
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   منظمة التحرير بسبب غياب سبعة أعضاءةنبيل عمرو يطعن في قانونية اجتماع تنفيذي
  عملية االستيطان في القدس ستتواصل كالمعتاد: مكتب نتنياهو

  تهويد القدسلى رفض التهديدات اإلسرائيلية و قطرية تؤكد ع- تركية - سورية قمة
  باسلحة جديدة وقنابل ذكية لمواجهة حزب اهللا وحماس"إسرائيل"واشنطن زودت : يك ديبكات

  ونوفل يخضع لتعذيب شديد.. هريأمن الدولة المصري أعدم يوسف أبو ز: "قدس برس"لـشاهد 

تعلن انطالق مفاوضات غيرواشنطن  
" إسرائيل"مباشرة بين الفلسطينيين و   
  بعد إعطاء ضمانات للطرفين

  
 4 ص... 

 1785 10/5/2010اإلثنين 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1785:         العدد       10/5/2010اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 4  االحتاللعريقات ُيعلن انطالق المفاوضات غير المباشرة مع  .2
 5   منظمة التحرير بسبب غياب سبعة أعضاءةنبيل عمرو يطعن في قانونية اجتماع تنفيذي .3
 5   منظمة التحرير استئناف المفاوضات غير المباشرة مع االحتاللةبحر يستنكر قرار تنفيذي .4
 6   تؤكد مراسلة أوباما وتنفي تقديم اقتراحات للتسويةالحكومة في غزة  .5
 6  استعادة وحدة الوطن شرط إلنهاء االحتالل :فياض .6
 7  عباس يتعهد بتوفير أجواء ديمقراطية لالنتخابات المحلية في الضفة .7
 7  خبراء فلسطينيون يشككون في جدوى المفاوضات غير المباشرة .8
 7  ستعمرات تطلق قريباً مبادرة لوقف العمل في المالسلطة: أبو لبدة .9

 8  السجون المصرية أسوأ من غوانتامو وما يحدث فيها أمور ال يصدقها عقل: يحيى موسى.10
    

    :المقاومة
 8  نرفض العودة للمفاوضات والقرار ال يمثل الشعب:  في منظمة التحريرفصائل .11
 9  "خطيئة سياسية"قرار العودة للمفاوضات ال يمثل إجماعاً وطنياً وهو : ماس والجهادح .12
 9  حماس تحذر من مخطط أمريكي لتوطين الالجئين .13
 10  محاوالت حماس الحتالل مكانة منظمة التحرير لن تفلح: فتح .14
 10  ونوفل يخضع لتعذيب شديد.. أمن الدولة المصري أعدم يوسف أبو زهري: "قدس برس"لـشاهد  .15
 11  في السجون المصرية" رحلة الموت"قيادي في الجهاد يروي تفاصيل  .16
 11  ة األمنية للفلسطينييننريد من القاهرة وقف إساءة بعض األجهز: قيادي في الجهاد .17
 12  "أوهام زائلة"التوقيع على االتفاقيات لن يحمي أي جندي إسرائيلي وقرارات التقسيم : الحية .18
 12  أحييكم في يوم مشهود لشعبنا: مروان البرغوثي يخاطب وفود مؤتمر برلين .19
 12   وحدة استيطانية في القدس دليل عبثية المفاوضات وزيف الضمانات14بناء : حماس .20
 12  "المركزي"المنظمة لعقد دورة جديدة لـ" تنفيذية"تدعو " الديمقراطية" .21
 13   أسيراً محررا18ًبينهم   من أنصارها خالل أسبوع31باعتقال  السلطة حماس تتهم .22
 13  حماس في السجون اإلسرائيليةاالستخبارات تستدعي قادة  .23
 13  "مفاجآت"تجري مناورة عسكرية وتتوعد االحتالل بـ" كتائب صالح الدين: "غزة .24
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13  عملية االستيطان في القدس ستتواصل كالمعتاد: مكتب نتنياهو .25
 14  بحث القضايا الجوهرية ضروري في إطار المفاوضات غير المباشرة": العمل"وزيران من  .26
 14  الفلسطينيون وافقوا على دولة منزوعة السالح: ليفني .27
 14  مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن ال خطة سالم قبل االنتقال للمفاوضات المباشرة": هآرتس" .28
 14  ألردنفي االدولة الفلسطينية عضو في الكنيست يطالب بإقامة  .29
 15  "يؤجج نيران الحرب" تهريب أسلحة إلى حزب اهللا: بيريز لألسد .30
 15  "إسرائيل" مسيرات مدمرة تهدد وجود ثالث": هآرتس" .31
 15   تعيد افتتاح سفارتها في نيوزيلندا"إسرائيل" .32
 16  يطرة في األردنالموساد يحذر من خطط اإلخوان للس": الجريدة الكويتية" .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1785:         العدد       10/5/2010اإلثنين  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 16  يشدد على العودة ونصرة القدس واألسرى ودعم الوحدة والثوابت" إعالن برلين" .34
 17   وحدة100يشمل إقامة  في إطار مخطط  وحدة استيطانية بحي العامود14االحتالل يشرع ببناء  .35
 17   الديموغرافيا والجغرافيا تديران صراع القدس:التفكجي .36
 18  الرملةفي  ترّد التماساً ضد بناء فندق على مقبرة في يافا وآخر ضد شق طريق على مقبرة "إسرائيل" .37
 18  شيخ األزهر وبابا األقباط لزيارة القدسقاضي قضاة فلسطين يدعو  .38
 19  مركز حقوقي يكشف عن عمليات تعذيب وتنكيل إسرائيلية ضد مقدسيين .39
 19  باألغوار "مسكيوت"الكشف عن أعمال استيطانية في مستوطنة  .40
 19  2010 منذ مطلع  فلسطينيا420ً  من الضفة أكثر من أبعدت"إسرائيل": صدجمعية را .41
 19   خرق للقانون الدولي"سفن كسر الحصار"بقصف التهديد اإلسرائيلي : الخضري .42
 20  طينيةطائرات االحتالل تقصف منطقة األنفاق على الحدود المصرية الفلس .43
 20  خفر السواحل المصري يصادر معدات صيد فلسطينية .44
 20  تطالب برفض انضمام الكيان إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية" األهليةالمنظمات " .45
 20   وسنتين عاما17ًمن غزة أمضوا ما بين االحتالل يفرج عن أربعة أسرى  .46
 20  دعو إلى تبني خطة واضحة إلنقاذ األسرى الفلسطينيينيفروانة  .47
 21  يتم التحكم به عن بعد" رجل إطفاء آلي"تصميم وتطوير : غزة .48
   

   : األردن
 21   الضفة األردن ينفي استقبال فلسطيني أبعد من .49
   

   : لبنان
 21  أسلحة محرمة دولياً"إسرائيل"وفيات السرطان تتزايد في الجنوب بسبب استخدام : بري .50
   

   :عربي، إسالمي
 21  تهويد القدسلتهديدات اإلسرائيلية ورفض ا قطرية تؤكد على - تركية - سورية قمة .51
 22   "لسرائيإ" مستعدة الستئناف محادثات السالم مع ةسوري: الرئيس التركي .52
 22  وسطعدم شن حرب خالل العامين القادمين في الشرق األ" إسرائيل"مصر تطلب من ": معاريف" .53
   

   :دولي
 22 وفلسطين" إسرائيل"روسيا تعلن مواصلة دعمها الستئناف مفاوضات السالم بين  .54
 23 حل الدولتينالمحافظون الفائزون باالنتخابات البريطانية يدعمون  .55
 23 "إسرائيل"الفلسطينيين في نزاعهم مع  فلسطيني لشّد أزر -اجتماع حكومي ألماني  .56
 23 الفلسطينيينمسؤول أممي يعرب عن قلقه من حرق مساجد  .57
 23  باسلحة جديدة وقنابل ذكية لمواجهة حزب اهللا وحماس"إسرائيل"واشنطن زودت : يك ديبكات .58
    

    :حوارات ومقاالت
 24  منير شفيق... ثالث إهانات ُوجهت إلى الجامعة العربية .59



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1785:         العدد       10/5/2010اإلثنين  :التاريخ

 25  كلوفيس مقصود... المفاوضات العبثية .60
 26  وبرنارد أفيشاي سام بحور... االستقالل واالعتمادية المتبادلة: حل الدولتين .61
 29  عكيفا الدار... اشتروا من انتاج فلسطين .62
    

  30  :كاريكاتير
***  

  
 بعد إعطاء ضمانات للطرفين" إسرائيل"مباشرة بين الفلسطينيين وتعلن انطالق مفاوضات غير واشنطن  .1

