي لماذا استثناء الالجئين الفلسطينيين وحدهم من حق العودة الممنوح كحق لكل الجئ، ولنفترض أن               

يستولد بدوره سؤاالً منطقيـاً ال يـسأله العـرب وحتـى            ” إسرائيل“توطينهم خارج حدود    هذا االستثناء ف  
منذ قيامهـا، وعنـدما     ” إسرائيل“سؤال لم تجب عليه     . . ” إسرائيل“الالجئون أنفسهم وهو أين هي حدود       

د  هي تلك الحدود كانت شراسة الر      67حزيران ، /حاول الرئيس أوباما مقاربة الموضوع بأن حدود يونيو       
  .في تفاقم الجزم بالرفض 

كدولة للشعب اليهـودي وأن     ” إسرائيل”جاء نتنياهو ليبلغ ال ليستمع، ليملي ال ليقنع، فطالب االعتراف ب          
على أنهـا الدولـة القوميـة       ” إسرائيل”على الفلسطينيين وليس على الواليات المتحدة فقط أن تعترف ب         

  .” إسرائيل“يشمل نهاية المطالب من للشعب اليهودي، وأن أي اتفاق سالم معهم يجب أن 
 وحـدة اسـتيطانية بالقـدس،       1500على بناء   ” اإلسرائيلية“وتزامن خطاب أوباما مع تصديق الحكومة       

  .وتزامن أيضاً كالعادة مع اللقاء الذي حصل في البيت األبيض يوم الجمعة الماضي 
د للرد العربي بانتظار نبيـل العربـي        حتى متى ننتظر بقاء استباحة فلسطين قائمة؟ لعل اإلعدا        : السؤال

  .وجامعة تستعيد صالبة األداء والموقف 
  23/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
   مالحظات على خطاب واحد8 .60

  ايتان هابر
ال يوجد تقريبا أي جديد في أقوال الرئيس األميركي عن الشرق االوسط فـي              ". ما الذي يجعله يقفز   . "1

كلنا االن هو رد الفعل الفوري، االولي، الحماسي، الفـزع، لمكتـب            مصدر مشا . نهاية االسبوع الماضي  
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وبدال من ضبط النفس، التفكير بعناية، فحص وتحليل كـل          . رئيس الوزراء، بعد دقائق قليلة من الخطاب      
رئـيس  : "كلمة وما يختبئ وراءها، اختاروا في القدس اطالق صرخة كبرى وتوبيخ الرئيس األميركـي             

، التي هي غير    67اسرائيل لن تنسحب من خطوط      ... لة فلسطينية ال يمكنها أن تأتي     دو... الوزراء يتوقع 
  ".قابلة للدفاع

غير أن في هذه الحالة كان      . مفهومة الرغبة في الرد الفوري، لوضع هذا الوقح، باراك اوباما، في مكانه           
كيـف  . لفلـسطينيين كيف نعرف؟ هاكم ا   ". ما الذي يجعله يقفز   : "صحيحا عدم الرد باسلوب يجر السؤال     

وعن ذلك يمكن أن نقـول  . لديهم وقت". سنفكر، سنتشاور مع الدول العربية وبعد ذلك نرد"ردوا رسميا؟   
  ".في الزمن االخير صار اليهود عربا، والعرب صاروا يهودا: "ما يقوله الشارع دون نية االهانة

 األقل، اللقاء في تكساس، للـرئيس       منذ نهاية حرب األيام الستة، ومنذ، على      : كل شيء على الطاولة   . 2
األميركي ليندون جونسون ورئيس الوزراء االسرائيلي ليفي اشكول، يعرف رئيس الوزراء في اسرائيل،             

التحرير /لن يكون اعتراف أميركي باالحتالل    : كل رئيس وزراء، من كل حزب، موقف الواليات المتحدة        
والن، ولن يكون اعتراف أميركي بالقدس كعاصـمة        للمناطق في يهودا، السامرة، قطاع غزة وهضبة الج       

