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  المفاوضات غير المباشرة ستبدأ فور مصادقة منظمة التحرير عليها: عباس .1
عبدالناصر النجار وعبد ، نقالً عن مراسلها )الصين(شانغهاي  من 2/5/2010األيام، فلسطين، ذكرت،

، انه حال مصادقة لجنة "األيام" الرئيس محمود عباس اعلن في حديث شامل لـ، أنالرؤوف ارناؤوط
ربية لمبادرة السالم واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن المحادثات الفلسطينية المتابعة الع

أنا ال اريد أن افقد االمل ويجب : "ــ االسرائيلية غير المباشرة ستبدأ فورا وتستمر اربعة اشهر وقال
 في اسرائيل من ال أن نحافظ على االمل، رغم انني أرى الكثير من المعوقات واحيانا اشعر أن هناك

  ".يريدون السالم ولكن يجب ان نجرب حتى اللحظة االخيرة
 الى الصين، النقاب عن ان موضوع التعديل ةوكشف الرئيس، في الحديث الذي اجري معه خالل زيار

الحديث هو عن تعديل "الوزاري لم يوضع على الطاولة بعد، رغم ان هناك نية الجراء التعديل وقال، 
ن نفكر فيه ولم نضعه على الطاولة بعد، ولكن هناك تفكيراً جدياً فيه وسيجري تعديل وزاري، ونح

  ".لبعض الوزارات
واكد انه سيقوم في وقت الحق من هذا الشهر بزيارة الى الواليات المتحدة االميركية للقاء الرئيس 

 اميركية وليس ثالثية االميركي باراك اوباما مشددا على ان الحديث هو عن قمة ثنائية فلسطينية ــ
الهدف من الزيارة هو دفع عملية السالم، انا لم اطلب الزيارة، وانما هم وجهوا الدعوة لنا لزيارة "وقال، 

واشنطن في هذا الشهر وذلك بالتأكيد من اجل دفع عملية السالم والمفاوضات، خاصة وان االميركيين 
عندنا قضايا خالفية حتى مع الواليات المتحدة يفهمون تماما ان موقفنا واضح وثابت ومقنع، فليس 

االميركية وال مع احد وانما خالفنا وخالف اآلخرين هو مع الحكومة االسرائيلية ولذلك هم دعونا من 
  ".اجل محاولة دفع عملية السالم الى االمام وسيجدون من جانبنا كل تعاون فال مشكلة لدينا

مصادر فلسطينية مطلعة ، ان أحمد رمضان نقالً عن مراسلها،  من رام اهللا3/5/2010المستقبل،  وأضافت
أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع غداً لبحث المفاوضات غير المباشرة " المستقبل"كشفت لـ

المقرر إطالقها مع قدوم الموفد األميركي جورج ميتشل المتوقع أن يلتقي الرئيس محمود عباس يوم 
  .الجمعة

در أن تصادق تنفيذية المنظمة على قرار لجنة المتابعة العربية لجهة الموافقة على ورجحت المصا
وأشارت المصادر الى أن انتزاع قرار من اللجنة التنفيذية  المفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر،

 بخصوص المفاوضات غير المباشرة رغم أنه سيتخذ في نهاية المطاف، إال أن اتخاذه لن يكون سهالً
  .بسبب معارضة معظم الفصائل الفلسطينية المشاركة في منظمة التحرير لهذه المفاوضات

وأكدت المصادر أن ميتشل سيلتقي يوم الجمعة القادمة في رام اهللا مع الرئيس عباس لبحث آليات وجدول 
  .أعمال المفاوضات غير المباشرة

لمباشرة تم من حيث المبدأ، غير أن هناك وكشفت هذه المصادر أن االتفاق على بدء المفاوضات غير ا
عشرات التفاصيل ما زالت بحاجة للبحث، خصوصاً أنها ستجري على أساس جدول أعمال مفتوح، 
وبالتالي ال يوجد مرجعيات محددة وملزمة للطرفين، وال ملفات تحدد الوضع النهائي المفترض أن تطرح 

 الكثير من الملفات قد يؤدي الى إغراق العملية على مائدة المفاوضات، وبالتالي فإن طرح إسرائيل
  .التفاوضية بقضايا إجرائية
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وأكدت المصادر أن خطوات بناء الثقة التي طرحتها اإلدارة األميركية هي مجرد إجراءات وال ترقى 
بحال الى مستوى البحث السياسي، وتتعلق برفع بعض الحواجز التي تقطع أوصال األراضي الفلسطينية 

سراح أسرى فلسطينيين وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وعدم منع السلطة الفلسطينية من وإطالق 
 2000 أيلول من العام 28تنفيذ مشاريع إنمائية في مناطق ب وج، وعودة جيش االحتالل الى خطوط 

ة أي قبل اندالع االنتفاضة الثانية، باإلضافة الى فتح مؤسسات فلسطينية في القدس كبيت الشرق والغرف
  .التجارية

  
  هنية يطالب بغطاء عربي للمصالحة الفلسطينية بدالً من المفاوضات .2

رفض رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، قرار لجنة المتابعة  : وكاالت-غزة 
 من ، مطالباً بدالً"إسرائيل"العربية المؤيد الستئناف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية و

ذلك بغطاء عربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما اعتبر أن األنفاق ظاهرة استثنائية في ظل إغالق 
  .المعابر واستمرار الحصار على قطاع غزة 

وقال هنية في كلمة في مقر وزارة العمل والشؤون االجتماعية في غزة، إن قرار لجنة المتابعة العربية 
خطرة " إسرائيلية"مؤسف، في ظل قرارات "لمباشرة بين السلطة والكيان إعطاء غطاء للمفاوضات غير ا"

وشكك في إمكانية أن تحقق هذه " . من خالل سياسة التهويد وبناء المستوطنات ومخطط اإلبعاد
مقابل ضياع استراتيجي " إسرائيلية"المفاوضات أي نتيجة، معلالً ذلك بأن هناك استراتيجية تفاوضية 

لبديل عن المفاوضات هو الحوار مع الداخل الفلسطيني، وإعطاء غطاء عربي ا"ورأى أن . عربي
إن هذا المسار التفاوضي دليل "وقال " . للمصالحة الفلسطينية، وتوفير عوامل الصمود للشعب الفلسطيني

يضر بقضية الشعب الفلسطيني "، مضيفاً أنه "عجز وعدم القدرة على البحث عن بدائل وخيارات أخرى
  " .ن معاناة الشعب من خالل استمرار الحصار وممارسات االحتاللويزيد م

  3/5/2010الخليج، 
  

   ألف عامل عاطل من العمل25 مليون دوالر لـ2.5هنية يقرر صرف  .3
 اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية امس صرف مليونين ونصف : أ ف ب-غزة 

في " عيد العمال"اقع مئة دوالر لكل عامل، في مناسبة  ألف عامل فلسطيني بو25المليون دوالر لـ 
وقال هنية خالل زيارته وزارة العمل الفلسطينية انه قرر صرف مكرمة  .الجاري) مايو(األول من ايار 
، "ان قيمة المكرمة تبلغ مليونين ونصف مليون دوالر بواقع مئة دوالر لكل عامل: "للعمال، وأضاف

سالة للعمال بأننا معهم، ورداً على مخططات تشويه الحكومة من خالل نشر ان هذه المكرمة ر: "موضحاً
تجبي األموال من األغنياء وتعود بها على المحتاجين من ابناء "وأكد ان حكومته ". اإلشاعات المغرضة

  ". الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في سجن كبير والعالم المتحضر يتفرج
لذي مارس كل انواع العنف والبلطجة كان سبباً رئيساً في معاناة آالف االحتالل اإلسرائيلي ا"وقال ان 

 28أنها قدمت ما قيمته "، و"لم تسقط قطاع العمال من أجندتها"، مضيفاً ان حكومته "العمال في قطاع غزة
  ."مليون دوالر منذ ان تولت الحكم في غزة

  3/5/2010الحياة، 
  

   في أبو ظبيينيةعباس يفتتح المقر الجديد للسفارة الفلسط .4
افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، بحضور الشيخ نهيان بن  : سالم ابوشهاب-أبوظبي

مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية 
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ارات في أبوظبي، وحضر حفل االفتتاح للشؤون السياسية، المقر الجديد للسفارة الفلسطينية بمنطقة السف
  .عدد من كبار المسؤولين، واعضاء السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية الفلسطينية 

وتوجه محمود عباس، في كلمة ألقاها في حفل االفتتاح، بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب 
موه الدائم للقضية الفلسطينية والشعب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم س

 ماليين درهم في 8الفلسطيني ورعاية سموه لجالية بالده في اإلمارات، وعلى مكرمة سموه بتخصيص 
وقت سابق النشاء مقر السفارة الفلسطينية في أبوظبي، كما توجه بالشكر إلى رجال األعمال الفلسطينيين 

  .الذين شاركوا في انشاء مقر السفارة 
نعاني االنقسام الذي وقع قبل عامين ونصف : تطرق عباس إلى االوضاع السائدة في فلسطين، قائالًو

العام وأدى إلى انفصال االخوة في غزة عن الضفة الغربية، ونقول البد من استعادة وحدة شعبنا وأرضنا 
  .ومن أن ننبذ كل الخالفات وكل االخطاء في سبيل مستقبل هذا الشعب 

وجد ما يستحق أن نقف أمامه ما دمنا نعاني االنقسام، وعلينا أن نبذل جهودنا لوحدة ال ي: واضاف
الشعب، ونذكر هنا مساعي جمهورية مصر العربية التي انجزت وثيقة المصالحة، ونتمنى من حماس أن 
 توقع عليها لنذهب جميعاً بيد واحدة لنتفاوض مع اآلخرين، فال يمكن أن نبني دولتنا وأن نحصل على

  .حقوقنا بهذا االنقسام 
وأوضح أنه تم أمس بحث موضوع المفاوضات غير المباشرة في الجامعة العربية، وكنا نقول وما زلنا 

ان توقف " إسرائيل"االستيطان ال يمكن أن نتعامل معه، وال يمكن أن نقبل به، وعلى : نقول باستمرار
  .لحصار عن قطاع غزة من أجل المفاوضات االستيطان والهجمات على األماكن الفلسطينية، وازالة ا

واضاف أن الجامعة العربية قررت بعد أن حصلت على ضمانات من أمريكا، أال يكون هناك استيطان 
 شهور لمناقشة الحدود والقدس 4وأن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة لمدة محددة التزيد على 

يمكن " اإلسرائيليين"شأن هذه القضايا مع والالجئين وغيرها من القضايا، وإن وصلنا إلى حل في 
  .الوصول إلى حل دائم 

  3/5/2010الخليج، 
  

  عباس يطلب من الطيب عبد الرحيم االستقالة": السبيل" .5
رفض ذكر اسمه أن رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود          " للسبيل"صرح مصدر فلسطيني    : عهود محسن 

ويـأتي   . عبد الرحيم تقديم استقالته من منصبة فوراً       عباس طلب من أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب       
هذا الطلب بحسب المصدر، بسبب نفوذ عبد الرحيم وعالقته المميزة مع رئيس حكومـة رام اهللا سـالم                  
فياض، ومحاولتهما السيطرة على حركة فتح، ورسم سياسات جديدة للحركة والسلطة، وللتأثير على موقع              

  .عباس وإضعافه
  1/5/2010، السبيل، األردن

  
  بحر يدعو عباس إلى رفع الحظر عن العمل البرلماني في الضفة .6

 دعا أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس لرفع -غزة
الحظر عن العمل البرلماني بالضفة، مؤكداً جاهزية المجلس التشريعي الستئناف أعماله ومهامه الطبيعية 

  .للدستور الفلسطيني على أرض الضفة الغربيةوفقا 
في معرض تعقيبه على تصريحات الرئيس عباس حول ) 2/5(وقال بحر في بيان صحفي وزعه األحد 

إن المجلس التشريعي، : "عدم نيته تعيين نائب للرئيس بسبب ما أسماه غياب المجلس التشريعي هذه األيام
 وبمعزل عن نهاية الوالية القانونية والدستورية للرئيس وفي ظل مقتضيات المصلحة الوطنية العليا،
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عباس حسب القانون األساسي الفلسطيني؛ على استعداد للتعاطي مع أي جهد يصب في اتجاه خدمة 
  ". األهداف والمصالح والقضايا الوطنية دون أي حساسيات فصائلية
تسمح بإعادة استئناف " فتح"س وحركة وأبدى بحر استعداد رئاسة التشريعي لبلورة صيغة توافقية مع عبا

عمل ونشاط المجلس التشريعي في الضفة، مؤكداً أن خطورة التحديات الراهنة ومخططات االحتالل 
بخصوص التهويد واالستيطان والتهجير يجب أن تشكل حافزا وقاعدة انطالق لعمل برلماني وحدوي 

ئيلية وإنقاذ الوطن من براثن الهجمة اإلسرائيلية جديد ومثمر يدفع باتجاه التصدي لكافة المخططات اإلسرا
  .التي تستهدف األرض والمقدسات

إن الظروف باتت مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة البرلمانية كي تشكل "وقال بحر 
 أن يلعب البرلمان يجب"، معرباً عن قناعته الكاملة بأن "مدخال جوهريا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

دورا طليعيا في الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وأن قبة البرلمان يجب أن تضم تحت ظاللها كافة 
الجهود المباركة الهادفة إلنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام في ظل المرحلة المصيرية التي يمر بها شعبنا 

  ".وقضيته الوطنية
  2/5/2010قدس برس 

 
  حقيبة الخارجية" فتح"فياض يرفض إعطاء  .7

 "فـتح "كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئاسة عن رفض رئيس الحكومة سالم فياض طلباً لحركـة                
 باستبدال وزير الخارجية الفلسطينية الحالي رياض المالكي بشخصية فتحاوية، مؤكدة في السياق ذاته أن             

 ". فتح"سؤول من فياض أبلغ الرئيس محمود عباس رفضه لطلب الحركة بتغيير المالكي بم
المقبولـة  "وأشارت المصادر، التي رفضت اإلفصاح عن هويتها، أن فياض وصف المالكي بالشخـصية              

، مضيفةً أن العديد من الطلبات رفعت عبر عباس لفياض تطالبه بإجراء تعديل وزاري على               "محلياً ودولياً 
حتى اآلن ملتزما الصمت إزاء هـذه   وزارة المالية، لكنه اليزال     " فتح"حكومته وتولي شخصية مقربة من      

 . الطلبات
وبحسب المصادر، فإن فياض ردد أكثر من مرة على مسامع العديد من المقربين منه عدم نيتـه إجـراء              
تغيير وزاري في المستقبل القريب، إال أنه قد يختار شخصية لتولي حقيبة وزارة األشغال العامـة بعـد                  

 .استقالة الوزير محمد إشتيه من منصبه
نظراً لحجم التحـديات التـي      "وأوضحت أن فياض ال يرغب بإجراء تعديل على حكومته في هذا الوقت             

تواجهها المنطقة، وأيضاً الستمرار الحكومة بتنفيذ خطتها إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها             
 ".القدس، فضالً عن األوضاع الداخلية التي تشهدها الساحة الفلسطينية

  3/5/2010، اإلمارات، البيان 
  

  بين السالم واالستيطان" إسرائيل"مصير المفاوضات مرهون باختيار : عريقات .8
ان مصير " الحياة"عريقات لـ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب  محمد يونس، قال -رام اهللا 

فت كل اشكال المفاوضات مرهون باختيار اسرائيل بين السالم واالستيطان، فإن هي اختارت السالم وأوق
التوسع االستيطاني، بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، فإننا سنذهب الى المفاوضات المباشرة، أما اذا 

