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  يلية الفلسطينية الى طريق مسدوديتوقع ان تتوصل المفاوضات االسرائ" شالومسيلفان " .1

توقع النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم أن تصل          :  محمد إبراهيم والوكاالت   -رام اهللا 
» جيـروزاليم بوسـت   «وأوضح شالوم لـصحيفة     . المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية إلى طريق مسدود     

ياسر عرفـات   ) الراحل(ل مما رفضه الرئيس الفلسطيني      أي زعيم فلسطيني لن يقبل بأق     «االسرائيلية ان   
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في كامب ديفيد قبل عشر سنوات وألن أي رئيس وزراء يهودي لن يقترح أكثر ممـا اقترحـه رئـيس                    
  . »الوزراء إيهود باراك إسرائيل آنذاك

انـه يؤيـد    إالّ ان شالوم قـال      . أمام المحادثات غير المباشرة   » لذلك أرى حائطاً مسدوداً   «واستنتج قائالً   
  . المحادثات غير المباشرة التي تدعمها واشنطن ألنه يعتقد انها قد تقود إلى تفاهم كبير بين الجانبين

الضروري أن يكـون لـدى      «واستدرك قائالً انه من     . »أنا أؤيد المحادثات  . من الجيد ان نتحدث   «وقال  
فلسطينيين من قبـل الواليـات      أية محاولة لفرض حل للنزاع مع ال      «وأكد ان   . »الشخص توقعات واقعية  

  . »وإسرائيل لن تقبلها بالتأكيد. المتحدة أو أي العب آخر لن تنجح ألن ال أحد سيقبلها
من جهة أخرى الحظ النائب االول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ان السلطة الفلسطينية تعمل بالفعل وكأنها               

  . »د ولكن نحن أيضاً ليس لدينا حدودصحيح، ليس لديهم حدو«دولة رغم انه ليست لها حدود، وقال 
وشدد شالوم على ضرورة أن تركز المحادثات غير المباشرة على مشاريع اقتصادية وتطوير المنـاطق               
الصناعية ومشاريع مشتركة في حقول الكهرباء والصرف الصحي والمياه والبنية التحتية، إضـافة إلـى               

حـواجز وسـبل تمكـين الفلـسطينيين مـن محاربـة       زيادة حرية التنقل في الضفة الغربية عبر رفع ال      
وأكد انه ال يعتقد ان الفلسطينيين سيعترفون يوماً ما بإسرائيل كدولة يهودية،            . وتعزيز األمن » اإلرهاب«

غير انه أضاف ان هذا ليس العقبة األساسية في وجه اتفاق فلسطيني إسرائيلي، مشدداً علـى ان العقبـة                   
فـي  » سـخي «التي تقوم على رفض اتفاق وصفه شالوم بالـ         » عرفاتتركة  «الرئيسية هي ما وصفها     

عرفات وضع سقفاً عالياً ما جعل من المستحيل علـى أي زعـيم             «وأضاف ان   . 2000كامب ديفيد عام    
  . »فلسطيني آخر أن يتجاوزه

  8/5/2010البيان، االمارات،  
  

  جنة المركزية وزيرا لفتح ليس فيهم أعضاء من الل12 و فياضةبحكومتعديل وزاري  .2
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أمس ان اتفاقا على إجراء تعديل وزاري بات في حكم المنتهي : رام اهللا

وجاهزا وسيعلن عنه على أبعد تقدير منتصف األسبوع الحالي، مؤكدا أن عددا من الوزارات السيادية قد 
الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع طرأ عليها تعديل بعد االتفاق بين اللجنة المركزية لحركة فتح و

  .سالم فياض.رئيس الوزراء د
وأضافت المصادر أن اللجنه المركزية لفتح اتخذت قرارا بعدم تولي أي من أعضائها حقيبة وزارية في 

  .التعديل المقبل بما فيها وزارة الداخلية وهي الحقيبة األكثر جدال في الساحة الفلسطينية
 حقيبة وزارية بما فيها 12 الى 10كون لها في التعديل الوزاري ما بين وأكدت المصادر أن فتح سي

التعليم واألشغال العامة والصحة والشباب وأنها رشحت بالفعل أشخاصا مهنيين وذوي كفاءة لتولي هذه 
  .الحقائب

دير يذكر أن حقيبة الداخلية لم تحسم بعد وأن هناك أسماء ما تزال تطرح بقوة مثل اللواء ماجد فرج م
جهاز المخابرات العامة واللواء حازم عطااهللا مدير عام الشرطة الفلسطينية إال أنها لم تستبعد بقاء اللواء 
سعيد أبو علي في منصبه في هذه المرحلة، مؤكدا أن عيسى أبو شرار مرشح قوي لتولي منصب وزير 

  .القضاء الفلسطيني
  8/5/2010الغد، األردن، 

  
  وجود ضمانات أمريكية للمفاوضات" إدعاء" يتهم عباس بـ عمرونبيل  .3

شدد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو على :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ضرورة أن تعرض القيادة الفلسطينية على مؤسسات المنظمة قرارها خوض مفاوضات غير مباشرة مع 
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تخلي القيادة الفلسطينية عن شرطها وقف االستيطان في األسباب الحقيقية وراء «إسرائيل، مطالباً بكشف 
  .»مقابل االنخراط في مفاوضات غير مباشرة مع اإلسرائيليين

الموقف الفلسطيني كان واضحاً للغاية وال لبس فيه، إذ دعا إلى وقف «إن » الحياة«وقال عمرو لـ 
ونفى . » واستئناف المسار التفاوضياالستيطان، واشترط تحقيقه أوالً قبل االنخراط في العملية السلمية
ال يتحدث عن هذه الضمانات سوى «: وجود ضمانات أميركية محددة في شأن وقف االستيطان، وقال

  .»لم نسمع عنها من األميركيين واإلسرائيليين، بل العكس هو الصحيح... الجانب الفلسطيني 
كية لتبرير قراره الذهاب إلى مفاوضات يدعي أن هناك ضمانات أمير«واتهم الرئيس محمود عباس بأنه 

لماذا ال تتحدث القيادة الفلسطينية بصراحة وتعرض موقفها المتعلق «: وتساءل مستنكراً. »غير مباشرة
هناك قلق كبير جداً في الساحة الفلسطينية نتيجة اتخاذ هذا ... بأسباب اتخاذ هذا القرار، ونحن سنتفهمه 

  .»القرار الغامض
ء األخضر الذي حصل عليه عباس من لجنة المتابعة العربية للمضي قدماً في وعلق على الضو

الوضع الطبيعي أن يتم اتخاذ القرار أوالً فلسطينياً بعد تشاور «المفاوضات غير المباشرة، معتبراً أن 
وحين . داخلي وتفاهم، ثم بعد ذلك نعمل من أجل الحصول على دعم لقرارنا الفلسطيني بمساندة عربية

  .»حقق ذلك، نسعى إلى األميركيين لتسويق هذا القراريت
ما حدث هو أن أميركا وإسرائيل طرحتا استئناف المفاوضات غير المباشرة، فقبلت به «وأوضح أن 

كيف «: وتساءل. »وهذا فيه توريط للعرب... القيادة الفلسطينية وسوقته للحصول على غطاء عربي 
راراً حظي بدعم عربي في ضوء وجود اعتراضات كبيرة في يمكن اآلن للفلسطينيين أن يرفضوا ق

  .»صفوف الفصائل على هذا القرار؟
  8/5/2010الحياة، 

  
   لتنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق"إسرائيل" يدعو لضغط أوروبي على عريقات .4

وبي دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، دول االتحاد األور: )آي.بي .يو (
بتنفيذ ما عليها من التزامات في المرحلة " اإلسرائيلية"الستمرار بذل كل جهد ممكن إللزام الحكومة 

  .األولى من خارطة الطريق 
وطالب عريقات خالل لقائه في أريحا قناصل وممثلي دول االتحاد االوروبي لدى السلطة بممارسة 

طانية بما يشمل القدس الشرقية، وإزالة البؤر بشكل خاص لوقف النشاطات االستي" إسرائيل"ضغوط على 
االستيطانية، واإلفراج عن المعتقلين وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في المدينة، ورفع الحصار 

  .واإلغالق عن الضفة الغربية وقطاع غزة 
وأن الحديث بأن عليها التزامات من االتفاقات الموقعة، " اإلسرائيلية"كما طالب بوجوب اعتراف الحكومة 

عن هذه االلتزامات ال يدخل إال في إطار خطوات حسن النوايا وال الشروط، وإنكار الحكومة 
  .لاللتزامات واالتفاقات كان السبب وراء التراجع والتعطيل الحاصلين " اإلسرائيلية"

تستند إلى يجب أن "وقال عريقات إن إعطاء إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما فرصة لصناعة السالم 
ممارسات وسياسات "، مشدداً على أنه بدون ذلك فإن "قواعد وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية

  " .يعني تدمير أي فرصة لتحقيق السالم" ( . .) اإلسرائيلية"الحكومة 
  8/5/2010الخليج، 
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  تماءاتهم السياسيةان عشرات المدرسين على خلفية تفصل بحكومة فياض التربية ": العربيالقدس" .5
ـ    :  وليد عوض  -رام اهللا    الجمعة بـأن وزارة التربيـة      ' القدس العربي 'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل

والتعليم في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض تشن منذ اسابيع حملة اقـصاء                
  .للعشرات من المدرسين والمدرسات في مدارس الضفة الغربية

حسب المصادر فان قرارات التوقيف عن العمل والتي طالت العشرات من المدرسين والمدرسات خالل              و
  .' تعيينك-عدم موافقة الجهات المختصة على تنسيبك 'االسابيع الماضية جاءت تحت عنوان 

من المصادر بأن جميع من تم فصلهم من العمل في المدارس التابعـة لـوزارة               ' القدس العربي 'وعلمت  
لتربية والتعليم كان على خلفية اتهامهم من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية بأنهم من المـوالين لحركـة                 ا

  .حماس التي تسيطر على قطاع غزة
وتسود المدارس الفلسطينية التي شهدت خالل الفترة الماضية فصل بعض المدرسين والمدرسات حالـة               

  .لعلمية المميزينمن التذمر خاصة وان معظمهم من مدرسي المواد ا
بأن هؤالء المدرسين من اصحاب التخصصات العلمية وتفوقـوا فـي امتحـان             ' القدس العربي 'وعلمت  

التوظيف الرسمي فتم تعيينهم دون اخذ موافقة االجهزة االمنية عليهم وبعد فحـص بيانـاتهم مـن قبـل                   
عمـل مـن قبـل الجهـات        االجهزة االمنية اتضح بانهم من المحسوبين على حماس فتم توقيفهم عـن ال            

  .المختصة
  8/5/2010القدس العربي، 

  
   الفلسطينية تعمل بدعم أوروبي تحت قيود االحتاللالشرطة .6

االتحاد  أن أوضح المتحدث باسم الشرطة العميد يوسف عزريل الخميس في بروكسل: )ب.ف .ا (
حدودة بفعل تقطع أوصال األوروبي درب طالئع شرطة الدولة الفلسطينية المقبلة، لكن عمليات تدخلها م

وقال في مؤتمر صحافي والى جانبه رئيس بعثة االتحاد األوروبي  ".اإلسرائيلية"األراضي والتدخالت 
في البداية، كان األمر يشبه مهمة مستحيلة، لكننا نجحنا في "السويدي هنريك مالمكويست ) يوبولكوبس(

 ومقرها في رام اهللا مع موازنة سنوية 2006ت في وبعثة يوبولكوبس التي أطلق ".إحراز الكثير من التقدم
  . دولة في االتحاد األوروبي 19 شرطيا ورجل قانون وقاضياً من 63 ماليين يورو، تضم 6.6من 

 7500وتم تشكيل قوة من " . لدينا تفويض يشمل غزة، لكن ليس لدينا أي نشاط هناك"وأشار مالمكويست 
  .في الضفة شرطي فلسطيني جهزتهم بعثة يوبولكوبس 

عندما يمر منفذ جريمة "وقال . وأعرب عزريل عن اسفه ألن بعض المناطق ال تخضع لسيطرة السلطة 
تشكل مصدراً آخر لإلحباط " اإلسرائيلية"والتدخالت " . ، ال نملك أي سلطة لمالحقته"سي"في المنطقة 

ا أمر سيئ للغاية بالنسبة إلى يجب أن نبقى عاجزين، وهذ"وأوضح . بالنسبة إلى الشرطيين الفلسطينيين 
وأخيرا، فإن منع الشرطيين " . هناك أكثر من مائة منها في الضفة"وقال أيضا .  مهمتنا وسمعتنا

الفلسطينيين من ارتداء زيهم الرسمي وحمل أسلحتهم من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً ال 
  . يسهل المهمة 

  8/5/2010الخليج، 
  

  يحتج على جرائم المستوطنين في مجلس األمنلفلسطين لدى األمم المتحدة  الدائم المراقب .7
جرائم «احتج المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور على : نيويورك