لم يكن جديد في مواقفه،     . اوباما، في خطابه، كرر موقف الواليات المتحدة في كل االزمنة         . دولة اسرائيل 
على أي حال في الليل، في اللحظة التي يـشد فيهـا            . بخالف ان هذه المرة كل شيء وضع على الطاولة        

" لماذا ينبغي لهذا أن يحـصل بالـذات فـي ورديتـي؟           : " نتنياهو نفسه  اللحاف الى رأسه، يسأل بنيامين    
  .الن هذا كان يجب أن يحصل: والجواب بسيط

كما أسلفنا، ال جديد في المواقف األميركية، غير أنه على مدى سنوات جيـل اعتقـد                ": الزمبيشيون. "3
، على اسـم أول     "زمبيشيونال" و   –زعماء دولة اسرائيل بان األميركيين سذج، يغضون النظر، يغمزون          

". عنزة اخرى، ودونـم آخـر  "، سيواصلون )زمبيش(وأبرز المستوطنين من غوش ايمونيم، زئيف حفير       
وبالفعل، مـع أن كـل رؤسـاء        . وكانت الفرضية أن في النهاية أميركا ستتجلد، تتعاون، ولن تقول كلمة          

  .اخس. ك اوباما ليس مثل الجميعالواليات المتحدة ردوا، قالوا، وحذروا ولكن، بحق الجحيم، برا
رئيس الوزراء في اسرائيل، كل رئيس وزراء، يجلس على الكرسي فـي المكتـب فـي                : درس أول . 4

االول هو عن مواضيع الصمت فيها جميل، والثاني هـو عـن            : القدس ويحصل فورا على درسين أولين     
وجد رئـيس وزراء ال يـذهل مـن         ال ي .  عسكريا، سياسيا واقتصاديا   –حجوم الدعم األميركي السرائيل     

وستكون هذه مجرد مبالغة صغيرة القول انه بدون أميركا يمكننا أن نبدأ بالدخول الـى قمـة                 . التفاصيل
  .متسادا، ليس قبل أن نقيم هنا من جديد سبارتا

كان ذات مرة رؤساء وزراء في اسرائيل حظوا بمكالمات هاتفية من رؤساء            . ال يصدق : كانت ازمنة . 5
وبودي أن اقول شيئا مـا عـن دولـة          . أنا أوشك على القاء خطاب بعد غد في لويزيانا        : يين سألوا أميرك

  .اسرائيل، عن حكومتك، عنك؟ يا للشوق
الولئك المقتنعين بانه كان ذات مرة رؤساء وزراء في اسرائيل، مناحيم بيغن مـثال،              : لكل المشتاقين . 6

! نحـن لـسنا فاسـيليكم     : "ا على رئـيس أميركـي      صرخو –ممن وقفوا بحزم عند استقاللهم وغضبوا       
مناحيم بيغن العظيم هو أيضا تراجع وأخلـى كـل          : وها هي حقائق تاريخية النعاش الذاكرة     )". خدمتكم(

والعودة الـى اسـرائيل اذا مـا        " رزم الحقائب "سنتيمتر في سيناء وطابا وبتحات رفيح، بعد أن وعد بـ           
. السكن في ناءوت سيناي بعد اعتزاله منصبه كرئيس للوزراء        أمروه باخالء مستوطنات بل ووعد أيضا ب      

  .حسنا، قال
يخيل أن احدى مشاكلنا العسيرة في االعالم في هذه اللحظة هي أن األميركيين، ربما              : نحن كمشروع . 7

 200اعصار كاترينا كلـف     : باستثناء اليهود، يرون المناطق كمشروع آخر، شيء ما من المال والحركة          
ر؟ حركوا مئات االف االشخاص من مكان الى مكان؟ في الواليات المتحدة النـاس يقتلعـون                مليار دوال 
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 دوالرا على الراتب، إذن ما المشكلة عنـدكم، أيهـا           50وينزحون من شاطئ الى شاطئ من أجل عالوة         
  االسرائيليون؟