وأضاف ان المفاوضات ". اختارت االستيطان، فانها تكون اسقطت خيار السالم واختارت االستيطان
 24حة وانما مسقوفة لمدة المباشرة التي ستنطلق في حال توقف االستيطان بصورة تامة، ليست مفتو

ستتناول قضايا الوضع النهائي من دون استثناء، ) غير المباشرة" (التقريبية"وزاد ان المفاوضات . شهراً
مضيفاً ان قرار الذهاب الى المفاوضات التقريبية سيتخذ في االجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة 

  .التحرير الفلسطينية االسبوع المقبل
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ن لجنة المتابعة العربية، وبخالف التقارير، لم تتخذ قراراً في شأن المفاوضات التقريبية، وانما واوضح ا
القرار لم يتخذ بعد، وسيتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي : "دعمت خيار الشعب الفلسطيني، موضحاً

  ".يعقد عند عودة الرئيس عباس من جولته الحالية
  3/5/2010الحياة، 

  
   عدم وجود ضمانات امريكية بوقف االستيطانتؤكدعشراوي  .9

اكدت حنان عشراوي عضوة اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية             :  وليد عوض  -رام اهللا   
االحد بانه ال توجد ضمانات امريكية مكتوبة لوقف االستيطان االسرائيلي وخاصة في            ' القدس العربي 'لـ

   .1967القدس الشرقية المحتلة عام 
مفـش شـيء    'واكدت عشراوي بان القيادة الفلسطينية لم تتلق ضمانات مكتوبة بوقف االستيطان وقالت             

مشيرة الى ان الجانب الفلسطيني سيواصل مراقبة التزام اسـرائيل بعـدم طـرح عطـاءات او           ' مكتوب
  .المصادقة على بناء استيطاني جديد وخاصة في القدس

  سرائيليا غير مكتوب بوقف االستيطان، واشارت عشراوي الى ان هناك التزاما ا
ـ   هناك تحركات على االرض يجب ان تقـاس بدقـة لنتأكـد بـان              ' 'القدس العربي 'واضافت عشراوي ل

  .'االستيطان توقف كليا وخاصة في القدس
ورفضت عشراوي تسمية العودة للمفاوضات غير المباشرة التي مقررا ان يقوم بها ميتشل مفاوضـات،               

، 'بسميها حتى مفاوضات انا اسميها جوالت مكوكية دبلوماسية من قبل المبعوث االمريكـي            انا ما   'وقالت  
مشيرة الى ان تلك االتصاالت مستمرة ويقوم بها الطرف االمريكي الذي يتصل مع القيـادة الفلـسطينية                 

  .ويسمع وجهة نظرها ويتحدث مع اسرائيل ويسمع وجهت نظرها
  3/5/2010القدس العربي، 

 
   السلطة الفلسطينية تخصص القسم االكبر من ميزانيتها لألمن:"هآرتس"  .10

أمس تقريرا حول ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية ، مبينة انه " هآرتس"نشرت صحيفة : القدس المحتلة
 مليار 2 ، سيفوق حجم ميزانية السلطة عن 1994للمرة األولى منذ إقامة السلطة الوطنية في العام 

 مليار دوالر ، يخصص القسم األكبر منها 3,17ن حجم الميزانية هذا العام نحو دوالر ، إذ سيكو
  .لألجهزة األمنية

 مليار دوالر ، وانه ألول مرة أن تقفـز مـداخيل            3,17وبينت الصحيفة أن إجمالي النفقات الجارية هو        
 2009والر فـي   مليار د1,688 ، مقابل 2010 مليار دوالر في 2,02:  مليار دوالر2السلطة إلى فوق    
  . بالمائة ، وستواصل الدول المانحة في هذه األثناء تمويل العجز20، ارتفاع بمعدل 

 ، فيما من المتوقع     2009 بالمائة في العام     6,8وان معدل النمو في أراضي السلطة الفلسطينية بلغ حوالي          
باية الضرائب ، ومعدل     بالمائة ، وذلك في ظل استمرار التحسن في ج         7 2010أن يصل معدل نمو للعام      

  .النمو يعود جدا إلى االنتعاش في قطاع البناء ، تعميق الجباية يرتبط بإصالح إداري تطبقه السلطة
وقالت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تتقدم نحو هدف التغطية الذاتية الكاملة لنفقاتها الجارية ، مـشيرة                

يني سالم فياض ، التي عرضها في مؤتمر مفتـوح          إلى تصريحات وزير المالية ورئيس الوزراء الفلسط      
  . ، الذي أقر مؤخرا2010أمام الجمهور لقانون الميزانية لعام 

وأشارت الصحيفة إلى أن فياض تعمد وبشكل مقصود أمام الصحفيين والجمهور تجنـب الحـديث عـن                 
الوزارات االجتماعيـة ،    ميزانية وزارة الداخلية وأجهزة األمن ، مقابل تركيزه على االرتفاع بميزانيات            

 بالمائة  39في النفقات الجارية ارتفع من      ) التعليم ، الصحة والرفاه   (مشيرا إلى أن نصيب ثالثة وزارات       
  2010, بالمائة في 42 إلى 2009في 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1778:         العدد       3/5/2010اإلثنين  :التاريخ

 مليـون دوالر ،     756 هو   2010لكن الصحيفة أشارت إلى أن حجم ميزانية وزارة الداخلية في ميزانية            
  ، مدعية أن أساس الميزانية المذكورة ينبع من التواصل الدائم بـين أجهـزة األمـن                 للرواتب   620منها  

التابعة للسلطة والجيش والمخابرات اإلسرائيلية ، ومدى حاجة السلطة لتعزيز الحكم في الضفة الغربيـة               
  .والحفاظ على نفسها

  3/5/2010الدستور، األردن، 
  

   في نفق تهريب وتدعو مصر للتعاونينفلسطيني أربعة تحقق في وفاة الحكومة في غزة .11
اعلنت حكومة غزة امس عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مالبسات وفـاة اربعـة               :اشرف الهور  -غزة  

فلسطينيين قضوا نهاية االسبوع الماضي في احد انفـاق التهريـب المقامـة اسـفل حـدود القطـاع ع                    
لمعرفة مالبسات استـشهاد    'لجنة التحقيق   وذكرت وزارة الداخلية في غزة في بيان لها انها شكلت           .مصر

 ان الهدف من تشكيل لجنة التحقيق       ، وأوضحت اربعة مواطنين فلسطينيين باالنفاق على الحدود المصرية        
ودعت الجانب المصري لتشكيل لجنة تحقيق في الحـادث، واكـدت            .'التعرف على تفاصيل الحادث   'هو  

  .'التعاون بهذا الخصوص'انها على استعداد لـ 
  3/5/2010القدس العربي، 

  
  الضمانات األميركية الستئناف المفاوضات خدعة جديدة: حماس .12

 فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحافي وزعه مكتبـه              قال :يد عوض  ول - رام اهللا 
 ، ونعتبر الضمانات األمريكية   اإلسرائيلينؤكد رفضنا ألي شكل من أشكال التفاوض مع االحتالل          " األحد

 ."وهم وخدعة جديدة تهدف إلى تلبية مطالب االحتالل وإلخراج أوباما من ورطته أمام تعنـت نتنيـاهو                
إن إعطاء فرصة من أي طرف سواء عربي أو فلسطيني للعودة للمفاوضات هو تراجع              ": وأضاف برهوم 

عبث بمـستقبل    والضغط األمريكي، و   اإلسرائيليكبير للموقف العربي وللسلطة الفلسطينية مقابل التعنت        
إعطاء فرصة جديدة الستمرار المفاوضات بمثابـة       "واعتبر برهوم    ."الشعب الفلسطيني وقضاياه الرئيسية   

 الذي سيساهم   األمرمكافأة علنية لحكومة االحتالل، وغطاء علني للتهويد واالستيطان واستمرار العدوان،           
 على جـرائمهم وانتهاكـاتهم وطـردهم        لياإلسرائيفي تعطيل الجهود الدولية لمالحقة قيادات االحتالل        

  ."للفلسطينيين من أرضهم
  3/5/2010القدس العربي، 

  
  العرب قد جردوا من القدرة على اتخاذ موقف بشأن القضية الفلسطينية: الجهاد .13

إن العرب قد جردوا من القدرة علـى        "قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين        :يد عوض  ول - رام اهللا 
أن قـرار اسـتئناف     'وأضاف مصدر مـسؤول فـي الحركـة          ."ن القضية الفلسطينية  اتخاذ موقف بشأ  

االجتماع الوزاري العربي يفتقـد ألي قيمـة مـن          "، مضيفاً بأن    "المفاوضات قد أتخذ في البيت األبيض     
إن اللجنة العربية ال تملك صالحية اتخاذ قرار        "وقال المصدر    ."الناحية العملية، وأنه مجرد غطاء سياسي     

وتحدث المصدر عن وجود ما وصفه عملية تضليل شاملة تمارس على            ."ئناف المفاوضات من عدمه   است
إن ": الشعب الفلسطيني والجماهير العربية، ونفى أن يكون هناك أي تجميد حقيقـي لالسـتيطان، وقـال               

الشواهد تدلل على وجود خطر حقيقي يتهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته بفعـل عجـز الموقـف                 
  ."الرسمي العربي وحالة التردي التي يعيشها فريق التفاوض

  3/5/2010القدس العربي، 
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  ترفضان استئناف المفاوضات" الديمقراطية"و" الشعبية" .14
اعتبر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهـر             :يد عوض  ول - رام اهللا 

وغطاء "فاوضات غير المباشرة خدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي،        قرار لجنة المتابعة العربية بالعودة للم     
واضحاً وصريحاً لجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا، وضربة قوية لإلجماع الوطني الفلسطيني الذي أكـد               

وأضاف مزهر فـي     ."على عدم العودة للمفاوضات إال بوقف تام لالستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات          
على الوعود الزائفة األمريكيـة     " قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة اعتماداً        إن: تصريحات صحافية 

التي تنطوي على التضليل والخداع وبيع األوهام للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي أمر خطير يستدعي              
اعياتـه  وقفة جادة من اللجنة التنفيذية والقوى والمؤسسات الفلسطينية، لعدم التعاطي مع هذا القـرار وتد              

  ."الخطيرة، التي من شأنها اإلضرار بحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية
 .دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وقف المفاوضات طالما لم يتوقف االسـتيطان            من جهتها   

 .وقالت إن المفاوضات غير المباشرة عبثية دون الوقف الكامل لالستيطان في القدس والضفة الفلسطينية             
بينمـا كانـت لجنـة      . "البناء في القدس يتواصل ولن يتوقف     "أشارت إلى أن رئيس بلدية القدس صرح        و

وقـف المفاوضـات    'ودعت السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى        .المتابعة العربية مجتمعة في القاهرة    
  ."طالما االستيطان لم يتوقف

  3/5/2010القدس العربي، 
  

  حول وفاة أربعة فلسطينيين داخل نفق مزورة" رق األوسطالش"رواية صحيفة :  زهريأبو .15
" قدس برس"وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ : غزة

 الفلسطينية -عن وفاة الفلسطينيين األربعة في نفق على الحدود المصرية " الشرق األوسط"رواية 
المنسوبة " الشرق األوسط"ي حركة حماس نعتبر أن رواية نحن ف: "، وقال"ملفقة"األسبوع الماضي بأنها 

إلى مصادر مصرية، والتي زعمت فيها أن مقتل العمال الفلسطينيين األربعة ناتج عن انهيار ذلك النفق 
نتمسك بروايتنا حول تحميل الجانب " حماس"وليس عن ضخ الغاز السام، هي رواية ملفقة، ونحن في 

الشبان األربعة بعد ضخ غاز سام في أحد األنفاق على الحدود الفلسطينية المصري المسؤولية عن مقتل 
  ". ـ المصرية

نحن في حركة حماس نعتبر أن هذه الرواية هي محاولة للتنصل عن المسؤولية عن مقتل الشبان : "وقال
تبرئ األربعة، ونطالب بالتحقيق ونشر النتائج ومحاكمة المسؤولين، ومثل هذه الروايات ال يمكن أن 

إلى عدم التورط في هذا " الشرق األوسط"المسؤولين عن هذه الممارسات، وندعو في ذات الوقت صحيفة 
العمل المشين، ألنها تسهم بهذه الطريقة في توفير الغطاء للمتسببين في القتل وتغطي على ارتكاب مثل 

    ".هذه الجريمة التي راح فيها عدد من العمال البسطاء
  2/5/2010 قدس برس، 

  
 فياض إضافة نوعية ونثق في الحكومة ولن أكون وزيرا في أي تعديل: الرجوب .16

 عبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عن ثقة حركته برئيس الوزراء سالم :القدس
 أقرتها ةفياض وقال إن الحكومة تشكلت بقرار من مركزية حركة فتح وهي تعمل بموجب خطوط عريض

 .عها الرئيس من موقعه كرئيس للسلطة الوطنيةالحركة ويتاب
وردت تصريحات الرجوب هذه خالل لقاء معه نظمه نادي الصحافة بالقدس عقد في فندق ليغاسي في 
المدينة، تطرق خالله الرجوب إلى آخر التطورات داخل حركة فتح، وتطورات األوضاع السياسية 

 .ومستقبل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
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ا على سؤال حول التعديل الوزاري المقترح وما تردد عن مطالبة حركة فتح في اجتماع مجلسها ورد
نحن في حركة فتح ال نطالب بحصة :" الثوري األخير باجراء تعديل جذري في الحكومة قال الرجوب

ء في هذه الحكومة، فهي حكومتنا، لكن لدينا مالحظات على بعض الوزراء ونطالب باستبدالهم بوزرا
آخرين قادرين على القيام بمهامهم من موقع أن هذه الحكومة هي حكومتنا ونحن من شكلها ورئيسها 
الدكتور سالم فياض يحظى بثقة اللجنة المركزية وبثقة فتح والرئيس أبو مازن، وهو إضافة نوعية وليس 

عديل الوزاري القادم، ونفى الرجوب ما تردد عن رغبته في تولي وزارة الداخلية في الت ".عبئا على فتح
وفي  ".كعضو في مركزية فتح لن أكون وزيرا في أي حكومة وتحت أي ظرف من الظروف:" وقال

إشارته إلى األوضاع الداخلية في حركة فتح أكد الرجوب أن حركة فتح بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات 
 .أزمة أخالقأولها أزمة قيادة ، وثانيها أزمة بوصلة، وثالثها : واجهت ثالث أزمات

  3/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

 عباس لم يطالب الصين بدعم فرض عقوبات على إيران: فتح .17
ة أن رئيس السلطة الفلسطينيمن  نفت حركة فتح ما نشره موقع إسرائيلي على شبكة االنترنت: رام اهللا

وبات شديدة على محمود عباس طالب نظيره الصيني، خالل لقائهما أمس في شنغهاي، بدعم فرض عق
، بحسب "ألنه إذا نشبت حرب فان المدن الفلسطينية ستكون عرضة لها وسيقتل آالف الفلسطينيين"إيران، 
  .ما نُشر

أبدى حرصاً على الشعب "وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة، في بيان مكتوب إن الرئيس عباس 
ال يمكن أن "، مؤكدا بأن الرئيس "أ في المنطقة ضحية ألي حرب قد تنش  الفلسطيني وتخوفاً من أن يكون

يطالب بفرض حصار أو عقوبات على أي شعب فيما الشعب الفلسطيني نفسه ضحية الحصار والعقوبات 
 هو موقع تابع لالستخبارات اإلسرائيلية "تيك ديبكا "وأضاف أبو عيطة أن موقع ".الجماعية اإلسرائيلية

، واصفا هذه األنباء "دة الفلسطينية من القضايا األساسية في المنطقةيعمل على تشويه صورة وموقف القيا"
  ."الفتنة"بـ