، ومن بينها الحريق األخير الذي حصل في مسجد قرية اللبن الشرقية في الضفة الغربية، »المستوطنين
إلحياء عملية السالم، مشيراً الى » الضئيلة«إلنقاذ الفرصة » العاجل« الدولي االهتمام وطلب من المجتمع
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غير المباشرة برعاية » تشكل خطراً على الجهود الرامية لبدأ المحادثات التقريبية«أن هذه االعمال 
  .اميركية

ر إن هذه األحداث وفي رسالة الى مجلس االمن واالمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، قال منصو
الهجوم االخير يمثل واحداً من العديد من األعمال «تأتي عشية بدء المحادثات التقريبية، مشيراً الى أن 

  .»اإلجرامية غير القانونية التي ارتكبها في المستوطنون األشهر األخيرة
مجتمع الدولي الى ندعو ال«: ، مضيفاً»الوضع يتطلب اهتماماً عاجالً من المجتمع الدولي«واضاف أن 

ممارسة الضغط الالزم على الحكومة اإلسرائيلية لوضع الحد لحملة االرهاب التي يرتكبها غير 
  .»الشرعيين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت االحتالل

انونية يبذال الجهود ويتحمال مسؤولياتهما والتزاماتهما الق«وطلب من المجتمع الدولي ومجلس االمن أن 
  »لحماية وإنفاذ القانون الدولي ووقف أي إجراءات إسرائيلية يهدد احتمال تحقيق حل الدولتين للسالم

  8/5/2010الحياة، 
  

  أبناء الجهاد يقولون لي إنها غوانتانامو أخرى.. شلح يتهم مصر بتعذيب الفلسطينيين .8
اهللا شلح السلطات المصرية باعتقـال      اتهم األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين رمضان عبد           

وتعذيب الفلسطينيين جرحى الحرب اإلسرائيلية على غزة وذلك لدى عودتهم من رحـالت عـالج فـي                 
عندما تأتيني أخبار من غـزة بـأن مـن           ":"لقاء اليوم "في حديث للجزيرة ضمن برنامج       وقال   .الخارج

 اإلسرائيلية،  16ت أطرافه بطائرات أف     خرجوا جرحى للعالج في بلدان عربية وإسالمية وبعضهم قطع        
 ". يوما ويعذب أشد تعذيب ويتعـرض إلهانـات وتـتم تعـريتهم            50فعندما يعود إلى مصر يعتقل لمدة       

ماذا يمكـن أن    "، وتساءل   "أبناء الجهاد اإلسالمي يقولون في رسالتهم لي إنها غوانتانامو أخرى         "وأضاف  
  ".ا يفعل بنا العرب ذلك؟ هذا ال يليق بمصرأقول لإلخوة في مصر؟ أأشكرهم على ذلك؟ لماذ

وفيما يتعلق بموضوع المصالحة قال شلح إن حركته لن توقع الورقة المصرية حتى لو وقعتهـا حركـة                  
وأكد أن كثيرا من التفاهمات تم تغييبها من تلك الورقة، وطالب الوسـيط المـصري بالمرونـة                  .حماس
 المصرية، فقد كان المطلوب من راعي هذا الحوار وهـذه           هناك أشياء غيبت من الورقة    "وقال   .والحياد

 نحن وقعنا ورقة فـي القـاهرة برعايـة          2005المصالحة أن يراعي حاجات األطراف كلها، فمثال عام         
مصرية، واإلخوة في القاهرة يذكرون أنني شخصيا ووفد الجهاد اإلسالمي كان لنا دور كبير حتى فـي                 

وكنا سببا في توقيع االتفاق ووقعنا على إعـادة بنـاء منظمـة             الضغط على اإلخوان في حركة حماس       
 ".التحرير وعلى تشكيل لجنة من األمناء العامين ومن رئيس المجلس الوطني والتشريعي فأين كل ذلـك؟             

احتياطا وحتى ال تتكرر هذه التجربة ويدير لنا محمود عباس ظهره ويفعـل مـا يـشاء مـع                   "وأضاف  
  ".لضمانات في الصياغة تحفظ حق الجميع فأنتم تحفظون حق فلسطينإسرائيل، فعندما نطلب بعض ا

  8/5/2010الجزيرة نت، 
  

   المصالحة وصفقة األسرى  لبحثلقاهرة في اوفد من حماس ": المصريون" .9
، أن وفدا من حركة حماس سيصل القاهرة في غضون الساعات القليلة            "المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

ت مع المسئولين المصريين حول عديد من الملفات ذات االهتمام المشترك، وفـي             القادمة إلجراء مباحثا  
مقدمتها ملف المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل األسرى، واحتواء التوتر األخيرة مـع مـصر، علـى     

  . وفاة أربعة عمال فلسطينيين إلىخلفية اتهام الحركة لها بضخ غاز سام في أحد األنفاق، ما أدى
رة الوفد الذي يضم قيادات رفيعة من حماس بأجواء من التكتم والسرية، سعيا إلـى تـضيق                 وتحاط زيا 

الهوة بين القاهرة والحركة حول ورقة المصالحة المصرية، التي تتحفظ حماس علـى بعـض بنودهـا،                 
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وإمكانية الوصول لحل وسط معها حول تلك التحفظات التي نتعلق ببرنامج الحكومـة القادمـة، وإعـادة     
  . كلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل األجهزة األمنية وفق منظور وطنيهي

ويسعى المسئولون المصريون خالل المباحثات مع وفد حماس إلى انتزاع موافقة صريحة مـنهم علـى                
الورقة المصرية، والتغلب على نقاط الخالف التي حالت دون التوقيع عليها خالل الـشهور الماضـية،                 

 اشترطت على الحركة على أن يضم وفدها إلى القاهرة ممثلـون للـداخل والخـارج                خاصة وأن مصر  
مخولون بالتوقيع على الورقة المصرية بشكل فوري، دون الرجوع إلى القيادات سـواء فـي غـزة أو                  

  .دمشق
  8/5/2010المصريون، 

  
 " ال مصلحة وطنية من الذهاب للمفاوضات": ملوح .10

الرئيس  مع مسؤولين فلسطينيين أن "الشرق األوسط"تصاالت أجرتها يتضح من ا: كفاح زبون - رام اهللا
اللجنتين التنفيذية استئناف المفاوضات اليوم في اجتماع قرار  في تمرير  سيجد صعوبةمحمود عباس

ألن فصائل رئيسية في المنظمة تعارض العودة إلى ، لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح
 إنه وأمام هذه المعارضة تقرر دعوة الفصائل بما فيها "الشرق األوسط"ت مصادر لـوقال. المفاوضات

 .مركزية فتح لحضور اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية لتمرير قرار بدء المفاوضات
هناك غالبية كبيرة ضد ": وقال عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة الشعبية

 الوعود المقدمة من قبل "الشرق األوسط"ووصف ملوح في تصريحات لـ. "إلى مفاوضاتالذهاب 
الحديث عن أن إسرائيل لن تقوم باستفزازات فضفاض، وله أكثر "اإلدارة األميركية بأنها شفوية، وقال 

ة ، معتبرا أن الذهاب للمفاوضات تمرير للسياسة األميركية في المنطقة وتغطية على السياسي"من وجه
 .اإلسرائيلية

وهاجم تحرك السلطة للحصول على موافقة . "ال مصلحة وطنية من الذهاب للمفاوضات"وزاد ملوح قائال 
لألسف الشديد حتى الذهاب إلى لجنة المتابعة العربية قبل "عربية قبل أن تقول المنظمة كلمتها، وقال 

باألساس، وكان يجب أن تقرر الموقف فلسطيني "وأضاف . "اجتماع المنظمة كان عمال غير سليم
 ."المنظمة أوال، ثم نذهب إلى لجنة المتابعة العربية

أنا ال أعرف شخصيا المنظمة في جيب من، "وردا على سؤال حول إمكانية تمرير القرار، قال ملوح 
يد ، مؤكدا أن المسألة لم تعد في "لكن في ظل هذه التركيبية السياسية الموجودة أعتقد أن القرار سيمرر

 .المنظمة وحدها، إذ وجهت الدعوة الجتماع قيادة فلسطينية
االجتماع الموسع محاولة للتحايل على ": "الشرق األوسط"وقالت مصادر فلسطينية أخرى معارضة، لـ

لو ترك األمر للجنة التنفيذية فربما لم يمرر القرار، لكن في وجود ممثلي الفصائل "وأضافت . "المنظمة
 ."لبة ستكون لصالح ما يريده الرئيسومركزية فتح فالغ

أما الجبهة الديمقراطية، فوصفت المفاوضات بالعبثية ما لم يكن هناك وقف كامل لالستيطان في القدس 
 .ودعت الجبهة السلطة والدول العربية لرفضها. والضفة

  . ويرجح أن يصوت حزب الشعب وجبهة التحرير ضد القرار
، عضو اللجنة التنفيذية، يقود تيارا يرفع شعار )أبو عالء(ريع  أن أحمد ق"الشرق األوسط"وعلمت 

 سيقول غدا "الشرق األوسط"وقالت مصادر مقربة منه لـ .وسيصوت ضد المفاوضات» القدس أوال«
ومعه فصائل ومستقلون، ال للذهاب إلى مفاوضات، وسيخبر التنفيذية أنه طالما ال نية لمناقشة ) اليوم(

 .» جدوى من المفاوضاتمسألة القدس أوال فال
  8/5/2010الشرق األوسط، 
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   اللجنة التنفيذية من اتخاذ قرار بالعودة للمفاوضاتتحذر حماس .11
 أيحذرت حركة حماس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مـن اتخـاذ             : اشرف الهور  - غزة

القـدس  "لحركة في بيان لها تلقـت        ا  وأكدت ."المفاوضات العبثية مع العدو   " أسمتها ما   إلىقرار بالعودة   
مظلة لالحتالل الرتكاب المزيد من الجرائم ضـد شـعبنا          " هذه المفاوضات تعطي     أن نسخة منه    "العربي

 فـشل   وإعالن للشعب الفلسطيني    األوهامالتوقف عن بيع    "إلى  ودعت حماس اللجنة التنفيذية      ."الفلسطيني
 برنـامج فلـسطيني     أساس الجاد نحو وحدة وطنية على       خيارهم ومراهناتهم التفاوضية العبثية، والتوجه    

  ".موحد يحمي الثوابت والحقوق
  8/5/2010القدس العربي، 

 
   ينفي مشاركة فتح في التعديل الوزاري المرتقب للحكومةالرجوب .12

 أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح لن يـشاركوا          إنقال القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب      : رام اهللا 
وأشار خالل لقاء جمع قيادات من حركتي فـتح         . يل الوزاري المرتقب على الحكومة الفلسطينية     في التعد 

  . األمنية الوفاق الوطني لن يتحقق دون حل القضية أن إلىوحماس في رام اهللا 
  7/5/2010وكالة سما، 

  
   بمنصب نائب رئيس السلطةاً تلقي عرضينفي ملوح .13

منظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح، جملة وتفصيال، أن نفى عضو اللجنة التنفيذية ل: رام اهللا
ونقلت مصادر إسرائيلية . يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عرض عليه منصب نائب الرئيس

عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن أبو مازن عرض مؤخرا على نائب األمين العام للجبهة الشعبية 
أضاف المسؤولون وفقا لإلذاعة اإلسرائيلية إن ملوح لم يقدم رده النهائي و. تولي هذا المنصب) ملوح(

 .غير أن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفى أن يكون لديه علم بهذا النبأ. على هذا العرض
  8/5/2010الشرق األوسط، 

  
  إجراءات االحتالل بحق األسرى لن تثني المقاومة عن شروطها: المصري .14

أن نوايـا  , مشير المـصري " حماس"أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة : لمصري أحمد ا  -رفح
وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي أعلن عنها إلذالل األسرى وتهديدهم واتخاذ إجراءات عقابية مشددة             

ر وفصائل المقاومة عن شروطها لقاء اإلفراج عن الجندي اإلسـرائيلي األسـي           " حماس"لن تثني   , بحقهم
والـذي  , "لن ننساكم أسـرانا   "جاء ذلك خالل احتفاٍل ختامي لحملة التضامن مع األسرى          ". جلعاد شاليط "

برعاية , وجمعية المنتدى التربوي  , كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية    , 2010-5-7الجمعة  , نظمته برفح 
  اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى

  7/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   األرصفة والضياع من أنفسهم لحماية " مؤقتامقراً" فتح يقيمون  أبناء:تونس .15
 حركة فتح وكادرها في تونس قبل يومين مكتبهم المؤقت الجديد الذي تم افتتاحه كبديل               أبناءدشن  : عمان

 وكادرية هذه المرة ولـيس بـصفة        أهلية وبصفة   األخيرة األسابيع في   أغلقتعن المكاتب الحركية التي     
وتم افتتاح المقر المؤقت الجديد في مبنى الدائرة السياسية العتيق وسط العاصمة تونس وبـدون                .رسمية

