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  أميركية" ضمانات وتأكيدات"ة التحرير توافق على مفاوضات غير مباشرة على أساس منظم .1

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أمس موافقتها على بدء مفاوضات غير مباشرة :  محمد يونس–رام اهللا 
اميركية ومن اجل تحريك عملية السالم، وسط معارضة " ضمانات وتأكيدت«مع اسرائيل على اساس 

وأعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب  .لفصائل داخل المنظمة وخارجهابعض ا
عريقات في مؤتمر صحافي ان عباس سلّم ميتشل رسالة خطية تتضمن موافقة القيادة الفلسطينية على 
المفاوضات غير المباشرة، مشيرا الى ان هذه المفاوضات ستجري وفق آلية محددة يقوم فيها ميتشل 

وأكد ان المفاوضات . قابلة عباس وفريقه، ثم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريقهبم
ان " لحياة"وكشفت مصادر مطلعة لـ . ستتركز في الشهور االربعة المقبلة على الحدود واألمن

نائب امين سر وقال  .المفاوضات غير المباشرة بدأت عملياً بعد تسلم ميتشل الموافقة الخطية الفلسطينية
جبريل الرجوب في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام اهللا " فتح«اللجنة المركزية لحركة 

  .مع اسرائيل" لقيادة الفلسطينية وافقت على المفاوضات غير المباشرة"، ان "فرانس برس«لوكالة 
جتماع القيادة الفلسطينية قال فيه ان وتال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بياناً عن ا

القيادة التي اجتمعت برئاسة الرئيس محمود عباس، وافقت على الدخول في مفاوضات غير مباشرة 
ن القيادة ترى في ذلك استجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية، "وأضاف . بغالبية اصوات الحضور

يات المتحدة من خالل دورها األساسي المدعوم وإلعطاء فرصة جدية لعملية السالم التي ترعاها الوال
  ".من اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي ولجنة المتابعة العربية
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ن قرارها يستند الى الضمانات والتأكيدات االميركية لوقف النشاطات "وأوضحت القيادة الفلسطينية 
 وخطة 338 و242مم المتحدة الرقم االستيطانية، وفي شأن مرجعية عملية السالم، ومنها قرارا األ

  ".خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية
ستتخذ موقفاً سياسياً حازماً تجاه أية استفزازات تؤثر في عملية السالم «واكدت ان الواليات المتحدة 

ن "ى واشار عبد ربه ال". والمفاوضات، االمر الذي تراه القيادة الفلسطينية عنصراً رئيساً وراء قرارها
الضمانات االميركية تشمل التفاوض على قضايا الوضع النهائي كافة التي ستكون مطروحة للتفاوض، 

ربما يعلن ميتشل اليوم «: واضاف". وهي الحدود والقدس والالجئين والمياه واالمن واالسرى واالستيطان
  ". عقب لقاء عباس عن إطالق المفاوضات غير المباشرة) السبت(

ان " لحياة"محمد دحالن لـ " فتح« آلية المفاوضات، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة وبالنسبة الى
ستكون «: واضاف". لمفاوضات ستستمر اربعة اشهر فقط، من دون أطقم فنية، او لقاءات مباشرة"

المفاوضات بين عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي عبر ميتشل، ولن يكون هناك مفاوضون وأطقم فنية 
وبعد اربعة اشهر سنذهب الى الجامعة العربية، وسنقدم لها تقريراً عن سير المفاوضات، ... ات ولقاء

وقال إنه في حال فشل المفاوضات، فإن الجانب الفلسطيني ". في شأنها) المتابعة العربية(وستقرر اللجنة 
  .سيطلب من الجانب االميركي طرح خطة للسالم وفرض حل على الجانب االسرائيلي

ان ممثلو الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اعلنوا قبيل اجتماع وك
ففي حين اعلن ممثلون عن حركة . القيادة، مواقف متباينة ازاء بدء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل

 قال الرجوب، ، كما"قطع الطريق على اليمين االسرائيلي«موافقتهم على بدء المفاوضات لـ " فتح«
  .اعلنت فصائل متشددة رفضها الموافقة على اطالق مثل هذه المفاوضات

صبحت القضية الفلسطينية تشكل اجماعاً دولياً وعلى رأسه اميركا، : "وقال الرجوب قبيل االجتماع
من عام ) يونيو(وموافقة عربية غير مسبوقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

نعتبر ان رفض المشاركة في الحراك السياسي مصلحة لليمين االسرائيلي تحقق «: واضاف". 1967
سوء نية الحكومة «وذلك على رغم اعرابه عن القلق ازاء " اهدافه، لذلك سنؤيد هذه المفاوضات

  ".االسرائيلية، وتردد االدارة االميركية على رغم موقفها االيجابي
موقفنا من «: عبدالرحيم ملوح" لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"مين العام لـ في المقابل، قال، نائب اال

  ".المفاوضات الحالية وبالصيغة المطروحة مرفوض تماماً، وسنصوت ضد المشاركة في المفاوضات
بتقرير الموقف الفلسطيني في «، وطالبت "لعبثية والعقيمة"وصفت المفاوضات بـ " لشعبية"وكانت 

سات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيداً من الضغوط والتدخالت الخارجية التي تمس الهيئات والمؤس
باستقاللية القرار والموقف الوطني، واعتبار قرار لجنة المتابعة للمبادرة العربية باستئناف المفاوضات 

رارات كسر ق«واعتبرت أن ". غير المباشرة، خارج اختصاصها ومسؤولياتها وإذعاناً للضغوط األميركية
اإلجماع الوطني، واالستخفاف واالستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية، واإليغال في منطق 

  ".االستئثار واالستحواذ والتفرد بالقرار، تقوض احترام المؤسسات والقرار الوطني
على لسان عضو مكتبها السياسي قيس " لجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"من جانبها، قالت 

نعتبر ان التعهدات التي قدمتها االدارة االميركية ال تمثل ضمانات تلزم اسرائيل كي تكون «: دالكريمعب
  ".لذلك نحن سنتحفظ على إطالق المفاوضات«: ، مضيفاً"عملية السالم مجدية وتستجيب لمصالح شعبنا
 التحرير برفض لتزام قرارات المجلس المركزي لمنظمة"وكانت الجبهة دعت اللجنة التنفيذية الى 

عقد «ودعت إلى ". المفاوضات غير المباشرة والمباشرة قبل الوقف الكامل لالستيطان في القدس والضفة
دورة جديدة للمجلس المركزي التزاماً بالهيئة التشريعية التخاذ القرار الوطني في هذا الخصوص من 

 الجاري 2ة العربية التي قدمت في لجنة المتابع«واعتبرت أن ". دون أي تفرد بالقرار الوطني العام
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الغطاء الستئناف المفاوضات غير المباشرة، مدعوة لمراجعة قرارها طالما أن الضمانات األميركية لم 
  ".تتوافر لوقف االستيطان في القدس والضفة بالكامل

جبهة التحرير «الفلسطيني رفضه المشاركة في المفاوضات، في حين اعلنت " لشعب"واعلن حزب 
  .انها ستتحفظ ايضاً على المشاركة في هذه المفاوضات" فلسطينيةال

  9/5/2010الحياة، 
  

  على كل الشأن الفلسطيني" صاحبة الوالية "منظمة التحرير: فياض .2
أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، أمس، ان منظمة التحريـر الفلـسطينية هـي               : ب.ف  .أ  
شأن الفلسطيني، وليس فقط الشأن السياسي، نافياً ما أثير مـؤخراً           على كل ما يتعلق بال    ” صاحبة الوالية “

  .بأن دور حكومته يناقض دور منظمة التحرير 
، اضـاف   ”هذا الموضوع يجب أال يكون موضوع نقاش او لـبس         “وقال فياض امام مؤتمر في رام اهللا        

لطة الوطنية للتعامـل    صراحة او ضمنا ارتأت منظمة التحرير الفلسطينية ان تنشىء مؤسسة اسمها الس           “
مع العباد والبالد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعني انها صاحبة الوالية في كل شيء وليس فقط                  

 . ” في الشأن السياسي
  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  أنفسهم لتسليم "إسرائيل" تمهل المتعاونين مع داخلية غزة .3

حكومة الفلسطينية المقالة أمس مـنح فتـرة مـن الوقـت             وزارة الداخلية في ال    أعلنت:  ا ف ب   -غزة  
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم الـوزارة       .  لتسليم انفسهم الى اجهزتها االمنية     إسرائيلللمتعاونين مع   

.. فتح باب التوبة للعمالء وكل من قام االحتالل بخداعهم        "في مؤتمر صحفي في غزة ان وزارته قررت         
  ". تموز المقبل10بدءا من أمس السبت وحتى 

الحفاظ على  "في مراكز الشرطة واالمن ولدى المخاتير ، متعهدا ب        " للتوبة"واشار الى استقبال المتعاونين     
  ".السرية واالمان

العمل االمني لن يتوقـف وكـل   "مضيفا " وقائية لحماية الجبهة الداخلية"واكد الغصين ان هذه االجراءات    
بمـا  .. تنفيذ االحكام القضائية  "وشدد على   ". يعرض نفسه القصى عقوبة   س) المحددة(من يتبقى بعد الفترة     

  .مذكرا بقتل متعاونين اثنين مع اسرائيل الشهر الماضي في غزة" فيها االعدام
  9/5/2010الدستور، األردن، 

  
   ومجلس الوزراءعباسمجلس القضاء الغى قرارات اصدرها : فريد الجالد .4

ان مجلـس   " معا"ء األعلى الفلسطيني األستاذ فريد الجالد لوكالة         كشف رئيس مجلس القضا    : معا -نابلس
القضاء الغى عدة قرارات اصدرها الرئيس محمود عباس، كما الغى قرارات لمجلس الوزراء ولعدد من               
الوزراء لعدم قانونية هذه القرارات وتعارضها مع القانون الفلسطيني، مؤكدا ان الرئيس عبـاس التـزم                

  ".ال أحد فوق القانون"رات وقال شخصيا بهذه القرا
وأوضح الجالد ان من بين القرارات التي الغيت للرئيس عباس، كان قرار باحالة أحد مـوظفي الـسلك                  

  .الدبلوماسي الفلسطيني الى التقاعد اال انه تم الغاء هذا القرار وقد التزم به الرئيس
مؤكدا ان ال أحد فوق القـانون وان القـضاء   ، "ان القضاء الفلسطيني جهاز مستقل بحد ذاته    "واكد الجالد   

  .الفلسطيني بات يسير باالتجاه الصحيح
  9/5/2010الحياة الجديدة، 
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  "نتنياهو"السلطة تجمل وجه حكومة : الزهار .5
محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية حماس أن موافقة منظمة            .  أكد د  :وكاالت

لى المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل تأتي في سياق رفع الحرج عن الموقـف  التحرير الفلسطينية ع  
  ". المتطرفة"األمريكي ومحاولة تجميل وجه حكومة نتنياهو 

 وحتى اللحظة لم تحقـق      1992المفاوضات منذ أن بدأت في العام       : "وقال الزهار في تصريحات صحفية    
اً أنها تأتي في أجواء كل األطراف تشك في نواياهـا       الحد األدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، موضح      

بالتالي منظمة التحرير وحركة فـتح أسـقطت كـل          : "وأضاف الزهار ". وفي قدرتها على تحقيق أهداف    
خياراتها إال المفاوضات وبالتالي هذه واحدة من اللقاءات غير المنتجة والتي فقط تقول أن هناك شيئاً مـا                  

  ". اف تقول بأنها مفاوضات بال جدوىيحدث علماً بأن جميع األطر
إن هـذه   : "وفيما يتعلق بموافقة فصائل اليسار على قرار المنظمة رغم معارضته إعالمياً قـال الزهـار              

على ارض الواقع هم يخدمون حركة فـتح        : "، مضيفاً "الفصائل باتت أداة من أدوات حركة فتح وسياستها       
منظمة أصبح شماعة لهذه الفصائل على الرغم من انه ال          اسم ال : "وتابع". سواء كان بوعي أو غير وعي     

  ". يوجد شئ اسمه منظمة التحرير في الواقع
وفيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية، نفى الزهار األنباء التي تتحدث عن وجود زيارة سرية لوفد               

 علنيـة وقـضية     ليس هناك زيارات سـرية وال     : "من حركة حماس للقاهرة لبحث ملف المصالحة، قائالً       
وأكد أن االتصاالت مـستمرة     ". المصالحة هم حماس التي تريد أن تحققها بما يضمن تنفيذها بشكل كامل           