  2/5/2010قدس برس، 
  

   فلسطينيين بقذيفة أطلقتها حماس خطأ في غزةثالثةإصابة  .18
أصيبوا بجروح وصفت بينهم امرأة مواطنين ثالثة قال مصدر طبي وسكان محليون إن :  )يو بي آي(

على منزل مجاور لموقع تدريب للذراع المسلحة " آر بي جي"ة، بعد سقوط قذيفة حالة أحدهم بأنها خطير
وذكر السكان أن نشطاء حماس كانوا يجرون .  غرب خان يونس جنوب قطاع غزةلحركة حماس

تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية داخل الموقع وسقطت قذيفة عن طريق الخطأ خارج الموقع وأصابت 
 .            اإلصاباتمنزل مواطن وأدت لوقوع

  3/5/2010الخليج، 
  

  ترحب بقرار لجنة المتابعة العربية استئناف المفاوضات غير المباشرة" سرائيلإ" .19
ديوان رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي      ، أن    رام اهللا   من أحمد رمضان  عن،  3/5/2010المستقبل،  ذكرت  

باشرة بين إسرائيل والسلطة الفلـسطينية،      رحب بقرار لجنة المتابعة العربية استئناف المفاوضات غير الم        
  .مشترطاً عدم وضع السلطة شروطاً مسبقة الستئناف المفاوضات

بنيامين (رئيس الوزراء "وقال رئيس الطاقم اإلعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نير حيفيتس، إن 
يكرر : "وأضاف"  رسمياًيرحب بالتقدم نحو استئناف العملية السياسية وينتظر قراراً فلسطينياً) نتنياهو

رئيس الوزراء ما قاله بأن إسرائيل تريد تجديد محادثات السالم مع الفلسطينيين، في كل زمان ومكان، 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1778:         العدد       3/5/2010اإلثنين  :التاريخ

 سنة مضت وال تغيير في موقف 16ولكن شريطة أن يتم ذلك من دون شروط مسبقة كما كان خالل 
  ".رئيس الحكومة الحازم بهذا الشأن
كل من هو جاد في نواياه باستئناف العملية السياسية، "من نتنياهو قوله إن ونقل الموقع عن مصدر مقرب 

من األفضل له أن يمتنع عن الحديث عن شروط مسبقة التي لم تكن في السابق ومن الواضح أنها لن 
  ".تكون

وصرح نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون أمس أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل 
نؤيد أصالً "وقال لإلذاعة اإلسرائيلية العامة . ينيين برعاية واشنطن يفترض أن تبدأ خالل أياموالفلسط

إجراء مفاوضات سالم بدون شروط مسبقة، والهدف هو البدء في األيام المقبلة، األسبوع المقبل على أبعد 
رة الى الضوء ، في إشا"العرب أيضاً يريدون الخروج من المأزق. حدث ايجابي"وأضاف أنه ". حد

  .األخضر الذي أعطته لجنة المتابعة العربية لعملية السالم في القاهرة السبت
قد يقام احتفال لكن هذا ليس واضحاً بعد، واألهم هو العملية التي ستبدأ والقضايا األساسية "وقال ايالون 
  ".التي ستعالج

 إسرائيل بتجميد االستيطان، قال أيالون ورداً على سؤال لالذاعة االسرائيلية حول التزام محتمل من قبل
  ".إنها مسألة مبدأ وحتى أخالق. على األرض، لن نمنع الحياة من االستمرار"

نقلت عن مصدر » معاريف«صحيفة ، أن  الناصرة منأسعد تلحمي، عن 3/5/2010الحياة، وأضافت 
عريقات بأن السلطة ستوقف مقرب من نتانياهو تعقيبه على تصريح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 

حري بكل من هو جاد في نياته «: المفاوضات اذا بنت إسرائيل بيتاً واحداً في مستوطنات القدس، بالقول
استئناف العملية السياسية أن يمتنع عن الحديث عن شروط مسبقة لم تكن ذات مرة، ومن الواضح أنها 

  .»لن تكون
إسرائيل «مع الفلسطينيين هي مصلحة إسرائيلية مباشرة، و وقال الرئيس شمعون بيريز إن المفاوضات 
وأضاف في سياق لقائه وزير الخارجية الدنماركي لين . »معنية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة

اسبرنسن أن ثمة استعداداً في إسرائيل للتغلب على العثرات التي تعترض المفاوضات السياسية، وهي 
وأعرب وزير المال . »تين للشعبين، ومن خالله نمد يدنا للسالم الصادق مع جيرانناالتي تبنّت مبدأ الدول

إلى عدم استعداد » بقلق«يوفال شتاينتس عن شكوكه في فرص نجاح العملية السياسية، وقال إنه ينظر 
وأضاف أنه يأمل في أن . الصادرة عنهم» التصريحات العنترية«الفلسطينيين تقديم التنازالت، وإلى 

  . »لكن على الفلسطينيين أن يثبتوا ذلك في أقوالهم وأفعالهم«يكون إلسرائيل شريك 
المتطرف ستاس مسيجنيكوف بأن ال تقود المفاوضات » إسرائيل بيتنا«وقدر وزير السياحة من حزب 

يجب أن نوضح لعريقات أنه على رغم «وقال زميله وزير البنى التحتية عوزي لنداو إنه . إلى أي شيء
واعتبر وزير . »لن نبني بيتاً واحداً بل بيوتاً كثيرة... واله، فإن إسرائيل ستواصل البناء في القدسأق

الوسطي إن المفاوضات مع الفلسطينيين هي » العمل«شؤون األقليات أفيشاي برفرمان من حزب 
  . »تين للشعبينالمصلحة الحيوية هي التقدم نحو دول«مصلحة إسرائيلية وفلسطينية من الدرجة األولى، و

وأعلن نائب وزير الخارجية داني ايالون ان إسرائيل ستطلب من الفلسطينيين، مع استئناف المفاوضات، 
  . إلغاء قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة فوراً

  
   تهدد بمعاقبة الفلسطينيين إذا استمرت مقاطعة بضائع المستوطنات "إسرائيل" .20

ار السلطة الفلسطينية بمقاطعة بضائع المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية          أثار قر :  بترا –رام اهللا   
المحتلة، حفيظة اسرائيل التي هددت امس بإغالق الموانئ االسرائيلية أمام البضائع الفلـسطينية، إذا مـا                

ائيلي، وقد شهد إجتماع اللجنة االقتصادية التابعة للكنيـست االسـر         . اصرت السلطة على قرار المقاطعة    
التي انعقدت امس غضبا شديدا على قرار السلطة الفلسطينية بفرض مقاطعة شاملة على كافة المنتجـات                
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االسرائيلية التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم وضع العديد من الخيـارات                
  .لمواجهة هذا الموقف في حال لم تتراجع السلطة فورا عن هذا القرار

أن اسرائيل ستطلب رسميا من السلطة الفلـسطينية بالغـاء قـرار            " يديعوت احرونوت "ادت صحيفة   وأف
المقاطعة فورا، وإال فإنها ستلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة، من بينها إغـالق المـوانئ                 

ستخدامة من قبـل    اإلسرائيلية أمام البضائع القادمة والخارجة للسلطة الوطنية، وابقاء فقط معبر االردن ال           
  .السلطة الفلسطينية

أن نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون اعلن انه سيتم طـرح األمـر علـى                " يديعوت"وأكدت  
االدارة االميركية وكذلك على الرباعية الدولية تحت مبرر أن هذا القرار يضر باالقتـصاد االسـرائيلي،                

  .االجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة اقتصادهاوبنفس الوقت من حق اسرائيل ان تتخذ كافة 
واضافت الصحيفة أن ايالون اكد أن اسرائيل ستبذل جهودها لمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة               

 الف  150التجارة العالمية، ووقف الهبات االقتصادية من الدول االوروبية للسلطة الوطنية والتي تقدر بـ              
  .تمر قرار المقاطعةدوالر شهريا، في حال اس

  3/5/2010الدستور، األردن، 
  

  من سوريا لحزب اهللا" سكود"بيريز يتحدث عن إثباتات مزعومة على تهريب  .21
إثباتات على تمرير سوريا صواريخ " إسرائيل"شمعون بيريز أمس، أن بحوزة " اإلسرائيلي"زعم الرئيس 

  .إلى حزب اهللا في لبنان" سكود"
عن بيريز قوله خالل لقائه وزيرة الخارجية الدنمركية لين أسبرسن إنه " ئيليةإسرا"ونقلت وسائل إعالم 

إثباتات حول نقل صواريخ سكود طويلة المدى ودقيقة من سوريا إلى حزب اهللا، وال " إسرائيل"لدى "
  ".يوجد شك في ذلك

ونقلت ".  في لبنانعلم اليقين أن سوريا قامت بنقل صواريخ سكود إلى حزب اهللا"تعلم " إسرائيل"وأكد أن 
دمشق تتحدث بلغة مزدوجة وال يمكنها بعد اآلن إخفاء دعمها "عنه القول إن " اإلسرائيلية"اإلذاعة 
  ".لإلرهاب

تراقب عن كثب عمليات تهريب األسلحة والصواريخ من كوريا الشمالية إلى إيران " إسرائيل"وأوضح أن 
لية أصبحت سوقا حرة لالتجار باألسلحة النووية ومن ثم إلى سوريا ولبنان، معتبرا أن كوريا الشما

  .والصواريخ البعيدة المدى وأسلحة أخرى خطرة
  3/5/2010الخليج، 

  
   لحزب اهللا"سكود"المخابرات الغربية تقلل من مصداقية التصريحات حول صواريخ  :"هآرتس" .22

ربيـة قولهـا إن     العبرية عن مصادر دبلوماسـية غ     ' هآرتس'نقلت صحيفة   : ـ زهير أندراوس   الناصرة
أجهزة المخابرات الغربية، بما فيها األمريكية، تشكك في صحة المعلومات اإلسرائيلية حـول صـواريخ               

  وأكدت المصادر أن االستخبارات األمريكية هي الوحيدة التي وفرت معلومـات مـستقلة فـي                ).سكود(
ق صواريخ سكود، لكن لـم      القضية، والتي أشارت إلى أن عناصر حزب اهللا أجروا تدريبات على إطال           

  .يتأكد حصول الحزب على هذه الصواريخ
  3/5/2010القدس العربي، 

  
  ألف دوالر كرشاوى 270أولمرت تلقى : "هوليالند" .23

 أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، للمرة األولى أمس، عن حجم مبالغ الرشاوى التي تشتبه بأن :)يو بي أي(
، وقالت إن المبلغ يتجاوز »هوليالند«اها، في إطار قضية الفساد رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت تلق
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ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ممثلي الشرطة قولهم، أمام محكمة الصلح في وسط .  ألف دوالر270
إسرائيل، إن مديرة مكتب أولمرت، شوال زاكين، التي حولت أمس إلى االعتقال المنزلي، مررت رشى 

ن المليون شيكل وأن زاكين نفسها تلقت رشى بمئات آالف الشواكل من أجل دفع إلى أولمرت تزيد ع
 . ، عندما كان أولمرت رئيساً لبلدية القدس المحتلة»هوليالند«المشروع العقاري 

  3/5/2010السفير، 
  

  أبشع من عبودية العصور الوسطى"إسرائيل"تجارة الرقيق في  :"يديعوت" .24
ي موسع عن ظاهرة رائجة للمتاجرة بالبشر في ظروف عبودية أسوأ كشف تحقيق صحاف:  العرب–حيفا 

مما كانت عليه في العصور الوسطى، وسط تجاهل وإهمال الحكومة اإلسرائيلية رغم القانون الذي يحظر 
 .المتاجرة بالبشر

تحقيقا في ملحقها حول استغالل بشع لضائقة » يديعوت أحرونوت«نشرت » العبيد الجدد«تحت عنوان 
ن دول نامية في العالم، وابتياع بشر لغرض استخدامهم ألغراض الزنا والعمل بشروط غير إنسانية سكا

آالف القصص التي تقع يوميا في إسرائيل، الفتا أن الظاهرة هناك ويوضح التحقيق أن . في إسرائيل
 .»العبودية العصرية«تعرف من قبل السلطات الرسمية بـ 

دة القضائية في وزارة القضاء اإلسرائيلية أن ظاهرة العبودية تشهد وينقل التحقيق عن وحدة المساع
 انخفض عدد ضحايا تجارة الرقيق ألغراض 2007منذ العام «ازديادا مقلقا في السنوات األخيرة، ويتابع 

 .تجارة الجنس
  3/5/2010العرب، قطر، 

  
  السابق لعرفات  وفاة الحاخام هيرش المناهض للصهيونية والوزير .25

توفي الحاخام المناهض للصهيونية موشيه هيرش الذي كان وزيـرا للـزعيم            :  ا ف ب   -المحتلة  القدس  
 . عاما اثر صراع طويل مع المرض، كما اعلنت اسرته         79الفلسطيني ياسر عرفات في القدس امس عن        

نـاطوري  " في نيويورك هو صهر كاتزنيل بوغين مؤسس حركة          1931والحاخام هيرش الذي ولد العام      
وموشيه هيرش الذي كان يعـيش فـي        . اليهودية المتشددة والمناهضة للصهيونية   ) حراس المدينة " (كارتا

 بعد  1974حي ميا شعاريم اليهودي المتشدد في القدس، اصبح احد زعماء هذه المجموعة الصغيرة العام               
وزير "ذي عينه   وكان هيرش قريبا من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ال         . وفاة الحاخام امرام بلو   

  .1995 في حكومته االولى العام" الشؤون الدينية
 3/5/2010الدستور، األردن، 

  
   وحدة سكنية يهودية في القدس ومحيطها200,000 مخطط لبناء حوالي :"جيروزاليم بوست" .26

في عددها الصادر اليوم االثنين عن مخطـط ضـخم          " جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
الف الوحدات السكنية في القدس الشرقية، على الرغم من الضغط الدولي لتجميد االسـتيطان فـي                لبناء ا 

" سلطة أراضـي اسـرائيل    "فقد قدم مؤسس    . القدس الشرقية وكل المناطق الواقعة خارج الخط األخضر       
  . وحدة سكنية استيطانية جديدة في المدينة200،000آرييه كينغ أمس األحد خطة لبناء حوالي 

لبحث مبادرات التطوير المستقبلية فـي      " مركز تراث مناحيم بيغن   "الل خطاب لكينغ في مؤتمر داخل       وخ
القدس، وصف خطة يمكن أن تُستغل فيها األراضي المملوكة ألفراد وأراضي يملكها الصندوق القـومي               

 ومستوطنة  بين القدس  (1- وحدة سكنية يهودية في القدس الشرقية، ومنطقة إي        187،000اليهودي لبناء   
إذا لم تتوسع القـدس،     : "وقال كينغ  .وسلسلة من األراضي تمتد من رام اهللا إلى بيت لحم         ) معاليه أدوميم 

وباستعمال خريطة موسعة للمدينة والمناطق المحيطـة       ". وتتوسع نحو الشرق، فستصبح قطاع غزة أخر      
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ستوطنة بسغات زئيـف والتـي      بها، أبرز كينغ لمشاهديه مئات الدونمات من األراضي إلى الشمال من م           
وأضاف إنه إلى الجنوب من مستوطنة جيلو هناك أرض مشابهة           . وحدة سكنية عليها   12،000يمكن بناء   
-في منطقة إي  )  هكتارا 80( دونم   800يوجد  : "واستطرد يقول  . وحدة سكنية فوقها   60،000كافية لبناء   

  ". اإلمكانيات هائلة.  وحدة سكنية100،000 يملكها محسن يهودي ثري، يمكن أن توفر المجال لحوالي 1
فإن إعـادة   " خالية وغير مستعملة  "وفي الوقت الذي أكد فيه كينغ على أن نسبة كبيرة من تلك األراضي              