 عن مراسلتها جويس كرم أن اإلدارة األميركيـة أعلنـت            من واشنطن نقالً   10/5/2010 الحياة،   نشرت
أعطـت ضـمانات    "، مؤكـدة أنهـا      "إسرائيل"أمس انطالق المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين و       

وأضـافت بـأن فحـوى      " ستتم محاسبة أي طرف يتخذ خطوات خطيرة تقوض الثقـة         "، وأنه   "للطرفين
ن فحوى هذه الضمانات، أكدت أن الجولـة األولـى مـن            وفيما لم تفصح ع   ". سيبقى سرياً "المفاوضات  

، وأن "جديـة وواسـعة النطـاق   "المفاوضات غير المباشرة التي أجراها المبعوث جورج ميتشل كانـت         
 الستكمال المفاوضات غير المباشرة، مضيفا أن الهدف هـو          المبعوث سيعود إلى المنطقة األسبوع المقبل     

هدفنا في النهاية هو السالم الشامل فـي        "، وأن   " حل الدولتين  إلى مفاوضات مباشرة توصل  " إلىاالنتقال  
  ."الشرق األوسط

ميتـشل أنهـى    "وأكد مساعد وزيرة الخارجية األميركية للشؤون العامة فيليب كراولي في بيان أمس أن              
ـ   "الجولة األولى من المحادثات غير المباشرة      ن وأضـاف أ  ". الجدية والواسـعة النطـاق    "، واصفاً اياها ب

، مشيراً إلى عمـل الـرئيس       "يتخذان بعض الخطوات لخلق مناخ يساعد في إنجاح المحادثات        "الطرفين  
محمود عباس ضد التحريض، وإعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف البناء في مشروع              

) بـاس ونتانيـاهو   ع(كالهما  : "وقال كراولي . االستيطاني في القدس الشرقية لمدة عامين     " رامات شلومو "
  ".يحاول المضي قدماً في ظروف صعبة، ونحن نشيد بذلك

نقلت فـي   " هآرتس" من واشنطن ونقالً عن وكالة وفا أن صحيفة          10/5/2010 الحياة الجديدة،    وأضافت
عددها الصادر أمس عن مسؤولين كبار في اإلدارة األميركية قولهم في محادثات مع نظرائهم في السلطة                

أن الواليات المتحدة تعتقد أن عليهم أن ينتقلوا في أسرع وقت ممكن إلى مفاوضات مباشـرة                "الفلسطينية  
هي أن اإلدارة   "وحسب مصدر إسرائيلي كبير فان الرسالة األميركية للرئيس محمود عباس           ". مع إسرائيل 

حـث ذي   لن تقدم اقتراحات لجسر المواقف أو خطة سالم قبل االنتقال إلى محادثات مباشرة وإجـراء ب               
  ".مغزى بين الطرفين على المسائل الجوهرية

إن المفاوضات التي سترعاها الواليات المتحدة ستشمل تقديم اقتراحات تـشمل حلـوال             "وقالت الصحيفة   
وسطا تستجيب لطلب الفلسطينيين بمناقشة موضوع الحدود وشرط إسرائيل البـدء بمناقـشة الترتيبـات               

  ".األمنية في هذه المفاوضات
  

  االحتالل انطالق المفاوضات غير المباشرة مع ُيعلنت عريقا .2
 "إسرائيل"أعلنت السلطة الفلسطينية رسميا انطالق المفاوضات غير المباشرة مع :  كفاح زبون- رام اهللا

 ساعة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث 24ودشن لقاء ثالث في غضون . بوساطة أميركية
جورج ميتشل، في رام اهللا، أمس، انطالق هذه المباحثات بعد يوم من موافقة األميركي لعملية السالم 
 .القيادة الفلسطينية عليها

وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير في مؤتمر صحافي في رام 
 ."ت اآلننستطيع القول إن المحادثات غير المباشرة قد بدأ": اهللا، عقب لقاء أبو مازن وميتشل
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وتلقى الفلسطينيون تأكيدات أميركية بأن تشمل المفاوضات جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها القدس 
 . والالجئون والحدود واألمن واألسرى، لكن عريقات أوضح أنها ستبدأ أوال بقضيتي الحدود واألمن

لتفاوضي على مستوى السيد لن يكون هناك لجان أو فرق فنية، وإنما سيكون الوفد ا": وقال عريقات
الرئيس وفريقه التفاوضي، وإذا احتاج الجانب األميركي ألي تفصيالت أو توضيحات فإن دائرة شؤون 

ليست هناك محادثات أو مفاوضات مع ": وأوضح عريقات ."المفاوضات ستكون على استعداد لذلك
آمل أن تتجاوب الحكومة " وأضاف. "الجانب اإلسرائيلي، وإنما المحادثات مع الجانب األميركي

اإلسرائيلية مع جهود اإلدارة األميركية إلعطاء الفرصة لعملية السالم ولجهود السيناتور ميتشل، بعيدا 
، "عن كل ما من شأنه أن يكرس اإلمالءات وفرض الحقائق على األرض وبناء المستوطنات واالقتحامات

خاصة في مجال االستيطان، ونحن قلنا إن هذه إن الذي يعنينا هو ما سنشاهده على األرض، "وتابع 
العملية تستحق أن تعطى الفرصة، وعلى الحكومة اإلسرائيلية أن تختار إما أن تستمر في البناء 

 ."االستيطاني على األرض، وإما أن تعطي فرصة لعملية السالم، ال يمكن الجمع بين األمرين
عندما يعلن ": بسرعة إلى مفاوضات مباشرة، بقولهورد عريقات على تصريحات نتنياهو بشأن االنتقال 

نتنياهو وقفه لالستيطان، وموافقته على استئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها في كانون 
 ." سيصار إلى محادثات مباشرة2008 ديسمبر /األول

  10/5/2010الشرق األوسط، 
  

  تحرير بسبب غياب سبعة أعضاء منظمة الةنبيل عمرو يطعن في قانونية اجتماع تنفيذي .3
طعن نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة  :وليد عوض وزهير اندراوس - الناصرة ،رام اهللا

التحرير في قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ فيه قرار العودة للمفاوضات بسبب غياب عدد من 
 "االجتماع لم يكتمل فيه نصاب اللجنة التنفيذية" "القدس العربي"قال نبيل عمرو لـو.  التنفيذيةأعضاء
 المفاوضات غير المباشرة لم يكتمل إلى عن الموافقة على الذهاب أسفرن االجتماع الذي أ" على مشدداً

  ." عن االجتماعأعضاء 7فيه نصاب اللجنة التنفيذية فقد غاب 
 يوسف أبو وواصل إسماعيلود  حنان عشراوي وحنا عميرة ومحم. بأن داألحد "القدس العربي"وعلمت 

  .ورياض الخضري وفاروق القدومي لم يحضروا ذلك االجتماع
 انه جرى تعويض عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع التنفيذية التخاذ قرار إلى عمرو وأشار

من حيث الشكل هذا عمل غير قانوني " وأضافالعودة للمفاوضات بالتصويت على القرار بمن حضر، 
 مستكمل إطارن يتم من خالل أ حيث المضمون فان اتخاذ قرار على هذا المستوى من الجدية يجب ومن

ووجه عمرو انتقادا للقيادة الفلسطينية بزعامة عباس من خالل سرعة تراجعها عن ضرورة  ."الشروط
  .وقف االستيطان قبل العودة للمفاوضات

  10/5/2010القدس العربي، 
  

   منظمة التحرير استئناف المفاوضات غير المباشرة مع االحتاللةبحر يستنكر قرار تنفيذي .4
استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : غزة

الفلسطينية باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية، موضًحا أنها 
وقال بحر خالل افتتاحه لمعرض التراث الشعبي الرابع الذي تنظمه جمعية  .ة أمان لالحتاللبمثابة شبك

إعالن االحتالل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس بالتزامن "إن : الشابات المسلمات بمدينة غزة
 ".يين والعالم كلهمع بدء المفاوضات غير المباشرة بمثابة تحد سافر ليس للفلسطينيين فقط، بل لألمريك

وعد بحر المفاوض الفلسطيني فاقدا للشرعية، وال يمثل إال نفسه، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني قد 
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جرب المفاوضات المباشرة وغير المباشرة طوال السنوات الماضية، ولم تجلب له إال السراب والوعود 
 .الكاذبة، ومزيداً من االستيطان والتهويد والتهجير

  10/5/2010بيل، األردن، الس
 

   تؤكد مراسلة أوباما وتنفي تقديم اقتراحات للتسويةالحكومة في غزة  .5
الحكومة في غزة، أكدت أمس، أنها راسلت اإلدارة ، أن غزة من 10/5/2010الخليج، نشرت 