ميركـي وفـي    نتنياهو يوشك على القاء خطاب هذا االسبوع في الكونغرس األ         : السكر وليس بالخمر  . 8
  ينبغي للمرء أن يكـون ذا      . التصفيق سيمزق السقوف  . هذان الموقفان مثيران جدا لالنطباع    . مؤتمر ايباك 

  
  

طبيعة قوية على نحو خاص كي ال يسكر منها، ويتذكر ما قاله ذات مرة شمعون بيريس فـي سـياقات                    
  ".مثل العطر، حسن أن تشمه، ال ان تشربه ال سمح اهللا: "اخرى

  أحرونوتيديعوت 
  23/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
  الزحف الشعبي يؤسس لحالة نضالية جديدة .61

  بالل الحسن
. الحالي، هو حدث رمزي   ) أيار( مايو   15يمكن القول إن الحدث الشعبي بالزحف نحو حدود فلسطين في           

ذا االحتمـال   وانطالقا من ه  . ولكن هناك أحداثا رمزية تتحول إلى فعل دائم ومتطور        . وهو بالتأكيد كذلك  
ويمكن التوقع أيضا   . يمكن القول إن هذا الحدث الرمزي سيؤسس ألسلوب جديد في النضال ضد إسرائيل            

  .بأنه حدث سيتكرر، حامال معه جملة من المعاني التي تزعج إسرائيل وتقلقها
كفكرة رومانسية، أقدم عليها شباب فلسطينيون وعرب، خرجـوا مـن لبنـان             » الزحف«لقد بدأت فكرة    

وسوريا واألردن ومصر نحو الحدود، وكان البارز فيها ما حدث عبر لبنان وسوريا؛ شباب في منتصف                
العشرينات، يتحركون بحماس صوفي ملفت للنظر، يندفعون نحو الحدود، حيث يقف الجنود اإلسرائيليون             

  .مدججين بالسالح، ومن دون ظواهر الخوف أو التردد التي ترافق عادة مثل هذه التحركات
في لبنان، وعند نقطة مارون الراس الحدودية، لم يكن الشباب فقط موجودين هناك، إذ تواجد معهم حشد                 

قال شهود عيان إنهن كن يحمسن أبناءهن على التقدم نحو الحدود، وإذ اعتـاد النـاس أن                 . من األمهات 
 كانوا يرافقـون شـباب      يجدوا شباب المخيمات في مقدمة نشاطات كهذه، إال أن أساتذة جامعيين لبنانيين           

الشباب يتقـدمون بكثافـة نحـو سـياج     . وكانت الشجاعة حاضرة في قلب المشهد. المخيمات هذه المرة 
الحدود، ونحو الجنود اإلسرائيليين الجاهزين إلطالق النار، ومن دون أن يـؤثر ذلـك علـى حماسـهم                  

ندها ونراقبها وندرسها، فهـذه     وعبر ذلك عن حالة نفسية جديدة، هي التي يجب أن نتوقف ع           . واندفاعهم
  .النفسية هي أمر جديد مؤهل لتوليد زخم مستقبلي

عند قرية مجدل شمس في الجوالن، تكرر المشهد نفسه، وقال شهود عيان من أهل المنطقة، إنهم استقبلوا                 
الشباب بأحضانهم، وحاولوا وقفهم عن التحرك حتى ال يقتربوا من نقاط يصبحون عندها تحـت مرمـى                 

ود اإلسرائيليين، ولكنهم فوجئوا بالشباب يرفضون ذلك، ويندفعون نحو سـياج الحـدود، ويقتلعونـه               الجن
وفوجئوا بالشباب وهم ال يكترثون بالرصاص الذي بدأ ينهمر عليهم، فواصـلوا التقـدم عبـر                . بأيديهم