رسم الحدود البلدية للقدس إلدخال تلك المساحات يمكن إن تكون له عواقب بالغة السوء علـى التـوازن                  
 عربي  200،000أنا مستعد وراغب في جلب      : "وقال .ج كما يبدو  السكاني في المدينة، رغم أنه لم ينزع      

  ". يهودي سيأتون معهم800،000ما دام . للقدس) حدود بلدية أوسع(آخر إلى 
وفي حين يوفر مخطط كينغ متنفسا للتوسع في هذه المنطقة، فنظرا ألن مساحة ال بأس بها من العقارات                  

 فأي مشاريع بناء خارج تلك الحـدود وخـارج          -بلدية للقدس   داخلها مملوكة ألفراد وتقع داخل الحدود ال      
الحكومـة  "واعترف كينغ يوم أمس األحد بأن . الخط األخضر تحتاج موافقة من وزارة الدفاع االسرائيلية      

لكن الحقيقة تظل وهي أن القدس يجب أن تكبر، وهذه هي المنـاطق             . االسرائيلية ستضطر حتما للتدخل   
  ".ع المدينةالمرشحة بشكل رئيس لتوس

  3/5/2010وكالة سما، 
  

   ضمن صفوفه48 من فلسطينيي 400االحتالل يسعى لتجنيد  .27
، إن وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية، تسعى )2/5( قالت مصادر إعالمية فلسطينية، يوم األحد :الناصرة

لدمج "ملة لتجنيد أربعمائة من المواطنين العرب لجهاز الشرطة خالل العام الحالي، ضمن خطة شا
البديلة للتجنيد اإللزامي " الوطنية"العرب في مشروع الخدمة المدنية في وزارة األمن الداخلي، والخدمة 

" األمن الداخلي"، إلى أن وزير )2/5(وأشارت المصادر، يوم األحد  .، حسب المصادر"للجيش
ر عقدها اليوم، مشروع اإلسرائيلي، يتسحاق اهرونوفيتش سيعرض في جلسة الحكومة األسبوعية المقر

، إضافة إلى مشروع تكثيف تواجد الشرطة وتعزيز نشاطها في البلدات العربية، لمواجهة "تجنيد العرب"
  .، على حد تعبيره"نهب األراضي في الجنوب"ما أسماه 

  2/5/2010 قدس برس،
 

  وحق العودة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ةحملة دولييكشف عن ماجد الزير  .28
 المدير العام لمركز العودة الفلسطيني ورئيس مؤتمر ،كشف ماجد الزير: عقبة األحمد - حةالدو

 عن تحركات لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وحق العودة في أنحاء العالم وأوروبا، ،فلسطينيي أوروبا
لثامن في  مايو الجاري إلظهار رمزية فلسطين، وانعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا ا/تشمل اعتماد أيار

  .تموز القادم/ نائبا دوليا قطاع غزة عبر مصر في منتصف يوليو120برلين بألمانيا، إضافة إلى زيارة 
قال الزير في لقاء مفتوح مع صحفيي الجزيرة نت " 48نكبة "وبخصوص إظهار رمزية فلسطين بشهر 

ت به ثماني منظمات  إلى أن المشروع نتاج نداء وطني خرج، مشيراًإن هذا المشروع سيكون سنوياً
فلسطينية تغطي جغرافيا الشتات وتضم تحالف حق العودة في أميركا، ومركز العودة في أوروبا، وثالث 
منظمات للمجتمع المدني للعودة في سوريا، ومنظمتين للمجتمع المدني للعودة في لبنان، واللجنة العليا 

  .لحق العودة في األردن
وروبا إلى مشروع آخر في سياق تحركات شهر النكبة يضم مركز كما أشار رئيس مؤتمر فلسطينيي أ

العودة الفلسطيني وحركة فلسطين حرة وتحالف حق العودة في أميركا يتمثل باعتصام الفلسطينيين لمدة 
ثالث ساعات أمام السفارات اإلسرائيلية في العواصم الغربية رافعين مفاتيح منازلهم في فلسطين وذلك 
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ويدخل المشروعان السابقان ضمن سبعة مشاريع ستطرح في مؤتمر فلسطينيي  .و ماي/ أيار15يوم 
 من  مايو الحالي في برلين بمشاركة نحو عشرين ألفاً/أوروبا الثامن المقرر عقده يوم الثامن من أيار

   .ثالثين دولة أوروبية وحضور أوروبي رسمي وفق ما ذكر رئيس المؤتمر
مر إعطاء كل الدعم إلمكانات الفلسطينيين بأوروبا للهيئة الوطنية للدفاع ومن بين المشاريع الباقية للمؤت

عن الثوابت التي أعلنت في بيروت وسيكون على رأس ضيوف المؤتمر منير شفيق وبالل الحسن 
ليعرضا فكرة الهيئة في ندوة رئيسية عن الثوابت الفلسطينية يديرها المذيع في قناة الجزيرة غسان بن 

  .ج لقاء مفتوحجدو في برنام
 لذكرى األسرى، 2010 سنة محاربة المستوطنات والجدار، واستمرار فعاليات 2011كذلك اعتبار عام 

تشرين األول القادم، /واإلعالن عن مؤتمر دولي أكاديمي قانوني عن األسرى في فرنسا في أكتوبر
  .إضافة إلى ثالثين فعالية في عواصم أوروبا لموضوع األسرى

 المؤتمر النهوض بالعمل المؤسساتي والتنسيق الفلسطيني على قاعدة العمل وفي هذا وتشمل مشاريع
  .طبقا لماجد الزير" منسقية العمل الفلسطيني في الغرب"السياق سيتم طرح مشروع 

وفي إطار جهود الحملة األوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة ستشارك الحملة بسفينة كاملة بمليون 
 مصر في زيارة أضخم وفد في تاريخ القضية الفلسطينية لقطاع غزة ويبلغ عدد يورو وبالتنسيق مع

واعتبر  . نائبا دوليا معظمهم من أوروبا وفق ما ذكر رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا120المشاركين فيه 
  .الزير أن الحملة األوروبية لرفع الحصار تتفاعل بشكل غير عادي في أوروبا، ولها أثر كبير

  3/5/2010نت، الجزيرة 
  

  مع االحتالل في مسيرة ضد الجدار في بيت جاالوإصابات مواجهات  .29
أصيب ظهر أمس عدد من المواطنين الفلسطينيين خالل مواجهات عنيفة :  يوسف الشايب–رام اهللا 

  .وقعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة بيت جاال في بيت لحم
  3/5/2010الغد، األردن، 

  
  أسيراً 85 جريح و1200 وقدمت شهيداًو دونما 1020 أرجعتمقاومة بلعين السلمية : يةاللجنة الشعب .30

 رحمة عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في أبو راتب . تحدث د: ملكي سليمان- رام اهللا
، "الجديدةالحياة " في لقاء خاص مع ،قرية بلعين بمحافظة رام اهللا والمحاضر في جامعة القدس المفتوحة

 بتاريخ  كانول نشاط قامت به اللجنةإلى أن أ أشارو . القريةأهاليعن التجربة النضالية التي خاضها 
انه خالل السنوات الخمس :  وأضاف. جدار الفصل العنصريبإقامة الموعد المقرر للبدء ،20/2/2005

 بتغيير 2007 أيلول الرابع من  بتاريخ استصدار قراراًأهمهاالماضية حققنا العديد من االنجازات ومن 
 قرارا اإلسرائيلية" العليا "أصدرت المستوطنين فقد إلرضاءمسار الجدار في قريتنا، ولكن ومحاولة منها 

 ولكن ... قريتنا والقرى المجاورةأراضي المستوطنات على إلقامةبنفس التاريخ يقضي بمنح الترخيص 
 إيقافجدار واالستيطان، ولكننا بعد مرور الوقت استطعنا ذلك لم يثننا عن االستمرار في نضالنا ضد ال

  ).موديعين عليت( وحدة سكنية داخل مستوطنة 1500بناء 
 دونم وان مسار 4000 اإلجمالية نسمة ومساحتها 1800 اآلن عدد سكان القرية إن رحمة أبووقال 

 القرية أراضيمن % 58دل  ما يعاأي القرية في البداية أراضي دونم من 2300الجدار العنصري ابتلع 
ولكن ونتيجة االعتراض على مسار الجدار واستمرار المسيرات والمواجهات وافقت المحكمة العليا 

 "إسرائيل" دونما بعد قرار 260 إعادة إلى باإلضافة القرية ألهالي دونما 760 إعادة على اإلسرائيلية
 200 قرية صفا المجاورة وألهالي دونم 400ع الموافقة على تعديل مسار الجدار، كما وانه سيتم استرجا
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 15 وقد بدأ العمل بشكل فعلي بتعديل المسار بتاريخ أيضا قرية خربثا بني حارث المجاورة ألهاليدونم 
 رحمة الذي أبو الثمن الذي دفعته القرية فهو بال شك فقدان الشاب باسم أما: وأضاف .شباط العام الجاري

  . ناشطا85 مواطنا، واعتقال 1200 إصابة إلى باإلضافة أرضه،سقط شهيدا دفاعا عن 
 3/5/2010الحياة الجديدة، 

  
   جثة في ثالجات الموتى والمقابر السرية400سلطات االحتالل تحتجز حوالي  .31

 فتحي شاهين مدير مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى على ضرورة  أكد: وليد عوض-رام اهللا 
 الكل ، داعياًاإلسرائيلية األرقام شهيد داخل مقابر 400يزيد عددهم عن استعادة جثامين الشهداء الذين 

 األهداف لتحقيق كل األحياءالفلسطيني للتمسك بالحقوق المشروعة وان تنعكس وحدة الشهداء بوحدة 
  .الفلسطينية من ضمنها استرداد جثامين الشهداء

ر السرية التي قدر عددها بأربع مقابر واشتكت مصادر فلسطينية بان جثث الشهداء المحتجزة في المقاب
 أو لنهش تلك الجثث من بعض الحيوانات الضالة أدى الذي األمر سنتمترا 70تكون مدفونة على عمق 

  . والسيولاألمطارالكشف عنها نتيجة 
  3/5/2010القدس العربي، 

  
   لذويهملشهداء اتسليمل "إسرائيل" بالضغط علىالحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء تطالب  .32

دعت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير  : وليد عوض-رام اهللا 
 المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ورئاسة اللجنة الدولية األحد  يومالمفقودين

نشاء بنك للحمض النووي ، إل"إسرائيل"للصليب األحمر، لممارسة واجباتهما، بالضغط على حكومة 
)DNA( يتم فيه فحص جميع جثامين الشهداء المحتجزة، ومطابقتها مع ذويهم، تمهيداً إلعادة جميع 

  .الجثامين، وعدم إيقاع ذويهم في متاهات المطابقة من عدمها
ودعت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق 
اإلنسان إلى أوسع حملة شجب وإدانة للسلوك العنصري لحكومة االحتالل اإلسرائيلي الذي تمارس أبشع 

  .صوره وأشكاله، بحق الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين تحتجزهم جثامينهم
  3/5/2010القدس العربي، 

  
  تدين اعتقال الحقوقي صالحات وتحمل المخابرات الفلسطينية المسؤولية" راصد" .33

قيام المخابرات الفلسطينية باعتقال ممثل ) راصد( أدانت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :رام اهللا
خابرات في مدينة نابلس، مشيرة الجمعية في األردن مهند صالحات للمرة الثالثة، بعد استدعائه لمقر الم

وعبر  ".جرى اقتياده لمكان مجهول بعيداً عن العالم الخارجي حيث أوكار التعذيب المخابراتية"إلى أنه 
إزاء هذه األعمال الال قانونية التي يمارسها جهاز "المجلس اإلقليمي للجمعية في الجمعية عن قلقه البالغ 

الحات دون سبب قانوني رغم المناشدات والنداءات التي أطلقتها المخابرات للمرة الثالثة باعتقال ص
  ."وأصدقائها في المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق اإلنسان لإلقالع عن تلك األعمال) راصد(

  2/5/2010 قدس برس،
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   فلسطينية خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة220كتاب يوثق معاناة ": النساء والحرب" .34
 عاماً من حي الزيتون شرق مدينة غزة، عاشت 55البالغة من العمر " مقبولة "": األسطلمحمد–غزة 

تجربة أليمة ستظل ترافقها طيلة حياتها، وتعيش ذكرياتها الفاجعة لحظة بلحظة وهي ترى أبناءها 
  .يحملون مصائب الحرب في أجسادهم وأرواحهم

، "الرصاص المسكوب"يان عايشن عدوان  قصة معاناة لنساء فلسطين220واحدة من " مقبولة"قصة 
  . صحافية17أصدره مركز شؤون المرأة في غزة بمشاركة " النساء والحرب"ورصدها كتاب بعنوان 

ويمثل الكتاب قيمة قانونية باإلضافة إلى قالب القصة اإلنسانية التي وردت فيها معاناة النساء، خصوصاً 
 من خالل البيانات والمعلومات والوثائق التي تسرد تفاصيل وأن الروايات الواردة موثقة بطريقة قانونية

  .الحادثة بدقة، وفقاً للمشرفة على تحرير وتدقيق الكتاب الصحافية دنيا األمل إسماعيل
قصص النساء أخذت من أفواههن مباشرة من دون زيادة أو نقصان، وتحدثن بحرية عن : "وقالت

كما : "وأضافت". م تسلط وسائل اإلعالم الضوء عليهامعاناتهن وتجربتهن خالل الحرب، وهي قصص ل
أننا وثقنا في بعض الحاالت بالصور طبيعة االنتهاك التي تعرضت لهو النساء إلثبات الواقعة قانونياً، 
ومن ثم االستفادة منه حقوقياً أمام المحاكم الدولية المختصة بمحاكمة جرائم الحرب التي اقترفت ضد 

اعيل أن الكتاب يمكن استخدامه كوثيقة مرجعية خصوصاً بعد ترجمته إلى اللغة وأكدت إسم ".المدنيين
اإلنكليزية، مشيرة إلى الحرص على التدقيق القانوني في كافة األلفاظ والمعلومات المستخدمة في الكتاب 

  .حتى ال تكون هناك إشكاليات قانونية تعيق االستفادة منه
  30/4/2010القدس، فلسطين، 

 
  ف كأس العالمغزة تستضي .35

 فريقا فلسطينيا يمثلون أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع 16شارك : ضياء الكحلوت -غزة 
التي بدأت فعالياتها األحد في غزة محاكاة للبطولة الدولية، وحمل " بطولة كأس العالم"غزة في تظاهرة 

 فرق باسم منتخبات فلسطين واألردن كل فريق اسم دولة مشاركة في مونديال جنوب أفريقيا إضافة إلى
  .ومصر

ويهدف منظمو البطولة لتعريف العالم بمعاناة قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي مشدد، وكذلك 
فكوا الحصار وأوقفوا المعاناة التي "إظهار األمن الذي يعيشه القطاع، مؤكدين أن رسالة غزة للعالم هي 

  ".بما فيها الرياضةطالت كل مناحي الحياة الفلسطينية 
وقال وزير الشباب والرياضة في الحكومة المقالة باسم نعيم إن الحدث الفلسطيني مميز ويشكل مناسبة 

نريد أن نبعث رسالة للعالم بأن "وأضاف نعيم  .للتذكير بقضية الشعب الفلسطيني وحصار غزة الجائر
ر ويخاف من االحتالل وأميركا إلنهاء حصار غزة سيزول وأنه على العالم الصامت أن يتحرك وال يتست

  ". معاناة المليون وخمسمائة ألف فلسطيني الذين يعانون األمرين في غزة
  3/5/2010الجزيرة نت، 