 من جانب رئيس الدائرة فاروق القدومي على هذا المقر ولجنتـه            إدارية أو تنظيمية   أو شروط سياسية    أي
 حين افتتاح مكتب    إلى الحركة على ان بيتهم الحركي الجديد سيستمر بصفة مؤقتة           أبناءواجمع   .اإلدارية
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للعالقات الخارجية للحركة في تونس كان قد وعد به عباس زكي عـضو اللجنـة المركزيـة للحركـة                   
  .ومسؤول عالقاتها العربية

 بأن هذا البيت الجديد وان كان صغيرا سيحافظ على          "القدس العربي "وابلغ احد قادة حركة فتح في تونس         
 إلى اختراقات مفترضة مستقبال، مشيرا      ألي التصدي   إلىيهدف   الكادر وس  أعضاءالروابط التنظيمية بين    

 الكادر الحركي في الساحة التونسية قرروا الجلوس واالجتماع معا في هذا المقر المؤقت بدال من                أبناء أن
 وسط تواصل مشاعر االستياء من قرار مـسؤول         أهليةواتخذت هذه الخطوة بصفة      . والضياع األرصفة

 جميع مكاتب الحركة قبل نحو شهرين في ساحة تـونس دون            إغالقحركي محمد غنيم    التعبئة والتنظيم ال  
  . الحركةأبناء عنوان يجمع أو إطار أيترك 

  8/5/2010القدس العربي، 
  

   المبحوحاغتيالبلوماسي إسرائيلي شارك بمحاولة اغتيال مشعل ضالع في د : سماوكالة .16
ضية اغتيال القيادي في حركـة حمـاس محمـود           كشفت التحقيقات التي تجريها شرطة دبي في ق        :دبي

المبحوح معلومات تخص أحد المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الئحة االتهام وهو الفرنـسي إيريـك                
هذا الشخص   وتبين أن    .راسينو واالسم ليس إال ألحد األسماء التي انتحلها هذا الشخص في قضايا كثيرة            

إسرائيلياً تحت اسم مزيف وهو ويليام باركان، وكان يعمـل          ما هو إال دبلوماسي سابق يحمل جواز سفر         
 بتهمة االرتباط بـشبكة تزويـر       2004في السفارة اإلسرائيلية في نيوزيلندا وهو مطلوب هناك منذ العام           

وقد تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، نقلتها وسائل اإلعالم في حينه، وهـرب مـن                . جوازات سفر 
الشمالية، ويحمل نحو عشرة أسماء وجوازي سفر آخرين أحدهما مزور، وقد انتحل            نيوزيلندا إلى كوريا    

  .فيه اسم فرانسوا بييرو، وآخر صحيح باسم بن ألكسندر سيننيغر
ليس هذا فحسب، فهذا الشخص سبق أن ورد اسمه في التحقيقات األردنية خالل المحاولة الفاشلة الغتيال                

والمتهم هـو مـن      .1997في العاصمة عمان عام     ) كة حماس رئيس المكتب السياسي لحر   (خالد مشعل   
  .ظهر في الصور وهو يرتدي مالبس رياضية في بهو الفندق وكان يتولى المراقبة لبقية المجموعة 

  7/5/2010وكالة سما، 
  

   على أولوية القضايا األمنية في المفاوضات مع الفلسطينيينيشددز يبير .17
 اإلسرائيلي شمعون بيريز موقف الحكومة الداعي إلى إيالء كرر الرئيس:  أسعد تلحمي-الناصرة 

وكان بيريز التقى ميتشل أمس قبل  .أهمية قصوى في المفاوضات مع الفلسطينيين" الترتيبات األمنية"
مغادرة األخير إلى رام اهللا وبعد اجتماعين مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لم يرشح شيء 

 وسائل اإلعالم العبرية أن مكتب نتانياهو تعمد عدم تسريب أخبار عن مضمون اللقاء وأفادت. عنهما
  .الثاني مع ميتشل، بعد أن وصف االجتماع األول بالجيد

هناك أهمية "وأضاف أن . وكرر بيريز القول إن إسرائيل ملتزمة تحقيق السالم وتطبيق حل الدولتين
لمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، خصوصاً على خلفية كبرى لحل القضايا األمنية التي هي أساس ل

ما حصل في قطاع غزة بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي منه وتفكيك المستوطنات حين قام الفلسطينيون 
وجهة إسرائيل هي إلى السالم "وتابع أن ". بإطالق آالف القذائف الصاروخية على البلدات اإلسرائيلية

وجاء من ". لسطينيين تقام في نهايتها دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيلومصالحة تاريخية مع الف
مقر الرئاسة أن اللقاء بين بيريز وميتشل جرى في أجواء جيدة وإيجابية، وأنهما أعربا عن األهمية 

  .الكبيرة إلجراء المفاوضات غير المباشرة وبدئها
  8/5/2010الحياة، 
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   اإلسرائيلي تتضمن خطة لعرقلة المفاوضات مع الفلسطينيينوثيقة أعدها اليمين": معاريف" .18
وثيقة أعدها اليمين اإلسرائيلي تتضمن خطته " معاريف"كشفت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وثيقة يتداولها أنصار اليمين المتشدد تتضمن ، وقالت الصحيفة إن إلجهاض المفاوضات مع الفلسطينيين
وأفادت ". مفاوضات الخنوع"بـ " أرض إسرائيل لنا"المبادرون من حركة خطة تفصيلية لعرقلة ما يصفه 

 أن الحركة أخذت في األسابيع الماضية في حشد أنصار اليمين للقيام بنشاطات مختلفة لعرقلة "معاريف"
مع سلطة المخربين إلنشاء دولة للمخربين عاصمتها القدس وترحيل عشرات اآلالف من "المفاوضات 

 بنداً تفصل كيفية 19وتشمل الوثيقة  ". من منازلهم ومواصلة االنسحابات والخنوع) وطنينالمست(اليهود 
مواجهة الشرطة في حال تدخلت ضد نشاطات اليمين االحتجاجية على المفاوضات، ومراحل التظاهر 

ثلي وأرفقت الحركة وثيقتها بصور لمم. خارج الفنادق التي ستشهد المفاوضات وسبل التسلل إلى داخلها
  ".لتسهيل التعرف اليهم"السلطة الفلسطينية في المفاوضات 

  8/5/2010الحياة، 
  

   بهدف إغالق مكاتب حماس ووقف تسليح حزب اهللا أمنية إسرائيلية للتفاوض مع سوريادعوات .19
" األمنية العليا"العبرية أمس، عن مصادر وصفتها ب" معاريف"نقلت صحيفة  ":الخليج "-القدس المحتلة 

  .بالشروع في مفاوضات فورية مع سوريا" اإلسرائيلية" للحكومة دعوتها
وأشار معد التقرير المقرب من األجهزة األمنية بن كسبيت إلى أن رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي 

 األمني في وزارة الحرب -ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية عاموس يدلين ورئيس الطاقم السياسي 
لقيادة العليا للجيش وحتى رئيس الموساد مائير داغان، الذي كان يعارض أعضاء عاموس غلعاد وجميع ا

إلجراء مفاوضات " السوريين يستحقون المحاولة"بشدة االنسحاب من هضبة الجوالن، باتوا يعتقدون أن 
  ".محور الشر"معهم، في محاولة إلخراج سوريا من 

 شأنه أن يحدث تغييراً في المنطقة، ويؤدي  أن انتقال سوريا من محور إلى محور من الصحيفةورأت
وقالت إن بيدتس كرر الشروط . إلى انتعاش محور االعتدال وعزل حزب اهللا واستعادة تركيا

طرد قيادات المنظمات "للسالم، التي سبق أن رفضتها سوريا مراراً وتكراراً، ومن بينها " اإلسرائيلية"
وحسب بيدتس فإن عدم التوصل إلى ". العالقات مع إيرانالفلسطينية، ووقف تسليح حزب اهللا، وتخفيف 

سالم مع سوريا سيدفع األخيرة إلى المحور الثاني بكل طاقتها، مشيرا إلى أنه يمكن مالحظة ذلك يومياً 
من خالل األجهزة االستخبارية وصور األقمار الصناعية والزيارات الرسمية وإرساليات السالح 

بهدوئها ستنفجر ذات يوم من دون أي سابق " إسرائيل"حدود التي تتفاخر ولفت إلى أن ال. والتصريحات
  .إنذار

  8/5/2010الخليج، 
  

  مستعدة لالرتباط بنتنياهو من أجل الكفاح الى جانبه ضد االبتزاز االصولي: فنييل .20
أمس الى خوض صـراع لتغييـر       " هآرتس"رئيسة المعارضة تسيبي لفني من كديما في حديث مع          دعت  

الزمن الذي يمر حرج، وهناك أمور      "وحسب لفني فان    . بالتوازي مع الصراع في سبيل السالم     اجتماعي  
وانتقدت لفني بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو       ". سيكون من الصعب جدا فيها اعادة العجلة الى الوراء        

حسم في المسائل   كي يمتنع عن الحسم في المجال السياسي، ويتملص من ال         " يدفع لالصوليين "الذي برأيها   
الحزبان الصهيونيان االكبر فـي      "–وهي تدعو الى تكاتف القوى بين الليكود وكديما         . االجتماعية ايضا 

 لتعزيز الدولة اليهودية الديمقراطية، في خطوة متداخلة من التسوية مع الفلسطينيين والتغييـر              –" اسرائيل
 الوزراء وما يمنع التغيير هما الكلمتان اللتـان         من يمنع التغيير هو رئيس    "وحسب لفني، فان    . االجتماعي

، الذين ال توجد عالقة بين ما يمثلون وبـين الحلـم            "شركائنا الطبيعيين "أعلنهما نتنياهو قبل االنتخابات،     
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 سنة على مولده، وليس لهذا أيضا طمح        150ليس هذا ما خطط له هرتسل الذي احتفلنا بـ          ". الصهيوني
  ".سمه ولكن عقيدته المدنية تدفع نحو الزاويةجابوتنسكي الذي يعظمون ا

. توجد حاجة الى العمل االن، قبل أن يترجم الوضع الى كراهية متبادلة لن تؤدي الى حل                ": ليفني قالتو
  .التغيير ممكن، ومفاتيح التغيير توجد في ايدي االحزاب الصهيونية التي تمثل االغلبية في اسرائيل

ربط الليكود مصيره في أيدي السياسة االصـولية لكـان بوسـع الحـزبين              لو لم ي  "وحسب اقوالها، فانه    
 –الصهيونيين الكبيرين في اسرائيل أن يغيرا مسار الصدام االجتماعي والصدام الدولي الى مسار يهودي               

 ديمقراطي يعطي مضمونا لهذه الكلمات بمعناها القومي، بشكل يحفظ حقوق الفرد في الدولة              –صهيوني  
هذان الحزبان يمكنهما أن يغيرا طريقة الحكـم        .  ويخلق قاسما مشتركا قوميا للدولة اليهودية      الديمقراطية

لتقليص قدرة االبتزاز، الشتراط الميزانية بتعليم المواضيع االساس، النتهـاج خدمـة مدنيـة وتـشجيع                
س مبـدأ    ايضا الوصول الى تسوية سياسية تقوم على أسـا         –االنخراط في العمل لكل من يستطيع، وكذا        

  ".الدولتين القوميتين، الذي يمثل السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية
كان هناك من قال في الماضـي ان        : "وحسب لفني، ال يوجد تناقض بين االهداف السياسية واالجتماعية        

عمال الهامة حقا وعلى    هناك حاجة الى سلم اولويات، وانه من االفضل الدفع والتنازل من أجل القيام باال             
ال يمكننا أن ننتظر اصالح المجتمع      . ولكن هذه الحكومة تدفع كي ال تعقد تسوية       . رأسها التسوية السلمية  

  ".خالف ذلك فان االوان قد يكون فات. فقط بعد أن ننتصر في كل المعارك
  7/5/2010وكالة سما، 

  
  وواشنطن" إسرائيل" بين أمنيلقاء  .21

روبرت مولر، الخميس، " أف بي آي"دير عام مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي التقى م: )يو بي آي(
ديفيد كوهين في مقر شرطة االحتالل في القدس حيث ناقشا التعاون لمواجهة " اإلسرائيلية"قائد الشرطة 

" جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة ". اإلرهاب"الجريمة الدولية المنظمة والجهود المشتركة لمكافحة 
واألمريكي يتعاونان " اإلسرائيلي"لى موقعها اإللكتروني ان كوهين قال أثناء اللقاء إن جهازي األمن ع

إذ " اإلسرائيلية"تعقيدات المهام التي تواجه الشرطة "بشكل مثمر في السنوات األخيرة، مطلعاً مولر على 
  ".والحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة" اإلرهاب"تشمل مكافحة 

وأضاف . ، مضيفاً أن التعاون بين الجانبين سيتواصل"حليف وثيق"بأنها " إسرائيل"ه وصف مولر من جهت
أن المعركة ضد الجريمة المنظمة وجرائم الكمبيوتر ال حدود لها مثلما هي المعركة المشتركة ضد 

يوآف " ةاإلسرائيلي"وحضر اللقاء أيضاً رئيس فرع التحقيقات واالستخبارات في الشرطة  ".اإلرهاب"
  . سيغلوفيتش ورئيس قسم االستخبارات روني ريتمان