 جديـدة   روح جديدة لم نعتد عليهـا، وروح      . السياج، ومن حولهم رفاق لهم استشهدوا أو سقطوا جرحى        
دفعت هذه الروح شابا فلـسطينيا      . فاجأت أهل الجوالن، الصامدين تحت نير االحتالل منذ سنوات طويلة         

رحلة هـذا الـشاب،     . كي يدخل إلى فلسطين، وأن يتجه نحو يافا؛ بلدة أبيه وأمه، وأن يتم اعتقاله هناك              
 بعده، إذ تولد أمام أعيننا روح       وإصراره على إتمامها أمر جدير بالتمعن والدرس، ألنه أمر سيكون له ما           

  .جديدة هي التي ستكون روح المستقبل، وهي التي ستكون المحرك الجديد ألحداثه
، وهذه الروح الجديدة من اإلقدام، أصابت الجنـود اإلسـرائيليين           )الزحف(هذا األسلوب الجديد بالنضال     

ى أن عادوا إلى أسلوبهم القديم      بالحيرة، حتى على مستوى ضباطهم؛ فلم يعرفوا كيف يجب التصرف، إل          
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الصحف اإلسرائيلية كتبت عن الضباط اإلسرائيليين قائلة إنهم كانوا مطأطئي          . بإطالق النار على المدنيين   
وامتد هذا الخوف إلى داخل     . حالة من الحيرة والخوف سيطرت عليهم     . الرؤوس، ال يعرفون ماذا يفعلون    

ر األمر بكثافة بشرية أكبر؟ وهذا السؤال الذي يبـدو بـسيطا            إسرائيل كلها، وبرز السؤال؛ ماذا لو تكر      
  .اآلن، قد يصبح في زحف قادم حدثا استراتيجيا، ثم حدثا عالميا، ال تملك إسرائيل جوابا فعليا ضده

في اليوم التالي، انتقل هذا الحدث بكل زخمه إلى مخيم اليرموك قرب دمشق، كان يوم التشييع للـشهداء،                  
تشييعا من نوع خاص؛ خرج الناس بكثافة ملفتة للنظر ليسيروا في الجنازة، ومـن لـم                ولكنه كان أيضا    

يخرج من منزله، كان يقف على الشرفات، أو على النوافذ، يرش األرز أو يرش العطر على المشيعين،                 
حتى ليمكن القول إن كل من هو من أهل المخيم قد شارك في التشييع، وهو أمر لم يحدث من قبل بهـذه                      

كان التناغم  . كيفية، على الرغم من أن المخيم اشتهر بكثافة عدد الشهداء الذين قدمهم للنضال الفلسطيني             ال
وكان التفاعل بين األهالي ومبادرة أبنـائهم الـشهداء   . والتشييع فريدا من نوعه » الزحف«هذه المرة بين    

ولكل هذا يمكن أن نقول، مـرة       . ينبئ بحالة نفسية جديدة تولد في شوارع المخيم، بعد سكون دام لسنوات           
أخرى، إن الزحف الذي بدأ من شأنه أن يتحول إلى حالة دائمة، تفرز مـن داخلهـا تطـوير أسـاليبها                     
النضالية الجديدة، تدشن بدء مرحلة جديدة في المواجهة الفلسطينية والعربية مع الكيان الصهيوني، وهـي           

  .أجوبة عنها، بل أسئلة ال توجد أجوبة إسرائيلية عنهامرحلة ستطرح على اإلسرائيليين أسئلة ال يملكون 
هناك من يقول إنه تأثر بحالة الحراك الشعبي الذي هز          . وفي محاولة إضافية لفهم حدث الزحف وتحليله      

وقد يكون لهذه المالحظة شيء من      . العواصم العربية من تونس إلى القاهرة بشكل خاص، وأنه تكميل لها          
تجاوز التأثر أو التقليد أو التكرار، إذ ال يمكن للتأثر أو التقليد أو التكرار أن ينتج                الصحة، ولكن المسألة ت   