  
   يدعو الى تحقيق تقدم فعلي في عملية السالمالعاهل األردني .36

في عمليـة الـسالم     أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحقيق تقدم فعلي         العاهل االردني     أكد :بترا -عمان
وإطالق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلـسطينية                

  .مستقلة تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل بأسرع وقت ممكن
  3/5/2010الرأي، األردن، 
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   في االردنعسكريون أردنيون متقاعدون يحذرون من تكاثر أنصار الصهيونية .37
أخطر جزء في   " عسكريون أردنيون متقاعدون أمس، في بيان شديد اللهجة، من أن             حذر :لخليجا -ان  عم

حملة ضاغطة من أجل تجنيس المزيد       "ـ، ونددوا ب  "المؤامرة الصهيونية وجود أنصار يتكاثرون في بلدنا      
  .قرار فك االرتباط " دسترة"، داعين إلى "من الفلسطينيين في األردن

ن أن الحاجة ملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البالد، وشن حملة حقيقية أكد البياكما 
وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين، واستعادة الملكية العامة للقطاعات االقتصادية 

  .االستراتيجية
  3/5/2010الخليج، 

  
  تكون مقدمة لحرب لن "السكود "صواريخطمأن اللبنانيين بأن قضية ي نصر اهللا .38

ـ     السيد حسن نصراهللا اللبنانيين بأن ما يجـري مـن تهويـل اسـرائيلي               "حزب اهللا "طمأن األمين العام ل
إن شاء اهللا أكـون      " والصواريخ لن يكون مقدمة للحرب، وقال      "السكود"أميركي ضد لبنان تحت عنوان      

كات المقاومة من أن تفكـر أن       هو الضغط والتهويل والترغيب على دول وحر      "وقال ان الهدف    . "صائبا
تصبح أقوى ألنّه ليس من مصلحة أميركا واسرائيل أن يكون هناك دول وحركات مقاومـة قويـة فـي                   

ساعتئذ علينا  "عندما ترون أن اإلسرائيليين واألميركيين قد صمتوا نهائياً وهدأت األمور           : المنطقة، أضاف 
ـ     أوالً :  قال نصراهللا  "السكود"وفي موضوع    . "أن نقلق  ، لكن هناك معركـة     "السكود"، لم يقدم أحد دليالً ل

ثانيا، سوريا نفت نفياً قاطعاً أنها سلمت شيئاً من هذا القبيل لــ              . طويلة وعريضة تجري اآلن بال دليل     
 ال يعتبر نفسه معنياً على اإلطالق في أن ينفي أو يؤكد تملّكه ألي سالح،               "حزب اهللا "ثالثاً،   . "حزب اهللا "

 . ستنا ونؤكد عليهاوهذه سيا
  3/5/2010السفير، 

  
  إلى حزب اهللا" سكود"سوريا تمرر صواريخ : بيريز يكرر ادعاءاته .39

كرر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز االدعاءات بنقل سوريا :  وائل بنات- حسن عبداهللا: بيروت، غزة
هريب األسلحة إن إسرائيل تراقب عن كثب عمليات ت و.صواريخ سكود إلى حزب اهللا اللبناني

 وقال خالل لقائه وزيرة خارجية ،والصواريخ من كوريا الشمالية إلى إيران ومن ثم إلى سوريا ولبنان
الدانمارك لين أسبرسن أمس أن لدى إسرائيل ما يثبت نقل هذه الصواريخ بشكل قاطع، مشيرا إلى أن 

 ".بدمشق تتحدث بلغة مزدوجة وال يمكنها بعد اآلن إخفاء دعمها لإلرها"
  3/5/2010الوطن، السعودية، 

  
  واشنطن أبلغت الفلسطينيين أنه لن يتم بناء مستوطنات في القدس: العربية الجامعة .40

أعلن مسؤول رفيع في الجامعة العربيـة األحـد أن واشـنطن اكـدت               :وكاالت -مراد فتحي  - القاهرة
 في القدس الشرقية لن تنفذ أثنـاء         وحدة استيطانية جديدة   1600للفلسطينيين أن الخطط اإلسرائيلية لبناء      

  . اإلسرائيلية غير المباشرة-إجراء المفاوضات الفلسطينية
اتخـذنا  "وقال هشام يوسف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لوكالة فرانس بـرس                

رات قرارا في الثاني من مارس بإعطاء فرصة للمفاوضات غير المباشرة ولكن إسرائيل اتخـذت قـرا               
، وفي إشارة إلى إعالن إسـرائيل       "اعترضنا عليها وعاد األميركيون إلينا وقالوا إن هذه القرارات لن تنفذ          

إن التأكيدات األميركية تعيدنا إلى الوضع      "وأضاف  .  وحدة استيطانية في القدس الشرقية     1600عن بناء   
يدات تتعلق بفترة المفاوضـات غيـر       ولم يحدد ما إذا كانت التأك     ". الذي كان قائما قبل الثاني من مارس      

وبدوره، قال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية عبـد اهللا          . المباشرة فقط أم تمتد إلى أبعد من ذلك       
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الفرنجي في تصريحات للتلفزيون المصري األحد إن واشنطن أكدت للسلطة الفلسطينية أن واشنطن لـن               
  .تسمح باالستيطان في القدس الشرقية

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن المفاوضات غير المباشرة التي تقوم              ،  هرةفي القا 
بها اإلدارة األمريكية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بدأت مع بداية شهر مايو الحالي مع زيارة الموفدين               

ـ            ة لكـل مـن إسـرائيل       األمريكيين السيناتور جورج ميتشل وديفيد هيل نائب مساعد وزيـرة الخارجي
وأضاف . واألراضي الفلسطينية، واعتبر أن أول مايو هو بداية لكل األنشطة والمفاوضات غير المباشرة            

موسى أن التقدم في المفاوضات من عدمه سيظهر خالل شهر من بداية المفاوضات غير المباشرة بعيـدا         
إن الكثير من المسؤولين العرب يعتقدون أنه   إال أنه قال    .. عن المهلة المحددة، المهم هو حدوث تقدم أم ال        

لن يحدث أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة خالل الفترة المقبلة لهذا وافقت اللجنة علـى اسـتكمال                  
وردا على سؤال متى يتوجه الجانب العربي إلى مجلس         . المهلة الزمنية للواليات المتحدة وليس إلسرائيل     

قال موسى سنذهب إلى مجلس األمن فـي        , سرائيلي من كافة أبعاده      اإل –األمن لطرح الصراع العربي     
حال فشل المباحثات غير المباشرة في ضوء مهلة المائة والعـشرين يومـاً التـي أعطيناهـا للجانـب                   

  .األمريكي
ورفض اإلفصاح عن الضمانات األمريكية للجانب الفلسطيني لبدء المفاوضات غير المباشرة، مؤكـدا أن              

كتور صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني في اجتماعات لجنة مبادرة السالم العربية حـول              ما قاله الد  
  .هذا الموضوع كاف

  3/5/2010الشرق، قطر، 
  

 "إسرائيل"سوريا وقطر تدعوان لموقف عربي موحد لمواجهة سياسات  .41
الخارجية بحث الرئيس السوري بشار األسد مع رئيس الوزراء القطري وزير :  بارعة ياغي - دمشق

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في دمشق أمس، العالقات الثنائية وسبل تطويرها، والمستجدات 
وأكد الجانبان خالل المباحثات ضرورة . على الساحة العربية وخصوصاً في األراضي الفلسطينية المحتلة

والعمل العربي المشترك وصوالً مواجهة السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل عبر تفعيل التضامن 
 .إلى موقف عربي موحد يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها األمة العربية

  3/5/2010الوطن، السعودية، 
  

  "مجرم حرب"وبرلمانيون يطالبون النيابة باعتقال نتنياهو ومحاكمته كـ" كفاية": مصر .42
ونواب من البرلمان ونشطاء ) كفاية(تغيير تقدمت الحركة المصرية من أجل ال:  عصام فضل- القاهرة

سياسيون أمس ببالغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود طالبوا فيه باعتقال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي فور وصوله البالد هذا األسبوع، ومحاكمته أمام 

 ."مجرم حرب"المحاكم المصرية باعتباره 
على نسخة منه النائب العام بإصدار قرار باعتقال نتنياهو " الشرق األوسط"وطالب البيان الذي حصلت 

" جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية"بصفته رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ومسؤوال عما وصفه البيان بـ
ير الدولية، خاصة تقرير التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، واستند البالغ إلى التقار

وقال المنسق العام للحركة المصرية  .غولدستون الذي نوقش أمام مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة
تقدمنا مع البالغ بمذكرة قانونية منفصلة ": "الشرق األوسط"عبد الحليم قنديل لـ) كفاية(من أجل التغيير 

 ". غزة استنادا إلى القوانين الدوليةتستعرض مدى ثبوت ارتكاب نتنياهو لجرائم حرب في
  3/5/2010الشرق األوسط، 
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  خليفة يدعم جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية .43
جدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دعم دولة اإلمارات العربية المتحدة للجهود التي : وام

عب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في اقامة من شأنها أن تحقق السالم العادل والدائم في المنطقة ونيل الش
جاء ذلك خالل استقبال سموه الرئيس محمود عباس رئيس  .دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

وأكد خليفة بن زايد دعم دولة اإلمارات للجهود العربية المبذولة  .السلطة الوطنية الفلسطينية ظهر أمس
الشعب الفلسطيني، داعياً سموه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء 

واطلع الرئيس  .في اطالق العملية السلمية في المنطقة بما يحقق السالم العادل والشامل في المنطقة 
، والرؤية الفلسطينية الستمرار "اإلسرائيليين"الفلسطيني على االتصاالت غير المباشرة بين الفلسطينيين و

  .مفاوضات، شريطة وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية خاصة بمدينة القدس ال
  3/5/2010الخليج، 

  
  وفد كويتي برئاسة النائب القطان يصل إلى قطاع غزة .44

، وفد كويتي مكون من ستة أشخاص، يرأسه النائب عبد )2/5(وصل إلى قطاع غزة، اليوم األحد : غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن زيارة الوفد الكويتي . ر رفح الحدوديالمحسن القطان، وذلك عن طريق معب

للقطاع تأتي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث يطلع الوفد خاللها على حجم المعاناة التي يعانيها 
وكان في استقبال . أهالي القطاع بفعل الحصار اإلسرائيلي المتواصل عليه منذ أكثر من ثالث سنوات

  .والسياسية، حيث من المقرر أن تستمر زيارته عدة أيام شخصيات البرلمانيةالوفد عدد من ال
 2/5/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل"منظمة أوروبية يهودية جديدة تدعو لوقف التأييد التلقائي لـ .45

تعقد منظمة أوروبية يهودية جديدة داعمة للسالم، اليوم، مؤتمرها التأسيسي          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
" جـي سـتريت   "، وهي تستمد اسمها من منظمـة        "جي كول "مة البلجيكية بروكسل، تحت اسم      في العاص 

  .الصهيونية اليمينية والمتشددة" إيباك"األميركية التي انشئت منذ عامين، لتواجه منظمة 
اإلسرائيلية، ان المنظمة الجديدة ستدعو إلى عدم تقديم الدعم التلقائي للحكومـة            " هآرتس"وقالت صحيفة   

  .سرائيلية، طالما أن قراراتها ال تتالءم مع متطلبات السالم في الشرق األوسطاإل
نشرت اخيرا عريضة ضد البناء االسـتيطاني فـي القـدس           " جي كول "واوضحت الصحيفة ان منظمة     

 آالف يهودي بيـنهم     3المحتلة والضفة الغربية، وستوجهها الى البرلمان األوروبي وهي تحمل أكثر من            
  .ونمفكرون معروف

وتلقى المبادرة األوروبية دعم عدد من االكاديميين والشخصيات العامة في إسرائيل بيـنهم البروفيـسور               
  .زئيف شترينهل، البروفيسور ايلي بار نفي ورجل وزارة الخارجية السابق، آفي بريمور

يـدات مـن    ومن دون التقليل من أهمية التهد     . إسرائيل تتصدى لتهديدات وجودية   "وجاء في العريضة ان     
نحن نعرف بان الخطر يكمن ايضا في االحتالل وفي استمرار انتشار المـستوطنات             . االعداء الخارجيين 

هذه السياسة مغلوطة اخالقيا وسياسيا على حد سواء وهي تغذي          . في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية     
  ".لمالمسيرة غير المعقولة في نزع الشرعية، والتي تمر بها إسرائيل في العا

ـ   . إن مستقبل إسرائيل منوط بتحقيق سالم مع الفلسطينيين على اساس دولتين للشعبين           "وحسب العريضة ف
وبينما القرار النهائي هو بيد مواطني إسرائيل، التزامنا إلسرائيل كيهود في الشتات يستوجب علينا العمل               

خدم المصالح الحقيقيـة إلسـرائيل،      الدعم التلقائي لسياسة حكومة إسرائيل خطير وال ي       . باتجاه حل عادل  
هدفها ضمان  . الحركة غير حزبية  . هدفنا هو خلق حركة أوروبية تنقل صوت المنطق الى قلوب الجميع          
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وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وهذا لن يحصل اال باقامة دولـة فلـسطينية سـيادية وقابلـة                  
  ".للوجود
المهم التوضيح بان هذه مبادرة     "لمنظمة في فرنسا، إنه من      عن ديفيد سمال، من مؤسسي ا     " هآرتس"ونقلت  

نحن يهود أوروبيون، صهاينة، مؤيدون إلسرائيل نعارض مسيرة        : "وقال". من صهاينة محبون إلسرائيل   
نحن قلقون جدا من الوضع ونعتقد بان الزمن ليس فـي           . نزع الشرعية التي تمر بها إسرائيل في أوروبا       

  ".زخم من اجل العودة الى الحوارصالحنا ويجب استغالل ال
3/5/2010الغد، األردن،   

  
 وولش التقى موسى سراً قبيل اجتماع لجنة المبادرة .46

في سرية تامة وبعيدا عن أعين وسائل اإلعالم، اجتمع السفير ديفيد وولـش، مـساعد وزيـرة                 : القاهرة
عة الدول العربية عمرو موسـى      الخارجية األميركية األسبق لشؤون الشرق األدنى مع األمين العام لجام         

ورفضت . في مقر الجامعة قبيل اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم العربية الذي اختتم الليلة قبل الماضية              
مصادر عربية مسؤولة الكشف عن فحوى ما دار في اللقاء، لكن تسريبات تحدثت عن أن وولش أطلـع                  

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل اسـتئناف       موسى على نتائج االتصاالت األميركية األخيرة مع        
  .المفاوضات غير المباشرة بينهما

3/5/2010 العرب، قطر،   
  

   منظمة ألمانية تواجه حملة إعالمية إسرائيلية لدعوتها وزير من حماس إلى ندوة تقيمها .47
 مواجهـة حملـة     دافعت منظمة باكس كريستي الكاثوليكية األلمانية عن نفسها فـي         :  خالد شمت  -برلين  

إعالمية إسرائيلية عرضت بها لدعوتها وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة باسم نعيم للمشاركة              
  .في ندوة حول النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

ال بـديل   -شريك من أجل السالم   ( وتمسكت المنظمة بدعوتها الوزير الفلسطيني للندوة التي تحمل عنوان          
، التي تقام بالتعاون مع األكاديمية البروتستانتية في مقر هذه األخيرة بمدينة            )تح وحماس عن الحوار مع ف   

  .حزيران المقبل/ يونيو13 إلى 11باد بول في الفترة من 
ووجهت المنظمة الكاثوليكية واألكاديمية البروتستانتية األلمانيتان الدعوة أيضا إلى ممثلين عـن حركـة              

وأحزاب ومنظمات فلسطينية مختلفة إضافة إلى الحكومة اإلسـرائيلية،         ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني    
  .وعدد من النواب واألكاديميين والخبراء األلمان المعنيين باألوضاع في منطقة الشرق األوسط