  . فيما يتعلق بملف المصالحة نافياً وجود أي جديد
هذا الموضوع مـؤلم لنـا      : "في السجون المصرية قال الزهار    " حماس"وفيما يتعلق بملف معتقلي حركة      

منية المصرية التي تمارس ضغوطاً على الشعب الفلسطيني وأيضاً تظهر قصور كبير            ومخز لألجهزة األ  
من القضاء الذي ال يستطيع أن يفرج عن أناس أبرياء، مشيراً إلى أن هذه القضية كانت موجودة علـى                   

ولفت إلى ارتباط أكثر من جهاز أمني مصري في هذه القضية ويتحمل            ". ملف كل لقاء بيننا وبين مصر     
لية هذا الواقع، مبيناً أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه، ومتمنياً في الوقت ذاته، أن تنجح الجهود فـي                  مسئو

  .إطالق سراح كل الفلسطينيين في السجون المصرية وأن يغلق هذا الملف
  8/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  "الفلسطينيإدارة ظهر لعذابات الشعب "استئناف المفاوضات غير المباشرة تعد قرار حماس  .6

الناطق ، أن نادية سعد الدين ويوسف الشايب وحامد جادعن عمان  من  9/5/2010 الغد، األردن، ذكرت
قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان "الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم قال إن 

ية للكيان المحتل لممارسة وإعطاء فرصة إضاف اإلسرائيلي يعتبر إدارة ظهر لعذابات الشعب الفلسطيني،
حركة "من قطاع غزة إن " الغد"وأضاف إلى  ".التهويد واالستيطان والعدوان ضد الشعب الفلسطيني

ال تمثالن الشعب الفلسطيني، وقرارهما يصادر إرادة " مركزية فتح"و" تنفيذية المنظمة"حماس تعتبر أن 
وأشار إلى أن  ".ر ملزمين وغير شرعيينالشعب الرافضة الستئناف المفاوضات، وبالتالي فهما غي

صدور هذا القرار في ظل االنقسام الفلسطيني واستمرار العدوان والتهويد واالستيطان اإلسرائيلي يدل "
على أن أولوية المنظمة هي التفاوض مع االحتالل حتى لو كان عبثياً، وليس تلبية متطلبات الشعب 

، معتبراً أن "نقسام الفلسطيني، ولن يقود التفاوض إلى شيءسيعمق اال"ورأى أن القرار  ".الفلسطيني
يعني أن المفاوضات ستبدأ من الصفر، وستتطلب المزيد "تركيز المباحثات على قضيتي الحدود واألمن 

من االلتزامات األمنية لصالح االحتالل والستئصال المقاومة وتكريس االنقسام الفلسطيني وحماية 
  ".اللالمستوطنات وجنود االحت
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صالح البردويل القيادي البارز في حركـة       . د، أن     غزة من    8/5/2010 فلسطين اآلن،    موقع وأضاف
إنهم أرادوا أن يعطوا هذه العـودة للمفاوضـات         : "حماس والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قال      

العربية التـي أعطـتهم     صبغة الشرعية والغطاء الالزم من خالل أوالً ما يسمى بلجنة المتابعة للمبادرة             
فرصة للدخول في المفاوضات المباشرة وثانياً من خالل اللجنة التنفيذية التي ال تمثل الشعب الفلـسطيني                

  ".أساساً
هذا الغطاء نحن نعتبره غطاء بائساً مهترئاً ال يحمـي          :" وأضاف البردويل لشبكة فلسطين اآلن اإلخبارية     

لك لن يستطيع أن يحقق شيء، بالعكس هو متجه إلى الهروب           ظهر المفاوض، وحتى هذا المفاوض بعد ذ      
إلى حضن االحتالل ألنه سيتفاوض في ظل أكبر هجمة صـهيونية ضـد المقدسـات وضـد اإلنـسان                   

وأوضح البردويل أن المفاوض سيفشل والمشروع ال يمكن أن          ".الفلسطيني وضد األسرى وضد الالجئين    
أعتقـد أن قـرار اللجنـة       : " عب مصر على ثوابته، وقال    يستقيم في ظل وجود فصائل قوية ممانعة وش       
  ".التنفيذية ال معنى له وال يمثل الشعب الفلسطيني

  
  وال يمثل اإلجماع الوطني» لهاث وراء السراب« قرار اللجنة التنفيذية :الجهاد .7

ي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهند  أن   9/5/2010 الخليج، اإلمـارات،     ذكرت
وزيرة الخارجية األمريكيـة هـيالري   “وقال إن . ” شكلي ال قيمة له“وصف اجتماع اللجنة التنفيذية بأنه  

كلينتون أكدت أن المفاوضات ستبدأ، وهو ما يعكس حقيقة أن المفاوضات فُرضت وأن القرار اتخذ فـي                 
سلو موافقة على التفاوض،    اجتماع تنفيذية المنظمة لمنح فريق أو     “وشدد الهندي على أن     . ” البيت األبيض 

  .ال يمثل بحال مواقف اإلجماع الوطني 
وصفت قرار اللجنة التنفيذية » الجهاد«، أن أ ف بورام اهللا، غزة،  من  9/5/2010 الحياة، وأضافت

تضليالً محضاً وال يمثل اإلجماع الوطني، وهدفه التغطية على «، واعتبرته »لهاث وراء السراب«بأنه 
الدكتور محمد » الجهاد«ولم تلقَ دعوة عضو المكتب السياسي لحركة  .مع اسرائيل» تخطيئة المفاوضا

واعتبر الهندي أن . الهندي الى مقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية، آذاناً صاغية من فصائل منظمة التحرير
ت بين يأتي بعد االستئناف الفعلي للمفاوضا«، و »االجتماع ال يمثل بحال مواقف اإلجماع الوطني«

داللة واضحة على أن المنظمة تستخدم كأداة «، معتبراً ذلك »السلطة في رام اهللا والعدو الصهيوني
للتغطية على حال االنحدار السياسي الذي تمر بها السلطة وجريها خلف سراب المفاوضات العقيمة التي 

 .»أضاعت الحقوق وهودت األرض
  

  "سرائيلإ"طالق صاروخ من غزة على إ .8
اطلق صاروخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل مساء أمس دون التـسبب             : ب.ف. ا –لمحتلة  القدس ا 

وانفجر الصاروخ في حقل دون تسجيل اضرار، حسب        . بضحايا، كما افادت مصادر عسكرية اسرائيلية     
وهي المرة األولى منذ اسابيع عدة التي يطلق فيها صاروخ باتجاه اسرائيل انطالقا مـن               . المصادر نفسها 

  .طاع غزةق
  9/5/2010الحياة الجديدة، 

  
   يرحب بقرار منظمة التحرير باستئناف المفاوضات غير المباشرةنتنياهو .9

وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مساء امس، إن محادثـات  : القدس ـ وكاالت 
 .ئيل والسلطة الفلـسطينية     تقريب وجهات النظر يجب أن تؤدي بسرعة إلى مفاوضات مباشرة بين إسرا           

ورحب نتنياهو بقرار منظمة التحرير الفلسطينية بالبدء بالمفاوضات غير المباشرة، وأكد مجدداً على أن              
  .موقف إسرائيل، كان وال يزال، هو أن المحادثات يجب أن تتم بدون شروط مسبقة
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ه يأمـل أن يـتم التوصـل إلـى          ورحب بدوره وزير الدفاع االسرائيلي، إيهود باراك، بالقرار، وقال إن         
المحادثات المباشرة لشق الطريق نحو اتفاق سالم من خالل التوجه بمسؤولية وجاهزية التخاذ قـرارات               

كما رحب بالقرار الناطق بلسان البيت األبيض، فيليب كرولي، واعتبر قـرار             .شجاعة من قبل الطرفين   
  .اللجنة التنفيذية خطوة مهمة ومباركة

.  بـالقرار  عن مسؤول إسرائيلي كبير قولَه إن إسرائيل ترحب       " ريشيت بيت " اإلسرائيلية    نقلت اإلذاعة  و
إن المبعوث األميركي الخـاص إلـى الـشرق         : وأضاف المصدر نفسه   .وبحسبه فإن القرار كان متوقعاً    

عود األوسط، جورج ميتشيل، سوف يعود إلى الواليات المتحدة في نهاية محادثاته في القدس ورام اهللا، لي               
وتابع إنه في اللقاءات األولى سوف يجتمع ميتشيل         .ثانية بعد أسبوع، لتبدأ حينئذ االتصاالت بين الطرفين       

مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس محمود عباس، وبعد ذلك تبدأ الطواقم من                
مفاوضـات تقريـب    "اوز مرحلة   وأضاف المصدر نفسه إن إسرائيل تطمح إلى تج        .كال الطرفين عملها  

  .بسرعة لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة" وجهات النظر
  9/5/2010األيام، فلسطين، 

  
   وحدة في رأس العامود14 تنفي وقف االستيطان بالقدس الشرقية وتشرع ببناء "سرائيلإ"

االميركية ضمانات لوقف  نفت اسرائيل اليوم االحد اعطاء الواليات المتحدة : )بترا  ( -القدس المحتلة 
ونسبت االذاعة االسرائيلية لمصدر سياسي اسرائيلي قوله ان اعمال  .بناء المستوطنات شرقي القدس

البناء ستتواصل كما كان االمر في الماضي، نافيا بشكل قاطع صحة تقارير تحدثت عن تعهد اسرائيلي 
  . لواشنطن بتجميد البناء في القدس الشرقية

لطات االحتالل االسرائيلي ببناء وإقامة أربع عشرة وحدة استيطانية في حي رأس الى ذلك شرعت س
وبحسب تقرير لحركة السالم  .العامود المطل على القدس القديمة من الجهة الجنوبية للمسجد األقصى

ي كان اآلن اإلسرائيلية اليسارية اصدرته اليوم االحد فان هذه الوحدات االستيطانية ستبنى في الموقع الذ
  .مقرا لشرطة االحتالل في الضفة الغربية

  9/5/2010الدستور، األردن، 
 

  تعتزم ترخيص بؤرتي استيطان في الضفة الغربية" إسرائيل" .10
اإلسرائيلية أمس أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية أبلغت المحكمة        ” هاآرتس“ذكرت صحيفة   : االتحاد، وكاالت 

في الضفة  » حرشا«و» جفعات هيوفيل «هدم البؤرتين االستيطانيتين    العليا اإلسرائيلية رفضها تنفيذ أوامر      
الغربية، بدعوى أن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم ترخيصهما إذا تبين أنهما ُأقيمتا على أرض عامة خاضعة               

  .لالحتالل
ة وقد أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن هناك نية لترخيص البـؤر االسـتيطاني               

  .1967العشوائية الواقعة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عام 
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الحكومة اإلسرائيلية أبلغت المحكمة رسمياً أمس أنها تـدرس اإلجـراءات               
لترخيص المباني في البؤرتين، وفي حال تبين أنها شيدت على أرض فلسطينية بملكية خاصـة، فإنهـا                 

أما إذا كانت على أرض عامـة       . نفذ أوامر الهدم وفقاً لسلم األولويات، أي من دون تحديد موعد لذلك           ست
  .فسيتم ترخيصها

نحـن نبـارك    “: زيئيف الكين وأرييه الـداد    » الكنيست«وقال النائبان المتشددان في البرلمان اإلسرائيلي       
) الضفة الغربيـة (ناء في يهودا والسامرة لرئيس الحكومة وللحكومة على التغيير المثير بشأن ترخيص الب      

  .”كما هو متبع في أرجاء البالد كافة
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إن رئيس الوزراء اختار الطريق الصواب، طريق       ”الحاكم داني دانون  » حزب الليكود «وقال زميلهما من    
خطـوة  “موقـف الحكومـة     » منظمة حقوق اإلنسان في يهودا والسامرة     «واعتبرت ما تسمى    . ”الليكود

  .”اواة اإلسرائيليين سكان يهودا والسامرة ببقية مواطني اسرائيلصحيحة لمس
  9/5/2010اإلتحاد، اإلمارت، 

  
   حربها على غزة"إسرائيل"لو كنا نعلم مكان شاليط لما أنهت : عيزراجدعون  .11

أكد عضو الكنيست عن حزب كاديما جدعون عيزرا، على أن إسرائيل ال تعلـم              : الشرق-القدس المحتلة 
لو كانت تعلم إسرائيل خالل الحرب      "وقال  .مكان الذي يحتَجز فيه الجندي األسير جلعاد شاليط       شيئا عن ال  