قديم األمريكية، مؤخراً، بغرض مطالبتها برفع الحصار اإلسرائيلي، نافية أن تكون رسائلها قد تضمنت ت
وقال وكيل وزارة الخارجية أحمد يوسف في تصريح له  .اقتراحات إليجاد تسوية للصراع في المنطقة

إن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية أرسلت عدة رسائل، وكتب لجهات رسمية عديدة في العالم، 
  ". الفلسطينيةبهدف شرح الوضع على الساحة"وعلى رأسها اإلدارة األمريكية، عبر وسطاء غربيين 

وأشار إلى أن الرسائل تضمنت مطالبة اإلدارة األمريكية أن تخرج بمواقف مغايرة عن اإلدارات السابقة، 
ونفى يوسف، أن تكون الرسائل ". وحثها على العمل لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة

 األوسط والتوصل إلى وقف الموجهة لإلدارة األمريكية تضمنت اقتراحات إليجاد تسوية في الشرق
  ."هذا الكالم مغلوط، ألنه لم يطلع أحد على فحوى الرسائل"وقال . وحماس" إسرائيل"إطالق النار بين 

الناطق باسم الحكومة ، أن حامد جاد من غزة نفالً عن مراسلها 10/5/2010الغد، األردن، وأضافت 
 لتغيير خيراًأ إليه أوباما في رسالة وجهها  طاهر النونو، قال إن إسماعيل هنية، دعا الرئيسفي غزة

  .سياسة المعايير المزدوجة تجاه الشعب الفلسطيني
العبرية أمس، لمسؤولين في اإلدارة األميركية، من أن " يديعوت احرونوت"ونفى النونو ما نسبته صحيفة 

ل إلى وقف إطالق والتوص"وباما اقتراحات إليجاد تسوية في الشرق األوسط، أ إلىهنية ضمن رسالتيه 
  ".النار بين إسرائيل والفلسطينيين

  
   وحدة الوطن شرط إلنهاء االحتاللاستعادة :فياض .6

 سالم فياض رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود موقف دولي حازم من أجل إنهاء              .دعا د ":  وفا -رام اهللا   
لحالي هو إعادة توحيد شـطري      هدفنا ا " قائال،   اإلسرائيلياآلثار والمعاناة الناتجة عن ممارسات االحتالل       

الوطن والمؤسسات الفلسطينية، والتي تعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه وهـو إنهـاء                
، 1967االحتالل وقيام دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على كامل األرض الفلسطينية المحتلة العـام               

يتطلب تدخالً دولياً قوياً وفاعالً، ليس فقط فـي الجانـب           كل هذا   "وأضاف،   ".وعاصمتها القدس الشرقية  
المالي واالقتصادي، بل في الجانب السياسي أيضاً، لمساعدتنا في تحقيق حريتنا واستقاللنا، خاصة فـي               

نحن مصممون، ولدينا األمل في تحقيق أهدافنا والتي أنجزنا بعـضاً منهـا             "وتابع،  " ظل وجود االحتالل  
لة الماضية، وماضون في أن نكون جاهزين الستكمال بناء البنيان المؤسسي لـدولتنا             خالل السنوات القلي  

  ".2011المستقلة بحلول منتصف العام 
، والذي أعده برنـامج     2010 - 2009 تقرير التنمية البشرية لعام      إطالق يتحدث في مؤتمر     فياضوكان  

بحضور عدد مـن    " ، من اجل دولة مستقبلية    االستثمار في األمن اإلنساني   " بعنوان   اإلنمائياألمم المتحدة   
  . الحكومي في رام اهللاإلعالمالمسؤولين الرسميين والدوليين، في مركز 

  10/5/2010األيام، فلسطين، 
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   يشككون في جدوى المفاوضات غير المباشرةفلسطينيونخبراء  .7
 اإلعالن عن استئناف يشعر عدد من الخبراء والكتّاب الفلسطينيين بخيبة أمل نتيجة: )آي.بي.يو(

وسط شكوك في قدرتها على تحقيق أي منجز " إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الوطنية و
  .الحالية" اإلسرائيلية"لجهة الحقوق الفلسطينية في ظل معطيات االنقسام الفلسطيني وواقع الحكومة 

تجربتنا مع إسرائيل أثبتت أنه "د الستار قاسم ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عب
ورأى أن المفاوض الفلسطيني ". ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة"، معتبراً أن "ال جدوى من المفاوضات

، مشككاً في وجود ضمانات أمريكية في ظل الوقائع "في قفص ولن يستطيع الخروج منه إذا أراد"
  .رض التي تنفي ذلكالمستمرة على األ" اإلسرائيلية"

وأبدى أسفه، لتراجع القيادة .  هاني المصري عدم جدوى المفاوضات ال سيما في هذه المرحلةوأكد
الفلسطينية عن مطالبها التي كانت تربط بين استئناف المفاوضات وبين تجميد االستيطان وتحديد مرجعية 

  .للعملية التفاوضية
ار المشاركة في المفاوضات غير المباشرة، اتخذته القيادة في المقابل، يرى الكاتب هاني حبيب أن قر

 ضمانات وتأكيدات من إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما حول خطر إلىاستناداً "الفلسطينية 
 وخطة 833 و242االستيطان وضرورة وقفه، وبشأن مرجعية عملية السالم وفق قراري مجلس األمن 

  .خارطة الطريق 
حلل السياسي خليل شاهين أن السلطة الفلسطينية وقعت في الفخ اإلسرائيلي بقبولها بدء ويرى الكاتب والم

 المفاوضات تقتصر على أنالمفاوضات في قضية األمن والحدود، معتبراً أن ذلك يعني بشكل واضح 
الحدود بما أنه تم االتفاق على تأجيل قضية القدس واالستيطان فهذا يعني أن قضية "وقال . ترتيبات أمنية

مؤجلة أيضاً، وبالتالي تكون السلطة وقعت في فخ التفاوض في الملف األمني الذي تريده قوات 
  ". االحتالل

  10/5/2010الخليج، 
  

  عباس يتعهد بتوفير أجواء ديمقراطية لالنتخابات المحلية في الضفة .8
طية النتخابات المجالس تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بتوفير األجواء الديمقرا: )أ.ب.د(

وذكر بيان للرئاسة  . يوليو المقبل في الضفة الغربية/ تموز17المزمع إجراؤها في ) البلديات(المحلية 
الفلسطينية أن عباس تعهد لوفد لجنة االنتخابات المركزية خالل استقباله في رام اهللا بتقديم كافة 

باس وعد بتوفير األجواء المناسبة للناخب الفلسطيني اإلمكانيات لنجاح العملية الديمقراطية، أضاف أن ع
  ."ليتم العرس الديمقراطي بأمن وحرية ونزاهة مطلقة"

  10/5/2010الخليج، 
  

   تطلق قريباً مبادرة لوقف العمل في المستعمراتالسلطة: أبو لبدة .9
 حسن أبو لبدة، .، داألعمالأكد وزير االقتصاد الفلسطيني في حكومة تسيير :  منتصر حمدان-رام اهللا 

 أن عزم الحكومة على إطالق مبادرة وطنية لمعالجة تبعات التوقف عن العمل في المستعمرات، موضحاً
 التوقف عن إلى لبدة العمال الفلسطينيين أبوودعا  .هذه المبادرة سوف تخرج للنور في بحر هذا العام

  .و االستهالكي، أو الخدماتي اقتصاد المستعمرات، سواء عبر النشاط التجاري، أإلىاالنضمام 
  10/5/2010الخليج، 
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  السجون المصرية أسوأ من غوانتامو وما يحدث فيها أمور ال يصدقها عقل: يحيى موسى .10
دعا المجلس التشريعي الفلسطيني القيادة المصرية إلى محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل : غزة

بشكل أفضل واإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وتقيم األوضاع 
  .السجون المصرية

" قدس برس"يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي لوكالة . وكشف د
عن حاالت تعذيب جديدة إضافة إلى تعذيب الستة من كوادر الجهاد اإلسالمي في السجون المصرية، 

. ياديين الفلسطينيين الذي عذب في احد السجون المصرية خرج منها وقد فقد عقلهمشيرا إلى أن احد الص
ما يجري يمثل عار على أي نظام سياسي وهذا ليس الذي ننتظره من مصر، والمطلوب أن تقوم : "وقال

القيادة المصرية بإعادة تقويم هذه األوضاع ومحاسبة المسئولين عن هذا التعذيب الذي يتعرض له أبناء 
  ".لشعب الفلسطيني في سجونهاا