وذكرت المنظمة الكنسية األلمانية المعنية بقضايا السالم أن الهجوم اإلعالمي اإلسرائيلي علـى دعوتهـا               
لصحة في حكومة حماس يمثل امتدادا لهجمات سابقة وجهت ضد فعاليات أقامتها فـي الـسنوات           لوزير ا 

  .الماضية، ولفتت إلى أن هذه الهجمات لم تجد لها أي صدى لدى الرأي العام داخل وخارج ألمانيا
3/5/2010الجزيرة نت،   

  
  مع حكومة نتنياهو الوباما لم يؤثر على خالفات اإلدارة األمريكييندعم اليهود : استطالع .48

من كل عام، ان التأييد للرئيس االمريكي       ) مارس(أظهر استطالع للرأي يجري عادة في شهر اذار         : لندن
" إسرائيل"باراك اوباما لم يتراجع بين اليهود االمريكيين ولم يتأثر بسبب الخالفات الظاهرة بين أمريكا و              

  .فيما يتعلق بمجال التسوية
 اللجنة اليهودية األمريكية وجاء فيـه       أجرتهنتائج االستطالع الذي    ' س تايمز لوس انجلي 'ونشرت صحيفة   

 مع ملف التسوية في المنطقـة مقابـل       اإلدارة بالمئة من اليهود األمريكيين يدعمون طريقة تعامل         59أن  
  . بالمئة من العام الماضي79وهو تراجع عن نسبة .  بالمئة37معارضة 
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 تؤكد وجود دعم بين اليهـود االمـريكيين الوبامـا وان افتراضـات              واشارت الصحيفة الى ان النتائج    
االطراف اليهودية المحافظة من تأثر الدعم بالعالقات بين الطرفين على الـرغم مـن تعويـل الجانـب                  

  . لوالية واحدةاألبيضاالسرائيلي، خاصة حكومة بنيامين نتنياهو على فكرة بقاء الرئيس اوباما في البيت 
 الى ان عددا من القادة البارزين في الحزب الديمقراطي من اليهـود يـدعمون مواقـف           وتشير الصحيفة 

  . يتجنبون انتقادهافإنهماالدارة وان عبروا عن مواقف مخالفة لها 
3/5/2010القدس العربي،   

  
  وفد أوروبي يزور غزة قريباً لبحث أزمة الكهرباء المتفاقمة .49

طاع غزة أن وفدا برلمانيا أوروبيا يـستعد لتنظـيم زيـارة            أعلنت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن ق      
  . لقطاع غزة منتصف مايو المقبل لالطالع على أوضاع القطاع، وبحث أزمة الكهرباء المتفاقمة

 نائباً، بينهم مسؤولون تنفيذيون في البرلمـان األوروبـي،          25إن نحو   “: وقال عضو الحملة رامي عبده    
لضفة، في أعقاب تسلّمهم تقرير الحملة الشامل الذي يتناول األوضـاع فـي   سيقومون بزيارة إلى غزة وا  

القطاع، والذي قامت بإعداده في أعقاب زيارة نظمتها ألضخم وفد برلماني أوروبي إلى قطاع غزة مطلع                
  .”العام الجاري

3/5/2010 االتحاد، اإلمارات،  
  

  جدل مستمر... المستوطنات اإلسرائيلية والشرعية الدولية .50
فرضت إسرائيل على مدار عقود سياسة األمـر الواقـع فـي    : قرير واشنطن ـ محمد بسيوني محمد  ت

صراعها مع الجانب الفلسطيني، والجانب العربي بصورة أشمل، وكان من أبرز سمات هـذه الـسياسة                
ة التوسع االستيطاني بحيث تزايدت المستوطنات بصورة جعلت من المحال التوصل إلى الدولة الفلسطيني            

فضالً عما أوجدته من حالة من الجفاء في العالقات األمريكية ـ اإلسرائيلية بـدت بـصورة    . المنشودة
واضحة في اآلونة األخيرة مع اإلعالن اإلسرائيلي عن بناء مزيد من المستوطنات في القـدس الـشرقية                 

 الواليات المتحدة إحراجا    أثناء زيارة نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن إلسرائيل األمر الذي اعتبرته          
  . لها وطالبت بضرورة التوقف عن بناء مزيد من المستوطنات السيما أنها تعوق العملية السلمية

وبالتزامن مع هذه التطورات تجددت إشكالية شـرعية المـستوطنات اإلسـرائيلية، ومـا موقـع هـذه                  
 االتفاقيات والمعاهدات ذات الـصلة،      المستوطنات من الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي؟ في ضوء        

 تناوله من خالل دراسته التي نُشرت على الموقع Nicholas Rostowوهو ما حاول نيكوالس روستو 
) 2010مارس ـ إبريل  ( في عددها The American Interestاإللكتروني لدورية المصلحة األمريكية 

  . ”?Are the Settlements Illegal"هل المستوطنات غير شرعية؟ : وجاءت تحت عنوان
  اتفاقية جنيف وقرارات مجلس األمن 

 والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب أهمية بارزة، فهـي           1949تحتل اتفاقية جنيف الرابعة عام      
محور اهتمام التحليالت التي تستهدف تناول قضية شرعية المستوطنات اإلسرائيلية نظرا لما تضمنته من              

أن االتفاقية تطبق في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلى          :"المادة الثانية التي تنص على      مواد أهمها   
  " .إلقليم أحد األطراف المشاركة في االتفاقية 

األشخاص الذين تحميهم االتفاقية هم أولئك الذين يجـدون  "وتشير المادة الرابعة من االتفاقية ذاتها إلى أن    
كل كان، في حالة قيام نزاع أو احتالل، تحت سلطة طرف في النزاع مـن               أنفسهم في لحظة ما وبأي ش     

أن سـلطة   "على  ) 49(، فيما تنص الفقرة السادسة من المادة        "رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها        
االحتالل ال يمكن لها أن تقوم بنقل أو ترحيل جزء من سكانها المدنيين إلـى األراضـي التـي قامـت                     

   ".باحتاللها
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وفي سياق متصل تمثل القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أحد األطر الهامة التـي                 
 242يتم االستناد إليها في تناول قضية المستوطنات اإلسرائيلية وتأتي في مقدمة هذه القرارات القـرار                

س سالم عادل في الشرق      على ضرورة تأسي   242، إذ يؤكد القرار     1973 لعام   338 والقرار   1967لعام  
وهو األمر الـذي    (األوسط وما يتطلبه ذلك من انسحاب إسرائيلي من أراضى احتلتها في الصراع الدائر            

أثار جدالً واسعا حول كلمة أراضى، هل هي جزء من األراضي أم المقصود بها جميع األراضي التـي                  
ت الحرب واالعتراف بسيادة واستقالل     ؟ باإلضافة إلى إنهاء جميع حاال     1967احتلتها إسرائيل في حرب     

  .ووحدة أراضى كل دول المنطقة وحقها في العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعترف بها
 التأكيد على عدد من المبادئ في مقدمتها دعوة جميع األطراف المشاركة فـي              338فيما يتضمن القرار    

 بعد وقف إطالق النـار      242جلس األمن   القتال الدائر إلى وقف إطالق النار والشروع في تطبيق قرار م          
  . والشروع في مفاوضات جادة لعملية السالم بالشرق األوسط

  جدال حول شرعية المستوطنات اإلسرائيلية 
 مزيدا من التعقيد على قضية المستوطنات فقد خرجت إسرائيل مـن الحـرب    1967أضفت حرب يونيو    

 في ذلك األراضي التي كانت من المفتـرض أن          منتصرة وسيطرت على عديد من األراضي العربية بما       
تكون جزءا من أراضى الدولة الفلسطينية وفقًا لما جاء به قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لألمم                 

، ومنذ ذلك الحين توسع النشاط االستيطاني اإلسرائيلي بصورة جعلت تلـك القـضية              1947المتحدة عام   
د من التحليالت التي تتناول القضية بصورة رئيسة من منظور الشرعية           تحتل أولوية بارزة وموضع لعدي    

  . الدولية ومدى تطابق اإلجراءات اإلسرائيلية مع القانون الدولي واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
وفي هذا الصدد يشير روستو إلى أن اآلراء قد انقسمت تجاه تلك القضية إلى اتجاهين رئيسين، االتجـاه                  

  :يد شرعية المستوطنات اإلسرائيلية ويدعم ذلك الموقف بعدد من الحجج يأتي في مقدمتهااألول يؤ
إن اتفاقية جنيف ال تنطبق على حالة المستوطنات اإلسرائيلية إذ إن المادة الثانية من االتفاقية تنص                : أوالً

، "األطـراف المتعاقـدة     أن االتفاقية تنطبق في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلى إلقليم أحد             "على  
ومن هذا المنطلق يستنتج أنصار ذلك االتجاه عدم وجود أية مطالبات من جانب األطراف في األراضـي                 
, التي تسيطر عليها إسرائيل األمر الذي يعنى أن تلك األقاليم ليست تابعة ألي من األطـراف المتعاقـدة                 

  . يهوديةومن ثم فإن االتفاقية ال تنطبق على حالة المستوطنات ال
فنصوص اتفاقية جنيف ليست موجهة لهذه النوع من النشاط الذي تقوم به إسرائيل حيث إن طبيعة وحجم                 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ال تشكل تهديدا للسكان المحليين ومن ثم فهي ال تمثل خروجا                

  . أو انتهاكًا لنصوص وروح اتفاقية جنيف
حتـى ولـو تـم    (المستوطنات التي تقام بواسطة المستوطنين اليهود ) تجرم(ال تحظراتفاقية جنيف  : ثانيا

السيما أن االنتداب البريطـاني     ) التسليم بأنها تحظر المستوطنات التي تقام بواسطة الحكومة اإلسرائيلية        
قانوني على األراضي الفلسطينية منح حقوقًا واسعة النطاق لليهود في فلسطين، كما أنه ليس هناك أساس                

  . لمنع اليهود من إقامة مستوطنات في فلسطين
علـى إدارة فلـسطين، مـع       "في هذا السياق يتم االستدالل بالمادة السابعة من نظام االنتداب التي تنص             

ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات األهالي األخرى، أن تسهل هجرة اليهود في ظل أحـوال             
وكالة اليهودية حشد اليهود في األراضي األميرية واألراضي المـوات          مالئمة وأن تشجع بالتعاون مع ال     
  ".غير المطلوبة للمقاصد العمومية 

، ووفقًا ألنصار هذا االتجاه، فإن إسرائيل       1967ال يمكن إغفال أن قضية المستوطنات ترتبط بحرب         :ثالثًا
عليها من جانب مصر    مارست خالل هذه الحرب حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد الحصار المفروض             

واإلجراءات المصرية التي تعد عمالً عدائيا ضدها األمر الذي يعطي إلسرائيل الذريعة للـسيطرة علـى          
  .تلك األراضي
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تعد المزاعم التاريخية لليهود في المنطقة أحد الركائز التي يتم االستناد إليها في هذا الصدد حيـث                 : رابعا
لمنطقة، ومن ثم فإن إنشاء إسرائيل يعد حقا تاريخيا لهم وال يمكـن أن              إن اليهود لهم تواجد وتاريخ في ا      

  . ينازعوا عليه
 غير  1967فيما يعتبر االتجاه الثاني المستوطنات في األراضي التي احتلتها إسرائيل خالل حرب يونيو              

  :وهو األمر الذي يرجعه إلى عدد من العوامل، أهمها, شرعية
وثيقة الصلة بقضية المستوطنات اإلسرائيلية حيث إنها تستهدف بصورة رئيـسة           تعد اتفاقية جنيف    : أوالً

حماية الشعوب، وليس األراضي ومن ثم فإن رفض تطبيقها على الضفة الغربية وقطاع غزة يتنافى مـع                 
الغرض من االتفاقية وخاصة مع ما تشير إليه نصوصها من مبادئ تأتي في مقدمتها المادة الرابعة التـي         

لى ضرورة توفير الحماية لألشخاص الذين يجدون أنفـسهم، تحـت أي شـكل أو ظـرف مـن      تؤكد ع 
  . الظروف، في أيدي دولة احتالل ليسوا من مواطنيها

يمكن القول إن اتفاقية جنيف تمثل انعكاسا للقانون الدولي العرفي الذي يعد بمثابة مرجـع رئـيسٍ                 : ثانيا
ارف عليه فإن أحد المبادئ الرئيسة للقانون الـدولي العرفـي           لكافة أطراف المجتمع الدولي وكما هو متع      

عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية النزاعات والصراعات اإلقليمية وهو األمر الـذي لـم تحترمـه                 
إسرائيل حيث احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة بالقوة العسكرية مما يترتب عليه القول بأن المستوطنات               

  . لك األراضي غير شرعيةاإلسرائيلية في ت
تسعى إسرائيل من خالل التوسع االستيطاني إلى تغيير طابع وشكل األراضـي المتنـازع عليهـا                : ثالثًا

لمصلحتها األمر الذي يعوق في نهاية المطاف عملية السالم وتطبيق النصوص الـواردة فـي قـرارات                 
  . 383 و242مجلس األمن 

 بشأن اآلثار القانونية إلنشاء     2004 عن محكمة العدل الدولية عام       يمثل الرأي االستشاري الصادر   : رابعا
الجدار العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة مرجعية قانونية هامة في التأكيـد علـى عـدم شـرعية                 
المستوطنات اإلسرائيلية إذ إن الرأي االستشاري يبدأ من افتـراض مفـاده أن الهـدف مـن االنتـداب                   

ين هو تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين ومن ثم فإن األراضي المحتلة تعد أراضى             البريطاني على فلسط  
  . فلسطينية وهو بدوره ما يجعل المستوطنات اإلسرائيلية هناك غير شرعية

  اإلدارات األمريكية وقضية االستيطان 
يس لينـدون   تتناول الدراسة موقف اإلدارات األمريكية المختلفة من قضية االستيطان منـذ فتـرة الـرئ              

جونسون وهو الموقف الذي يرى روستو أنه يعكس عددا من الحقائق إذ إن اإلدارات األمريكيـة أولـت                  
اهتماما واضحا بوضع القدس واإلجراءات اإلدارية التي تتبناها إسرائيل في المدينة المقدسة وكانت تؤكد              

سواء أكانوا يهودا أم مسلمين     (مدينة  تلك اإلدارات على ضرورة األخذ في االعتبار مصالح كافة سكان ال          
  . عند تبنى السلطات اإلسرائيلية أية إجراءات في القدس ) أم مسيحيين

ويشير روستو إلى أن ذلك االهتمام بالوضع في القدس طغى في كثيرٍ مـن األحيـان علـى االهتمـام                    
ل اإلدارات األمريكيـة  بالمستوطنات اإلسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى مع تنـاو    

المتعاقبة لقضية المستوطنات وانتقادها للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي فقد حاولت تجنب إقحـام الجانـب              
القانوني والشرعية الدولية عند الحديث عن المستوطنات حيـث ارتكـزت االنتقـادات علـى أن تلـك                  

م وقد عبر الرئيس ريجان عـن ذلـك الموقـف           المستوطنات تمثل عائقًا فعليا أمام التقدم في عملية السال        
" غير حكيمة واسـتفزازية   "عندما اعتبر أن المستوطنات اإلسرائيلية ال يمكن وصفها بغير شرعية ولكنها            

وتعوق إنجاز العملية السلمية وهو األمر الذي يفسر تصويت إدارة ريجان ضد قرارات األمـم المتحـدة                 
  .التي تصف المستوطنات بغير الشرعية