  8/5/2010الخليج، 
  

   في المجال االمنيواشنطنالدولة العبرية ملزمة بالتقارب مع : باراك .22
قال وزير االمن االسرائيلي، ايهود باراك، في حديث ادلى به الجمعة : الناصرة ـ زهير اندراوس

رور عشر سنوات على انسحاب جيش االحتالل من لبنان ان بمناسبة م' يديعوت احرونوت'لصحيفة 
الدولة العبرية ملزمة بالتقارب مع الواليات المتحدة االمريكية في المجال االمني، بما في ذلك الحوار 
حول التسلح النووي، وزاد قائال من خالل المحادثات التي اجريتها مؤخرا في واشنطن ومن فهمي 

طقة، فانّه ال يوجد السرائيل اي سبب في المستقبل المنظور لكي تكون قلقة من لالوضاع القائمة في المن
  .موضوع تجريد المنطقة من اسلحة الدمار الشامل، على حد قوله
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وعاد وزير االمن وكرر ان امريكا ملتزمة التزاما كامال بالمحافظة على االمن القومي االسرائيلي، وانّه 

  .ة االمريكية حول هذه القضية االستراتيجيةال يوجد اي تغيير في السياس
  8/5/2010القدس العربي، 

 
    السلطة الفلسطينية اإلسرائيلية تنضم إلى العصابات االستيطانية في التحريض علىالخارجية .23

انضمت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في األسبوع المنتهي رسميا، إلى حملة عنصرية : الناصرة
نظرة الى وسائل "لسطينية، تقودها المنظمة االستيطانية العنصرية وتحمل اسم، تحريضية على السلطة الف

  .، وهي منظمة تقود حمالت تحريض عالمية ضد الفلسطينيين"اإلعالم الفلسطينية
وكانت الوزارة قد دعت رسميا هذا األسبوع، صحافيين ومراسلين سياسيين ووسائل إعالم أجنبية في 

شترك بين نائب وزير الخارجية داني ايالون، ومدير المنظمة المذكورة إسرائيل إلى مؤتمر صحافي م
التحريض ضد إسرائيل في السلطة "ايتمار ماركوس لعرض تقرير جديد للمنظمة تحت عنوان 

  ".الفلسطينية
  8/5/2010الغد، األردن، 

  
  المفاوضات غير المباشرة بنجاح من اإلسرائيليين ال يؤمنون % 79:  رأياستطالع .24

من % 79نشرت قناة التلفزيون التابعة للكنيست، نتائج استطالع رأي تقول إن :  نظير مجلي- بيبتل أ
%. 14اإلسرائيليين ال يؤمنون بأن المفاوضات غير المباشرة ستفضي إلى عملية سالم حقيقية، مقابل 

من : عندما سئلواو. ال يعتقدون% 44إن نتنياهو مستعد لتقديم تنازالت حقيقية للسالم، مقابل % 47وقال 
% 17إنه الرئيس الفلسطيني مقابل % 55سيكون مسؤوال عن فشل المفاوضات في حالة إجهاضها، قال 

  .قالوا إنه نتنياهو
 8/5/2010الشرق األوسط،  

  
  تجدد رفضها االنضمام لمعاهدة حظر االنتشار النووي" إسرائيل" .25

ليس لديها أي خطط لمراجعة " إسرائيل"مس أن أ" اإلسرائيلية"أعلن مسؤول كبير في الحكومة : )وكاالت(
طالباً عدم ذكر اسمه، محاولة " رويترز"ويشكل تصريح المسؤول، الذي تحدث لوكالة  .سياستها النووية

لمواجهة الضغوط الدولية التي تقودها مصر من أجل إعالن الشرق األوسط منطقة خالية " إسرائيل"من 
  .من األسلحة النووية

  8/5/2010الخليج، 
  

   تتجه إلى تعليق مبيعاتها العسكرية لتركيا "إسرائيل" .26
أن إسرائيل تعتزم تعليق مبيعاتها من األنظمة العسكرية المتطورة إلى          " جينز ديفنس ويكلي  "ذكرت مجلة   

تركيا بشكل مؤقت، بسبب قلقها من اللهجة المتصاعدة التي يتبناها رئيس الوزراء التركي رجب طيـب                
تقييم الطلبـات   ) سبات(وقد قررت مؤسسة التصدير والمساعدة العسكرية       . ه تجاهها أردوغان في خطابات  

المستقبلية من جانب تركيا حالة بحالة، وحالياً تدرس المؤسسة طلباً تركيـاً لـشراء أنظمـة عـسكرية                  
  . إلكترونية من إسرائيل

  8/5/2010البيان، االمارات، 
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  غزةكية ل تهدد بضرب قافلة المساعدات التر"إسرائيل" .27
ذكرت صحيفة يني شفق القريبة من الحكومة ان وزارة الخارجية اإلسرائيلية :  أنقرة ـ سيد عبدالمجيد

هددت بضرب قافلة جمعية حقوق اإلنسان والحرية التركية والخاصة بالمساعدات اإلنسانية للشعب 
ية بولنت يلدرم في  من جانب اخر رفض رئيس الجمع  . الفلسطيني في حال اقترابها من سواحل غزة

تصريحات للصحيفة تلك التهديدات مؤكدا انه اتخذ جميع االستعدادات لتوصيل المساعدات والتي تشمل 
 آالف طن اسمنت ولوازم طبية مختلفة إلي غزة مشيرا في الوقت ذاته بان البواخر  6 الفي طن حديد و

 مايو الجاري باتجاه قبرص وستكون علي  23 الثمانية التي ستحمل المساعدات ستبدأ التحرك اعتبارا من
 واضاف انه اليمكن انتهاك اعراف المالحة البحرية الدولية  ,  ميال من المياه االقليمية اإلسرائيلية 80  بعد

 وإذا رغبت إسرائيل في قصف القافلة  , وأن الهدف نقل مساعدات انسانية فقط وليس قذائف أو اسلحة
  . نة مثل القراصنة الصوماليينفلتفعل انذاك ستكون دولة قرص

  8/5/2010االهرام، مصر، 
  

  ظروف مقتل الناشطة االميركية ريتشيل كوري  اسرائيلي حاول التعمية علىعسكريقائد  .28
 بعد سبع سنوات على مقتل الناشطة االميركية ريتشيل كوري التـي دهـستها جرافـة عـسكرية       : لندن

ها تدين القائد العسكري االسرائيلي في غزة انـذاك لمحاولتـه   اسرائيلية في غزة، بدأت تبرز ادلة يبدو ان       
  .تضليل التحقيقات الرسمية في حادث وفاتها

البريطانية تقول ان ما قيل من تدخل الجنرال االسرائيلي دورون ألمونغ،           " ذي انديبندنت "وكتبت صحيفة   
في الشهادة التي حـصلت عليهـا       الذي كان يرأس ما يسمى القيادة العسكرية االسرائيلية الجنوبية، موثق           

وقـد اطلعـت    . 2003) مارس( آذار   16الشرطة العسكرية االسرائيلية في اليوم التالي لمقتل كوري في          
الصحيفة البريطانية على شهادة مشفوعة بقسم قدمت خالل النظر في قضية مدنية رفعتها عائلة كـوري                

  .ضد دولة اسرائيل
" قائـد "العسكرية االسرائيلية الذي ظهر االن الى العلن، فـان          وحسب ما جاء في تقرير محققي الشرطة        

  الجرافة
كان يدلي بشهادته عندما دخل القاعة عقيد في الجيش االسرائيلي أوفده الجنرال المونـغ وقطـع    " 9-دي"

 دخل القاعـة العقيـد االحتيـاطي        18:12في الساعة   : "وسجل محقق الشرطة العسكرية ما يلي     . شهادته
و، وقال للشاهد ان عليه اال يدلي بأي شهادة واال يكتب اي شيء وان هذه اوامر الجنـرال                  باروخ كيرهات 

  ".قائد القيادة الجنوبية
  7/5/2010القدس، فلسطين، 

  
   بالضفة العمل اإلجرامي وراء حريق مسجد اللبن اإلسرائيلية ترجحاإلطفاءهيئة  .29

فاء اإلسرائيلية امس ان يكون حريق رجحت مصادر في هيئة اإلط:  أ ف ب-القدس المحتلة، طهران 
وصرح ناطق باسم رجال  .المسجد في قرية اللبن في الضفة الغربية الثلثاء، نجم عن عمل اجرامي

لم نعثر على اي أثر لتماس كهربائي، ما ": "فرانس برس"األطفاء في الضفة جاكي بنيامين إلى وكالة 
وأشار رجال اطفاء الى ان الحريق اشتعل ". يوحي بأن الحريق على األرجح نتيجة عمل اجرامي

  .بواسطة ورق او مواد اخرى، اذ لم يعثر على اي اثر الستخدام وقود
  8/5/2010 الحياة، 
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   تعترف بوجود عشرات القطع األثرية العراقية بأسواقها"إسرائيل" .30
اعترفت الناطقة بلسان دائرة اآلثار في إسرائيل، أمس الجمعة، بوجود :  برهوم جرايسي-الناصرة 

عشرات القطع األثرية العراقية تباع بحرية تامة في األسواق اإلسرائيلية، ومنها ما يتم استيراده رسميا 
األسبوعية " حديث الناس"وقالت الناطقة يولي شفارتس، لصحيفة  .من أسواق أوروبية وبخاصة لندن

الصادرة في مدينة الناصرة ومنطقتها، أن عشرات الموجودات األثرية قد وصلت في السنوات المحلية 
األخيرة من العراق إلى إسرائيل وهي تعود لحقب تاريخية مختلفة، وزعمت أن هذه الموجودات األثرية 

   .دخلت البالد بطرق قانونية
  8/5/2010الغد، األردن، 

  
  القدسروع إسالمي متكامل في مواجهة تهويد لعدم وجود مشالتميمي يعرب عن أسفه  .31

 أبدى مفتي القدس تيسير التميمي أسفه لعدم وجود مشروع إسالمي متكامل، في : آرليت خوري-باريس 
تنطوي على خطورة بالغة نتيجة التغيير " اليومية لتهويد المدينة المحتلة، التي "إسرائيل"مواجهة سياسة 

وقال التميمي خالل مؤتمر صحافي عقده بدعوة من نادي  ."سكانهاالمتعمد بمالمح المدينة وطبيعة 
القضاء على أي أمل بإقامة دولة "الصحافة العربية في باريس إن غرض االستيطان في القدس هو 

يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزءين في غياب أي " "إسرائيل"وأضاف أن مشروع . "فلسطينية
العمل جار لتوسيع القدس لتصبح مساحتها مئة كيلومتر مربع "راً إلى أن ، مشي"تكامل لألراضي بينهما

ما يسعى إليه اإلسرائيليون هو تحويل المدينة كلها "وأكد أن  ." كيلومتر مربع7بدل مساحتها الحالية وهي 
 وإزالة أي معلم أو رمز إسالمي وحتى مسيحي، بحيث يجيئون 2014إلى منطقة يهودية بحلول العام 

  ."لك بعشرة ماليين سائح إلطالعهم على الحضارة اليهوديةبعد ذ
 كنيساً بنيت ضمن الحوض المقدس، والمسجد األقصى يواجه مخاطر بالغة نتيجة 70"وأشار إلى أن 

الحفريات اإلسرائيلية التي تتسبب بشقوق في مبنى المسجد، وإسرائيل تراهن على زلزال يدمر المسجد، 
  ."ان بجرافات للقيام بذلك لكنها تخشى رد فعل العالم اإلسالميعلماً بأن في وسعها اإلتي

 ألف 70كيف يمكن القبول بقرار الفصل العنصري الذي اتخذ أخيراً ويقضي بإبعاد نحو ": وتساءل
فلسطيني عن الضفة، وكيف يمكن إلسرائيل أن تطلب من السكان أن يأتوا بشهادات عن رخص بناء 

القدس ينبغي أن تكون مفتوحة للجميع شرط أن تكون "وشدد على أن  ."مساكن شيدت قبل مئتي سنة؟
استعداد الجانب الفلسطيني "، مؤكداً " اللذين ينطبقان عليها338 و242عاصمة للفلسطينيين وفقاً للقرارين 

  ."لضمان أمان اليهود ومقدساتهم في المدينة
  8/5/2010الحياة، 

  
  ءات متزايدة للمستوطنين اليهود في الضفة والقدس واعتدا... مسيرات ضد الجداريقمع االحتالل .32

، فلسطيني بجراح، وعشرات الفلسطينيين )الجمعة(أصيب ظهر أمس : يوسف الشايب -رام اهللا 
والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز المسيل بالدموع، فيما اعتقلت قوات االحتالل ستة من المشاركين 

  .الفصل العنصريفي مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار 
وفي السياق ذاته، اشتعلت النيران في حقول الزيتون الواقعة خلف جدار الفصل العنصري المقام على 

وأشار  .أراضي قرية نعلين غرب رام اهللا، بعد أن أطلق جنود االحتالل قنبلة غاز بين أشجار الزيتون
ر عميرة، إلى أن قوات االحتالل، قمعت عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في القرية، محمد عبد القاد