على غزة المكان الذي يوجد به شاليط، لكان من الممكن أال تنتهي عملية الرصاص المـسكوب إال بعـد                   
ستخبارية وشدد نائب رئيس جهاز الشاباك السابق، على أن الموضوع يتعلق بمعلومات ا            ".إطالق سراحه 

أنا مؤمن أن كل االحتماالت يتم التفكيـر بهـا ودراسـتها،         "تتوفر لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية، مضيفا       
فإسرائيل نجحت في الوصول إلى مطار أنتيبي في أوغندا، ولن تتردد في الوصول إلى مكان شاليط لـو                  

  ".توفر لديها معلومات
  9/5/2010الشرق، قطر، 

  
  ن منتجات مستوطنات الضفة يقاطعو48فلسطينيو الـ .12

 لمقاطعـة منتجـات     1948بدأت مؤخراً حملة في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام          : االتحاد، وكاالت 
وقال رئيس اللجنة الشعبية في بلدة كفر كنا قضاء الناصرة منصور دهامـشة             . مستوطنات الضفة الغربية  

ستوطنات تنظمها لجان شـعبية وجمعيـات   اطلقنا حملة لمقاطعة منتجات الم    “أمس  » فراس برس «لوكالة  
شكلنا يوم الخميس هيئة عليا لتنفيـذ       “واضاف  . ”انبثقت من الجمهور، أي من القاعدة، الى الهيئات العليا        

حملة المقاطعة مكونة من جميع اللجان الشعبية وممثلة فيها جميع االحزاب والتجمعات السياسية العربيـة               
 منتج من المستوطنات يتداولها العرب في اسرائيل وشراؤها دعـم           600هناك نحو   “وتابع  . ”في إسرائيل 

  .”وتقوية للمستوطنات
) معـسكر الـسالم  (لقد أجرينا مسحاً ميدانياً شامالً بالتعاون مع منظمـة جـوش شـالوم    “وقال دهامشة  

اإلسرائيلية عن المنشآت في المستوطنات، شمل االسم والموقع وفي أي مستوطنة ومـا هـو منتوجهـا                 
سنتعاون مع التجار الكبار وسنقترح علـيهم بـدائل والهـدف مـن             “واضاف  . ”نعممه على الجمهور  وس

المقاطعة هو إنهاء االحتالل واعادة االرض المسلوبة الى اصحابها الحقيقيين واقامة الدولة الفلـسطينية،              
  .”بجانب دولة اسرائيل

  9/5/2010اإلتحاد، اإلمارت، 
  

  لمعتدين على مسجد في نابلسحاخامات يطالبون الجيش بكشف ا .13
قـرب  » اللبن الشرقية «بعد التأكد التام من أن الحريق الذي وقع في مسجد قرية            : نظير مجلي : تل أبيب 

نابلس، يوم الثالثاء الماضي، نجم عن حريق متعمد، توجه عدد من رجال الدين اليهود أنصار الـسالم،                 
لديها من صور للحادث وقت وقوعه حتى يتم ضـبط          إلى قيادة الجيش اإلسرائيلي مطالبين بأن تكشف ما         

  .المجرمين ومحاكمتهم
الذي قاد وفد حركات السالم     » حاخامات من أجل حقوق اإلنسان    «وقال الحاخام بيري الف، رئيس حركة       

اإلسرائيلية إلى القرية، أول من أمس، إن لديه معلومات موثوقة على أن هناك كاميرات منصوبة علـى                 
وأن كـاميرات مـن     .  ساعة 24يش المقابل للمسجد المذكور بالضبط، وهي تعمل طيلة         بوابة معسكر الج  
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وأكد أن مراجعة أفالم التصوير ستوصل المحققـين إلـى          . هذا النوع توثق ما يدور في المنطقة بالضبط       
  .هوية المجرمين الذين حاولوا إحراق هذا المسجد

  9/5/2010الشرق األوسط، 
  

  تستأنف نشاطات التظاهر وتطالب بإنجاح المفاوضاتحركات السالم اإلسرائيلية  .14
وبعد غياب سنوات عن الشارع، خـرج آالف مـن نـشطاء حركـات الـسالم                : نظير مجلي : تل أبيب 

وطالبوا بإنجاح المفاوضـات مـع      . اإلسرائيلية في مظاهرة، أمس، في ساحة صهيون في القدس الغربية         
في القدس والضفة الغربية التي تعتبر عقبة فـي وجـه           الفلسطينيين، وبوقف مشاريع االستيطان اليهودي      

  .السالم
، إن هذه المظاهرة جاءت لتثبت أن اليسار حي وموجود          »اليسار القومي «وقال الداد ينيف، رئيس حركة      

قد انتصر أيديولوجيا، ونحن نستعد لالنتـصار       » دولتان للشعبين «وأن طريق اليسار، الذي يعتمد الشعار       
  .» أن نعود إلى الشارع وال نترك الساحة لليمينفقد قررنا«. عمليا

  9/5/2010الشرق األوسط، 
  

   ال يريدون البرغوثي طليقاً الفلسطينيةقادة السلطة: جدعون عزرا .15
والـسلطة  " فـتح "جدعون عزرا إن حركة     " كاديما"الصهيوني عن حزب    " الكنيست"قال عضو   : الناصرة

أمين سر حركة فتح    (ر معنيين بخروج مروان البرغوثي      غي"،  )المنتهية صالحيته (برئاسة محمود عباس    
وأضاف في حديث مع إذاعـة       ".من السجن، ويخشون من خروجه في أي صفقة تبادل مقبلة         ) في الضفة 

إن قادة السلطة غير متحمسين لرؤية مروان البرغوثي خارج الـسجن، ألنهـم          : "الجيش الصهيوني اليوم  
ن البرغوثي كان يسيطر بشكل طبيعي على محيطه ألنه زعـيم           يعتقدون أنه في كل مكان كان فيه مروا       

  ".طبيعي
  8/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "عودتنا حتمية وألسرانا الحرية"يؤكدون في برلين " فلسطينيو أوروبا" .16

، عقد فلسطينيو أوروبا مؤتمرهم الثامن في العاصمة األلمانية بـرلين : وائل بنات، الوكاالت  : برلين، غزة 
. ، في أكبر تجمع شعبي فلسطيني من نوعه في الخارج         "عودتنا حتمية وألسرانا الحرية   "أمس تحت شعار    

التي تتميز بتصميم يأخذ شكل خيمة خرسانية ضخمة، وهو ما يعبر           " تيمبو دروم "وأقيم المؤتمر في قاعة     
  .قّ العودة إلى أرضهم وديارهممن خالله الفلسطينيون في أوروبا عن معنى اللجوء والمنفى، والتمسك بح

ونظِّم المؤتمراألمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركـز العـودة الفلـسطيني بلنـدن، والتجمـع           
وحضرت المؤتمر شخصيات بـارزة   .الفلسطيني في ألمانيا، وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية في ألمانيا  

تور عزيز الدويك، والقيادي البـارز الـشيخ رائـد          على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدك      
كما شارك في مداوالت المؤتمر     . صالح، إضافة إلى مئات من الفلسطينيين من مختلف الدول األوروبية         

وشغلت قضية  . أسرى محررون وخبراء في شؤون األسرى، عالوة على ممثلي مؤسسات حقوقية دولية           
  . الثامن" سطينيي أوروبافل"األسرى مساحة كبيرة من مضامين مؤتمر 

كما شارك في مداوالته، أسرى محررون وخبراء في شؤون األسرى، عالوة علـى ممثلـي مؤسـسات               
كما تتضمن أعمال المؤتمر ندوات وورش عمل وفقرات متنوعة، وفعاليات تركـز علـى              .حقوقية دولية 

سطينيي أوروبـا الـسابع     إبراز حق العودة الفلسطيني، قضية األسرى، وذلك بموجب مقررات مؤتمر فل          
ومن المنتظر أن تصدر عن المـؤتمر وثيقـة تعبـر عـن             .2009الذي عقد في مدينة ميالنو في مايو        
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تصورات الفلسطينيين في أوروبا ومواقفهم إزاء قضايا الساعة، عالوة على تأكيد التشبث بحـق العـودة                
  . والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني
لعام لمركز العودة الفلسطيني ماجد الزير أن انعقاد المؤتمر لهذا العـام            وأوضح رئيس المؤتمر والمدير ا    

 للنكبة الفلسطينية، ومكانا مع بـرلين التـي         62يكتسب خصوصية مميزة زماناً بتزامنه مع الذكرى الـ         
  .تحمل داللة قوية على أن الجدران التي يشيدها االحتالل مآلها إلى زوال

 األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة رئيس  اللجنة الوطنية العليا           وفي سياق متصل، دعا وزير شؤون     
إلى نصرة األسرى الفلسطينيين والعـرب      " فلسطينيي أوروبا "لنصره األسرى محمد فرج الغول، مؤتمر       

في سجون االحتالل، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتفعيل قضيتهم، ووضعها أمام المنظمـات الدوليـة          
  . التي يتعرضون لها من قبل إدارات سجون االحتالل والتي تتصاعد بشكل يوميلوقف االعتداءات

  9/5/2010الوطن، السعودية، 
  

  حصار غزة سيسقط كسور برلين: صالح رائد ..خالل كلمته في مؤتمر فلسطينيو أوروبا .17
ـ  1948شدد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام              ى أن  ، عل

قضية األسرى الفلسطينيين على رأس األولويات والثوابت الفلسطينية، مؤكدا فـي تـصريحات موجهـة       
وجاء حديث الشيخ صـالح خـالل       ". هذه القضية غالية على قلوب أبناء الشعب الفلسطيني       "لألسرى أن   

لذي يعقد فـي    كلمة قوطعت بالتصفيق الحار والهتافات عشرات المرات في مؤتمر فلسطينيي أوروبا، وا           
  . العاصمة األلمانية برلين

نقـول  : "وقدم الشيخ صالح وعدا لألسرى في السجون اإلسرائيلية بنصرتهم والعمل على حريتهم وقـال             
ألسرانا واسمعونا جيدا عهد علينا سنبقى معكم ننصركم أوالً حتى تخرجوا إلى شمس الحرية حتى نضع                

  ". ناء شعبنا حتى نضعهم في ظلمات السجونمن تركوا أرضنا وهدموا بيوتنا وقتلوا أب
وفي رسالته للمجتمع اإلسرائيلي أوضح رئيس الحركة اإلسالمية أن تغييـر األسـماء العربيـة للقـرى                 

أقول لهم لن ينفعكم أن تفرضوا      : "ولن يغير الحقائق، قائالً   ) إسرائيل(لن ينفع   "والمعالم الفلسطينية المحتلة    
أرضنا تـتكلم بالعربيـة فـي       , ا ألن أرضنا تتكلم بالعربية في الماضي      المصطلحات العبرية على أرضن   

  ". وأرضنا تتكلم بالعربية في المستقبل, الحاضر
من هنا من برلين أقول للمؤسسة اإلسرائيلية ال تفرحوا كثيرا فكما سقط سور برلين سيـسقط                : "وأضاف

قط سور القهر والظلم عن القـدس  جدار الفصل العنصري عن الضفة الغربية، كما سقط سور برلين سيس       
  ". واألقصى المحتلين وسيسقط حصار غزة ولن ينال المحاصرين إال الخزي والعار

بإذنكم أو بدون إذنكم بموافقتكم أو بدون موافقتكم إن كان مؤتمر حق العودة اليـوم فـي                 : "وتابع صالح 
لسطيني في قادمات األجيال بإذن اهللا     برلين فلن يطول الزمان حتى يكون مؤتمر حق العودة على ترابنا الف           

أيها الالجئون  : "واختتم الشيخ صالح كلمته بنفس القول الذي قاله في مؤتمر العام الماضي           ". رب العالمين 
  ". الفلسطينيون في كل مكان نحن بانتظاركم نحن بانتظاركم نحن بانتظاركم

  8/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  الماضي ل معتقالً في إبري280 شهيداً و12: حريرالعالقات الدولية في منظمة الت .18
كشف التقرير الشهري لدائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية الصادر أمس أن االحـتالل               