 سياق متصل تعتبر الدراسة أن موقف الرئيس كارتر مثل تباينًا وخروجا عن موقف اإلدارات التـي                 في
سبقته حيث تبنت إدارته للمرة األولى موقفًا تجاه المستوطنات بشكل إجمالي يـصفها بغيـر الـشرعية                 
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التي تـصف   بموجب القانون الدولي وصوتت الواليات المتحدة لصالح القرارات الصادرة عن الجمعية و           
المستوطنات بغير الشرعية وعلى الرغم من هذا الموقف فقد رفضت اإلدارة األمريكية التصويت لصالح              

  . قرار مجلس األمن الداعي إلى تفكيك المستوطنات
وتخلص الدارسة إلى أن اإلدارات األمريكية السابقة لم تقدم سوابق جادة ومواقف متسقة يمكن أن تقيـد                 

ألمريكية في الحاضر أو المستقبل وهو األمر الذي يعطي لهذه اإلدارات الحرية في             من حركة اإلدارات ا   
  .التعامل مع تلك القضية وفقًا لرؤيتها الخاصة

وبعيدا عن الجدل القانوني حول شرعية المستوطنات اإلسرائيلية فعلى الواليات المتحدة أن تتعامل مـع               
عملية السالم بين إسرائيل والدول العربية وذلك مـن         تلك القضية من منظور أوسع وهو السعي إلى دفع          

فضالً عن ذلـك فعلـى إدارة الـرئيس أوبامـا           . خالل حل وتسوية عادلة ترضي كافة أطراف الصراع       
ضرورة التعرف على تاريخ قضية المستوطنات ومواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبـة تجـاه شـرعية               

 .1967 التي تم السيطرة عليها أثناء حرب التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي
  28/4/2010تقرير واشنطن، 

  
  ...!!يا ليت قومي يتعلمون .51

  بثينة شعبان. د
حين اغتالت إسرائيل محمود المبحوح في دبي تبين أن أجهزة المخابرات التابعة لنحو خمس عشرة دولة                

 سفر للقتلـة وبمنافـذ عبـور فـي          غربية قد تعاونت معها لتزويد فرق الموت التابعة للموساد بجوازات         
مطاراتها، ومع ذلك، وبعد االغتيال ركز اإلعالم الغربي على أن الجوازات مزورة كي يغطـي علـى                 

فالجريمة ارتكبت ضـد العـرب      . جريمة االغتيال نفسها وعلى تحالفهم المخابراتي في ارتكاب الجريمة        
ريمة األولى ولن تكـون األخيـرة التـي    ولذلك لن يحاسب مرتكبوها، وهي، في كل األحوال، ليست الج   

يتعاون حلفاء إسرائيل الغربيون معها، بل إن مثل هذا التعاون قد شجع إسرائيل عبر أكثر من ستين عاماً                  
  . على االستمرار بارتكاب جرائم االغتيال والمجازر ضد المدنيين العزل في فلسطين ولبنان

استقرار المنطقة ، ويغطوا علـى تعنـت نتنيـاهو          اليوم اخترعوا قصة صواريخ السكود كي يزعزعوا        
ورفضه القاطع للسالم مع العرب، وحين أصبح واضحاً لكل ذي بصيرة أن هذه القصة مثيرة للـسخرية                 
لعدم واقعيتها على المستوى الفني والميداني، اجتمع باراك مع حلفائه في واشنطن لتنفيذ خطـة سياسـية                 

وهكذا وفجأة  ". ود به حزب اهللا، هذا السالح يزعزع استقرار المنطقة        هناك سالحاً تز  "إعالمية مفادها أن    
األمن "اكتشفت كلينتون وفيلتمان أن كل أسلحة الدمار الشامل التي تملكها إسرائيل وتفوقها الجوي ال تهدد                

  .بل هي هذه األسلحة المزعومة" واالستقرار في منطقتنا
بناء علـى   " تهديدات ضد سورية ولبنان   "وأوروبا إلطالق   وينبري كبار المسؤولين في الواليات المتحدة       

وفي هذه الحال فقط تبدو اللغـة الواضـحة         . تهم أطلقت في اإلعالم وال تكتسب أي نوع من المصداقية         
، "نقل األسلحة بأقوى لغـة ممكنـة      "طيعة للمسؤولين األميركيين بحيث تدين وزيرة الخارجية األميركية         

استفزازياً ومهدداً الستقرار المنطقة والذي لن تقبله الواليات المتحدة         "يل طبعاً   وتعتبر هذا التصرف المتخ   
االستيراد غير الرسمي ألي نـوع مـن        " الذي يمنع    1701، كما تعتبره خرقاً للقرار      "وال األسرة الدولية  
ـ          ". األسلحة إلى لبنان   ل قـرارات   أما كل خروقات إسرائيل التفاقيات جنيف الرابعة، وانتهاك إسرائيل لك

 وكل األسلحة التي تستوردها إسـرائيل ،        1701 وكذلك   338 و 242مجلس األمن بما في ذلك القراران       
فهذا ما لم تلحظه السيدة كلينتون ، بل إنها لم تلحظ تزويد حكوماتها المتعاقبـة إلسـرائيل بالمفـاعالت                   

نيين العزل وإصابتهم بإعاقات مشينة     النووية سراً وبالقنابل الفوسفورية والعنقودية لقتل أطفال غزة والمد        
وهي التي تزودها بالطائرات الحربية التي دمـرت  . يمكن للسيدة كلينتون مشاهدتها لو أرادت زيارة غزة       

وتناسى وزير الدفاع األميركي روبـرت      . آالف المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة وجنوب لبنان       



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1778:         العدد       3/5/2010اإلثنين  :التاريخ

مدني عراقي ، والتي ال تزال مستمرة بقتل العشرات مـن           غيتس جيوشه التي ارتكبت جريمة قتل مليون        
تسليح إيران وسـورية لحـزب اهللا بـصواريخ         "المدنيين األفغان يومياً ، فسارع إلى ترديد معزوفة أن          

يخل بتوازن التسليح   "أما إيهود باراك فقد اعتبر أن هذا األمر         ". وقذائف متطورة يقوض استقرار المنطقة    
أي مسخرة أكثر من ترديد إيهود باراك مثل هذه المزاعم وكأنه ال يعرف أن جيشه               ولكن  "!! في المنطقة 

يمتلك كل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة بما في ذلك أسـلحة الـدمار الـشامل النوويـة والكيميائيـة                   
م والبيولوجية وكل أنواع الطائرات والمدفعية والصواريخ والقذائف المحرمة وهي ترتكب كل أنواع جرائ            

الحرب والقتل والمجازر يومياً ومنذ أكثر من ستين عاماً دون رادع، ودون خوف، ودون عقاب ، فحلفاء                 
إسرائيل من الغربيين في حالة استنفار دائمة لتغطية جرائمها ضد اإلنسانية وهم معها دوماً وفـي كـل                  

  .وهي دوماً ظالمة" ظالمة أو مظلومة"الحاالت 
ا الكثير، يتصرف الغرب برمته ككتلة واحـدة ويلتـف حـول صـنيعته      وفي مثل هذه األحداث، وغيره    

إسرائيل، ويردد كالببغاء اتهاماتها وادعاءاتها، ويبرر كل الجرائم التي ترتكبها، ويدعم كل مـا تخطـط                
ورغـم قـصة    . للقيام به من جرائم ، ويزودها بكّل أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي واإلعالمي            

ورة فإن المئات من عناصر المخابرات اإلسرائيلية ما زالوا يجولون، اليوم وكل يوم، دوالً              الجوازات المز 
  . عربية بجوازات غربية لتجنيد عمالء أو لجمع معلومات أو ارتكاب اغتيال أو تفجير أو تخريب

في مواجهـة  ولكن ماذا تعلم العرب من أعدائهم طوال هذه العقود الدموية المريرة؟ هل تعلموا أن يكونوا   
األعداء ،مثلهم، كالجسد الواحد ، أم أن بعضهم ال يزال يجرب أساليب أثبتت فشلها مرة بعد أخرى ألنها                  
كمن يضع رأسه تحت الرمال؟ هل تعلمنا أمام جرائم إسرائيل الوحشية أن نقف مع أشقائنا سواء كـانوا                  

وى الوحشية الغربية علـى شـعب   موحدي الصفوف أم مختلفين؟ هل تعلّمنا أمام الحصار الذي تفرضه ق   
شقيق مقهور وأعزل أن نتحد بموقف واحد أم ال نزال ندير لهذا الشعب المظلوم ظهر المجن ونتكاسـل                  

  ! وكأن األمر ال يعنينا؟
هذا الحصار الجائر والمنافي لكل القوانين والشرعية الدولية وحقوق اإلنسان مستمر اليوم في البحر والبر               

صف المليون إنسان فلسطيني ألنهم عرب، وتسكت دول أوروبا واإلدارة األميركية           والجو على مليون ون   
عن جريمة الحصار فقط، ألنهم عرب، فهؤالء لم يتخلصوا بعـد مـن عقليـة الحـروب الـصليبية ،                    
وعنصريتهم تمنعهم من قبول اآلخر ، ولكن تخيلوا لو كان الحصار يفرضه العرب على اإلسـرائيليين،                

  !؟"الصامت عن حصار غزة لحد الموت حتى اآلن"كلينتون وفيلتمان كيف كان موقف 
الذي سيبحر لفك الحصار اإلسرائيلي المفروض على       " أسطول الحرية "يا ليت قومي يتعلمون من منظمي       

اش اش  (مؤسسة اإلغاثـة التركيـة      " مايو ويشارك في هذا األسطول       24المدنيين في غزة من تركيا في       
للسالم من ماليزيا، والحملة األوروبية لرفـع الحـصار عـن غـزة،             " بيردان"ية  ، والمنظمة العالم  )أي

والمبادرات السويدية واليونانية التي سوف ترسل ثالث سفن محملة ببضائع ومستلزمات طبية وتعليميـة              
وقد بدأ اإلعالم الغربـي     .  شخص 600وعلى األقل خمسة قوارب ركاب تحمل على متنها ما يزيد على            

" أمن البحرية اإلسرائيلية  "دعم الحصار اإلسرائيلي الوحشي عبر إطالق صفارات الخوف على          منذ اآلن ب  
ولكن أين هو الزخم    ". مواد غذائية وطبية وقوارب تحمل مناصرين حقيقيين لحقوق وكرامة اإلنسان         "من  

يعانون من  العربي في هذه الحملة؟ وأين رجال األعمال العرب من دعم إخوانهم وأخواتهم في غزة الذين                
  حصار وحشي قاتل تفرضه قوى الحرب والعدوان منذ سنوات على مدنيين عزل؟ 

يا ليت قومي، وخاصة قادتهم، وجيوشهم، وأجهزة مخابراتهم ، وإعالمهم يتعلمون من أعـدائهم وحـدة                
  .الصف والتضامن وقت الضيق مع الشقيق ظالماً كان أم مظلوماً

ودورهم اإلقليمي عندما تخلوا عن قومهم وعن كرامة أمتهم العربية          لقد فقد بعض العرب مكانتهم الدولية       
وحقوقها ذلك ألن الغرب نفسه الذي يؤمن بالتكافل والتضامن ال يحترم وال يثق بصداقة من يتعامل مـع                  

  .أشقائه على أساس الفرقة واالنقسام
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 له مهما قدمت حكومته من      تثبت هذه األحداث، وغيرها الكثير، أن الغرب ال يعتبر أي بلد عربي صديقاً            
خدمات لصالح إسرائيل ومهما قدمت مخابراته وقضاؤه من خدمات لدعم االحتالل اإلسرائيلي لـألرض              

لذلك فإن هؤالء الـذين     . العربية فهم يعتبرونها، وهم محقون، بأن من يكون ضد قومه غير جدير بالثقة            
فلمـاذا ال يكـون العـرب       . فسه ولمصالحه يتخيلون أنهم أصدقاء للغرب هم واهمون، فالغرب صديق لن        

أصدقاء أنفسهم ومصالحهم أوالً؟، وال شك أن مصلحة العرب تقتضي أن يتصرف العرب كطرف واحد               
ولكن بالتأكيد، يمكن لنا أن نتعلم مـن        . وأن يوحدوا الكلمة والصف ألنهم جميعاً في نظر الغرب عرب           

  .دون من أجل الحرية والكرامةالغرب بأن ننتصر إلخواننا خاصة وهم الذين يجاه
إن تغيير مفهوم عدم االكتراث بالشقيق إلى مفهوم نـصرة األخ والـشقيق الطالـب للعدالـة والحقـوق                   
المشروعة هو المفهوم الذي على العرب أن يتعلموه اليوم وهو المفهوم الضروري ليس فقـط لتحريـر                 

أما االعتذار  . لعرب جميعاً في جميع أقطارهم    شعب فلسطين من الوحشية اإلسرائيلية ، وإنما لبقاء وعزة ا         
فلن تزيد الركب العربي إال تقهقـراً       " ديمقراطيته"و" إنسانيته"من العدو ومحاولة استرضائه والرهان على       

وضعفاً، والتاريخ ماثل أمام أعيننا ومستمر بتقديم البراهين لنا يوماً بعد يوم، فهل يتعلم هذا الرهط مـن                  
 مهادنة األعداء المعتدين المتوحشين، واستسهلوا معاقبة الشقيق المحاصر المظلـوم           قومي الذي استطابوا  

المعتدى عليه، من األعداء أنفسهم وهم على العدوان متحالفون متضامنون ضد شـعبهم وأشـقائهم فـي                 
  .فلسطين ولبنان وسورية

  !يا ليت... يا ليت قومي يتعلمون وحدة الصف ولو من أعدائهم 
  3/5/2010الشرق، قطر، 

  
  !ماذا بعد شهور التفاوض األربعة؟ .52

   ياسر الزعاترة
لم نكن نخط في الرمل عندما كنا نقول إنهم سيعودون إلى التفاوض أيا يكن الموقف اإلسرائيلي ، بل هو                   
التحليل البديهي لسلوك قوم لم يخفوا في يوم من األيام رؤيتهم وال برنامجهم ، فالذين فاوضوا أولمـرت                  

ون توقف بينما كانت يلتهم المزيد من أراضي الضفة ، ويمارس المزيد من التهويد لمدينة               ثالث سنوات د  
القدس ، لم يكونوا ليشترطوا على نتنياهو وقف االستيطان رغم علمهم أنه أكثر تشددا من سلفه ، لكنهـا                   

: ذات جـدوى  الورطة التي أوقعهم فيها الرئيس األمريكي عندما تبنى ذلك الشرط من أجل عملية سياسية               
هو الذي صدق أن بوسعه فرض رأيه على الزعيم اإلسرائيلي في ظل مالمح تغيـر مـا فـي المـزاج                     

  .الصهيوني داخل الواليات المتحدة
عندما تراجع أوباما لم يكن بوسع الذي صعدوا إلى الشجرة أن ينزلوا عنها بعدما صدقوا أنفسهم وبـاعوا       

ابت ، فكان ال بد من البحث عن مرجعيات أخرى تبرر العودة            الموقف على الجماهير بوصفه تمسكا بالثو     
غير المظفرة ، وهنا كانت الضغوط األمريكية على محور االعتدال لكي يوفر بدوره السلم ، هو الـذي                  
دأب على ذلك منذ سنوات ، ونتذكر أن التمديد للرئيس الفلسطيني بعد انتهاء واليته قد جاء بنفس الطريقة                  

  ). خارجية جامعة الدول العربيةبطلب من وزراء (
يضاف إلى ذلك بالطبع موقف منظمة التحرير التي أصبحت جزءا من ممتلكات السلطة بعد مؤتمر فـتح                 

بتلـك الطريقـة    ) أعنـي المنظمـة   (، وبعد ملء المقاعد الشاغرة في لجنتها التنفيذية         ) تحت االحتالل (
  .الكاريكاتورية التي تابعها الناس في رام اهللا