المشاركين في مسيرة نعلين األسبوعية، موضحاً أن عددا من المشاركين في المسيرة أصيبوا بحاالت 
  .إغماء جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، فيما اعتدى الجنود على العديد منهم بالضرب
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رة قرية النبي صالح السليمة شمال غربي رام اهللا، إلى ذلك قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسي
  .وأصيب، عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق شديد .المنددة بجدار الفصل العنصري واالستيطان

وفي محافظة بيت لحم، انطلقت، في قرى المعصرة، والولجة، ووادي رحال، مسيرات شعبية سلمية، 
  .المقام على أراضيهاللتنديد باالستيطان وبجدار الضم العنصري 

من جهة أخرى قام عدد من المستوطنين صباح أمس الجمعة بتحطيم زجاج عدد من المركبات الفلسطينية 
  . قلقيلية بعد رشقها بالحجارة-على طريق نابلس 

 أفاد شهود عيان في البلدة القديمة بالقدس، أن مستوطناً يهودياً اعتدى على سيدة فلسطينية تدعى أم كما
، بينما كانت متوجهة إلى منزلها في البلدة القديمة من القدس، )الجمعة(أبو العصب بالضرب، أمس عمار 

قبل أن يتدخل شبان مقدسيون، ما أثار اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وجنود 
  .االحتالل من جهة أخرى

نيين أثناء توجهه من منطقة إيزون باتجاه ، ثالثة فلسطي)الجمعة(وصدم سائق مركبة إسرائيلية، أمس 
  .منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل، قبل أن يفر بسيارته من المكان

  8/5/2010الغد، األردن، 
  

  "دوافع أمنية" يحظر دخول الشوكوالتة والصيصان إلى قطاع غزة لـاالحتالل .33
ع سلطات االحتالل دخولها إلى تكشفت أمس الجمعة، قائمة المواد التي تمن:  برهوم جرايسي-الناصرة 

، في إطار الحصار التجويعي اإلجرامي على قطاع غزة، ويبرز "دوافع أمنية"قطاع غزة، تحت ذريعة 
  .على االحتالل، وهي الصيصان والشوكوالتة والشيبس" األكثر خطورة"من القائمة بعض المواد 

الشوكوالتة : اإلسرائيلية أمس" هآرتس"ونورد هنا بعض هذه المواد المحظورة، حسب ما أوردته صحيفة 
والمربى والفواكه المعلبة، والفواكه المجففة، والبسكويت والسكاكر والشيبس، والكمون والكزبرة، ولكن 
يسمح بدخول القرفة، والخل والجوز، واللحوم الطازجة، ويقتصر دخولها في فترات األعياد، وأقمشة 

وات البناء، وشباك وحبال الصيد، وشبكات الري الزراعي المالبس، وجميع مواد البناء ومعدات وأد
وقطع غيار للتراكتورات، ومعدات وأدوات لمزارع الدواجن، واألحصنة والحمير والمواشي، لتختتم 

  ).فراخ الدجاج(القائمة بالصيصان 
  8/5/2010الغد، األردن، 

  
 "يوم الشباب الفلسطيني لتجسيد حق العودة" يحيي "أشد" .34

يوم الشباب " شاب وطالب فلسطيني من جامعات ومدارس مختلفة، أمس، في 1500ن شارك أكثر م
في المخيمات  أشد- "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني"، الذي نظمه "الفلسطيني لتجسيد حق العودة

ي ، والبداو)بعلبك(والتجمعات الفلسطينية في لبنان في صور ومخيم نهر البارد والبقاع األوسط، والجليل 
 شبابياً يعبر عن موقف لتكون صرخة وصوتاً" بأجسادهم، "حق العودة"وجسد المشاركون عبارة  .وصيدا

اتحاد الشباب الديمقراطي "وأشار رئيس . "الشباب الفلسطيني وعن تمسكه بحقه بالعودة إلى فلسطين
وت الشباب  يوصل صأناالتحاد أراد من خالل هذه االعتصامات " يوسف أحمد، إلى أن "الفلسطيني

الفلسطيني، ويؤكد بأن جيل الشباب ما زال متمسكا بأرضه ودياره، وان كل سنوات اللجوء والشتات لن 
 . "تكسر إرادته وعزيمته وحقه باستعادة أرضه وحقوقه الوطنية

كما احتشد الشباب والطلبة الفلسطينيون من أبناء مخيمات برج البراجنة وشاتيال وصبرا، أمام مبنى األمم 
 االسكوا في بيروت، ورفعوا األعالم الفلسطينية والشعارات المؤكدة على حق العودة، بمشاركة -لمتحدة ا

 . وحضور ممثلين عن المنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية
  8/5/2010السفير، 
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   أوروبا يستعدون لعقد مؤتمرهم الثامن في برلينفلسطينيو .35
رلين اليوم، أعمال المؤتمر الثامن لفلسطينيي أوروبا، بحضور تنطلق في العاصمة األلمانية ب: لندن

ويعقد المؤتمر تحت . شخصيات بارزة من فلسطين وتجمعات اللجوء والشتات الفلسطيني حول العالم
، في قاعة تيمبو دروم، وهي واحدة من أكبر القاعات الجماهيرية "عودتنا حتمية وألسرانا الحرية"شعار 

 بتصميمها المميز الذي يأخذ شكل خيمة خرسانية ضخمة، وهو ما يعبر من خالله في برلين، وتتميز
  .الفلسطينيون في أوروبا عن معنى اللجوء والمنفى، والتمسك بحقّ العودة إلى أرضهم وديارهم

وستُشارك في المؤتمر ثالثة أجيال فلسطينية في أوروبا، تعلن من خالل مؤتمرها، تمسكها بالحقوق 
ويحضر المؤتمر حشد من الشخصيات والقيادات منهم رئيس . ينية، وفي مقدمتها حق العودةالفلسط

عزيز الدويك، والمفكر الفلسطيني منير شفيق، والكاتب بالل الحسن، وزوجة . المجلس التشريعي د
 .القيادي األسير مروان البرغوثي

  8/5/2010الشرق األوسط، 
  

   مؤتمرات فلسطينيي أوروباتاريخ .36
إطالق فكرة مؤتمر فلسطينيي أوروبا إلى إلقاء الضوء على التحركات الخطيرة التي تستهدف يهدف 

قضية الالجئين، وعلى رأسها حق العودة، وأيضاً القضية الفلسطينية ككل، ولكي يأخذ قطاع من أصحاب 
وج له فرصتهم في التعبير الحر والصادق عن موقفهم ورأيهم في ما ير) هم فلسطينيو أوروبا(الحق 

المتحدثون باسمهم من مشاريع حلول مشوهة أو مشبوهة، فهي فرصة ألصحاب الحق ألن يتحدثوا، 
  .ولكي يصمت هؤالء الساسة والباحثون المفرطون أو الواهمون

وكانت المبادرة التي دعا إليها مركز العودة الفلسطيني في لندن االنطالقة األولى عبر مؤتمره األول ثم 
مرات في عدد من المدن األوروبية التي جرت بالتنسيق الكامل مع الجالية الفلسطينية في تتابعت المؤت
وخالل المؤتمر الثالث في فيينا، ُأنشئت أمانة عامة لإلشراف على تنظيم المؤتمرات . هذه البلدان

اعل، وقد أصبحت هذه المؤتمرات فضاء للتواصل الف. المستقبلية وإعدادها ومتابعة تنفيذ قراراتها
تتمخّض عنها مقررات مبدئية، وتوجهات عملية، وتصدر عنها وثائق تعبر عن بعض تصورات الشتات 
الفلسطيني في أوروبا، ومواقفه من القضايا الراهنة المتعلقة بفلسطين والمنطقة، وخاصة لجهة التأكيد 

عمل تتعلق بتفعيل دور فلسطينيي المستمر للتمسك بحق العودة، كذلك تُقدم فيها اقتراحات، ومشاريع 
ومثّل المؤتمر منبراً ألبناء الشعب الفلسطيني في . أوروبا في خدمة قضيتهم العادلة في مختلف المجاالت

  .أوروبا للدفاع عن حقوقهم المشروعة في العودة وتقرير المصير
ه، وشخصياته كذلك يؤكد الحضور الكبير الذي يحظى به من كل شرائح الشعب الفلسطيني وأحزاب

الوطنية، أنه يمثل ثقالً كبيراً لن يكون باإلمكان تجاوزه، وحاجزاً يقف أمام كل الحلول الجزئية، وغير 
  .العادلة للقضية الفلسطينية عموماً، وقضية الالجئين خصوصاً

  :تاريخ مؤتمرات فلسطينيي أوروبا
  ."لن نتنازل عن حق العودة": ار، وحمل شع19/7/2003 مؤتمر فلسطينيي أوروبا األول في لندن في -
، وصدرت عنه وثيقة برلين للتمسك بحق 15/5/2004 مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثاني في برلين في-

  .العودة، رداً على وثيقة جنيف
وحدة .. فلسطين أرض وشعب"، بشعار 10/5/2005 مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثالث في فيينا في -

  ."فصل العنصري في فلسطينواحدة ال تتجزأ وال لجدار ال
هوية فلسطينية متجذرة وتمسك " بشعار 6/5/2006 مؤتمر فلسطينيي أوروبا الرابع في مالمو في -

  ."راسخ بالحقوق
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شعب واحد : رغم البعد واآلالم" بشعار 5/5/2007 مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس في روتردام في -
  ."وحق ثابت

  ."ستون عاماً وللعودة أقرب" بشعار 3/5/2008في كوبنهاغن في  مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس -
ال تفويض وال .. العودة حق" بشعار 2/5/2009 مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع في ميالنو في -

  ."تنازل
  ."وألسرانا الحرية.. عودتنا حتمية" بشعار 8/5/2008 مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن في برلين في -

  2010/ايومجلة العودة، م
  

   بتشغيل المعوقين في فلسطينمطالب .37
رغم الوعود الرسمية المتكررة بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتخصيص : عوض الرجوب - الخليل

من الوظائف للمعوقين، ما زالت المؤسسات المختصة تشكو التهميش والبطء في تنفيذ القانون في % 5
دث تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى وتشير أح .كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 آالف فرد في الضفة الغربية أي 108ليبلغ نحو ) إعاقات(تزايد عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات 
 ألف حالة في 70وفي غزة تشير إحصائيات اتحاد المعوقين إلى وجود نحو  .من عدد السكان% 5.3

  .كانمن عدد الس% 4القطاع، أي بنسبة 
 من قانون العمل الفلسطيني على إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين 13وتنص المادة 

 .من حجم القوى العاملة في المنشأة% 5المؤهلين في أعمال تتالءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة ال تقل عن 
 على مراعاة الدوائر -2005المعدل عام - التابعة للوائح قانون الخدمة المدنية 34كما تنص المادة 

  .المحددة لتوظيف المعوقين% 5  لضرورة استكمال نسبة الـ-عند كل تعيين جديد-الحكومية 
 10من األفراد المعوقين الذين تبلغ أعمارهم % 76.6غير أن معطيات جهاز اإلحصاء تظهر أن نحو 

من الذين لديهم إعاقة لم % 32.2 وأشار الجهاز إلى أن ما نسبته .سنوات فأكثر هم خارج القوى العاملة
يتلقوا خدمات طبية أو اجتماعية، فيما لم يحصل أكثر من نصف األفراد المعوقين على أي تعليم، مقابل 

  .فقط حصلوا على تعليم ثانوي فأعلى% 19
وتبدي أمينة سر اتحاد المعوقين في غزة سوسن الخليلي، استياءها من تدني استجابة الجهات الرسمية 

لب المعوقين رغم الوعود المتكررة بذلك، مضيفة أن التوظيف في المؤسسات الحكومية ما زال لمطا
وتعتبر الخليلي أن فئة المعوقين ما زالت مهمشة حتى اآلن، ولم تقم  .مقتصرا على بعض الوزارات فقط

رع بقلة من الوظائف لصالح هذه الفئة بسبب التذ% 5 أي جهة بتطبيق قانون العمل وتخصيص نسبة الـ
ونظرا لكثرة عدد المعوقين، تطالب الخليلي بإنشاء وزارة  .اإلمكانيات وزيادة تكلفة استيعاب المعوقين

خاصة بهم تتابع قضاياهم وشؤونهم، موضحة أن دور الجمعيات األهلية القائمة على رعاية شؤون 
  .المعوقين ليس فاعال وما زال دون المستوى المطلوب

 حسين األعرج للجزيرة نت التزام في رام اهللان الموظفين العام في حكومة وبدوره أكد رئيس ديوا
وأضاف أن  .الحكومة بتطبيق القانون ومنح المعوقين حقوقهم كاملة وفق النسبة المحددة لهم قانونيا

  .الحكومة تطلب من المؤسسات تطبيق قانون العمل
من أعداد ومسميات الوظائف % 5جز نسبة وكان ديوان الموظفين العام في قطاع غزة أعلن أنه بصدد ح