الذي يصلنا من السجون المصرية أمور ال يصدقها عقل، فنحن أمام غوانتامو أسوأ من غوانتامو : "وتابع
أمريكا، حيث يعرى المعتقلون تعرية تامة ألسابيع ويعذبون بالكهرباء وبأشكال مختلفة من التعذيب 

  ".جسديةوكثيرا منهم يخرج بعاهات مستدامة سواء عقلية أو 
هناك نوع من التغطية من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان على هذه : وقال موسى

  ".الجرائم ألنها جرائم مرتبطة بأجندة أمريكية صهيونية
  9/5/2010قدس برس 

  
   العودة للمفاوضات والقرار ال يمثل الشعبنرفض: في منظمة التحريرفصائل  .11

فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير  أن غزة من 10/5/2010ن، السبيل، األردنشرت 
الفلسطينية انتقدت قرار اللجنة التنفيذية بدء المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل دون تحديد مرجعية، 
أو الحصول على ضمانات لها، عادةً اآللية التي اتخذ بها القرار خاطئة، وأنها ستكون عبثية، ولن تفضي 

وأكد متحدثون باسم الفصائل في تصريحات منفصلة لوكالة صفا رفضهم البدء بأي مفاوضات  . شيءإلى
مع االحتالل دون وجود ضمانات بوقف كامل لالستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية، مشددين على أن 

  .قراراً في مثل هذه القضية الكبرى كان يجب أن يتخذ بتوافق وطني، وليس بأغلبية
 المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح على أن بدء المفاوضات وشدد عضو

يزيل الضغوط التي كانت تمارس على حكومة االحتالل، ويفرج عن عالقاتها التي تأزمت بسبب 
اتخاذ قرار في قضية سياسية كبرى "إن : وقال رباح .ممارساتها االستيطانية، وانتهاكاتها المتصاعدة

من اتخذوا هذا القرار : "مضيفاً". ذه كان يجب أن يؤخذ بتوافق وطني، خاصة في هذا الظرف الخطيركه
  ". عاماً من المفاوضات14وا في أنابوليس، وطوال الـأوا كما أخطأسيكتشفون أنهم أخط

 وأوضح أن القوى التي مانعت الموافقة على المفاوضات طالبت باللجوء إلى المجلس المركزي الوطني،
وعقد دورة استثنائية له لمناقشة القضية، باعتباره المرجعية الشرعية، وأن قراره ملزم للجميع، لكن 

  .اللجنة رفضت ذلك، وجعلت األمر مقتصراً على األغلبية
كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع الكيان 

وأكد القيادي  .ها ستقود حملة لمواجهة قرار تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينيةالصهيوني، مشيرة إلى أن
في الجبهة الشعبية كايد الغول خالل مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة السبت عدم التزام الجبهة بقرار 

  .تنفيذية المنظمة بالعودة للمفاوضات مع االحتالل، مشيرا إلى أنه ال يمثل الشعب الفلسطيني
 الغول قرار تنفيذية المنظمة تراجعاً واضحاً عن االلتزامات المعلنة أمام الشعب الفلسطيني، وخروجاً وعد

على قرار المؤسسات الوطنية واإلجماع الوطني في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
  .في منتصف كانون الثاني الماضي" الشرعية الدستورية"دورته 
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ضو المكتب السياسي لحزب الشعب حنا عميرة اتخاذ اللجنة قرار بدء المفاوضات من جانبه، انتقد ع
رفض عدد من القوى للقرار كان بسبب عدم وجود أي "باألغلبية دون إجماع وطني، موضحاً أن 

القوى الرافضة لم تكن مطلعة إال على مدة "وبين أن  ".مرجعية أو تحديد لما ستتضمنه هذه المفاوضات
  ".ضات وهي أربعة أشهر، وكان سؤالها المطروح ماذا سيجري بعد ذلك؟هذه المفاو
 اسحق، األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، من رام اهللا أن علي 10/5/2010قدس برس، وجاء في 

 رفض جبهة التحرير الستئناف المفاوضات غير المباشرة  أكدعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
ووصف اسحق في تصريح مكتوب وصل  .بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة نتنياهووالمباشرة ما 

، مشيراً إلى أن "مهين"بأنه  قرار لجنة المتابعة العربية باستئناف المفاوضات نسخة منه" قدس برس"
 تستطيع ال وإذا كانت اللجنة التنفيذية"وأضاف  ".لها مبهمة ال قيمة"القول بوجود ضمانات أمريكية شفوية 

اتخاذ أي موقف برفض الطروحات األمريكية، فعليها ترك حرية الخيار للقوى الفلسطينية التخاذ ما تراه 
  ".مالئماً من سبل لمواجهة التحديات القائمة

  
  "خطيئة سياسية" العودة للمفاوضات ال يمثل إجماعاً وطنياً وهو قرار: حماس والجهاد .12

إن قرار اللجنة التنفيذية الموافقة على استئناف المفاوضات  ":قال مصدر مسؤول في حركة حماس: غزة
 الصهيونية، وتفريطاً بالمصالح –غير المباشرة يعد خطيئة سياسية، ورضوخاً للضغوط األمريكية 

والحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو قرار غير ملزم لشعبنا وال يمثل إال فريق أوسلو ألنه صادر عن هيئة 
إن صدور هذا القرار بالتزامن مع : "وأضاف". حية وال تمثل اإلجماع الوطني الفلسطينيمنتهية الصال

قرار الحكومة الصهيونية، إلغاء هدم عدد من البؤر االستيطانية العشوائية، وتحويلها إلى مستوطنات 
" الضمانات"في ظل وجود المبعوث األمريكي جورج ميتشل يكشف زيف ما يسمى بـ" قانونية"
، ويؤكد على ما حذرنا منه في أن العودة ..مريكية، ويعد صفعة مباشرة لقرار اللجنة التنفيذيةاأل

  ".للمفاوضات العبثية تشكل غطاًء الستمرار عمليات التهويد واالستيطان
. ونددت حركة الجهاد اإلسالمي بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استئناف المفاوضات مع االحتالل

هذا القرار هو استمرار الجري وراء سراب المفاوضات العقيمة، : "صدر مسؤول في الجهادوقال م
، موضحاً أن "وحتى يتم ذلك فإنها تفتقد لدورها وتمثيلها"، مؤكداً أنه "مجددا دعوتهم إلعادة بناء المنظمة

حرر وطني، كما استمرارها وفق النهج الحالي يتعارض مع جوهر الحالة الفلسطينية التي تعيش مرحلة ت
، معتبراً أن "هدفه التغطية على خطيئة المفاوضات) تضليل محض(إن حيثيات القرار : "وأضاف. قال
  .ال يمثل إجماعاً وطنياً، وإنما يعكس احتكار المنظمة وجعلها أداة بيد فريق السلطة"القرار  هذا 

  9/5/2010قدس برس، 
 

   أمريكي لتوطين الالجئينمخططحماس تحذر من  .13
من مخطط أمريكي يقوم على توطين  حذرت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس: ضفة الغربيةال

عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين في الدول التي لجئوا إليها مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة تقدم 
ماسي ونقلت الدائرة عن دبلو .لحكومات تلك الدول لمساعدتها في توفير احتياجات هؤالء الالجئين

إن الخطة األمريكية تتضمن اقتراحات بخصوص الالجئين الفلسطينيين المتواجدين على : "أوروبي قوله
األرض اللبنانية من بينها ترويج وتسويق برامج تهجير واسعة للشبان الفلسطينيين إلى دول أجنبية أكدت 

ي األوروبي أن اإلدارة األمريكية وأكد الدبلوماس ".للواليات المتحدة استعدادها للتعاون في هذا الميدان
دون معرفة وانتظار نتائج " بالواقعية"ترى أن هناك أهمية كبيرة للبدء في تطبيق هذه الخطط التي تصفها 

المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حيث أن البدء في التنفيذ يوفر أجواء مريحة للمفاوضين من 
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هناك صندوق دولي إلدارة هذا األمر ومن بين أعضائه دول عربية الجانبين ومن أجل تحقيق ذلك سريعا 
 .ودول أوروبية أكدت على التزامها ماليا ورصدت المبالغ المالية الالزمة

  10/5/2010السبيل، األردن، 
  

  محاوالت حماس الحتالل مكانة منظمة التحرير لن تفلح: فتح .14
إن محاوالت حماس الحـتالل مكانـة منظمـة         "قال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف أمس         : رام اهللا 

التحرير الفلسطينية ومصادرة القرار الفلسطيني وتوظيفه لصالح إثبات وجودهـا ومـشروعها المـرتبط              
وأوضح عساف في تصريح صحفي صدر عن مفوضية الثقافة واإلعالم فـي             ".بأجندات إقليمية لن تفلح   