 فـي األراضـي الفلـسطينية       280 آخرين، فيما اعتقل     3 فلسطينياً وأبعد إلى غزة      12اإلسرائيلي اغتال   
  . ضيالمحتلة خالل شهر أبريل الما

استمرار سلطات االحتالل في تهويـد مدينـة القـدس مـن خـالل              «وأشارت الدائرة في تقريرها إلى      
 وحـدة  321مخططات إسرائيلية لبناء «وكشفت عن . »اإلجراءات والممارسات في داخل ومحيط المدينة   
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لـة،   دونماً من أراضي حي الشيخ جراح فـي القـدس المحت           18استيطانية ومدرسة دينية، على مساحة      
ومخطط لسلطة اآلثار اإلسرائيلية وشركة تطوير الحي اليهودي لبناء كنيس يهودي جديد بجوار المـسجد     

  . »األقصى
  9/5/2010البيان، االمارات،  

  
  في رفح  في انهيار نفقأربعة وفقدان ستةإصابة  .19

بانهيار نفق على أصيب ستة فلسطينيين بحاالت اختناق وفقد أثر أربعة : غزة ـ ماهر إبراهيم والوكاالت 
وصرح مدير عام اإلسـعاف     . الشريط الحدودي مع مصر جنوب قطاع غزة منتصف ليلة أول من أمس           
تمكنت من إخالء ستة مصابين     «والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة معاوية حسنين أن طواقم اإلسعاف           

ق غرب معبر رفح البري     البحث جارٍ عن أربعة مفقودين إثر انهيار نف       «، مشيراً إلى أن     »بحاالت اختناق 
  . »بين حي السالم وبوابة صالح الدين جنوب قطاع غزة

  9/5/2010البيان، االمارات،  
  

   يطلقون حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات48فلسطينيو  .20
 بحملة لمقاطعة منتجـات     48تقوم منظمات فلسطينية في أراضي الـ       :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   

ئيلية في الضفة الغربية ، معتبرة ان اضعاف اقتصاد المستوطنات سيسرع في اقامـة              المستوطنات االسرا 
الدولة الفلسطينية ، فيما أكد وزير االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة عزم الـسلطة الفلـسطينية إخـالء                  

  .السوق الفلسطيني نهائيا من منتجات المستوطنات نهاية العام الحالي
اطلقنـا حملـة لمقاطعـة    "للجنة الشعبية في بلدة كفر كنا قضاء الناصـرة        وقال منصور دهامشة رئيس ا    

لجان شعبية وجمعيات انبثقت من الجمهـور أي        "، مؤكدا ان هذه الحملة تقوم بها        " منتجات المستوطنات 
شكلنا الخميس هيئة عليا لتنفيذ حملة المقاطعة المكونة من جميع          "واضاف  ". من القاعدة الى الهيئات العليا    

هنـاك  "وتابع ان   ". لجان الشعبية والممثلة فيها جميع االحزاب والتجمعات السياسية العربية في اسرائيل          ال
، مؤكـدا ان    "  في اسـرائيل   48 منتج من المستوطنات يتم تداولها في االسواق بين فلسطينيي           600نحو  

  ".شراء هذه المنتجات دعم وتقوية للمستوطنات"
هنـاك  "ية اعمار للتنمية والتطوير االقتصادي في مدينة الناصرة ان          وقال يوسف عواوده مدير عام جمع     

المـشكلة هـي ان   "واضاف ان ". ثالثة آالف منشأة تجارية وصناعية في المستوطنات في الضفة الغربية  
الناس ال تعرف منتوجات المستوطنات ، الن المنتجين ال يكتبون اسم المنشأ ، وللتغطيـة علـى انتـاج                   

حجم مبيعات هذه   "وقال عواوده ان    ".  لهم مراكز في تل ابيب او مدن اسرائيلية اخرى         المستوطنات يكون 
)  مليـون دوالر   162حوالى  ( مليون   600 يبلغ سنويا    48المستوطنات للسوق العربي داخل أراضي الـ       

اي انهـا تـسوق     )  مليونـا  216نحـو   ( مليون شيكل    800شيكل وللسوق الفلسطيني في الضفة الغربية       
  ". مليون دوالر370ما مجموعه للسوقين 

قاطعنا االسرائيليين في هبة االقصى فـي تـشرين االول   "وقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد زيدان     
 48 والمتطرفون اليهود سواء كانوا في الضفة او اسرائيل لن يتغير موقفهم مـن فلـسطينيي                 2000عام  

مواقفنـا  "واكـد ان    ". لمستوطنات ام لم نقاطعهـا    وسيستمرون بالتحريض علينا سواء قاطعنا منتوجات ا      
  ".واضحة ضد االحتالل ، ونحن مستعدون لدفع الثمن دفاعنا عن مجتمعنا وقضيتنا الفلسطينية

  9/5/2010الدستور، األردن، 
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   تكشف عن حرب المستوطنين ضد بطريركية الروم األرثوذكس"الجزيرة االنجليزية" .21
ناة الجزيرة اإلنجليزية عن الحرب القائمة بين مجموعات المستوطنين         كشف تقرير إخباري بثته ق    : عمان

التي تعمل على تهويد القدس وبين بطريركية الروم األرثوذكس وبطريركها ثيوفيلوس الثالث الذي يعمل              
  . على الحفاظ على عقارات كنيسته وإلغاء محاوالت التسريب التي حصلت في عهد سابقه

ائق هامة تشير إلى أن محاوالت مجموعات استيطانية أهمها عطيرات كوهانيم           وقدم التقرير اإلخباري وث   
للضغط على البطريرك ثيوفيلوس الثالث ليحذو حذو سلفه المعزول ايرينيوس فيما يتعلّق بالتعاون معهـا               
قد فشلت ، وأن هذه المجموعات االستيطانية تشن اليوم حرباً بال هوادة ضد البطريرك ثيوفيلوس ومـن                 

وأورد التقرير مقابالت مع مستأجر ومـدير       . ره بهدف إضعافه وإجباره على تسريب عقارات لهم       يناص
فندق اإلمبيريال المهدد بصفقات التسريب في عهد البطريرك المعزول ايرينيوس ، كما وأورد مقـابالت               

  .رجيةمع صحفي مختص بشؤون الجمعيات االستيطانية ، باإلضافة إلى مستشار البطريرك للشؤون الخا
ويؤكد الصحافي ميرون رابابورت المتخصص بشؤون الجمعيات األسـتيطانية أنـه مـن الواضـح أن                
البطريرك ثيوفيلوس يرفض رفضاً قطعياً التعامل مع المستوطنين أوالتعاون معهم ، وأن حكومة إسرائيل              

  . تعاونت مع هذه الجمعيات االستيطانية ذات النفوذ الواسع
ر البطريرك ثيوفيلوس ، نادر الياس مغربي ، تمـسك البطريركيـة بالعقـارات              ومن جانبه ، أكد مستشا    

ورفضها االعتراف بعمليات محاوالت التسريب التي تعرضت لهـا فـي زمـن البطريـرك المعـزول                 
ايرينيوس وأنها تعمل بقوة وبإستراتيجيات مختلفة هـدفها األول واألخيـر إنقـاذ وحمايـة العقـارات                 

  .األرثوذكسية
مغربي في بيان صدر امس ، أن موقف البطريرك ثيوفيلوس الثالـث فيمـا يخـص العقـارات                ويقول ال 

األرثوذكسية هوموقف واضح وثابت غير قابل للضغوطات مهما كثرت أوتنوعـت مـصادرها ، وهـو                
  .التمسك بكل قطعة تراب وحجر مملوك من قبل البطريركية وحمايته

يركية الروم األرثوذكس أننا نستطيع أن نجزم بأنـه         وبدوره صرح األب عيسى مصلح الناطق باسم بطر       
 لم يقـم بتـأجير      2005خالل فترة استالم غبطة البطريرك ثيوفيلوس لمهامه كبطريرك للقدس منذ عام            

اوبيع أية عقارات بالقدس الشرقية وعلى رأسها البلدة القديمة لجهات استيطانية وغيرها، كما أننا نستطيع               
الت فيما يخص العقارات األرثوذكسية تتم بقرار من المجمع المقدس والـدوائر            أن نؤكد بأن جميع التعام    

  . ذات االختصاص في البطريركية
  9/5/2010الدستور، األردن، 

  
  بتقليص المساعدات» أونروا«لجان المخيمات في الضفة تتهم  .22

تقلـيص المـساعدات    ب) أونروا( اتهمت لجان المخيمات في الضفة الغربية وكالة الغوث الدولية           :وكاالت
وقال منسق لجان المخيمات في مدينة نـابلس إبـراهيم          .  في المئة  70الغذائية لالجئين الفلسطينيين بنسبة     

لم تف بالتزاماتها والتي تم االتفاق عليها خالل االجتماع قبل بدء العمل ببرنامج             «صقر إن وكالة الغوث     
لتزام بما تم االتفاق عليه لما فيه مصلحة الالجئين فـي المخيمـات وأمـاكن               اال«، مطالباً إياها ب   »الدعم

وأشار صقر إلى   . »لوحظ بعد تنفيذ البرنامج على أنه لم يلب مطالب الالجئين         «وأضاف أنه   . »تجمعاتهم
عادت إلى سياسة تقليص برنامج المؤن والحصص الغذائية حيث قلصت ما نسبته أكثر مـن               «أن الوكالة   

  . »لن يتم استالم أي حصة غذائية وفق هذا البرنامج«وأردف أنه . »لمئة منها في ا70
  9/5/2010البيان، االمارات،  
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  أهالي غزة يواجهون آثار الحصار بمهن مستحدثة .23
 دفع الحصار اإلسرائيلي المضروب على غزة منذ ثالث سنوات وما ترتب عليه من : حامد جاد-غزة 

ت اإلنتاج بأعداد كبيرة الغزيين إلى البحث عما هو متوفر لديهم من بدائل منع االحتالل دخول مستلزما
نماذج مختلفة من المهن المستحدثة لجأ أهالي غزة . تمكنهم من الحصول على مصدر رزق إلعالة أبنائهم

  .قسرا إلى إحيائها للتغلب على أوضاعهم المعيشية الصعبة بفعل الحصار
 رفح جنوب قطاع غزة الذي ال يمتلك مساحة من األرض إلقامة فالمواطن محمد أبو عبيد من مخيم

وجد ضالته في إنشاء بركة صغيرة لتربية األسماك فوق " بركة لتربية األسماك " مشروع حلم حياته 
أن مثل هذه المشاريع " االنترنت "سطح منزله وذلك بعد أن وجد من خالل البحث في الشبكة العنكبوتية 

  .أقيمت في دول مختلفة
الشامبو "عاما الذي يعمل منذ عشرات السنين في صناعة المنظفات 21أما عائلة المواطن احمد بنات

فأشار إلى أن ثمانية من أفراد عائلته يعتمدون على مهنة تصنيع المنظفات موضحاً أنهم ال " والكلور
وبين انه قام بشراء  .يمتلكون مصنعا أو حتى دكاناً بل يستغلون مساحة خالية في المنزل لصنع المنظفات

المواد الخام المهربة من األنفاق واستعاض بعبوات البالستيك التي كانت تحمل أسماء منتجاته بعبوات 
محلية الصنع نظرا لخلو سوق غزة من العبوات المناسبة الفتا إلى انه تمكن من الحصول على منحة 

  . لتسويق ما ينتجه في أسواق غزةمالية من احدى موسسات المجتمع المدني مكنته من شراء عربة
أما حازم الغفري الذي كان يمتهن صناعة األطباق الزجاجية والخزفية فاستعان بزجاج شرفات ونوافذ 
المباني التي دمرتها الحرب األخيرة كي يعود إلى مهنته القديمة بعد أن دمرت الحرب األخيرة مصنع 

ته من المشغوالت الزجاجية المتعددة االستخدامات القت وأكد الغفري أن منتجا .الزجاج الذي كان يمتلكه
استحسانا كبيرا في أسواق غزة األمر الذي كفل له ولعدد كبير ممن كانوا يعملون معه العودة إلى 

  .أعمالهم وتوفير متطلبات العيش الكريم ألسرهم
تجات اعتمد جلها على إلى ذلك شهدت أسواق غزة خالل األشهر القليلة الماضية رواجا ملحوظا لسلع ومن

االستفادة من الركام الذي خلفته الحرب األخيرة فقضبان الحديد تحولت إلى مشغوالت مختلفة من 
الطاوالت والمقاعد والدربزينات المعدنية وزجاج المباني المدمرة وجذوع أشجار الزيتون التي اقتلعتها 