 .المعلنة بهدف تعيين المعوقين ومنحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون
  6/5/2010الجزيرة نت، 
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  "حماس" األردن يفكّون عالقتهم مع "إخوان" .38
في االردن خالل اجتماع طارئ     » االخوان المسلمين «وافق مجلس شورى جماعة     :  نبيل غيشان  -عمان  
، وذلك تطبيقاً لقرار مكتـب االرشـاد        »حماس« اول من امس على فك العالقة التنظيمية مع حركة           عقده

تمثل تيـاراً مهمـاً داخـل الحركـة الوطنيـة           » حماس«العالمي القاضي بفك هذه العالقة بعد ان باتت         
  .الفلسطيينية الساعية الى جالء االحتالل االسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

جبهة «وقرر مجلس الشورى بالغالبية اعتماد زكي بني ارشيد مرشحاً وحيداً لمنصب األمين العام لحزب               
وكـان بنـي ارشـيد، ممثـل تيـار          . في االنتخابات التي من المقرر ان تجري اليوم       » العمل االسالمي 

 بفارق صوتين   ،»الحمائم«، فاز على منافسه سالم الفالحات، ممثل تيار         »حماس«المقرب من   » الصقور«
  .فقط

وجود صفقة بينهما ادت الى فوز بني ارشيد وتقضي بموافقة          » الحمائم«و» الصقور«ونفى ممثلو تياري    
، في مقابـل اعطـاء      »حماس«على قرار مجلس االرشاد العالمي بفك العالقة التنظيمية مع          » الصقور«
  .منصب االمين العام للحزب الى زكي بني ارشيد» الحمائم«

ان االنتخابات كانت حرة ونزيهة، مشيرا الى ان التيار كان          » الحياة«لـ  » الحمائم«ر من تيار    واكد مصد 
يناضل بالدرجة االولى من اجل تحويل الجماعة الى االهتمام بالقـضايا الداخليـة وفـك العالقـة مـع                   

  . »حماس«
 من اكمال مـدة واليتـه       من منصبه أميناً عاماً للحزب قبل سنة      ) مايو(وكان بني ارشيد استقال في ايار       

يعتبره عنصر توتير للعالقات مع الدولة االردنيـة        » الحمائم«تحت ضغط الصراع الداخلي، اذ كان تيار        
  .نتيجة تصريحاته المتشددة التي كانت تغضب الحكومة 

وبهذا القرار تكون الجماعة حسمت الخالفات الرئيسة التي عصفت في صفوفها خالل المرحلة الماضية،              
حشد قوته من اجل معادلـة      » الحمائم«لم ينته، اذ يحاول تيار      » الحمائم«و» الصقور«الصراع بين   لكن  

  . الخسارة التي مني بها من خالل إحكام السيطرة في انتخابات اليوم على المكتب التنفيذي للحزب
ية اميناً عاماً   ومن المنتظر ان ينتخب مجلس شورى حزب الجبهة في اجتماع يعقده غداً بني ارشيد بالتزك              

  . للحزب للمرحلة المقبلة، الى جانب انتخاب ثمانية اعضاء للمكتب التنفيذي الجديد
وكانت المصادر اكدت خالل اليومين الماضيين عدم حدوث اي انشقاق داخل صفوف الجماعة في شـأن                

يد اكد في اجتماع    قرار مكتب االرشاد العالمي، واشارت الى ان المراقب العام للجماعة الدكتور همام سع            
  . ان قرار مكتب االرشاد العالمي نافذ وال تصويت عليه» االخوان«مشترك للمكتب التنفيذي وشورى 

في االردن بضرورة التزام قراره بالنسبة      » االخوان«يذكر ان مكتب االرشاد العالمي أعاد تأكيده لجماعة         
والذي ينص وفقاً لالئحته األساسية علـى ان        الى ملف ازدواجية التنظيم والمكاتب االدارية في الخارج،         

ال يخضع لتصويت مجلس شورى الجماعـة       » حماس«و» إخوان األردن «قرار فك العالقة التنظيمية بين      
  . في األردن او في فلسطين، بل هو قرار ملزم لكال التنظيمين

على منصب األمـين    وكانت ساحة اإلسالميين شهدت خالل األيام الماضية ازدحاماً لمرشحين يتنافسون           
في ما بينه على مرشح واحد هو المراقب العـام الـسابق            » الحمائم«العام لحزب الجبهة، ثم توافق تيار       

  . ببني ارشيد للمنصب للمرحلة المقبلة» الصقور«للجماعة سالم الفالحات، فيما دفع تيار 
جبهـة  «مر العام الثالث لحـزب      اكتسح نتائج انتخابات األطر القيادية في المؤت      » الصقور«يذكر ان تيار    

سـوى  » الحمـائم « مقاعد في مجلس شورى الحزب، بينما لم يفز          10بحصوله على   » العمل االسالمي 
 .بمقعد واحد

  8/5/2010الحياة، 
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   الحصول على عضوية مجلس األمن"إسرائيل" إلفشال محاولة عربيةخطة  .39
لعرب يسعون لوضع خطة إلفشال سعي  كشف مصدر بجامعة الدول العربية أن ا: أحمد علي-القاهرة

 خالل االنتخابات 2020-2019إسرائيل الجاد للحصول على عضوية في مجلس األمن الدولي لعامي 
  .وذلك من خالل فريق خبراء عربي مكلف بذلك.. 2018المقررة عام 

لحصول مع أطراف عديدة ل» تربيطات«إلى أن إسرائيل تقوم بتحالفات و » العرب«ونبه المصدر لـ
على عضوية مجلس األمن، وأنها ستتقدم للترشيح إلى هذا المنصب مع بلجيكا ضمن مجموعة غرب 

، علما بأن حصة هذه المجموعة )التي بدأت تدعم إسرائيل بشكل الفت خالل السنوات األخيرة(أوروبا 
  . مقعدان ضمن حصة األعضاء غير الدائمين في المجلس

العرب كلفت بإعداد دراسة متخصصة حول هذا الموضوع وبشأن وأوضح المصدر أن لجنة الخبراء 
حجم تمثيل إسرائيل وتسلله في المنظمات الدولية، وأن اللجنة اجتمعت بالفعل في نيويورك يوم الرابع 

   .والعشرين من شهر مارس الماضي، وأعدت دراسة فنية متخصصة رفعتها إلى مجلس السفراء العرب
ائيل نجحت في اإلفالت من الحصار التقليدي الذي يمنعها من دخول مجلس ووفق هذه الدراسة، فإن إسر

 مما 2000األمن عبر االستفادة مما يثار عن أجواء السالم، وبالتنسيق مع حكومة هولندا في شهر مايو 
أدى إلى كسر التركيبة الجغرافية لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ودخلت هذه المجموعة على 

وجية وسياسية رغم أنها ليست جزءا منها جغرافيا، وقد تم تمديد العضوية مرة أخرى عام أسس أيديول
   ..» إلسرائيل في مجموعة أوروبا الغربية2004

ونبهت هذه الدراسة إلى أن إسرائيل استطاعت اختراق مختلف أجهزة األمم المتحدة لتحصل على 
ة، منها المجلس االقتصادي واالجتماعي بمختلف  منظمة دولية تتبع األمم المتحد11عضوية في أكثر من 

لجانه، حيث حصلت على دعم مجموعة غرب أوروبا وفازت بعضوية لجنة السكان والتنمية للمرة 
 للجنة السكان والتنمية 43، بل وصل األمر إلى ترؤسها الدورة الـ2011-2008الثانية، ولألعوام 

ول مرشحتها على عضوية لجنة مناهضة التمييز ، وحص2010 أبريل 16-12بنيويورك في الفترة من 
  .2010-2007ضد المرأة بالفترة ما بين 

  8/5/2010العرب، قطر، 
  

   تضاعف مشاريعها لدعم القدس"ل القدسبيت ما": المغرب .40
 ان الوكالة قررت مضاعفة "الحياة" لـ "بيت مال القدس"قالت مصادر في وكالة :الرباط محمد الشرقي
 مليون دوالر للعام الحالي، من أصل مشاريع مولتها العام 12 القدس لتصل إلى مشاريعها في مدينة

 في المئة في 56ويساهم المغرب بنسبة .  مليون دوالر لدعم صمود سكانها5,7الماضي بما يتجاوز 
 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني واتخذت من الرباط 1998رأس مال الوكالة التي تأسست عام 

وأوضحت المصادر أن المشاريع المزمع تنفيذها في القدس تشمل تشييد مؤسسات تربوية  .لهامقراً 
وتعليمية وتأهيلها ودعم الطالب والتالميذ بالمنح والكتب واألدوات المدرسية، وتجهيز المرافق الصحية 

  . بالمعدات الطبية الخاصة بالفحص والعالج
  8/5/2010الحياة، 

 
  عمال اإلجرامية للنظام الصهيوني ضد األماكن اإلسالمية المقدسة ازدياد األتدينإيران  .41

نقلت وكالة فارس عن الناطق باسم وزارة الخارجية اإليراني رامين مهمنباراست قوله ان ايران : طهران
تدين بقوة  ازدياد األعمال اإلجرامية للنظام الصهيوني ضد األماكن اإلسالمية المقدسة في الضفة وحرق 
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كما انتقد صمت البلدان العربية والمنظمات الدولية  والبلدان الغربية، مضيفاً ان عدم التصدي . القرآن
  .لمثل هذه األعمال سيزيد الكراهية ويعزز مقاومة الشعب الفلسطيني

  8/5/2010الحياة، 
  

   مخطط إسرائيلي لتدمير المحاصيل الزراعية في عدد من الدول العربية":المصريون" .42
كشف تقرير لمركز الجبهة للدراسات السياسية واالقتصادية عن مخطط إسرائيلي : اهيمالدين إبر بدر

 ىلتدمير المحاصيل الزراعية في عدد من الدول العربية على رأسها مصر من خالل عدة محاور تنفذ عل
ة للدراسات السياسية واالستراتيجي» جافي« تقرير لمركز ى سنوات وجاء في التقرير استنادا إل5مدار 

وهو " أيزرا " بجامعة تل أبيب وذلك من خالل تطوير نوع جديد من المبيدات التي تحمل فيروس يسمي 
فدان في أقل من ساعة وكشف التقرير عن فيروس آخر خطير  100فيروس خطير في أستطاعته تدمير 

نتاج هذا لديه سرعة غريبة في التناسل وينتشر في المحاصيل دون أن يترك أي أثار علي المحاصيل و
الفيروس من المحاصيل تصيب االنسان في جهازه التناسلي وقد تقلب االعضاء الذكورية إلي أعضاء 

   .أنوثة والعكس بالنسبة للجهاز التناسلي للمراة هذا فضال عن التشويه في االجنه واالصابة بالعقم
له ميزانية تقدر وأشار تقرير المركز إلي أن هذا المشروع ضمن مشروع بيولوجي متكامل وضعت 

 عنصر حيواني ويجري تحت إشراف رئيس 70 مليون دوالر ويحتوي علي أكثر من 350بحوالي 
 أخطر أنواع المبيدات التي تدخل مصر من إسرائيل في ىكما أشارت الدراسة إل .االركان اإلسرائيلي

المسدد » تراكلورفينوسن«الذي يسبب أورام خبيثة في األوعية الدموية ومبيد » كاردريل«مقدمتهم مبيد 
الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية » فالتريسين«ألورام سرطانية في الكبد والغدة الدرقية ومبيد 

وهذه المبيدات قد كشفت عنها وزارة  .وهو مسبب المراض جلدية خطيرة " هارفلي كويد " ومبيد 
 نوع من 53 مؤكدا ان هناك أكثر من  اتفاقية كامب ديفيدىسنوات فقط عل 3  الزراعة المصرية بعد

أنواع المبيدات الخطيرة رغم حرص وزارة الزراعة المصرية علي محاربة هذه المبيدات التي أغرقت 
  .مصر باالمراض الفتاكة إال أنها تدخل تهريبا البالد 

  8/5/2010المصريون، 
  

   موقعا إسرائيليا450 جزائرية تقتحم مجموعة .43
 قالت مصادر إسرائيلية إن مجموعة من  الجزائريين قامت باقتحـام مـا     :راهيمكامل إب  - القدس المحتلة 

وعلم أنه تم اقتحام المواقع من خالل اقتحام         . موقعا إسرائيليا على األنترنت في ساعات الليل       450يقارب  
وخوادمها المركزية المخزونـة فـي شـركة        ) HTTP(المركزية لشركة   ) سيرفر(أحد خوادم التخزين    

وجاء أن المقتحمين قاموا باستبدال الصفحات الرئيسية في المواقع التي تـم اقتحامهـا              ). 013 (»باراك«
  .»تعيش فلسطين«بصفحات تحمل رسائل مؤيدة للشعب الفلسطيني، جاء في أحدها 

  8/5/2010الرأي، األردن، 
  

    ليهاإ الدول التي لجأوا توطين الالجئين الفلسطينيين في أمريكية لخطة :"المنار" .44
أن الخطة االمريكية حـول قـضية الالجئـين         ) المنــار(كشف دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى لـ       