نية باعتبارهـا الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب            العالم يتعامل مع منظمة التحرير الفلسطي      أن"فتح  
الفلسطيني، وما الردود السلبية على محاوالت حماس لفتح قنوات مع حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية              
وعروضها وتنازالتها السخية، إال تعبير عن احترام القوى المعنية بالصراع إلرادة الـشعب الفلـسطيني               

 الرسائل التي بعث بها إسـماعيل هنيـة إلـى           أن"وأضاف   ".ظمة التحرير وقراره الملتزم الذي تمثله من    
الرئيس األميركي باراك أوباما، والتي يعرض خاللها على اإلدارة األميركية إقامة عالقات تبادليـة مـع                

اوكـازيون  (دول الشرق األوسط وحل مؤقت، تعني لكل عاقل يعرف معنى السياسة ان حماس تطـرح                
لسقف المطالب الفلسطينية لم يجرؤ قيادي وطني فلسطيني على مجرد التفكير بها،            أي تنزيالت   ) سياسي

 حمـاس   أنمن الواضح   "وقال عساف    ".وكل ذلك من أجل نيل اعتراف اإلدارة األميركية وإسرائيل بها         
تقصف البيت األبيض برسائل العروض والمناقصات، بعد أن كانت تطلق الصواريخ  لتخريـب القـرار               

 ".نع تحقيق أي هدف على األرض يعود بالمصلحة على الشعب الفلسطينيالوطني ولم
  10/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  ونوفل يخضع لتعذيب شديد.. أمن الدولة المصري أعدم يوسف أبو زهري: " برسقدس"لـشاهد  .15

كشف معتقل فلسطيني مفرج عنه مؤخراً من أحد السجون المصرية معلومات جديدة وخطيرة : غزة
ة تكشف ألول مرة عن سبب وفاة شقيق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، يوسف أبو للغاي

زهري، وأكد أنه تم إعدامه في مقر جهاز أمن الدولة المصري جراء التعذيب الشديد الذي تركز على 
وطلب االحتفاظ باسمه، أنه " قدس برس"وأوضح المعتقل الذي تحدث لـ. صعقات كهربائية شديدة

ة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية خضعوا للتعذيب المبرح من لدن أجهزة أمن ومجموع
الدولة للحصول على معلومات حول البنية التحتية للمقاومة وكيفية إمداد حماس، وذكر أنه كان يسمع 

قبية صراخ أبو زهري وهو يخضع للتعذيب بالصعق الكهربائي حتى الصرخة األخيرة، وأنه توفي في أ
أمن الدولة وليس في مستشفى سجن برج العرب، وأنهم فتحوا المذياع على أغنية للتغطية على صوته 
وهو يفارق الحياة، وترك عدة أيام قبل نقله إلى المستشفى حتى تتحلل جثته، ويصعب معرفة األسباب 

 مع الشهيد يوسف أبو لقد كانت التحقيقات التي أجراها أمن الدولة المصري: "وأضاف. الحقيقية للوفاة
زهري ومعنا جميعا تصب كلها في خانة البحث عن البنية التحتية للمقاومة وسبل إمداد حماس، والزال 

  ."اآلن المعتقلون الفلسطينيون من حماس والجهاد اإلسالمي وغيرهما يخضعون لحملة تعذيب شديدة
 المصرية هذه األيام يعاني من وذكر المصدر أن القيادي في حماس أيمن نوفل المعتقل في السجون

تعذيب شديد للحصول على معلومات تخص البنى العسكرية للمقاومة وحماس، وأنه يمنع في كثير من 
  .األحيان حتى من أداء الصالة، على حد تعبيره

  9/5/2010قدس برس، 
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  في السجون المصرية" رحلة الموت"قيادي في الجهاد يروي تفاصيل  .16
رحلة "القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي درويش الغرابلي وصف ما أسماها لم يستطع : خان يونس

إن كل يوم كان يحمل : " في السجون المصرية بتفاصيلها الدقيقة، وقال يوما51ًالتي استمرت " الموت
مأساة تتجدد، ولم أكن أتوقع في يوم من األيام أن أقع مطرقة عربية تجلد ظهري بكل أنواع التعذيب 

 عن ستة من نشطاء وكوادر الجهاد الذين 6/5وأفرجت السلطات المصرية يوم الخميس  ."الوحشي
قدس "ويضيف الغرابلي لـ .اعتقلتهم قبل شهرين بينما كانوا عائدين إلى غزة من رحلة في خارج البالد

" الخففها قلي" بقوة على أعيننا، فقلت للضابط -رباط من قماش–كبلوا أيادينا وشدوا العصبة ": "برس
، وكانت أول شتيمة من نوعها أسمعها في حياتي، ثم لكمني ..."اسكت يا ابن الـ: "فشدها أكثر، وقال لي

أربع لكمات قوية على وجهي وصدري، وأمرني وزمالئي بالتعري الكامل وبدأت عملية الصعق 
حضار الكالب، كانت هذه البداية، وما بعدها أشد، حيث نادى الضابط على أحد الجنود بإ ".بالكهرباء

منذ اليوم األول استلم كل أسير رقمه في هذه الزنازين العربية "وتابع  وألقونا بعدها في الزنازين،
الضيقة، المكان مظلم قاتم، والحشرات ألوان وأنواع، والرائحة أنتن من النتنة، وبدأنا نتعايش يوميا مع 

  ".سي ووجبات يومية متتالية من التحقيق القا الشبح والتعذيب،
 20كان السجناء الستة يستدعون للتحقيق ساعتين بعد الظهر وثالث ساعات في المساء بشكل يومي لمدة 

، عند كل سؤال صعقة بالكهرباء، غير اللكم والضرب والشد والهز، وحاول المحققون انتزاع يوماً
وأوضح  ". في قصص الخيالإنه لم يسمع مثلها"االعترافات منهم بهذه القوة والوحشية، التي قال الغرابلي 

أن المحققين سألوه وزمالءه الخمسة عن تحركات األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا 
شلّح ورقم ولون سيارته، وطلبوا معلومات عن قيادات سياسية وعسكرية من الحركة، وأماكن تواجدهم، 

يع وتخزين الصواريخ والمعدات العسكرية في وأماكن بيوتهم، ومرافقيهم وأماكن سكناهم، وأماكن تصن
  .غزة

 ساعة واقفين مشبوحين دون رحمة، ومن ثم يرتاحوا 12وأشار الغرابلي إلى أنه وزمالءه كانوا يقضون 
وأشار إلى أن الصعق بالكهرباء كان أبرز األساليب الوحشية التي كان . على بطانية رقيقة تكسر العظم
 بحق السجناء، وخاصة الصعق في منطقة األعضاء التناسلية من األمام يستعملها المحققون والسجانون
  .والخلف، والصدر واألفخاذ،

  8/5/2010قدس برس، 
  

  نريد من القاهرة وقف إساءة بعض األجهزة األمنية للفلسطينيين: قيادي في الجهاد .17
 لديهم أجندة مرتبة  أنور أبو طه أن تكون.نفى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د: دمشق

مسبقا الستهداف مصر تنفيذا ألوامر إيرانية، وأكد أن الهدف من إثارة مسألة تعذيب الفلسطينيين العائدين 
  .من العالج في مصر إلى غزة هو وقف هذه الممارسات وليس التشهير لمصر أو استهدافها

 بفتح حوار مباشر مع أن حركة الجهاد معنية" قدس برس"وأوضح أبو طه في تصريحات خاصة لـ
القصة أن المعتقلين الستة : "القيادة المصرية من أجل وقف هذه التجاوزات وليس التشهير بمصر، وقال

الذين أفرجت عنهم أجهزة األمن المصرية بعد أن كانوا قد خرجوا من غزة للعالج وتم اعتقالهم وهم في 
م، فقد اعتقل قبل يومين خمسة آخرون في المطار طريق العودة وتم تعذيبهم، ليسوا هم آخر من تم اعتقاله

وتمت إهانتهم، وقد ظهر أحد المعتقلين أمس السبت على شاشات التلفزيون وذكر أسماء ضباط من األمن 
المصري، نحن معنيون بوضع حد لهذا من خالل فتح حوار مع القيادة المصرية، فمصر شقيقة كبرى لنا 

 ".منية ال نعتقد أنه يمثل ال النظام المصري وال الشعب المصريوالذي حصل من قبل بعض األجهزة األ
الحديث عن أن حركة الجهاد اإلسالمي تنفذ أجندة خارجية حديث قديم لم يعد له أي مسوغ، : "وقال