زلي والتحف الفنية كما استعان أهالي غزة جرافات االحتالل تحولت أخيرا إلى مشغوالت من األثاث المن
بركام المباني في صناعة البالط والطوب وإنتاج الحصمة في رصف الطرق وبناء المنازل ذات االدوار 

  .المنخفضة
  9/5/2010الغد، األردن، 

  
  تماسك جبهتنا الداخلية هي الرد على الطروحات اإلسرائيلية : لوطني للنقابات المهنيةا .24

اكد الملتقى الوطني للنقابات المهنية واحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية ان          :  مجاهد  ايهاب -عمان  
الخطر الصهيوني المتصاعد تجاه االردن وطناً وشعباً عبر الدعوات التي تعتبر االردن الـوطن البـديل                

لقـرار  للفلسطينيين تارة والتلويح باعتبار االردن جزءا من الكيان الصهيوني تـارة اخـرى وآخرهـا ا               
والقاضي بترحيل الفلسطينيين عن ارض وطنهم يؤكد ان الكيـان          ) 1650(الصهيوني الذي يحمل الرقم     

الصهيوني هو الخطر الحقيقي على الشعب الفلسطيني واالردن واالمة العربية وأن خيار المقاومـة فـي                
  . مواجهة هذا الكيان الصهيوني هو الخيار الوحيد لألمة

  9/5/2010الدستور، األردن، 
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  "سرائيلإ"في ظل التوتر مع  الرئيس اللبناني لن يطلب من حزب اهللا نزع سالحه .25
 قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان الحكومة ال يمكن أن تطلـب مـن حـزب اهللا                  :)رويترز(بيروت  

ية الشيعي التخلي عن سالحه في ظل التوتر المتصاعد مع اسرائيل وقبل التوصل التفاق بشأن اسـتراتيج               
المطالبة االن في هذا الجـو االقليمـي   "ونقل عن سليمان يوم السبت قوله لصحيفة الديار       .الدفاع الوطني 

الضاغط باالخطار وطبول الحرب التي تقرعها اسرائيل يوميا وقبل أن نتوصل بالتوافق الى استراتيجية              
) هـاتي (قدمت الكثير وحققت الكثير     ال يمكننا وال يجوز لنا أن نقول للمقاومة التي          . دفاعية لحماية لبنان  

  ."سالحك وضعيه بامرة الدولة
  9/5/2010رويترز، 

  
   حالياً "إسرائيل"الشريك سالم في : األسد .26

، خالل لقائه الرئيس التركي عبـد اهللا غـول أمـس فـي               األسد  الرئيس السوري بشار    قال : )وكاالت(
جديدة بين سوريا وإسرائيل التي شـدد       لتدشين وساطة تركية    » اليرى الظروف ناضجة  « إنه   اسطمبول،
غول على تمسك سوريا بالوساطة التركية التي       [أكدت للرئيس   «: وقال. »التبدو جاهزة للسالم  «على أنها   

نرى فيها حالً وهي ناجحة ألن الوساطة الناجحة تعني تحقيق السالم والسالم على ما يبدو غير مطلـوب              
  .  هذه الوساطة من قبل اإلسرائيليين لكن نحن نؤكد على 

ونؤكد على الدور التركي ونؤكد على أن إسرائيل ليست شريكا على األقل في المرحلة الحالية وال أعتقد                 
أنها كانت شريكاً في المرحلة التي سبقتها فال أحد منا في هذه المنطقة ينسى ما فعله إيهود اولمرت عندما                   

يام حول السالم فكان الرد في الهجوم على غـزة          أراد أن يرد الجواب لرئيس الحكومة أردوغان خالل أ        
  . »وقتل اآلالف وال ننسى ما يحصل اآلن من حصار غزة وما يحصل في القدس

  9/5/2010البيان، االمارات،  
  

   من جميع األراضي العربية المحتلة ال سالم دون االنسحاب االسرائيلي:  العربيةالجامعة .27
عربية على لسان امينها العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد          اكدت جامعة الدول ال   :  بترا –القاهرة  

صبيح انه ال سالم في المنطقة دون االنسحاب االسرائيلي الكامل من جميع االراضي العربيـة المحتلـة                 
  .واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية

مين نتنياهو يحاول التهرب مـن جـوهر        وقال صبيح للصحفيين امس ان رئيس الحكومة االسرائيلية بنيا        
  .الصراع العربي االسرائيلي من خالل اثارة الموضوعات الثانوية ومنها قضية الملف النووي االيراني

على اسرائيل ان تعرف جيدا ان االستجابة لمبادرة السالم العربية هي الطريقة الوحيدة القامة              " واضاف  
  .افضل عرض يقدم الى اسرائيل طيلة العقود الستة الماضيةواعتبر المبادرة ". السالم في المنطقة

ولفت الى الموقف العربي المتمسك بجعل منطقة الشرق االوسط خالية من اسلحة الدمار الـشامل وفـي                 
العرب وقعوا على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وعلى اسـرائيل           "وقال  .  مقدمتها االسلحة النووية  

  ".ان توقعها ايضا
  9/5/2010أي، األردن، الر

  
   أهم قضايا العالم باعتبارها القضية الفلسطينية يدعو أمريكا والغرب إلى التعامل مع األزهر .28

دعا شيخ الجامع االزهر الدكتور احمد الطيب الواليات المتحـدة االميركيـة والعـالم              :   بترا  -القاهرة  
 القضايا في العـالم وبـشكل يتـسم بالجديـة           الغربي الى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها اهم         

كما دعا شيخ االزهرخالل افتتاحه اليوم      .  والمسؤولية واالنصاف  ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني       
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للملتقى العالمي الخامس لخريجي االزهر الدول االوروبية والعالم الغربي الى التوقف عـن مـا اسـماه                 
 .متين العربية واالسالميةبسياسة الكيل بمكالين ازاء قضايا اال

  9/5/2010الرأي، األردن، 
  

   أنفاق حدوديةثالثةمصر تضبط  .29
أعلنت السلطات المصرية أمس أنها ضبطت ثالثة أنفاق للتهريب، وقالت مصادر أمنية مصرية إن : غزة

ية وأضافت ان حملة أمن. األنفاق الثالثة التي ضبطتها تقع في حي الصرصورية في مدينة رفح المصرية
جديدة على األنفاق بدأت أول من أمس، اذ تنشط عمليات التهريب في أيام العطل األسبوعية الجمعة 

وزادت أن األنفاق الثالثة معدة لتهريب سلع ومواد غذائية وأجهزة كهربائية، مشيرة الى أن . والسبت
ألنفاق بسبب هروبهم أحدها نفق كبير يستخدم في تهريب المحروقات، فيما لم يتم اعتقال أشخاص قرب ا

  .إلى الجانب الفلسطيني أثناء عملية الدهم
ليل » حماس«في سياق متصل، تلقت السلطات المصرية بالغاً من حكومة غزة التي تديرها حركة 

 السبت عن وجود إصابات عدة واختناقات بين مهربين داخل أحد األنفاق، مضيفة انه تم نقلهم -الجمعة 
  .ى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح الفلسطينيةفي حال خطيرة إلى مستشف

وعزت المصادر األمنية المصرية اختناق المهربين إلى تهريب بعض المواد الكيماوية التي نجمت عنها 
ونفت أن تكون الشرطة المصرية سربت  .تفاعالت داخل النفق، ما أدى إلى حدوث تلك االختناقات

  .ر أكثر من مرة في الشهور السابقةغازات سامة، وهو األمر الذي تكر
وتنفي السلطات المصرية تسريب غازات سامة داخل األنفاق، وتقول إن عملية تدمير األنفاق تتم 
بالتنسيق مع الحكومة المقالة في غزة، وتكون بطريقة الردم بالرمال والحجارة، وال يتم تفجير أي نفق إال 

  .في حاالت خاصة
  9/5/2010الحياة، 

  
  ربط مصداقية واشنطن بدعم الحق الفلسطيني يألوقاف المصري وزير ا .30

دعا وزير األوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق اإلدارة األمريكية إلى العمل علـى               :القاهرة
فتح صفحة جديدة من الحوار الجاد والبناء مع العالم اإلسالمي بعد فترة الصراع والتوتر في العالقـات                 

السابق جورج بوش، محذراً من أن مصداقية واشنطن بدأت في التراجع مرة أخـرى              أثناء حكم الرئيس    
 .المتواصلة على الـشعب الفلـسطيني     ” اإلسرائيلية“في ظل عجز إدارة أوباما عن التصدي لالعتداءات         

إن : وقال زقزوق خالل لقائه مع حسين رشاد مبعوث الرئيس األمريكي أوباما لمنظمة المؤتمر اإلسالمي             
ار الحقيقي لمصداقية اإلدارة األمريكية في نظر المسلمين هو موقفها من القضية الفلسطينية وعـدم               المعي

  .”اإلسرائيلية“تأييد المخططات 
  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  لصوص يسرقون أموال غزة في موريتانيا   .31

العاصمة نواكـشوط   ب” الرباط الوطني لنصرة فلسطين   “قام لصوص بمداهمة مقر     : ”الخليج “-نواكشوط  
واستولوا على مبالغ مالية عبارة عن تبرعات مالية جمعت لمصلحة قافلة غزة، وقد حـاول اللـصوص                 

” الرباط”وقال األمين العام ل    .اصطحاب كومبيوتر الرباط إال أن الجيران انتبهوا ما دفع اللصوص للفرار          
ائر الناتجة عن العملية، ألنه كـان       ، أمس، إنه ال يعرف بالضبط الخس      ”الخليج”محمد غالم في تصريح ل    

 .خارج العاصمة نواكشوط وهو في الطريق إليها لالطالع على تفاصيل الحادث
  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 
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  هيئة إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة: لقدسمدينة ال" نظام خاص"اقتراح كندي بـ  .32

ان كندا كشفت رسمياً خالل مؤتمر عقد في         الكندية، أمس،    "كانويست نيوز "كشفت خدمة   : )آي.بي  .يو   (
واشنطن االسبوع الماضي عن اقتراح لحل الخالف بشأن مستقبل البلدة القديمة في القدس من خالل إنشاء                

 فلسطينية مشتركة يرأسها مفوض يعينه الطرفان الدارة المنطقـة          -"إسرائيلية“تديره هيئة   " نظام خاص “
" نظام خـاص " سبع سنوات من البحث والتخطيط المكثف، إلى إنشاء ويشير االقتراح، وهو ثمرة   .المعنية

 متر مربع، يتم تحديدها بعد تبني ما يسمى حـل           900يتولى اإلشراف على منطقة، تقدر مساحتها بنحو        
وفلسطينيين برئاسـة مفـوض تعينـه       " اسرائيليين“الدولتين، وتتولى إدراتها هيئة مشتركة من مسؤولين        

 صفحة،  144ويصف االقتراح، الذي جاء في تقرير مؤلف من          ".اً ثالثاً فعاالً وقوياً   طرف“الدولتان ويكون   
أحد أكثر المواضيع حساسية فـي      “وهو ممول بشكل كبير من الحكومة الكندية، مصير البلدة القديمة بأنه            

الرمزيـة  الحاجات  “، ويرى أن أي حل يتم التوصل إليه يجب أن يحترم            "الفلسطيني"  اإلسرائيلي“النزاع  
  ".والفلسطينيين والمؤمنين في العالم" اإلسرائيليين“العميقة لللبلدة القديمة، ويعكس أيضاً مصالح 

وشدد التقرير على الحاجة اليجاد بديل عملي لالنقسام الجغرافي للبلدة أو السيطرة الحصرية سواء مـن                
إلشراف على البلدة القديمة وهي كلهـا       أو الفلسطينيين أو إقامة سلطة دولية منفصلة ل       " االسرائيليين“قبل  

 .    أفكار أخفقت في الحصول على دعم الجانبين في الماضي 
  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  يون يو/حزيران النووية ستخضع لتدقيق غير مسبوق في" إسرائيل"ترسانة : لطاقة الذريةا .33

انة السرية مـن األسـلحة النوويـة فـي          كشفت وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الترس       : )ب. أ  (
ستخضع لفحص وتدقيق غير مسبوقين من خالل إدراجها على جدول أعمـال اجتمـاع هـام                " إسرائيل“