وقد حـدث هـذا     . حركة شعبية تبقى حية، ثم تنمو وتتطور، وتصبح عالمة فارقة في مجريات النضال            
ج إلى نشاط   نحن ال نحتاج إلى التقليد أو التكرار، بل نحتا        «: الحوار الفلسطيني قبل أسابيع، ووجد من قال      

وهذا هو بالذات ما حدث من خالل فكرة الزحف، ثـم           . فلسطيني، بعنوان فلسطيني، وبمضمون فلسطيني    
تبين على أرض الواقع كم كانت هذه الفكرة عميقة التأثير في نفوس الناس، حتى إنها حركتهم بالطريقـة                  

  .»التي تمت
صر العولمة الذي نعيشه، فإن خطـاب       وبما أن األحداث ال يمكن فصلها عن بعضها بعضا، خاصة في ع           

باراك أوباما األخير، يشكل حالة تفاعل دولي مع حدث الزحف الفلسطيني، ولكنها حالة تفاعل سلبي مـع               
لقد حاول أوباما أن يتفاعل مع الحراك العربي كله، احتواء أو تهديدا، ولكنه تجاهـل موضـوع                 . األسف

ولم يجد ما يقوله للشعب الفلسطيني      . حدة، وكأنه غير موجود   الحراك الفلسطيني، ولم يتطرق إليه بكلمة وا      
فهو يريد دولة فلسطينية، لـيس علـى حـدود    . سوى أنه يؤيد مطالب إسرائيل في كل ما يخص قضيتها        

، موضحا ضرورة تبادل األراضي بما يضمن أمـن إسـرائيل،           1967حدود  » أساس«، بل على    1967
غة الرئيس جورج بوش، أي أخذ التغييـرات الديموغرافيـة          ومشيرا خفية إلى بقاء االستيطان حسب صي      

كذلك لم يجد أوباما حرجا في أن يحذر الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس،       . بعين االعتبار ) االستيطان(
وقد اعتدنا  . 1967من مغبة الذهاب إلى األمم المتحدة ليطالب باعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود              

ميركية السلبية توليد حاالت غضب فلسطينية، ولكن الغضب، هذه المرة، يعبر           أن تشجع هذه المواقف األ    
  .وهو أمر لن يستطيع أوباما أن يتجاهله طويال. عن نفسه بالزحف الشعبي

  23/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   في الخطابالتغيرحماس وجدلية  .62
  بو عون أ إسالم

 أكثـر  والذي بدى    األخير جدل حول خطاب حماس      راً مؤخ واإلعالميةيسود الساحة الفلسطينية السياسية     
اعتداال فيما يتعلق بالمسار السياسي والموقف من المفاوضات وعزز ذلك  خطاب رئيس المكتب السياسي               
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 وبين الحريص   ،"ننا سنعطي مهلة للتفاوض   إ" :للحركة خالد مشعل في احتفالية المصالحة حيث قال مشعل        
 ولكن لو درسنا الموضـوع      ،فسر دارت رحى التحليالت حول الموضوع     والمناكف والمدافع والمبين والم   

من ناحية موضوعية هل هناك تغير في برنامج حماس بناء على خطاب مشعل؟ وهل حماس في طريقها                 
 محمد اللحام؟ وما هي المحددات التي قد تمنـع           كما توقع محرر وكالة معاً      فتح برنامجاً  إلى التحول   إلى
  ذلك؟

 الصادر مع انطالقتها برنامجها السياسي بالمقاومـة مـن اجـل تحريـر              األوليناها  حددت حماس في ب   
 عليه الحركة من خالل تصريحاتها ومـن خـالل سـلوكها            أكدت بحرها وهو ما     إلىفلسطين من نهرها    

 المقاومة علـى حـساب أي       أولوية وكان موقف حماس الثابت في التركيز على         ،المقاوم في كل فلسطين   
 دخلت حماس الحياة السياسية الرسمية من خالل مشاركتها في انتخابات المجلـس             2006 في عام    ،خيار