 بشأن الورقة المصرية للمصالحة كانت تحفظات وطنية بحتة وال عالقة لها بأي أبدتهافالتحفظات التي 
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 إيرانية، ومن ينفذ أجندة خارجية هو السلطة الفلسطينية وحدها، التي تخضع لضغوط أجندة ال عربية وال
أما تشويه حركات المقاومة الفلسطينية بسبب تحفظها على الورقة المصرية فلم يعد . أمريكية وإسرائيلية

  ".مقنعا ألحد
  9/5/2010قدس برس، 

  
  "أوهام زائلة"لي وقرارات التقسيم  على االتفاقيات لن يحمي أي جندي إسرائيالتوقيع: الحية .18

حقٌ مكفوٌل ال يمكن " خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حق العودة هو .أكد د: ةغز
، "العودة لن تكون إال بالقوة وبالسالح"، مشدًدا على أن "التنازل عنه أو التفريط فيه في أي زمان أو مكان

قيع على االتفاقيات مع االحتالل مجرد حبر على ورق يزول بوجود إلى أن التو  في الوقت نفسهاًرمشي
  .سالح المقاومة

  9/5/2010قدس برس، 
  

  أحييكم في يوم مشهود لشعبنا: مروان البرغوثي يخاطب وفود مؤتمر برلين .19
، مؤتمر فلسطينيي أوروبا )8/5(خاطب القيادي الفلسطيني األسير، مروان البرغوثي، السبت : برلين
 ، المنعقد في العاصمة األلمانية برلين، وذلك في رسالة ألقتها بالنيابة عنه زوجته فدوى البرغوثي،الثامن

يشرفني ويسعدني أن أخاطبكم اليوم من زنزانتي الصغيرة المظلمة، ومن وسط آالف ": الرسالةوجاء في 
وأضاف  ".وطن والشتاتاألسرى والمعتقلين، وأن أحييكم في اليوم المشهود للشعب الفلسطيني في ال

، "من يشاهد مسيرات شعبنا يدرك عمق حق العودة وتجذّره، في الجذور والعقل والوجدان"البرغوثي 
  .معرباً عن تحيته لتمسك فلسطينيي أوروبا بحقّ العودة

 ه البرغوثي إلى أنلى ما تشهده الساحة الفلسطينية من انقسام منذ عدة سنوات، يلقي بظالله السلبية ع"ونب
ننتظر من مؤتمركم صرخة مدوية لوحدة الصف وإنهاء "، وأضاف في رسالته "مقاومة شعبنا وحقوقه

  ".االنقسام
 د مروان البرغوثي على أنكاً بحقوقها بسبب المعاناة والتضحيات، وليس "وشدالشعوب تزداد تمس

  ".العكس
  9/5/2010قدس برس، 

  
  ل عبثية المفاوضات وزيف الضمانات وحدة استيطانية في القدس دلي14بناء : حماس .20

 وحدة استيطانية 14شروع بلدية القدس الصهيونية في بناء في بيان لها انتقدت حركة حماس : غزة
في القدس، واعتبرت ذلك بمثابة صفعة جديدة واستخفاف بقراري اللجنة " رأس العامود"جديدة في حي 

بعة العربية اللتين قالت بأنها أعطتا الضوء األخضر التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة المتا
  ".العبثية"والغطاء للشروع في المفاوضات التي وصفتها بـ 

  9/5/2010قدس برس، 
  

  "المركزي"المنظمة لعقد دورة جديدة لـ" تنفيذية"تدعو " الديمقراطية" .21
تنفيذية لمنظمة التحرير  اللجنة ال في بيان لهادعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،: رام اهللا

الفلسطينية إلى عقد دورة جديدة للمجلس المركزي التزاماً بالهيئة التشريعية للمنظمة، في أعقاب شروع 
   .سلطات االحتالل بإقامة وحدات استيطانية جديدة في األحياء الفلسطينية بشرقي مدينة القدس المحتلّة
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ستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، واعتبرت أن قرار اللجنة التنفيذية القاضي با
   ."قراراً ال يعبر عن اإلجماع الوطني"

  9/5/2010قدس برس، 
  

   أسيراً محررا18ًبينهم   من أنصارها خالل أسبوع31باعتقال  السلطة  تتهمحماس .22
م اهللا، باعتقال واحد اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في را: رام اهللا

 صحفيين خالل األسبوع األول من 3 طلبة جامعيين و4أسير محرر و 18 وثالثين من أنصارها، بينهم
  .2010 مايو /شهر أيار

  9/5/2010قدس برس، 
  

  حماس في السجون اإلسرائيلية تستدعي قادة االستخبارات .23
ادات األسـرى خـالل األيـام القليلـة         نفذت االستخبارات اإلسرائيلية حملة استدعاءات بحق عدد من قي        

ـ    .الماضية أن استخبارات االحتالل استدعت للتحقيق إلـى       " فلسطين أون الين  "وأفادت مصادر خاصة ب
وأضافت المـصادر أن     .سجن المسكوبية رئيس الهيئة العليا ألسرى حركة حماس األسير القسامي يحيى          

بنـشاطات  "ر طالل الباز، وذلك بحجة ارتباطهما       استخبارات االحتالل استدعت أيضاً عضو الهيئة األسي      
، مبينة أن األسير القسامي نضال السركجي الذي يقضي حكما بالمؤبد ما زال في التحقيق               "مالية وتنظيمية 

  .بعد استدعائه من سجن هداريم
 قراراً بتحويل األسير القيادي فـي       9/5/2010 األحد   ،أصدرت محكمة عوفر العسكرية   في السياق نفسه    

  .ماس ماهر عودة إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهرح
 10/5/2010فلسطين أون الين، 

  
 "مفاجآت"تجري مناورة عسكرية وتتوعد االحتالل بـ" كتائب صالح الدين: "غزة .24

، )8/5(، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية مساء السبت "كتائب الناصر صالح الدين"نفّذت : غزة
، الناطق "أبو يوسف"وأكد  .بالذخيرة الحية لمقاتليها في منطقة جنوب مدينة غزةمناورة عسكرية 

يأتي ضمن الرسائل العسكرية للكتائب للعدو  "العسكري للكتائب، بأن هذه المناورة والمسير العسكري
المفاجآت ونوعية "، مؤكداً أن "الصهيوني حول جاهزية واستعداد الكتائب لصد أي عدوان محتمل

، مجدداً تأكيد دعم "ة القادمة ستكون بإذن اهللا مختلفة الشكل والمضمون والنتائج لصالح المقاومةالمعرك
  ".لحكومة المقاومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية"حركته 

  9/5/2010قدس برس، 
  

  عملية االستيطان في القدس ستتواصل كالمعتاد: نتنياهومكتب  .25
 بـان   أمريكية مصادر   أكدته فجر اليوم بشدة ما      إلسرائيليارفض مكتب رئيس الوزراء     : القدس المحتلة 

وقال بيان صـادر عـن مكتـب رئـيس الـوزراء             .نتنياهو تعهد بوقف عملية البناء في القدس المحتلة       
وحـول  ". أبـدا عملية البناء والتخطيط في القدس ستسير كما هو مخطط لها ولن تتوقف              "إن اإلسرائيلي

بـان عمليـة     "أوضـحت  "إسرائيل" إنفي شرق القدس قال البيان      " ورمات شلوم "عملية البناء في حي     
 أعلنـه  مـا    أنمؤكدا  "التخطيط لبناء شقق سكنية جديدة ستستغرق سنة وعملية البناء ستستغرق سنوات            

  . تلقى ضمانات بعدم البناء في القدس غير صحيحبأنه األمريكيةالناطق باسم الخارجية 
  10/5/2010وكالة سما، 
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  بحث القضايا الجوهرية ضروري في إطار المفاوضات غير المباشرة": العمل " منوزيران .26
 الوزيرين يتسحاق هرتسوغ وافيشاي برافيرمان مـن        أن اإلذاعةذكرت   :عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت   

 المفاوضات غير المباشرة مـع      إطار ضرورة الشروع في بحث القضايا الجوهرية في         أكداحزب العمل   
  .الفلسطينيين

 المفاوضات المباشرة بـين     إلىقال الوزير هرتسوغ، انه يجب التقدم بسرعة في هذه المباحثات وصوال            و
 تجد نفسها اآلن في حالة من العزلة الدولية ولذلك يجـب عليهـا              إسرائيل إن: وقال برافيرمان  .الجانبين

  .المضي قدما في المسيرة السياسية وتحقيق حل الدولتين
 10/5/2010األيام، فلسطين، 

  
   وافقوا على دولة منزوعة السالحالفلسطينيون: ليفني .27

رئيسة حزب كديما أكدت أمس أن الجانب ، أن وكاالت نقالً عن ال،10/5/2010 الخليج، نشرت
الفلسطيني وافق على قيام دولة منزوعة السالح خالل المفاوضات التي أجرتها كرئيسة لطاقم المفاوضات 