الفلسطينيين تقوم على توطين عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين في الدول التـي لجـأوا اليهـا مقابـل                  
  .ا في توفير احتياجات هؤالء الالجئينمساعدات اقتصادية ضخمة تقدم لحكومات تلك الدول لمساعدته

وقال الدبلوماسي االوروبي أن الخطة االمريكية تتضمن اقتراحات بخـصوص الالجئـين الفلـسطينيين              
المتواجدين على االرض اللبنانية، من بينها ترويج وتسويق برامج تهجير واسعة للشبان الفلسطينيين الى              

  .دها للتعاون في هذا الميداندول اجنبية أكدت للواليات المتحدة استعدا
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أن االدارة االمريكية ترى أن هناك أهمية كبيرة للبـدء فـي            ) المنــار(وأكد الدبلوماسي االوروبي لـ     
تطبيق هذه الخطط التي تصفها بالواقعية دون معرفة وانتظار نتائج المفاوضات بين اسـرائيل والـسلطة                

مريحة للمفاوضين من الجانبين، ومن أجل تحقيـق ذلـك          الفلسطينية، حيث البدء في التنفيذ يوفر أجواء        
سريعا هناك صندوق دولي الدارة هذا االمر، ومن بين أعضائه دول عربية ودول اوروبية أكدت علـى                 

  .التزامها ماليا ورصدت المبالغ المالية الالزمة
7/5/2010المنار، فلسطين،   

  
  "إسرائيلي" متحف بوسطن العلمي لمعرض باستضافةتنديد  .45

" تل أبيـب  "ن كبار في جامعة     ي أكاديمي  أن ، أول أمس  "يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة    :)آي.بي  .يو  (
استضافة متحف بوسـطن العلمـي      ب نددوا فيها وقعوا رسالة    ومعهد وايزمن ومؤسسات كبيرة في العالم     

م الحـرب   تشتيت االهتمام عن جرائ   "، واصفين ذلك بأنه حملة بروباغندا تهدف إلى         "إسرائيلي"لمعرض  
واحتجت الرسالة أيضاً علـى عـرض التكنولوجيـا         ". لحقوق اإلنسان " إسرائيل"وانتهاكات  " اإلسرائيلية"
وعلى سبيل المثال وصـفت     " . اإلسرائيلية"ألنه، بحسب الموقعين، ال ينفصل عن العدوانية        " اإلسرائيلي"

بأنـه  " اإلسرائيلية"ر األول لالبتكارات    الذي يعتبر المصد  " اإلسرائيلي"للتكنولوجيا  " تخنيون"الرسالة معهد   
  " .مؤسسة ذات تاريخ طويل من تطوير تكنولوجيات الموت التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي"

8/5/2010 الخليج،   
  

  "إسرائيل"صيحات استهجان تستقبل سفير : نيوزيلندا .46
 اسـتهجان مـن قبـل    في نيوزيلندا منذ ثمان سنوات لصيحات   " إلسرائيل"تعرض أول سفير    ): ا.ب  .د  (

  .مجموعة من المؤيدين للفلسطينيين بعد وصوله لمقر الحكومة النيوزيلندية امس لتقديم أوراق اعتماده 
سفيرها " إسرائيل" حينما سحبت    2002مقيم في ولنجتون منذ عام      " إسرائيلي"وشيمي تسور هو أول سفير    

  .دين في يد ممثلها في استراليا السابق بسبب مشكالت مالية، تاركة معالجة العالقات بين البل
بارتكاب جرائم بحق الفلـسطينيين احتجاجـات       " إسرائيل"التي تتهم   " ولنجتون فلسطين "واطلقت مجموعة   

  فور وصول تسور لتقديم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا سير اناند ساتياناند 
8/5/2010الخليج،   

  
 ات إنسانية لنحو مئة ألف الجئ فلسطينيتُبقي على بند معون المفوضية األوروبية .47

 يتعلق بمـنح معونـات      2009 على بند أقر في برنامج العام        2010تُبقي المفوضية األوروبية في العام      
وتتضمن المعونات  . إنسانية لنحو مئة ألف الجئ فلسطيني، أي ما يعادل نحو ربع عدد الالجئين في لبنان              

وى، وإتاحة الحصول على مساعدة صحية ثانوية، وعلى ميـاه          تحسين شروط السالمة األساسية في المأ     
كما تقدم معونات غذائية ألكثر عـائالت       . وصرف صحي آمن، باإلضافة إلى دعم اجتماعي نفسي        نظيفة

كما يولى الالجئين الذين ال يحصلون على مساعدات أساسـية          . مخيم نهر البارد معاناة من أوضاع هشة      
ومن بين هؤالء األشخاص ذوو الحاجـات الخاصـة،         . خرى، اهتمام خاص  من األونروا أوالمنظمات األ   

غيـر  » تجمعا«والمسنون واألسر التي ال تملك أوراقا ثبوتية، والالجئون الذين يعيشون في نحو أربعين              
 . ...رسمي على امتداد البالد

8/5/2010السفير،   
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  !المفاوضات إذ ينطلق مجددا؟» ماراثون« .48
  عريب الرنتاوي

وم سيتبلغ الموفد األمريكي جورج ميتشيل رسميا بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف محادثـات              الي
وفيما ...التقريب غير المباشرة ، حيث من المقرر أن تبدأ على الفور جوالت مكوكية بين القدس ورام اهللا                

مفاوضين الفلسطينيين  سيتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية مباشرة عن فريق صغير من ال           
، فإن نتنياهو سيتولى المسؤولية ذاتها عن الجانب اإلسرائيلي ، وسيعمل الموفد ميتشيل على رفع تقاريره                

  .بانتظام إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما
ليس هناك أجندة محددة للمحادثات ، فكل طرف من حقه أن يطرح ما يشاء وقتما يشاء ، ووفقا للمصادر                   

التفاوض بطرح قضايا األمن والمياه ، فيما يريد الرئيس عبـاس           " ماراثون"فة ، فإن نتنياهو سيبدأ      المختل
البدء بتناول قضايا الحدود والقدس ، واألرجح أن الجوالت المكوكية األولى ستنصرف لتحديد األجنـدة               

  .وجداول األعمال
 والدخول فورا إن أمكن إلـى غـرف         "محادثات التقريب "واشنطن وتل أبيب تريدان االنتهاء سريعا من        

جـراء  " محرج"التفاوض المباشر ، بخالف الرئيس عباس الذي يقال ، والرواية على ذمة الراوي ، بأنه                
يأتي للمفاوضـات   "، وأنه الذي وفقا للصحافة اإلسرائيلية       " شرط تجميد االستيطان  "تنازالته المستمرة عن    

وغرفها ، وما كان له أن يفعل هذا ، لوال حصوله علـى             أرجله صوب موائدها    " يجرجر"و" بخطى ثقيلة 
  .غطاء وشبكة أمان من اللجنة الوزارية وعواصم االعتدال العربي

 ملزماً بـالعودة إلـى      - نظرياً على األقل     -من حيث الجداول الزمنية والتوقيتات ، يبدو الرئيس عباس          
م قبل نهاية تموز المقبل ، حيث سـيكون قـد           الجامعة العربية من أجل اجتماع المراجعة والتقييم والتقوي       

" مهلة أربعة أشهر تجريبيـة    "انقضى شهران على قرار قمة سرت التي منحت المحادثات غير المباشرة            
التي أعطاها نتنياهو لتجميد األنشطة االستيطانية في الـضفة         " مهلة العشرة أشهر  "فقط ، فيما لم تتبق من       

ط ، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة بنهاية أيلول المقبل ، األمـر              وإبطائها في القدس ، سوى أربعة فق      
على وجه السرعة ، يصبح معه ممكنا تجديد هـذه          " تقدم ما "الذي يعني أن السيد ميتشيل مطالب بتحقيق        

  .المهل الزمنية وتمديدها
معطاة فلسطينيا وعربيا   وإذ يبدو السيد ميتشيل واثقا تماما من قدرته على انتزاع التمديد والتجديد للمهل ال             

، إال أنه ليس واثقا تماما من أنه سيستطيع الحصول على أمر مماثل من نتنياهو خـصوصا إن اسـتمر                    
االئتالف الحكومي على حاله ، ولم تنجح محاوالت جذب تسيبي ليفني إلى االئتالف بدال عـن أفيغـدور                  

 خلف الحجـب والـسواتر ، وبحمـاس         ليبرمان أو إلى جانبه ، وهذا ما يجري بشأنه حراك كثيف ، من            
  .أمريكي منقطع النظير

سندخل في دوامة محادثات ـ مفاوضات جديدة ، نعرف متى ستبدأ ، وال نعرف متى ستنتهي ، وستدخل  
الطبقة السياسية اإلسرائيلية على نحو مواز وفي توقيت متزامن تقريبا ، في دوامة جديدة مـن الحـراك                  

رحات والتوصيات السياسية واألمنية التي توصي بتحريك المـسار الـسوري           االئتالفي ، وستتكاثر المقت   
من جهة ، وكورقة ضغط على المفـاوض        " لعبة سباق المسارات  "، كجزء من    ) كما حصل أمس األول   (

الفلسطيني من جهة ثانية ، كحلقة في مسلسل تقطيع الوقت من جهة ثالثة ، وستنتهي المهل الواحدة تلـو                   
وث االختراق المنتظر ، وسيضطر العرب لتمديد مهلهم ، فيما األنيـاب الفوالذيـة              األخرى من دون حد   

االستيطان ستستأنف نشاطها في قضم األرض والحقوق والمقدسات ، بنشاط بعد أن تكون             " بلدوزرات"لـ
  .قد غادرت تباطؤها

ومـصادرة  في صحف األمس العبرية ، كُشف النقاب عن مخططات يمينية إسرائيلية البـتالع القـدس                
أراضيها وطرد سكانها ومنع تقسيمها وخلق وقائع على األرض سيكون مـن المـستحيل تجاوزهـا أو                 
تخطيها ، كل ما تحتاجه هذه المخططات من أجل أن تترجم إلى وقائع على األرض ، وتنتقل برمتها إلى                   
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تنياهو جـزءا منهـا ،    سنوات ، سيوفر ن10 - 5جديدة ، تتراوح ما بين  " مهلة زمنية "حيز التنفيذ ، هو     
وستوفر الحكومات اإلسرائيلية الالحقة الجزء اآلخر ، أما نحن فمنصرفون إلى أجندات أخرى ، ونرقب               

فلـسطين ،   " غاندي"باهتمام سباق المسافات الطويلة بين رموز السلطة والحكومة حول أيهم أجدر بلقب             
والتنديـد بالكفـاح المـسلح      " اندلعت فيها الساعة التي   "رئيس السلطة الذي ال يكف عن شتم االنتفاضة و        

والتعهد بكل غال ونفيس بقطع الطريق على احتماالت استئنافه ، ورئيس حكومة بناء المؤسسات تحـت                
  . المقبل2011االحتالل ، الذي ال يكف عن تذكيرنا بموعد آب 

  8/5/2010الدستور، األردن، 
  

   تخلط األوراقحسنةنوايا  .49
  نقوال ناصر

اللجنـة  "مايو الجاري بـادرت     / ألردن باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار          عشية احتفال ا  
" مؤسسة المتقاعدين العسكريين  "األردنيين، وهي لجنة أهلية تطوعية غير       " الوطنية للمتقاعدين العسكريين  

لمثل الغربـي   الرسمية، إلى إصدار بيان حظي بتغطية إعالمية واسعة خارج المملكة، في مفارقة تؤكد ا             
  . القائل إن الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة

وإذا كانت مطالبة سابقة للجنة صاحبة البيان للسماح لها بترخيص حـزب سياسـي يمثـل المتقاعـدين                  
العسكريين تكشف طموحات سياسية مشروعة لقادتها أو بعضهم مما يفسر الكثيـر مـن خلـط األوراق                 

ارد في البيان، فإن نوايا حوالي مائة وأربعين ألفاً من أعضائها ال يمكن إال أن األردنية ـ الفلسطينية الو 
حق عودة الالجئـين والنـازحين      "األردنية، وعن   " الهوية الوطنية "تكون حسنة في دفاع بيان لجنتهم عن        

ـ  "الفلسطينيين دن الحـالي لـألر   " وضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد اإلسـرائيلي       "، ومطالبتهم ب
الالجئين الفلسطينيين في المملكـة     " توطين"، ورفض   "ضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني    "وبـ

، والتحذير "المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن "ورفض 
مان أبنـاء الـضفة     األول حر : اإلجراءات الصهيونية األخيرة تشكل خطراً داهماً على مستويين       "من أن   

والثـاني تهجيـر    .. الغربية لنهر األردن المقيمين في األردن من حقهم في العودة واإلقامة في الـضفة               
  . ، إلخ"المزيد من الفلسطينيين

فمطالب اللجنة هذه وما رفضته وما حذرت منه في بيانها هو محل إجماع عرب فلسطين وعرب األردن                 
ي، وبالتالي كان من المفترض أن يقود إصدار البيان إلى تقوية صلة            معاً على الصعيدين الرسمي والشعب    