م اتفاق القاهرة لكن حماس قالـت       أوسلو  أ الجدل حول المرجعية لتلك االنتخابات هل هي         وأثيرالتشريعي  
 حـزب الـسلطة الـذي يتـرك      إلى تدخل ضمن خيار المقاومة وكانت الرهانات على تحول حماس           إنها

لـن   : بالمجمـل  أنهـا  تجربته السياسية ولكن حماس كانت واضحة في طرحها          إنجاحمة من اجل    المقاو
 خطت سياستها رغم الحصار والدمار والتـآمر        األساس ولن تترك المقاومة وعلى هذا       بإسرائيلتعترف  

 حماس سواء بمحاولـة االحتـواء       إرادةالخارجي والداخلي عليها لم تتغير وخسرت الرهانات على كسر          
 في خطـاب    ، وبقيت حماس على تلك الحالة     أخرى، تارة   واإلخضاع اإلقصاء المواجهة ومحاولة    أوارة  ت

 إلـى  بـالتحول تـدريجيا      بدأتن حماس    أ : بعض المحللين وان كان من باب المناكفة       أ قر األخيرمشعل  
 2 وسلوأن حماس دخلت في مرحلة       إ :الطريق التي مشت بها فتح حيث قال المحرر السياسي لوكالة معا          

 فتح مع   إلى ولكن هل ستتحول حماس      1993 عام   أوسلووذلك في استحضار للمشهد الفتحاوي قبل توقيع        
  الزمن؟
 النهج التفاوضي بشكل كامل وذلـك لعـدة         إلى تتحول   أن حماس ال يمكن     أن العفوية والصحيحة    اإلجابة
  :أسباب

السياسة عن تلك االيدلوجية وال يستطيع      حماس تنظيم ذو مرجعية لها بعدها االيدلوجي وال تنفصل          : والًأ
 يبقـى القـادة     وإنمـا  يحرفوا الحركة عن منهجها التي اختارته        أن مهما بلغو من الكاريزمية      األشخاص

  .محكومين للبرنامج والقاعدة الشعبية على غرار فتح التي صاحبة الطابع العلماني
ن قبل وفي ذلك قال نبيل عمرو في مقالـه           م أهله تدخل حماس في معترك نبذه       أنهل من الحنكة    : ثانياً

 فابسط  ،محمود عباس بعدم الترشح منطقي بسبب فشل مشروعه التفاوضي الذي جاء به             قرار إن: األخير
  .قواعد السياسة تمنع حماس من الدخول في هذا الخيار

 وإنمـا قبلـه    لياسر عرفات من     أو لمحمود عباس    ألعطتهدت حالً   ارأ لن تعطي شيء فلوا      إسرائيل: ثالثاً
النهج الذي تسير به هو المماطلة في متاهة المفاوضات في الوقت الذي تقضم فيه مزيـدا مـن االراذي                   

  .وتقوم بتهويد القدس
 الحكومة العاشرة وحكومة الوحـدة الوطنيـة        أيامتعرضت حماس لحصار دولي وعربي وغربي       : رابعاً

 الـشعب الفلـسطيني     إرادةل كسر    حصار وتجويع وحرب من اج     إلىوتعرضت غزة تحت حكم حماس      
 فيـه مـن     إسرائيل تمثله فهل في عصر الثورات العربية وفي العصر الذي تعاني            أنالذي اختار حماس    

 النكبة هل بعد كل هذه النقاط االيجابية في صـالح موقـف             أحداث وجودية خاصة بعدما ظهر في       أزمة
  !!!حماس السياسي تكون مجبرة على  التنازل في برنامجها

 المعماة  األلفاظ لغة المرحلة تعطي رسالة للعالم بوعي المقاومة وتفهمها لحساسيتها ولكن            أنفوة القول   ص
 اسـتحقاق وطـوق     أيال تعني اخذ المعنى العكسي وربما المعاريض في الكالم طريقة للتهرب من دفع              

  . من اجل تسويق المصالحةاآلخرنجاة للطرف 
23/5/2011  
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