ورداً على سؤال لو أنها كانت رئيسة للوزراء، قالت .سطيني أحمد قريع مع نظيرها الفل" اإلسرائيلي"
كنت سأواصل المحادثات التي بدأنا بها مع قريع فقد بحثنا في جميع المواضيع واهتممنا بالترتيبات "

دولة مع حدود " إسرائيل"األمنية والمواضيع األخرى أيضاً في إطار المفاوضات وكنا سنصنع اتفاقا يمنح 
ف بها وتضم الكتل االستيطانية وإلى جانبها دولة منزوعة السالح ويوجد فيها ترتيبات أمنية وهو معتر

  " . أمر وافق الفلسطينيون عليه
قالـت   ليفنـي  ، أن وكـاالت ، وعنعبد الرؤوف أرناؤوط عن، 10/5/2010األيام، فلسطين، وأضافت  
لكـن  . "إسـرائيل "له وقع سلبي علـى       تجرى المحادثات ألن أي طريق مسدود        أن جيد   أمر"أمس، انه   

قـد  ) اإلسرائيلي( يكون رئيس الوزراء     أنآمل  "واستطردت،   ".الحكومة ماطلت ورفضت اتخاذ مبادرات    
 ".إلسرائيل حيوي بالنسبة أمر هذه المبادئ هو إلى اتفاقا يرتكز أنفهم 

  
  ت المباشرة أمريكيون يؤكدون أن ال خطة سالم قبل االنتقال للمفاوضامسؤولون": هآرتس" .28

 إسرائيلي عن مصدر    األحد أمس في عددها الصادر     "هآرتس"نقلت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  
 الواليات المتحدة ترى    أن ابلغوا السلطة الفلسطينية     األمريكية اإلدارةن مسؤولين في    أرفيع المستوى قوله    
ة العبرية، وان الرسالة التي سلمتها       وقت ممكن للمفاوضات المباشرة مع الدول      أسرعبوجوب االنتقال في    

 لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تنص بأن ال تقوم واشنطن بطرح مقترحات             األمريكية اإلدارة
 خطة سالم قبل االنتقال للمفاوضات المباشرة وقبل مناقشة الطـرفين بـشكل جـدي               أوتجسير للمواقف   

  . قضايا الوضع النهائيأوللقضايا الجوهرية 
  10/5/2010لقدس العربي، ا

  
      ألردن في االدولة الفلسطينية  الكنيست يطالب بإقامة فيعضو  .29

 بعقد اجتمـاع    -من كتلة الوحدة القومية   -طالب عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد        : يو بي آي  
ـ             ي األردن، لكـن    للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست لبحث اقتراح يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية ف

وقـدم إلـداد     . يرفض حاليا االستجابة للطلب    -من حزب كاديما  -رئيس اللجنة البرلمانية تساحي هنغبي      
أيار العام الماضي بنقل الموضوع     /طلبه في األسابيع األخيرة بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست في مايو          

  .للبحث في لجنة الخارجية واألمن
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نوت اليوم أن هنغبي يرفض طرح اقتراح إلداد حول موضـوع دولتـين             وأوردت صحيفة يديعوت أحرو   
لشعبين في كال جانبي نهر األردن، الذي يطالب بأن تقر إسرائيل موقفا يقضي بقيام الدولة الفلسطينية في                 

  .األردن
  9/5/2010الجزيرة نت، 

  
  "يؤجج نيران الحرب"تهريب أسلحة إلى حزب اهللا : لألسدبيريز  .30

أكد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس، أن قيام سوريا بتهريب أسلحة إلى : )آي.بي.أ، يو.ب.د(
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيريز تأكيده انه  .حزب اهللا اللبناني ليس له تفسير آخر سوى إثارة حرب

ذلك يتعين على السوريين أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا استعادة هضبة الجوالن إذا نصبت هناك بعد 
وأشارت اإلذاعة إلى أن تصريحات بيريز جاءت في رسالة وجهها إلى الرئيس  .صواريخ إيرانية

  .السوري بشار األسد عن طريق الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي التقى به في موسكو
غير معنية بتسخين الوضع على حدودها مع سوريا، وال تريد الحرب وهي " إسرائيل"وأوضح بيريز أن 

وقال في لقاء مع صحافيين إسرائيليين رافقوه إلى  .مد يدها للسالم مع سوريا من منطلق النوايا الصادقةت
ال يوجد "وأضاف  .بعد انسحابها من قطاع غزة" تعلمت درساً قاسياً على جلدها" "إسرائيل"موسكو إن 

قة في إصابة األهداف تفسير آخر لتمرير السالح إلى حزب اهللا، وتمرير صواريخ دقي" إسرائيل"لدى 
  ". وطويلة المدى إلى حزب اهللا سوى تحريض على الحرب

  10/5/2010الخليج، 
  

  "إسرائيل" مسيرات مدمرة تهدد وجود ثالث": هآرتس" .31
" إسرائيل"ازدادت التحذيرات، في السنوات األخيرة، من المخاطر الداخلية التي تتهدد  :القدس المحتلة

  .نطقة، على غرار ما حدث للمملكة الصليبيةوتعصف بمستقبل وجودها في الم
، تهدد "إسرائيل"ـفي افتتاحيتها أمس إن ثالث مسيرات مدمرة تعصف ب" هآرتس"وقالت صحيفة 

ورأت أن .  عاماً الشهر المقبل43وجودها، أولها استمرار احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يبلغ 
  .بقوة السالح يدمر صورتها في العالمعلى الفلسطينيين " إسرائيل"استمرار سيطرة 

ممن ال يعملون وال يؤدون الخدمة العسكرية ) الحريديم(وثانيها، يتجسد بتنامي عدد اليهود األصوليين 
  . ويشكلون عبئاً اقتصادياً اجتماعياً وأمنياً، كما أكد بحث أكاديمي كشف عنه األسبوع المنصرم

، ويتمثل باستمرار التمييز ضد فلسطينيي الداخل وإقصائهم في أما التهديد الثالث، فهو اقتصادي وسياسي
  ".مجاالت العمل والتعليم، داعية لتفادي الخطر بدمجهم في المجتمع اإلسرائيلي

  10/5/2010الخليج، 
  

   تعيد افتتاح سفارتها في نيوزيلندا"إسرائيل" .32
وقدم الـسفير   . إغالقها ألسباب مالية   افتتاح سفارتها في نيوزيلندا بعد ثمانية أعوام من          "إسرائيل"أعادت  

اإلسرائيلي الجديد إلى ويلغنتون، شيمي تسور، أوراق اعتماده أمس إلى الحـاكم العـام للـبالد، أنانـد                  
وكانت العالقات بين نيوزيلندا وإسرائيل قد شـهدت أزمـة          . ساتيانند، قبل أن تُفتتح السفارة بحفل تقليدي      

 األمنية النيوزيلندية محاولة عمالء تابعين للموساد اإلسرائيلي         في أعقاب كشف األجهزة    2004حادة عام   
واستمرت األزمة عامـاً ونـصف العـام تخللتهـا          . استصدار جوازات سفر محلية عن طريق االحتيال      

إجراءات عقابية فرضتها الحكومة النيوزيلندية بحق إسرائيل إلى أن قدمت تل أبيـب اعتـذاراً رسـمياً                 
  .حادثةوتعهداً بعدم تكرار ال

  10/5/2010األخبار، 
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  الموساد يحذر من خطط اإلخوان للسيطرة في األردن":  الكويتيةالجريدة" .33

 "اإلخوان المسلمين"تبدي أوساط استخبارية إسرائيلية قلقاً متزايداً من إمكانية تزايد نفوذ حركة : القدس
رير استخباراتية أعدها جهاز وذكرت تقا. في األردن وصوالً إلى إحكامها السيطرة على مفاصل الدولة

وتقارير أعدتها أجهزة استخبارية أجنبية أن الدولة العبرية تخشى ) موساد(االستخبارات الخارجي 
  ."الجبهة الشرقية"حصول تطورات تشعل 

 النشيطة في األردن، بدأت تستعد لما تسميه "اإلخوان المسلمين"وأشارت هذه التقارير إلى أن حركة 
  ."ي إقامة دولة إسالمية تحكمها الشريعةتحقيق حلمها ف"

هذا التخوف يدفع إسرائيل إلى المطالبة بالسيطرة على حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية "وذكرت أن 
على نهر األردن وعلى المعابر الحدودية لمنع دخول قوى دولة معادية عبر الجبهة الشرقية إلى المناطق 