  .للوكالة الذرية في السابع من يونيو المقبل
وأظهرت نسخة من مسودة لبرنامج اجتماع الوكالة محظور الكشف عنها حالياً أن مسألة القدرات النووية               

تشكل البند الثامن على قائمة المواضيع التي ستخضع للمناقشة خالل االجتماع بنـاء علـى               " ائيليةاالسر“
  .طلب الدول العربية واالسالمية

وقال دبلوماسي ينتمي إلى واحدة من الدول االعضاء في الوكالة الذرية، طالبا عدم الكشف عن اسمه، انه                 
ل الشهر الذي يسبق االجتماع وال سيما في حال صعدت          من غير المستبعد ان تخضع االجندة للتغيير خال       

وحلفاؤها من الدول الغربية الضغوط إللغائها، وأشار إلى أنـه حتـى وإن             " اسرائيل"الواليات المتحدة و  
جرى اسقاطها من األجندة النهائية فإن مجرد تضمين المسألة في مسودة االجتماع يعد أمراً مهماً ويعكس                

التي " االسرائيلية“ والعربية في إلقاء الضوء على المخاوف بشأن الترسانة النووية           نجاح الدول االسالمية  
  .ترفض االعتراف بها حتى هذا اليوم

  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   لماذا كلُّ هذه المكابرة والعناد:الوطن يسأل قادته .34
  أحمد يوسف  

ولكن يبـدو   . لمصالحة وإنهاء االنقسام  أكثر من نصف عام ونحن بانتظار أن يتحقق اختراق على جبهة ا           
  . وكل طرف يضع شروطه لتعثير حالة االنتقال أو التقدم إلى األمام, أن األمور ما تزال تراوح مكانها

وحركـة  , فحركة فتح تقول إنها وقّعت على الورقة المصرية وتريد من حماس أن تفعل الـشيء نفـسه                
عتبار، ألنها  تمثل نقاطاً هامة ستجنبنا أية انتكاسـات أو           حماس تتطلع إلى أن تؤخذ مالحظاتها بعين اال       
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 حريصون أال نترك ثغرات قد تطيح بكل تطلعات         – بالطبع   –ونحن  , كبوات قد تقع عند مباشرة التطبيق     
  ..شعبنا، وتؤدي إلي الفشل الحقاً

ج إلى إظهار    يحتا - برغم كل جهوده المشكورة والمقدرة بالكامل        –أما طرف الوساطة المصرية فموقفه      
, الصراحة والوضوح باإلعالن عن استعداده ألخذ مالحظات حمـاس بعـين االعتبـار عنـد التطبيـق                

  .والتواصل مع األطراف عبر لقاء آخر موسع في القاهرة تشارك فيه كافة الفصائل لتأكيد ذلك
ـ  ,  أن الجميع لديه حسابات أخرى     - والرأي هنا للشارع الفلسطيني      –ولكن يبدو    اول بطريقتـه   والكل يح

الخاصة التهرب من أية استعدادات أو التزامات، ألن عليه ضغوطات أو بانتظار حدوث متغيرات  قـد                 
  ..!!تعطيه مكانة تفاوضية أفضل

وال حتى لجهة طرف الوساطة     , اإلشكالية أن الزمن ال يعمل لصالح أي من طرفي الخالف؛ فتح وحماس           
  .بر هو مجموع الشعب الفلسطينيوفي النهاية، فإن الخاسر األك. المصرية

 -ألن الجميع   , إن إسرائيل تجد في هذا الخالف فرصتها الذهبية البتالع الوطن بأقل كلفة سياسية وأمنية             
 مشغول بمعاركة اإلعالمية مع اآلخر، بهدف التحريض والتشهير والرغبة في           -على الساحة الفلسطينية    

  "..!!هم العدو فأحذرهم"بمنطق وألن بعضنا أصبح ينظر إلى اآلخر , التهميش
  يا حسرة على العباد

مـاذا  : في ظل استشراء حالة التردي، واستمراء وضعية العداء واالتهام لآلخر، يأتي التساؤل المحـزن             
  ؟.عسانا أن نفعل

ال شك بأن االنتخابات التشريعية قد تكون مخرجاً مريحاً من حالة فقدان التوازن وانعدام الجاذبيـة التـي     
, لكن، لكي تنجح هذه االنتخابات، ويتحقق معها استقرار األوضاع الـسياسية والنـضالية            . بها جميعاً نمر  

فإننا نحتاج إلى توافق وطني لتعزيز مفهوم الشراكة وبناء مؤسسات السلطة بالشكل الذي تتطلبه معادلـة                
  .التغيير واإلصالح

      ظي والقطيعة بين شطري الوطن سـيجعلنا       ألن تكريس حالة التش   , آمل أن نستبين الصبح قبل ضحى الغد
وهي حالة مشابهة لما قالته أم عبد اهللا ألبنها يـوم           . نبكي دماً على بقايا وطنٍ لم نحافظ عليه مثل الرجال         

 يومئـذ   –ضاعت بالد األندلس في أواخر القرن الخامس عشر الميالدي، حيث لم ينفع ملوكها وأمراءها               
  . كثرة البكاء أو مطوالت الرثاء-

شواهده ما تزال ماثلة في حواضر إسبانيا ومعالمها الشاخـصة فـي قرطبـة              , درس دامٍ في تاريخ أمتنا    
  !!وإشبيلية وطليطلة وغرناطة، ولكن يبدو أننا لم نتعلم منه الكثير

  الجرح في الكف والوطن واحد
.. لصبر علـى ألواه   ربما لم يبلغ الوجع الفلسطيني مداه، ألننا شعب صلب قد تعود على احتمال األذى وا              

ولكن حالة المعاناة التي عليها قطاعات كبيرة من شعبنا تستدعي منا أن نعيد النظر فيما هو قائم من واقع                   
وسياسات، وطرح األسئلة الصعبة التي قد ال تروق أحياناً لصانعي القرار في الضفة والقطـاع، ولكـن                 

  . ح فيها الوطن وتهتز أركان ثوابتهالذي قد ال نختلف عليه أنها مشروعة في ظل حالة يترن
، واالنهيار الذي وقع جراء حسابات بعض من لم يـروق لهـم أن              2007فمنذ األحداث الدامية في يونيه      

وعلى إثـر ذلـك، تـداعت       . يكتب لحكومة إسماعيل هنية التمكين والنجاح، فتعمدوا نقض غزلنا أنكاثاً         
تشظت معه أواصر الجغرافيا والعالقـات االجتماعيـة        مكونات وحدتنا، حيث انشطر البنيان السياسي، و      

والفصائلية، وانحرفت بذلك بوصلة الرشد والهداية جراء الخلل الذي أصاب حقـل الجاذبيـة الوطنيـة،                
  .فأصبح الجميع يمشي مكباً على وجهه، بعدما افتقدنا الرشد وغابت عنّا معالم الصراط المستقيم

ائيلية لحرمة المسجد اإلبراهيمي في الخليل، وتعـديات المـستوطنين          لقد توقعنا في ظل االنتهاكات اإلسر     
الصهاينة على حقوقنا اإلسالمية هناك أن يتحرك الكل الفلسطيني، وأن يتـسامى فـوق كـل الخالفـات                 
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للتصدي لسياسات حكومة نتنياهو ـ ليبرمان االستفزازية، ولكن يبـدو أن القـضية الفلـسطينية علـى      
  "..!!ال حياة لمن تنادي"ن المستوى الفصائلي هي أ

 القيام بانتهاكات وتعديات أخرى، طالت المسجد األقـصى         - بعد أسبوعين    -لقد عاودت دولة االحتالل     
ومحيطه المكتظ باألماكن التراثية والمعالم األثرية اإلسالمية، بغرض فرض حقائق يهودية جديدة علـى              

ول المقدسيون بإمكانياتهم المتواضعة أمام آلـة       حا. األرض داخل مساحات الرؤية والمكان لبيت المقدس      
  تقاصرت همـة  - وكما شاهدنا عبر الفضائيات    -البطش اإلسرائيلية الذود عن حياض مقدساتهم، ولكن        

. السلطة في رام اهللا عن نجدتهم أو حتى عن القيام بأي عمل يعاظم من إمكانيات المقدسيين وقـدراتهم،                 
في مهرجان احتفالي كبير، وقاموا بتدشـين       " كنيس الخراب "ة في افتتاح    ولذلك، نجح المتطرفون الصهاين   

  .العديد من المواقع لمشاريع ذات صبغة دينية داخل أسوار المدينة المقدسة
  !؟".ولوموا أنفسكم: "هل نلوم أحداَ أم نسلم بأن األمر يتطلب منا القول

ثابة جرس إنذار يقرع مسامعنا ويحذرنا بما        بم - كانت وما تزال     -وفي ظل تتابع األحداث والوقائع التي       
يتهدد مستقبل وجودنا، ويدفعنا ألن نطامن من عظيم األمنيات واألحالم، والرضا بوطن حـر ومـستقل                
يتحقق فيه الحد األدنى من طموحات شعبنا، بدولة ترتسم معالم أبعادها على حدود الرابع مـن حزيـران           

الالجئين إلى أرضهم وديارهم، كما نص على ذلك القرار          والقدس عاصمة لها، مع ضمان حق عودة         67
  .194األممي 

لم تتوقف إسرائيل عن توجيه ضرباتها وانتهاكاتها، إذ ما كادت األمور في القدس والخليل تهدأ قليالً حتى                 
 ألف فلسطيني من أماكن تواجـدهم       70، والذي يؤسس لتهجير قرابة      1650فاجأتنا باألمر العسكري رقم     

تعيد للقيـادات صـوابها، فتتناسـى       " الفاجعة اإلنسانية "قلنا لعل هذه    .. ضفة الغربية إلى قطاع غزة    في ال 
، "إن المصائب يجمعن المصابينا   : "خالفاتها وما تراكم من إحنٍ وأحقاد، حيث درجنا في ثقافتنا على القول           

ي نكبة جديدة، وذلـك مـن       وتدفعنا للوقوف معاً في وجه هذا المخطط الرهيب الهادف إلى إيقاع شعبنا ف            
خالل القيام بعملية تفريغ ممنهج للضفة الغربية من ساكنيها، وضخ اآلالف من المـستوطنين الـصهاينة                

  .مكانهم 
 في ظل هذا الواقع المزري مـن        - من نحب منهم ومن نكره       –ماذا عسانا أن نقول لقيادات هذا الوطن        

لشعب العظيم، ونتخلى عن بعض مظاهر الهيبـة المفتعلـة          ألم يأن لنا أن نرحم هذا ا      !  المكابرة والعناد؟ 
 للتمترس خلف حظوظ النفس أو الحسابات الحزبيـة الـضيقة، فيمـا             - أحيانا   –وأوهامها، والتي تدفعنا    

  .األرض تُنتقص من أطرافها، وكلُّ يومٍ يأتي بوجه تتكاثر فيه الدموع ومالمح اآلالم حزناً على ما فات
 بجـد   –داته في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تتناسـى خالفاتهـا، وأن تعمـل               لقد تمنى شعبنا من قيا    

 على استعادة وحدة الوطن الجغرافية والسياسية واالجتماعية واإلنسانية، حيث لم يعد يغيـب              -وإخالص  
عن بال أحد تداعيات استمرار حالة القطيعة والتشظي، والتي يستغلها عدونا فـي التهـرب مـن أيـة                   

دولية أو أخالقية، بدعوى غياب المرجعية السياسية للفلسطينيين من ناحية، ووجود حكـومتين        استحقاقات  
  .!!متشاكستين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية أخرى

  ضرورة سياسية : نصف الكأس المملوء
 لنصائح وإرشادات من عدة جهات دولية تـدعونا لـسرعة توحيـد             - في الضفة والقطاع     –لقد استمعنا   

الصف واستعادة الترابط بين جناحي الوطن، حيث إن حكومة نتنياهو ـ ليبرمان تستغل حالـة االنقـسام    
للتمادي في سياساتها بتوسيع عمليات االستيطان، وتسريع وتيرة تهويد المدينة المقدسة، بهدف وصـول              

عازل يسهل محاصرتها   ، وإبقاء الفلسطينيين داخل م    "حّل الدولتين "األمر إلى وضعية يستحيل معها تحقيق       
  .وتفريغها مع مرور الزمن