ذا السياق ، نعلم ويعلم الجميع أن الذين عارضوا المقاومة عندما أجمع عليها كل الشعب الفلسطيني                في ه 
في انتفاضة األقصى ، وخاض كبيرهم االنتخابات على أساس برنامج رفض المقاومـة ، لـم يكونـوا                  

 أحد ، مـع     ليغيروا سلوكهم ، مع أن ترشيحه وفوزه كان بمرجعية عربية ودولية أيضا ، حيث لم ينافسه               
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أن استطالعات الرأي قبل االنتخابات بشهور ، حين كان ياسر عرفات ال يزال حيا لم تكن تمنحه نـسبة                   
  .تذكر ، بينما كانت فتح وكوادرها يقولون فيه ما يعلمه الجميع أيضا

 والخالصة ، أن المرجعية العربية والدولية التي منحت هذا الفريق حق السيطرة على حركة فتح ومنظمة               
التحرير ، ال زالت تفعل فعلها كلما اقتضت الحاجة ، وهو ما كان فيمـا خـص قـرار العـودة إلـى                       

لمدة أربعة أشهر ، سواء القرار أم القرار الحالي الذي صـدر أمـس االول               " غير المباشرة "المفاوضات  
  .السبت عما يعرف بلجنة المتابعة العربية

شهور األربعة ، سواء حفلت بالمفاوضات غير المباشرة أم         يدرك العرب والعجم والسند والهند أن تلك ال       
المباشرة ، بل حتى لو شهدت مؤتمرا متواصال على غرار كامب ديفيد ، لن تؤدي إلى صفقة نهائيـة إال              
إذا قدم الطرف الفلسطيني لنظيره الصهيوني كل ما يحلم به على صـعيد الحـدود واألمـن والـسيادة                   

، وهو ما لن يكون سهال في ظل الظروف القائمة ، ال سيما أن في الساحة               والمستوطنات ، واألهم القدس     
. ال يمكن المضي في برنامج تحجيمه والمزايدة عليه في ظل صفقة من هذا النوع             ) حماس(خصما كبيرا   

  .هذا بفرض أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يسكت عليها ، األمر الذي يبدو مستحيال في واقع الحال
يمكن القول إن قرار العودة إلى المفاوضات لن يكون لمدة أربعة أشهر كما قيل ، بـل                 في ضوء ذلك ،     

ألمد مفتوح ، ومرة أخرى بغطاء عربي إذا لزم األمر ، وقد يتحول غير المباشر إلى مباشر ، ربما مـع    
ـ            (حوافز من النوع المعروف      ي تخفيف حواجز ، إفراج عن معتقلين ، نقل الصالحيات األمنية للسلطة ف

  ).مدن جديدة
هذا هو المسار الطبيعي لسلطة سيكون عليها أن تختط للشعب مسارا آخر إذا أعلنت فشل المفاوضـات ،                
وهي تبعا لذلك لن تعلن ، وستواصل التفاوض من جهة ، فيما تمضي في اتجاه برنامج السلطة ـ الدولة  

من جهة أخرى ، لكن ذلك لـن        " ألعباءقليل ا "أو السالم االقتصادي آملة أن يقتنع الناس بالوضع الجديد          
يكون ممكنا إلى أمد بعيد ، ليس فقط ألن الفريق المستفيد من التحسن لن يكون كبيرا ، بـل أيـضا ألن                      

الحياة السهلة نـسبيا مقابـل      (الشعب لن يوافق على صفقة هي أشبه بصفقة روابط القرى في السبعينات             
 القوم في صفقة نهائية بائسة فستعرف الجماهير كيف ترد          ، أما في حال تورط    ) نسيان التحرير والكرامة  

  .عليهم وعلى االحتالل في آن
  3/5/2010الدستور، األردن، 

  
  ثالثة آالف مفكر يهودي يطالبون بوقف االستيطان .53

  يوسي ساريد
ال يمكن اتهام ثالثة آالف مفكر يهودي في أوروبا من صفوة المفكـرين وهـم               : ترجمة توفيق أبو شومر   

ن رسالة لحكومة إسرائيل يطالبونها بوقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ال يمكن              يقدمو
  .ألحد أن يتهمهم بأنهم من كارهي إسرائيل 

وال أحد يمكنه أن يتهم الفيلسوف اليهودي الفرنسي برناد هنري ليفي، أو إيليان فنكلـروت بأنهمـا مـن                   
  .كارهي اليهود

إال ويعلنون عن إخالصهم إلسرائيل، وقد ظلوا إلى جانب إسرائيل حتـى أثنـاء              هؤالء لم يفوتوا فرصة     
  .عملية الرصاص المصبوب، أو تقرير غولدستون

غير أن صبرهم قد نفد لقد استمعوا إلى الرئيس ساركوزي الذي يشعر بأنه خُدع ، لذا فهـو غاضـب،                    
ئيس الوزراء العاجز عن فهم نواياهـا       ومثله فإن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل غاضبة من طريقة ر         

  .الحسنة، كما أن العداء لليهود في بريطانيا آخذ في التفاقم، وغدا سياسيونا غير مرحب بهم فيها
كما أن الدول اإلسكندنافية أصبحت تنفجر غضبا كالحمم البركانية واحـدة تلـو األخـرى ، وبرشـلونة                  

  .وإيطاليا 
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ان قالوا إنهم ال يملكون خيارا آخر، فإسرائيل ال تـدرك الخطـر             إن الموقعين على رسالة وقف االستيط     
المحيط بها، وكيف أنها أصبحت معزولة عن العالم، في أمريكا وأوربا والدول العربية التي وقعت معها                

  .اتفاقيات سالم 
 غيـر   ثالثة آالف مفكر لم يوقعوا إال بعد أن نقحوا واستشاروا وأعادوا الصياغة ، ولم يكن هذا سهال ،                 

  :أنهم قرروا أن يتحدثوا، ليكتبوا وثيقة غير مسبوقة اسمها
  " يهود أوروبا، يبحثون عن مبرر" 

لقد طالبوا بوقف االستيطان والبناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية من أجل حفظ بقاء الدولة كدولـة                 
  .يهودية ديموقراطية 

   .2/5/2010وسوف تقدم الرسالة للبرلمان األوروبي اليوم 
وكعادة المفكرين ميزوا في الوثيقة بين الحكومة في إسرائيل ، وبين دولة إسرائيل ، فالحكومات زائلـة ،    

  .أما الدولة فباقية 
( إن متملقي سياسة نتنياهو وليبرمان وإيلي يشاي ممن اعتادوا أن يمدحوا سياستهم الخرقاء ويقولوا لهـم        

  .يل ، هم جالبو النكبات علينا وعلى إسرائ)آمين
  إن الموافقة على سياسة إسرائيل اآللية هو أمر خطير للغاية ، وال يمكن السكوت عليه

  :وكما هي العادة تعرض الموقعون على الوثيقة للهجوم ، فقال عنهم كثيرون 
إنهم ال يعيشون في إسرائيل ، وال يحق لهم التحدث باسمها ، أو التدخل في شؤونها ، وال يحـق لهـم                      " 

  .االنتخاب 
إن من صفقوا إليلي ويزل في رسالته الموجهة للرئيس أوباما يصعب عليهم أن يصفقوا لرسالة فنكلروت                

  .والموقعين معه على الرسالة 
  .أتمنى أن توقظ هذه الرسالة المفتوحة مفكري وصفوة أمريكا ، فقد كتبوا رسالتهم بدافع الحب 

  التمييز العرقي العلماني في إسرائيل هو األسوأ
   غدعون ليفي2/5/2010 هارتس

( ، هو أسوأ بكثير من تمييز الحـارديم         )المستور(إن تمييز العلمانيين العرقي بين السفارديم واإلشكنازيم        
  ) .المفضوح

فقصة التمييز العرقي بين اإلشكنازيم والسفارديم في مدرسة بيت يعقوب في الضفة الغربية في مستوطنة               
درسة ال تقبل الطالبات السفارديات ، وهذا أمر مرعب ، ولكن ماذا            عمانويل هو أمر مخزٍ وال شك ، فالم       

  عن التمييز العلماني في جائزة إسرائيل ؟
إن معظم المكرمين والحاصلين على جوائز خالل السنوات الفائتة في اآلداب كانوا من اإلشكنازيم ، فقط                

 متفوق  600كنازيم ، وهناك     ممن منحوا الجوائز من اإلش     158هناك عشرة من أصول سفاردية من بين        
  .مكرم من اإلشكنازيم ليس بينهم سفاردي واحد 

 قيل  1950نعم إن التمييز العرقي الذي ينفذه العلمانيون هو األسوأ ، وهو ال يثير أي احتجاج ، فمنذ عام                   
ال في  ال يوجد أي تمييز ، فلم نكن نعرف السفاردي من اإلشكنازي ، غير أن رجل الدولة أبا إيبان ق                  : لنا

  :السنة نفسها 
  "ولن ندعهم يجرون الدولة نحو الشرق ) السفارديم( نحن نسعى لغرس الروح الغربية في نفوسهم أي " 

وما يزال مستشار الملك المغربي اندريه أزوالي يؤكد بأن اليهود المغاربة جلبوا إلى إسرائيل ليخـدموا                
زوجته كانت تردد دائما بأن من يقابلهـا كـان          في مجاالت العمل القاسية وفي خطوط المواجهة، كما أن          

  :يقول لها
  " !إنك ال تظهرين كمغربية " 
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أما عن عمير بيرتس المغربي وهو السياسي المحنك ، الذي ظل مصدر سخرية فـي الـسر والعلـن ،                    
  .وبخاصة عندما تولى منصب وزير الدفاع، ويعود السبب بالطبع إلى أصوله المغربية 

حتى لو كان كلُّ سياسيينا واقتصاديينا وأكاديميينا وقادة        !!ليس هناك تمييز    : ائلين  كل هذا ونحن نصيح ق    
  !!جيشنا كلهم من أصول إشكنازية 

 سنة من تأسيس الدولة فإن رئيسين فقط كانا من أصول سفاردية ، ولكنهما ليـسا مـن أصـول                    26بعد  
  .مغربية ، وهي الجالية األكبر في إسرائيل

ة من قادة الجيش من السفارديم ، ورئيس بنك أو اثنين، ولكن ال يمكن أن يكون رئيس                 لدينا اثنين أو ثالث   
  !الوزراء سفارديا مغربيا 

من راتب اإلشكنازيم ، ثم انخفضت النسبة عـام         % 75 كان السفارديون يحصلون على      1975ففي عام   
  .من راتب اإلشكنازيم وهذه االستبانات لم تجدد بعد ذلك % 68 لتصبح 1992

 سـنة ، إن الـسجون مملـوءة         75ن جسر الفجوة في التعليم بين السفارديم واإلشكنازيم تحتـاج إلـى             إ
  .من الكليات تصنف بأنها سفاردية % 7بالسفارديم ، هناك فقط 

  !وأخيرا كم سفاردي يظهر في التلفزيون كل يوم ؟
  .يز في عمانويلدعونا نر التمييز الذي يمارسه العلمانيون أوال، قبل أن ننظر إلى التمي

  "هارتس"
  2/5/2010أريج الثقافات، 

  
  قوة الردع لن تكون حرب في الصيف .54

  غي بخور
من يتابع االعالم االسرائيلي والسياسيين اللبنانيين، السوريين والفلسطينيين ال يمكنه أن يفر من االنطباع              

 والسوريين يخشون من ان تهاجمهم    ولكن يجدر بنا االنتباه الى أن اللبنانيين      . القاتم باننا نوجد عشية حرب    
اسرائيل، بينما عندنا يخشون بان حزب اهللا، سوريا او حماس بالذات وهم الذين تتعاظم قواهم من شأنهم                 

  .ان يهاجموا اسرائيل
ليس الحد مصلحة فـي حـرب جديـدة فـي           : كل طرف يتهم غيره بالنوايا الهجومية، وها هو التفسير        

.  مريح الوضع الراهن، والنتائج التي قد تجلبها معها الحـرب رهيبـة            بالعكس، لكل االطراف  . المنطقة
  . وعليه فمن غير المتوقع حرب في الصيف القريب القادم

الـردع  : وكان الجواب واضـح منذئـذ     .  قبل شهر طرح السؤال هل صواريخ القسام تعود الى الجنوب         
وهـذا بالفعـل مـا      . توقف النار االسرائيلي قوي جدا حيال غزة، وحماس ستفعل كل ما في وسعها كي             

لدرجة انهم باتوا غير معنيين باي حال من االحوال بحـرب           " رصاص مصبوب "لقد أخفناهم في    . حصل
وقد اخفنا حزب اهللا جدا بحيث أن نصراهللا سيكون مختبئا بعد قليـل الربـع               . لقد فهموا الرسالة  . جديدة

  .هو ايضا فهم. سنوات من يد اسرائيل الطويلة
ائيل اعتادوا على أن يروا الجيش االسرائيلي يغرق في اراضيهم، بـين مـواطنين معـادين                اعداء اسر 

اما االن، فعنـدما يهـاجم الجـيش مـن          . وبالتالي يتعرض للضربات من العبوات الجانبية ومن الكمائن       
تالية، كما أنهم رأوا جيشا، دبابات، وباالساس طائرات ق       . االراضي االسرائيلية، بقوة، فان صدمتهم كبيرة     

خوف سوريا، حماس، وحزب اهللا كبير لدرجـة        . وليس قوة حفظ نظام كما اعتادوا في العقدين الماضيين        
  .نحن نخيفهم خوفا يبعث على الشلل. اننا دون أن ننتبه سيطرتنا على عقولهم

 تشهد على ذلك سيطرة حماس من جديد على القوات االرهابية في القطاع للتأكد من أنهـا لـن تطلـق                    
وقد سبق لوزير الخارجية ليبرمان ان اوضح ماذا سيحصل للنظـام الـسوري اذا مـا                . ريخ القسام صوا

فرنسا ايضا، سيدة الحريـري اوضـحت       . هاجمت دمشق، وحزب اهللا شريك اليوم في الحكومة اللبنانية        
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 وسـيكون   لبيروت بانه خالفا لحرب لبنان الثانية، في المرة القادمة الحكم اللبناني كله سيكون مـشاركا،              
  . هذا هو الردع االقوى الذي يقف في صالح اسرائيل منذ عشرات السنين. صعب عليها تقديم المساعدة

الردع الناشـيء واالسـتقرار     . فهل بالذات اسرائيل هي التي ستبدأ بحرب في الصيف؟ ال يوجد احتمال           
ن في كـل الجبهـات مـريح        الوضع الراه . الذي جلبه معه يرضيان القيادة العسكرية، االمنية والسياسية       

وما يثير الفرح اكثر هو القدرة على قراءة عقل اعدائنا، بعد أن ثبت بانهم لم يفهمـوا العقـل                   . السرائيل
لـن  " الـضعيفة  "إسـرائيل ، عندما اعتقدوا ان     2009 وفي   2006 في   –فقد فوجئوا مرتين    . االسرائيلي

 فـي صـيغتها بـاالنجليزي علـى         اإلسرائيليةم  اما اليوم فانهم يفهمون بان قراءة وسائل االعال       . تهاجم
  . االنترنت ليست هي قراءة السرائيل

.  بعد عقد من الحروب، اعادت اسرائيل لنفسها الردع، ناهيك عن أن ليس لها مـصلحة فـي الحـرب                  
الجيش االسرائيلي مدرب، مجهز بجيل جديد من السالح المتقدم، متحفز مثلما لم يكـن منـذ عـشرات                  

  . ه هي ضمانة طيبة بالذات لصيف شرق اوسطي هادىءكل هذ. السنين
  "يديعوت"

  2/5/2010وكالة سما، 
  

  :كاريكاتير .55
  

  
  3/5/2010الرأي، األردن، 

  
  
    