الرحم القومية بين الشعبين، وتمتين أواصر األخوة الدينية بينهما، وتعزيز الوحدة الوطنية األردنية ضـد               
ـ    كـان يجـب توظيفـه      "، لكن نتائج البيان كانت عكسية، بينمـا         "المؤامرة الصهيونية "ما وصفه البيان ب

  . األردنية" البلد وليس لالصطدام مع الدولةلمصلحة 
غير موفق في صياغته وفي اختيار العبارات الملتبـسة         "الخلط في بيان اللجنة ليس ناجماً فقط عن كونه          

حسب بعض األحزاب األردنية بقدر ما هو ناجم عن كون المقـدمات التـي طرحهـا أعـاله                  " والترميز
تتسم بالتناقض معها، أو بإيجاز نجم الخلط عن الحلـول التـي            صحيحة لكن النتائج التي استخلصها منها       

القرار األردني بفك االرتباط اإلداري والقانوني مع       " دسترة"اقترحها البيان والتي لخصها في دعوته إلى        
  ". إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة"الضفة الغربية وإلى 

 الصراع العربي الرئيسي مع دولـة االحـتالل         وهذه الدعوة تقود المراقب إلى الجدل الدائر خارج إطار        
" خضراء"أو سحبها منهم بتبديلها بأخرى      " صفراء"الفلسطينيين في األردن بمنحهم بطاقات      " تجنيس"حول  

وغير ذلك من التفاصيل التي تضيع الحقائق األساسية للصراع الرئيسي في تفاصيل تفوح من تـضخيمها      
ض الطامحين إلى دور أكبر مشروع لو لم يكـن علـى حـساب     رائحة مصالح سياسية داخلية ضيقة لبع     
  . الصراع الرئيسي مع دولة االحتالل
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إن الغرق في مثل هذه التفاصيل يغيب حقيقة أن البطاقات الصفراء والخضراء معاً هي وثـائق أردنيـة                  
سياسـة  ، وأن منحها يندرج ضمن      1967تثبت أن حامليها مقيمون في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          

أردنية حريصة على تثبيت حقهم الفلسطيني في العودة وتعبر في الوقت نفسه عن حرص أردنـي علـى               
تسهيل حريتهم في الحركة والتنقل بانتظار تقرير مصيرهم في دولة مستقلة يختارون بعدها الجنسية التي               

  . يريدون
 حقيقة ساطعة كالشمس وهـي أن       قرار فك االرتباط األردني مع الضفة     " دسترة"وتغيب عن الداعين إلى     

حاملي بطاقات الجسور باللونين قد اختاروا حملها طوعاً ، ولم تفرض أردنياً عليهم ألنهم قـد اختـاروا                  
طوعاً أيضاً اإلقامة في وطنهم، وبالتالي فإنه كلما كثر عدد حاملي هذه البطاقات من األردنيين كلما قـل                  

  ". توطين"مملكة، مما يؤكد رفضهم القاطع للـعدد المرشحين الفلسطينيين للتوطين في ال
وبالتالي فإنهم الحليف األقوى ألشقائهم من عرب األردن الرافضين للتـوطين ممـن أثـارت دعـوتهم                 

مخاوف مشروعة من كونها دعوة بالكاد تكون مستترة إلى سحب تسهيالت السفر األردنيـة              " دسترة"للـ
 أمس الحاجة إليها بسبب الحصار الخـانق الـذي يفرضـه            ألشقائهم الفلسطينيين تحت االحتالل وهم في     

  . االحتالل عليهم وعلى حريتهم في الحركة والتنقل، ومن هنا النتائج العكسية فلسطينيا لبيان اللجنة
إن خلط األوراق األردنية الفلسطينية المفروزة بشكل واضح منذ فك االرتباط يـشوش وحـدة الموقـف                 

 التوطين كمشروع تآمري لدولة االحتالل ويغيب كذلك حقيقة أخرى وهي           األردني الفلسطيني الموحد ضد   
أن الضغوط اإلسرائيلية األميركية ال تستهدف فقط التوطين بل تستهدف أيضا دفع المملكة إلى دور فـي                 

 يرفضه األردن والقيادات الفلسطينية معاً ألنـه يطـرح كبـديل        1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
  .عربي والدولي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد إنهاء االحتالللإلجماع ال

 قـد تركـت     1994كما يغيب خلط األوراق هذا حقيقة أن معاهدة السالم األردنية مع دولة االحتالل عام               
قضية الالجئين الفلسطينيين في المملكة معلقة دون حل، وأن اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية الموقعة              

التي تبذل حالياً جهود إلحيائها تهدد هذه القضية بتأجيل خطير مماثل،           " عملية السالم "ولة االحتالل و  مع د 
وهنا مكمن التهديد األخطر بتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، وبالتالي مكمن التهديد بتهجير جديد لهم              

 رص الـصفوف األردنيـة      وبتوطينهم خارج وطنهم، سواء في األردن أم في غير األردن، مما يقتضي           
والفلسطينية بخاصة والعربية بعامة لدرء هذا التهديد، ووحدة الموقف األردني ـ الفلـسطيني والوحـدة    

  .الوطنية األردنية والفلسطينية هي أسلحة حاسمة إلحباط هذه المخططات اإلسرائيلية المعلنة
  3/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  منافع السالم .50

  أحمد نوفل
ففي السالم مغانم ليس .. ن السالم بال منافع وال مكاسب وأنه كله مغارم، فهو واهم غير فاهممن كان يظ

فأما الجانب اإلسرائيلي، فتحت مظلة السالم كانت . للجانب اإلسرائيلي فحسب، بل للجانب العربي أيضاً
د منها، بل إن تتم كل عمليات اإلجرام، وقضم األرض، وتسمين المستوطنات وتوسيعها، والبدء بالجدي

ففي أجواء احتفاليات كامب . أغلب الحروب في العقود األخيرة كانت تتم وحبر االتفاقات لما يجف بعد
وهكذا مر بسائر . ديفيد العظيم المكاسب، جرى اجتياح لبنان، واالستيالء على أول عاصمة عربية

ي، وتبييض صفحتها، وفتح تحسين صورتها في اإلعالم العالم" إسرائيل"ومن مكاسبه لـ. الحروب
  .الطريق لسياساتها وتجارتها في العالم

حتى وقع السادات وطبع، فانفتحت السكك وذللت " إسرائيل"وهل تنسون كيف كانت إفريقيا مقفلة في وجه 
  .واخترقت إفريقيا أم القارات.. الصعوبات
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، وضمن أننا نملك االستعداد 48ومن منافع السالم للكيان الغاصب أنه ضمن مباركتنا لما احتله سنة 
فقام يوسع المستوطنات ما دام ضمن الخطوة األولى، واآلن يفاوضنا على . 67للتنازل عن المحتل سنة 

وبعد أن يضمن الوجبة الجديدة، سيفاوضنا من جديد . 67ما الذي نستطيع التنازل عنه من المحتل سنة 
كاسب العظيمة للعدو المجرم أنك ما دمت تنازلت عن ومن الم. وهذا من المكاسب. على التنازل الثالث

أرضك، فقد أصبح مالكاً، وأي مقاومة له هي إرهاب وعمل تخريبي مدان من أصحاب األرض، ومن 
ما هو التنسيق األمني مع هذا العدو؟ وإذا كان الرمز : المنظمة التي كانت منظمة تحرير، وإال فقل لي

عملية انتحارية، فماذا يقول خلفاء الرمز الذين تضاعف تعاونهم ألفي " إسرائيل"اعترف بأنه ضبط لـ
عار على أهل : وال أنسى كلمة متلفزة للشيخ العبيكان قال فيها! في السنة األخيرة؟% 700األمني 

  !فلسطين أن يبيعوا أرضهم، ثم يرجموا من اشتراها بالحجارة
الموساد، من خالل إقامة السفارات ومن مكاسب السالم اختراق الجبهات العربية وإقامة شبكات 

والمفوضيات والملحقيات التجارية، فصارت عين الموساد تجوس خاللنا وخالل ديارنا بحرية ويسر 
  .وغطاؤها مؤمن ومضمون

ومن منافعه لهم أن العمالء صار لهم غطاء رسمي، فمن وكالء سياحتهم إلى وكالء بضائعهم إلى من 
كل هؤالء وهم جيش غير ..  يؤمنون لهم تجنيد العمالء والمتعاونينيغطّون خدمات سفارتهم، إلى من

وبعد أن كان الجواسيس يعدمون أو يحكمون بالمؤبدات ما .. قليل، صار لهم غطاء قانوني لما يفعلون
عدنا نرى إال اإلفراجات واإلخراجات لهؤالء الجواسيس، من عزام عزام، إلى عائلة مصراتي، إلى 

الذي قام بتهريب أضخم صفقة مخدرات إلى مصر، إلى تشارلز الذي نقل األيدز يوسف طحان اليهودي 
فنحن لم نلج . والمكاسب ال تحصى وال تعد. كل هؤالء أفرج عنهم بعد وقت قصير.. إلى ثالثمئة طفل

إلى عالم المالحق السرية لالتفاقات، ولم تر النور ولن، ولم تجر مناقشتها من لدن الجمهور ولن، بل 
  .بل ينقلب إلينا البصر خاسئاً وهو حسير ومحسور.. من المستور الذي نرى نتائجه وال نراهظلت ض

بحثاً عما يصنف تحت خانة التحريض .. لم نتكلم عن التفتيش في مناهج العالم العربي بعرضه وطوله
  .المحرم والمجرم

تسمع في اإلعالم " العدو"كلمة لم نتحدث عن التطبيع الثقافي وتغيير مصطلحات اإلعالم العربي فلم تعد 
وال كلمة االحتالل، وال كلمة الحرية والتحرير والشهداء واالستشهاد، حيث صرنا نعد شهداءنا مجرد 

أعمال عنف في األقصى "أو . مثالً" خمسة قتلى في قصف إسرائيلي"قتلى يحسبون باألعداد واألرقام 
إنه اختالل . يقل خطورة عن احتالل األرضوهذا لعمر الحق ال " تؤدي إلى جرح عشرة فلسطينيين

وحدث عن االختراقات في ما يسمى معسكرات السالم، التي تعقد في جهات . العقل واحتالل الروح
وحدث عن الزيارات والوفود واستقبال زعماء اإلرهاب واإلجرام باالحترام وعزف السالم على . األرض

  !أرض العرب الكرام
فما نقول في المكاسب على صعيد العرب؟ وهل المكاسب مقتصرة . ال تعدوالمنافع بعد، ال تحصى و
ألن العرب أعقل من أن يفعلوا شيئاً كل ما . لو كان األمر كذلك ما كان أصالً: على بني يهود؟ الجواب

فللعرب األعارب منافع . فيه خسائر لهم ومكاسب لعدوهم، هذا ما ال يكون، وما ال يعقل أن يكون
  !ل رابح كاسب مع السالم، حتى لو كان السالم المفقود الغائب الهاربومكاسب، والك

  .ودفع العتب، ورد العين، وإسكات الالئمين! فأما وجه من منافع فرفع الحرج
  .نحن في سالم: قيل" قاس"فإذا تم قصف مدمر لبلد عربي وطالب أحد بالرد أو على األقل بكالم 

فالسالم أراح العرب وأزاح عن الكواهل . لمتضررين هم األشقاءإن أول ا: سحب السفراء، قيل: وإذا قيل
  !أحماالً وأثقاالً فكأنما وضع عنهم وزر وإصر وأغالل كانت عليهم
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ومن مكاسب السالم للعرب أن التنسيق األمني صار يطلق بدل العمالة، ومن مكاسبه المياومات في 
 أصحاب األطيان وأصحاب المزارع والفيالت من..) فالن وفالن(فقد أصبح بعض الفاللين . المفاوضات

  .من ثمرات المفاوضات المباركات
  .ومن ثمرات السالم هؤالء المقاولون من الباطن لتوريد الباطون للسور وغير السور، ومكاتب الخدمات

وإذا تركنا المغالطات والمهاترات، فإن السالم خطيئة القرن بالنسبة للعرب، وأعظم خسارة وقع فيها 
رب، وأعظم خدمة يمكن أن يؤديها قوم لعدوهم، وأعظم توهين لقوى الممانعة والمقاومة هذا السالم الع

أفخسارة . لقد ضحينا بخيرة أبنائنا وزججنا بهم في سجون السلطة من أجل عيون بني إسرائيل. المزعوم
 العدو أنه أي تعدل هذه الخسارة؟ وبعد فلقد اكتشفنا بعد أكثر من عشرين سنة من التفاوض مع هذا

التفاوض والسالم أبعد الطرق لتحصيل الحقوق وإحقاقها، وأن أقصر الطرق طريق المقاومة، هذا هو 
. ويا عربي عرفت فالزم. والسالم. وأخيراً فإن أعظم منافع السالم أننا عرفنا أن ال منافع للسالم. الطريق

  !وسالم على من ال يجرب المجرب
  8/5/2010السبيل، األردن، 
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