وإذا .. هـي خيـار اسـتراتيجي   ) الحركة والحكومة(لدى حماس " المصالحة وإنهاء االنقسام "أنا أعلم أن    
كانت التوجهات في الضفة الغربية صادقة في هذا االتجاه، فإن هناك عشرات المخارج والحلول لتجاوز                
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 الكثيـر مـن     - إضافة للورقة المصرية إلنهاء االنقسام       -انت هناك   ولقد ك . عتمة النفق وعنق الزجاجة   
المبادرات واالجتهادات التي تقدمت بها عدة أطراف فلسطينية مـستقلة والعديـد مـن الـدول العربيـة                  

 ال تخلو من إبداعات للقفز فوق الحواجز وتجاوز كل العقبات، واألخذ            - بشكل عام    –واإلسالمية، وهي   
  . إلى شاطئ األمام- إذا صدق العزم –بأيدينا جميعاً 

إن فتح ليست هي فتح األمس؛ العاتية المستبدة والعصا الغليظة، كما أن حماس ليست هي حمـاس التـي    
  .يتهمها خصومها بالمتحزبة والمتطلعة لالنتقام

 ، وتعلما من دروس الماضي القريب كيف يمكن أن يعمال معاً، وذلـك            "األنا"لقد شب الطرفان على طوق      
في إطار شراكة سياسية حقيقية، تجسد نفسها بالحضور المشترك داخل مؤسـسات الـسلطة المختلفـة،                

  .وكذلك في لجان منظمة التحرير ومجالسها العليا
ورئيس الوزراء إسماعيل هنيـة     ) أبو مازن (لقد أسعدتني الكلمات الطيبة التي جرت على لسان الرئيس          

المصالحة وسرعة استعادة اللحمة الوطنية، ثـم تكـررت هـذه           مؤخراً، والتي تدعو إلى ضرورة انجاز       
  .نبيل شعت. خليل الحية ود. النداءات في تصريحات العديد من قيادات الحركتين أمثال د

أتمنى خالل األسابيع القادمة أن نشهد حراكاً سياسياً ينهي الخالف بين فتح وحماس، ويبعث األمل بقرب                
  .سطوع شمس المصالحة والوفاق

ما نتمنى على إخواننا في جمهورية مصر العربية التي تربطنا بهم أواصر الدين والتاريخ والجغرافيـا                ك
  .تشجيع خطوات لقائنا كفتح وحماس، وتسهيل مهمة التوقيع بعيداً عما يجرح كبرياء هذا الفريق أو ذلك

  ومة غزةوكيل وزارة الشؤون الخارجية، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراءفي حك
 9/5/2010وكالة سما، 

  
  تطرف اجتماعي يدعم تطرف نتنياهو السياسي .35

  بالل الحسن
 اإلسرائيلية على مدى سبعة عشر عاما، ورغم اإلجماع في -رغم سوء وفشل المفاوضات الفلسطينية 

السلطة الفلسطينية على وصف تلك المفاوضات بالعبثية، فإنه لم يحدث أن كانت جولة مفاوضات على 
وربما يكون . ك البدء، ثم ووجهت بإحساس عارم، بأنها مفاوضات فاشلة حتما حتى قبل أن تبدأوش

السبب في ذلك أن كل طرف أصبح يعرف مواقف الطرف اآلخر، ويستطيع أن يتكهن سلفا بما 
ويزيد من وضوح هذه المسألة أن نتنياهو وحكومته ال يجدون . سيعرض، وبما سيقبل، وبما سيرفض

لكشف علنا عن مواقفهم الخفية، بل يجدون فيها وسيلة من وسائل كسب وتوسيع التأييد حرجا في ا
وحين يؤدي ذلك كله إلى نوع من األزمة بين حكومة إسرائيل والرئاسة األميركية، . الداخلي لهم

يتشجعون في إسرائيل بأخبار التراجع األميركي عن الضغط على إسرائيل، ولو في إطار قضية واحدة 
بل ويتشجعون أكثر حين يستعد الوسيط األميركي ديفيد ميتشل . قف االستيطان في مدينة القدسهي و

لبدء الجولة الجديدة من مهمته، وتكون الخطوة األولى في هذه المهمة، أن يقوم الرئيس األميركي نفسه 
ائيل، بينما يسأل باالتصال هاتفيا بنتنياهو، ويتبادل معه عبارات الثقة والحرص األميركي على أمن إسر

الصحافيون المتحدث باسم البيت األبيض عن موعد االجتماع المقرر بين أوباما والرئيس الفلسطيني 
ويتولد عن ذلك أمر جديد، وهو أن الفلسطينيين هذه . محمود عباس، فيمتنع عن اإلجابة عن هذا السؤال

طويال من دون نتيجة تذكر، وبخاصة مع المرة، ال يثقون بوعود اإلدارة األميركية، بعد أن وثقوا بها 
  .وصول الرئيس أوباما إلى البيت األبيض

المفاوضات عن قرب، حسب التسمية . في ظل هذا الجو من اإلحباط، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة
) اليوم(إذ وصل ميتشل إلى المنطقة، واجتمع مع نتنياهو، وسيجتمع األحد . وهي ستبدأ بتمهل. األميركية

  . محمود عباس، ثم يغادر إلى واشنطن، ليعود بعد أسبوعينمع
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مطالبها من الفلسطينيين في عملية التفاوض » بعض«وبانتظار ذلك تواصل حكومة نتنياهو إعالن 
  :وللتذكير فقط نورد منها ما يلي. القادمة

  .اعتراف فلسطيني بيهودية دولة إسرائيل* 
  .القدس عاصمة إلسرائيل ولن تقسم أبدا* 
  . اعتماد مبدأ تبادل األراضي بما يضمن ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى دولة إسرائيل رسميا*

أي حق . »حق العودة«حق العودة لن يطرح للتفاوض، ألنه ال يوجد في القانون الدولي مفهوم يدعى * 
  .العودة إلى بلد ليس بلدك

 وهذا موضوع تم تضمينه في رسالة .مراعاة الحقائق على األرض عند بحث موضوع المستوطنات* 
  .شهيرة من الرئيس األميركي السابق جورج بوش إلى آرييل شارون

مراعاة االحتياجات األمنية عند بحث موضوع الحدود، وذلك لتأمين حضور دائم للجيش اإلسرائيلي * 
  .على نهر األردن في أي تسوية

فا، بأن المفاوضات غير المباشرة ستفشل قبل أن ويكفي حين نقرأ هذه المطالب اإلسرائيلية، أن نجزم سل
  .وستفشل أيضا حين تتحول إلى مفاوضات مباشرة. تبدأ، وحين تبدأ، وحين تنتهي

وما يجب مالحظته هنا، أن التطرف الذي تعبر عنه السياسة اإلسرائيلية في عملية التفاوض مع 
رائيلية المتعاقبة، يتساوى مع تطرف الفلسطينيين والعرب، والذي تتساوى بداخله كل الحكومات اإلس

فالوضع القائم في إسرائيل ال يتلخص بحكومة يمنية متطرفة . أخطر ينمو داخل المجتمع اإلسرائيلي نفسه
يتزعمها نتنياهو، بل إن هذا الوضع الحكومي هو تعبير عن نمو مسبق للعقلية اليمينية المتطرفة داخل 

ليميني مع الحكومة الرسمية اليمينية، وتنشأ بسبب ذلك حالة المجتمع، ويتناغم هذا الوضع الشعبي ا
خطرة، تعبر عن مجتمع يسير بأكمله، جمهورا وأحزابا وهيئات وجمعيات، نحو اليمينية والتطرف، 

  ..وبالتالي نحو الفاشية والعنصرية واألبارتهايد والترانسفير
حف، ويناقشها الكتاب والسياسيون، وقد أصبح نمو هذه الظاهرة داخل إسرائيل، قضية تتداولها الص

وهناك أمثلة علنية بدأت تعبر عن هذه الظاهرة . وتجري نقاشاتها وسجاالتها داخل الكنيست اإلسرائيلي
  :منها

الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، تقدمت إلى الكنيست بمشروع » إسرائيل بيتنا«كتلة حزب 
وهو مشروع قانون يدعو إلى أن يحرم من . ، وتم رده من الكنيست»قانون الوالء«قانون أطلق عليه اسم 

  .حق االنتخاب، كل من يمس باألسس الديمقراطية للدولة، واعتبر القانون مناهضا للديمقراطية
مشروع آخر مناهض للديمقراطية، وأكثر خطرا منه، مطروح على الكنيست، ويتبناه نائبان يمينيان 

وهدف القانون أن . وزيرة الخارجية السابقة» تسيبي ليفني«ذي ترأسه ال» كديما«متطرفان من حزب 
تعتبر الجمعيات والمنظمات اإلسرائيلية التي تطالب بمحاكمة ضباط أو سياسيين إسرائيليين بارتكاب 

  .جرائم حرب، جمعيات ومنظمات خارجة على القانون
توطنين يعملون سرا، وينوون المس ويندرج في هذا اإلطار ما أعلنه جهاز األمن اإلسرائيلي عن مس

. جنوب نابلس قبل أيام» اللبن الشرقية«وقد جرى في هذا اإلطار حادث إحراق مسجد قرية . بالمساجد
وحادث االعتداء على . وحادث إحراق مسجد في قرية ياسوف في شهر كانون األول من العام الماضي

  .مسجد حواره في شهر نيسان الماضي
التي تعارض » هآرتس«طار أيضا، حملة منظمة تجري بأشكال مختلفة ضد صحيفة ويندرج في هذا اإل

من أمثلتها رسم كاريكاتوري ظهر في موقع إلكتروني، يبين جنديا يعتمر قبعة . هذه السياسات اليمينية
وعريضة كتبت ووقعت ووزعت، . »صحافيو هآرتس«دينية، وقد غرس في ظهره سكين كتب تحتها 

  .خارجة على القانون، وتعريفها بأنها منظمة إرهاب» هآرتس«بار صحيفة وهي تدعو إلى اعت
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وهناك أيضا قانون ضد من يحتفلون بذكرى النكبة الفلسطينية، بدال من االحتفال بفرحة االستقالل 
  .وقد أجيز هذا القانون في القراءة األولى. اإلسرائيلي

هذا الذي يجري في إسرائيل هو الفاشية على كل هذا المنحى قائلة إن » هآرتس«وقد علقت صحيفة 
وقالت الصحيفة إن جماعات يهودية متطرفة، قد . بعينها، فالفاشية ليست حركة سياسية، إنها مزاج عام

ها نحن نشهد : وقالت أيضا. استولت على الصهيونية في إسرائيل، وهي تهاجم كل من ينتقد من اليسار
  .الوطنيوهي تستلب الشعور » إسرائيل بيتنا«حركة 

وحين يكون المجتمع غارقا في صراع محتدم إلى هذا الحد، وال يتقبل حتى اآلراء اليهودية األخرى، 
نستطيع أن نستنتج ماذا سيكون موقف هذه القوى تجاه مطالب الفلسطينيين، حتى تلك المطالب التي ال 

  .الذي وقعته إسرائيل» اتفاق أوسلو«تخرج عن إطار 
ه بينما يجري كل هذا الذي يجري في إسرائيل، تخرج أصوات رسمية وشعبية والطريف في األمر، أن

. الفلسطيني» التحريض«من داخل هذا اليمين المتطرف، تدعو الفلسطينيين إلى وقف ما يسمونه 
والتحريض الفلسطيني يشمل، حسب ما تقول إسرائيل، كل ما يتم إعالنه في اإلعالم الفلسطيني من 

لقينه لألطفال الفلسطينيين في المدارس حول وطنهم وتاريخه، وكل ما يتم ذكره مواقف، وكل ما يتم ت
  .حول الحواجز، واألسرى، واالعتقاالت، والقتل العمد أثناء المالحقات

وهي أيضا الديمقراطية الوحيدة في الشرق . صدق أو ال تصدق. وإسرائيل هي واحة الديمقراطية.. 
  .صدق أو ال تصدق. األوسط

  9/5/2010وسط، الشرق األ
  

  عن المستوطنات وعمالها .36
  حسام كنفاني

قد يكون قرار السلطة الفلسطينية حظر العمل في المستوطنات ومنع استيراد بضائعها هو األجرأ واألكثر               
قرار من شأنه، لو تسنى له      . فاعلية في مسيرة الصراع مع االحتالل منذ نشوء السلطة بعد اتفاقات أوسلو           

” إسـرائيل “يذ بشكل جدي، أن يحمل الكثير من التأثيرات في التفاوض والعالقة مـع              أن يدخل حيز التنف   
  .والكثير من األمور غيرها

من المعلوم بالنسبة للكثيرين أن المستوطنات لم تقم إال على أكتاف العمال الفلسطينيين، والمصانع فيها ال                
 إلى التوجه إلى العدو للبحـث عـن لقمـة           تنتج إال بفعل جهود العمال الفلسطينيين، الذين يدفعهم اليأس        

الكثيرون منهم يأخذون من مسؤولي السلطة الفلسطينية أمثلـة تحتـذى، إذ إن بعـض هـؤالء                 . العيش
عبر توريد الحجارة واألخشاب والحديد وحتـى       ” صناعة المستوطنات “المسؤوليين على تماس مباشر مع      

  .العمال
ات بخطورة، على اعتبار أنه يهدد الوجود االستيطاني فـي          تنظر إلى قرار مقاطعة المستوطن    ” إسرائيل“

تهديد اقتصادي وسياسي، بما أن بديل العمال الفلسطينيين الذين يعدون يداً عاملة رخيصة             . الضفة الغربية 
ومتوفرة، هم العمال اآلسيويون وال سيما التايالنديون، الذين يشكّلون تكلفة عالية على أصحاب المصانع              

إضافة إلى الحكومة في مساعيها للتوسع المعماري، كمـا أن حظـر اسـتيراد منتوجـات                والشركات،  
وهو ما تنظـر إليـه      . المستوطنات إلى الضفة يفقد هذه البضائع سوقاً واسعة، ويهدد استمراريتها أيضاً          

 بعد  الحكومة الصهيونية بقلق أيضاً، وال سيما بعدما خسرت في السابق مصانع في شمال فلسطين المحتلة              
  .2006حرب تموز 

فالعديد من الدول األوروبية    . ال شك في أن القرار الفلسطيني جاء متأخراً، ولكنه أفضل من أال يأتي أبداً             
كانت قد سبقت السلطة إلى مثل هذا القرار، عندما حظرت استيراد أي بضائع تنتج فـي المـستوطنات                  
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متابعة ال تكون فقط بمعاقبة المخالفين، بـل        . بيق القرار المهم اليوم هو المتابعة الفعلية لتط     . ”اإلسرائيلية“
  .بتأمين بدائل آلالف العمال الذين سيؤدي التزامهم بالقرار إلى قطع أرزاقهم وتهديد لقمة عيشهم

هذا األمر يستوجب التوجه إلى الفضاء العربي للمساهمة في تطبيق القرار الذي يحمل تأثيراً فعليـاً فـي                  
أو ” دعم الوجود الفلـسطيني   “ن القرار يستحق الدعم، أكثر من العناوين السابقة من          عنوا. مسار الصراع 

، وغيرهما من العناوين الفضفاضة التي ال تحمل أي آلية تطبيق، وحتى الكثيـر مـن              ”منع تهويد القدس  “
  .الداعمين ال يعلمون كيف أو أين ستصرف أموالهم لخدمتها

تـأمين البـدائل للعمـال      : كون تحت إشراف عربـي مباشـر      العنوان الجديد واضح، ومن الممكن أن ي      
من الممكن أن يكون اإلشراف     . ال حاجة للجوء إلى السلطة، أو االتكال عليها في هذا األمر          . الفلسطينيين

مباشراً على االستثمار في الضفة الغربية وضخ انتاج فلسطيني يغني عن منتجات المستوطنات، ويـوفّر               
  .فرص العمل لآلالف

لـو  .  العاملة متوفرة والسوق أيضاً، األموال هنا هي العنصر المفقود الذي من الممكن تأمينه عربيـاً               اليد
طبق هذا األمر جدياً، ربما تكون المرة األولى التي تؤمن األموال سنداً مباشراً للشعب المحتـل، ولـيس                  

  .سلطته
  9/5/2010الخليج، اإلمارات، 

    
  ليست عديمة الجدوىلكنها ... مفاوضات غير مَبشّرة .37

  وحيد عبدالمجيد
 اإلسرائيلي صورة -هذه هي المرة األولى التي تأخذ فيها الجهود السلمية لتسوية الصراع الفلسطيني 

شارك الفلسطينيون . 1991المفاوضات غير المباشرة منذ البدايات األولى لهذه الجهود في مؤتمر مدريد 
ولكنهم حضروا وجلسوا على الطاولة نفسها مع . في ذلك المؤتمر ضمن وفد مشترك مع األردن

  .اإلسرائيليين
 إسرائيلي مباشر ضمن أربعة مسارات -وقبل أن ينتهي المؤتمر، اتُفق على مسار تفاوضي فلسطيني 

  .متوازية استضافتها واشنطن على مدى ما يقرب من عامين
 مباشرة أيضاً ولكنها سرية في بالتوازي مع هذه المفاوضات المباشرة العلنية، كانت هناك محادثات

  .1993) سبتمبر(أوسلو أسفرت عن اتفاق تم توقيعه في واشنطن في أيلول 
وكانت كلها مفاوضات . وتفاوض الطرفان بعد توقيع ذلك االتفاق عشرات المرات على مستويات مختلفة

 2000) يوليو(مباشرة، مثلها مثل مفاوضات الحل النهائي التي أجريت في كامب ديفيد في تموز 
  .2001وامتداداتها في طابا أواخر العام نفسه واأليام األولى من 

وهكذا كان العقد األخير في القرن الماضي عقد المفاوضات المباشرة التى أسدل الستار عليها بعدما فشل 
أ العقد وبد. الرئيس كلينتون في إقناع الطرفين بتوقيع اتفاق قبل أيام قليلة من مغادرته البيت األبيض

التالي بمواجهات تُعد األكثر عنفاً في تاريخ الصراع، في ظل تغير جوهري في أولويات السياسة 
  .الخارجية األميركية وضع هذا الصراع بمقتضاها في مؤخرة جدول أعمال إدارة جورج بوش

، لم يطرح أي بديل ومع ذلك، فعندما تبين لهذه اإلدارة، في فترتها الثانية، ضرورة إحياء الجهود السلمية
. 2007) نوفمبر(عن المفاوضات المباشرة التي بدأت مجدداً عقب مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني 

ولكن تلك المفاوضات التي استمرت حتى عشية االنتخابات الرئاسية األميركية األخيرة، انتهت ليس فقط 
  .ق عليه لما حدث فيهامن دون التوصل إلى اتفاق، وإنما أيضاً بال توثيق رسمي متف

ولذلك ربما يكون إصرار الفلسطينيين على مفاوضات غير مباشرة هذه المرة الموقف األصوب الذي 
وبخالف ما يبدو للوهلة األولى، . اتخذوه، والتكتيك األبرع الذي اهتدوا إليه، في تاريخ الجهود السلمية

باشرة تراجعاً، فقد يكون هذا هو السبيل وهو اعتبار االنتقال من مفاوضات مباشرة إلى أخرى غير م
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فالمفاوضات غير المباشرة تفرض، بحكم طابعها، على الوسيط . للشروع في تحقيق تراكم لم يبدأ بعد
األميركي أن ينخرط في أدق تفاصيلها بحكم اضطالعه بإدارتها بين طرفين لن يجلسا وجهاً لوجه ولن 

  .تاريخ التفاوض بينهما على مدى ما يقرب من عقدينتجمعهما طاولة واحدة، على عكس ما حدث في 
فلم يعد ممكناً، بعد هذه التجربة التفاوضية الطويلة، أن يكتفي الوسيط األميركي بمتابعة المفاوضات بين 

  .الطرفين والتدخل من وقت إلى آخر للمساعدة
استضافة وفدين فلسطيني كما لم يعد مطروحاً أن يتدخل الرئيس األميركي ويباشر الوساطة شخصياً عبر 

 2000وإسرائيلي وعزلهما في منتجع ككامب ديفيد أليام طويلة، على النحو الذي فعله كلينتون في 
فقد ثبت أن فشل هذه . 1978محاوالً إعادة إنتاج النجاح الذي حققه كارتر بين مصر وإسرائيل في 

حه، وأن تبعات هذا الفشل قد تكون مدمرة الصيغة األكثر تقدماً على اإلطالق يكون مدوياً، مثله مثل نجا
  .2000قياساً بتجربة مفاوضات 

ولما كانت هذه الصيغة التي تحقق انخراطاً أميركياً كامالً في المفاوضات غير مطروحة اآلن، وبالنظر 
إلى حصاد الهشيم الذي انتهت إليه المفاوضات المباشرة التي رعتها واشنطن عن بعد أو من دون اقتراب 

  .، يصبح التفاوض غير المباشر السبيل الوحيد لضمان تدخل الوسيط في تفاصيل المفاوضاتكاف
ومن شأن هذا التدخل أن يضمن على األقل توثيق نقاط االتفاق واالختالف، وبالتالي تحديد مدى التقدم 

ذا ما يتيح وه. الذي ُأحرز وتعيين النقطة التي تنتهي إليها المفاوضات لتبدأ منها أي مفاوضات تالية
  .التراكم الذي لم يتحقق شيء منه حتى اليوم

وفي غياب هذا التراكم، يستطيع فريق حكومة نتانياهو التفاوضي أن يبدأ من نقطة الصفر، ألن المفاوض 
الفلسطيني ال يملك دليالً على ما سبق االتفاق عليه في المفاوضات المباشرة مع فريق حكومة إيهود 

كون في إمكان المفاوض الفلسطيني أن يثني المفاوض اإلسرائيلي الجديد عن فمثالً، لن ي. أولمرت
إصراره على التفاوض حول الترتيبات األمنية المصاحبة لقيام الدولة الفلسطينية من نقطة الصفر، على 

 باتفاق على مرابطة قوات من حلف األطلسي بقيادة 2008رغم أن هذا الملف قد ُأغلق في مفاوضات 
  .في مناطق عدة في الدولة الفلسطينيةأميركية 

وحتى في القضايا الخالفية، ربما يكون صعباً على المفاوض الفلسطيني أن يبدأ هذه المرة من النقطة 
التي انتهت إليها المفاوضات السابقة، إذا رفض المفاوض اإلسرائيلي الجديد اإلقرار بما كان سلفه قد 

  .طرحه وتمسك به
 في المئة من أراضي الضفة الغربية، في 60و اآلن دولة فلسطينية موقتة على نحو فمثالً، يعرض نتانياه

 في المئة من هذه 93 قد عرض دولة على 2008حين كان المفاوض اإلسرائيلي في مفاوضات 
في داخل إسرائيل، فيما كان المطلب الفلسطيني ) 1:1أي (األراضي ومبادلة النسبة الباقية بما يماثلها 

  . في المئة2 األراضي في مساحة تقل قليالً عن حصر تبادل
ويكتسب مفهوم التراكم أهمية خاصة في الصراعات الشديدة التعقيد، والتي تواجه المفاوضات الهادفة 

ففي هذه الحال، قد ال يمكن . لحلها صعوبات كبرى تؤدي إلى وقفها أو انهيارها ثم استئنافها مرات
  .المفاوضون في كل مرة إلى نقطة الصفرالوصول إلى اتفاق أبداً إذا عاد 

ولذلك ربما تكون الفائدة الوحيدة للمفاوضات الجديدة أنها غير مباشرة وسيضطر الوسيط األميركي 
خاللها للدخول في أدق التفاصيل ألنه سيكون هو المفاوض الرئيسي الذي يجري المساومات مع كل من 

ع المفاوض الفلسطيني، عبر هذه العملية، الدفع باتجاه ويستطي. الطرفين خالل حركته المستمرة بينهما
توثيق مسار المفاوضات بدقة من خالل مطالبة الوسيط منذ البداية بأن ينقل مواقف كل طرف ومقترحاته 
ورد اآلخر عليها مكتوبة ومؤرخة وموقعة بحيث تشكل األوراق التي سيتم تداولها ملفاً وثائقياً كامالً يحدد 

  .تنتهي عندها هذه المفاوضات في كل قضية من قضاياهاالنقطة التي س
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وإذا نجح المفاوض الفلسطيني في ذلك، فستكون هذه المرة األولى التي يخرج فيها بنتيجة يمكن البناء 
عليها في مفاوضات تالية، وقد يستطيع استخدامها للتأثير في التفاعالت العالمية المتعلقة بقضيته، 

تداوله أخيراً عن نية إدارة أوباما الدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم إذا لم وخصوصاً إذا صح ما جرى 
 .المقبل) أكتوبر(تحقق المفاوضات غير المباشرة تقدماً ملموساً حتى تشرين األول 

  9/5/2010الحياة،   
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