  ." األمتار من المدن اإلسرائيلية الكبرىالفلسطينية، فتصبح على بعد مئات
  . لتحقيق سيطرة على األردن"اإلخوان المسلمين"وأشارت إلى أن جهات خارجية تدعم 

  10/5/2010الجريدة، الكويت، 
  

  يشدد على العودة ونصرة القدس واألسرى ودعم الوحدة والثوابت"  برلينإعالن" .34
خاللها تمسكهم بحقهم في العودة إلى فلسطين، وعبروا  أصدر فلسطينيو أوروبا وثيقة أكدوا من :برلين

من خاللها عن تصوراتهم ومواقفهم من عدد من القضايا، بما فيها التفاعل مع قضية القدس، وملف 
  .األسرى، ودعم الوحدة الوطنية، وحماية الثوابت الفلسطينية

وروبا الثامن، المنعقـد تحت شعار ، وهو البيان الختامي لمؤتمر فلسطينيي أ"إعالن برلين"جاء ذلك في 
" إعالن برلين" ديباجة وأعلن المؤتمر في .، في العاصمة األلمانية"عودتنا حتمية، وألسرانا الحرية"

، وتتوجت في 2003التمسك بما ورد في مقررات مؤتمراته السبعة السابقة، التي انطلقت من لندن عام 
  .2010مؤتمره الثامن المنعقد في برلين عام 

نؤكد أن شعبنا الفلسطيني في شتى مواقع وجوده، "وجاء في الوثيقة التي تمخض عنها هذا الحدث الضخم 
قمته وثقافته العربية واإلسالمية، وحدةٌ واحدة، ال تنفصم عراها وال بعوبهوي وإرثه الحضاري ه التاريخي

وإن شعبنا مستمر في التشبث بحقه في مقاومة االحتالل بكل الوسائل التي تكفلها الشرعة . تقبل التجزئة
ق العودة إلى أرضنا وقرانا وحقولنا في ح"وتابع البيان الختامي للمؤتمر أن  ".اإللهية والمواثيق البشرية

كافة أنحاء فلسطين حق فردي وجماعي ثابت، لم نعط تفوبضاً ألحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه، وإننا 
أسرانا وأسيراتنا األبطال، "وشدد فلسطينيو أوروبا على أن  ".واثقون بأن عودتنا حتمية بإذن اهللا تعالى

ل الصهيوني، هم ضمير الشعب الفلسطيني، وثابت أصيل من ثوابته، لن يهدأ القابعين في سجون االحتال
وإننا من هذا المؤتمر نطالب بالعمل . لشعبنا بال حتى يروا شمس الحرية تشرق من جديد فوق أرضنا

  ".الجاد إلطالق سراح األسرى بكافة الوسائل الممكنة
 المدائن، وخزانة التاريخ، لن يشوه صورتها القدس هي درة فلسطين، وزهرة"أن " إعالن برلين"وأكد 

ونهيب باألمة جمعاء أن تتحمل مسؤولياتها الدينية . االحتالل الصهيوني بالتهويد والشطب واإللغاء
والتاريخية تجاه ما يحدث للقدس والمرابطين فيها، من خالل تثبيت عوامل وجودهم وصمودهم بالغالي 

الحصار الظالم المفروض على أهلنا في غزة العزة، " أوروبا الثامن، وأدان مؤتمر فلسطينيي ".والنفيس
المجتمع الدولي واألمة العربية واإلسالمية وبحاجة الشقيقة مصر "، مطالباً "منذ أكثر من أربع سنوات

وعبر فلسطينيو أوروبا عن ثقتهم بأن  ".بالعمل على رفع الحصار وفتح المعابر وبخاصة معبر رفح
صل العنصري ومصادرة األرض من أصحابها وهدم البيوت، وتشييد المغتصبات، وتشديد جدار الف"

الخناق على شعبنا، لن يغير من حقيقة األرض ولن يكسر إرادة الشعب في الثبات والمقاومة والصمود 
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المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بمالحقة مجرمي "ومضى المؤتمر إلى مطالبة  ".حتى التحرير
لحرب الصهاينة، وبخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد اإلنسانية في غزة، من خالل متابعة ا

  ".توصيات تقرير غولدستون وتفعيلها وتطبيقها أمام المحاكم والمحافل الدولية
لوطنية نجدد تمسكنا بالوحدة ا"وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي؛ قال فلسطينيو أوروبا في وثيقتهم 

الفلسطينية، وحماية قضية شعبنا العادلة، من خالل تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على أسس ثوابتنا 
الوطنية، وندعو إلى إعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تجعل منها مظلّة 

  ".لكافة أبناء الشعب الفلسطيني
ي القرار وقادة الرأي في أوروبا، مواقف جادة تُنصف شعبنا الفلسطيني ننتظر من صانع"وتابعت الوثيقة 

وتقف إلى جانب الحقّ والعدل وحريات الشعوب، فتنبذ االحتالل وترفع الغطاء عنه، وتقطع اإلمدادات 
كما نلفت االنتباه إلى ما يترتّب من مسؤولية تاريخية "وأضاف البيان الختامي ". عنه بأي صورة كانت

، وما أعقب ذلك 1948 أوروبا، ال يمكن الجدال بشأنها، عن النكبة التي حلّت بشعبنا الفلسطيني سنة على
وما زالت . بمفعول االنحياز إلى مشروع احتالل فلسطين وإمداده بمقومات البقاء والتوسع والعدوان

  ".أجيال شعبنا تدفع ثمن هذه المآسي حتى اليوم
إننا في مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن، ومن برلين، نحيي كافة أبناء "وخلص إعالن برلين إلى القول 

شعبنا في الداخل والخارج، وأشقاءنا وأصدقاءنا في كّل مكان، ونعاهد اهللا ثم نعاهدكم ونعاهد أسرانا 
  .، كما ورد فيه"األحرار وشهداءنا األبرار أن نبقى على العهد حتى التحرير والعودة بإذن اهللا تعالى

  9/5/2010 قدس برس،
  

   وحدة100يشمل إقامة  في إطار مخطط  وحدة استيطانية بحي العامود14 يشرع ببناء االحتالل .35
أمس األحد عن بدء البناء بمستوطنة في حي رأس العامود  "السالم اآلن"كشفت منظمة : عهود محسن

 وحدة سكنية 14بإقامة حوالي إن االحتالل بدأ : "منظمة في تقرير لهاالوقالت ، بمدينة القدس المحتلة
  ".استيطانية في الحي، بالقرب من مقر شرطة االحتالل

كشف مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح  حاتم عبد القادر النقاب عن أن المخطط و
ة  وحد100االستيطاني اليهودي الجديد في حي رأس العامود المطل على القدس القديمة، يشمل إقامة 

  . وحدة في المرحلة األولى14 إلى أن الموافقة صدرت على إقامة استيطانية، الفتاً
إن القرار صدر من اللجنة اللوائية في بلدية "عن عبد القادر قوله" وفا"ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية 

  .االحتالل فيما سيتم استكمال بناء الوحدات االستيطانية الحقا وفق المخطط
  10/5/2010ردن، السبيل، األ

  
   الديموغرافيا والجغرافيا تديران صراع القدس:التفكجي .36

يؤكد خليل التفكجي خبير الخرائط والنظم الجغرافية أن أكثر ما يقلق : عبد الحميد مصطفى - قلقيلية
أن " فلسطين"وأوضح في حديث لـ . وتحديداً في القدس48 هو التكاثر في فلسطين المحتلة عام "إسرائيل"
 كشف أنهم يشكلون خمس السكان أي ما 48حصاء األخير للسكان العرب في فلسطين المحتلة عام اإل

يعادل المليون ونصف مواطن، مشيراً إلى أن الوضع مشابه بالنسبة للقدس، فقد كان عدد السكان 
  عند بداية االحتالل قرابة السبعين ألف مواطن، أما اليوم فعددهم يفوق1967المقدسيين في عام 
من % 35وبحسب التفكجي فإن نسبة المواطنين الفلسطينيين في القدس تصل إلى  .الثالثمائة ألف مواطن
 2055إلى أن نسبة سكان القدس عام ) إسرائيل(وتشير مراكز اإلحصاء في . مجموع سكان المدينة
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راضي في لذلك عمدت سلطات االحتالل إلى مصادرة كل األ:" وأضاف التفكجي قائالً %.55ستصل إلى 
  ".من األراضي داخل المدينة% 87القدس حيث أصبح بيد اإلسرائيليين 

أما البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها كيلو متر مربع واحد، حسب التفكجي فإنها تتعرض لهجمة شرسة، 
بالديموغرافيا " إسرائيل"فشل :" ويواصل .فقط% 12الهدف منها أيضاً تخفيض نسبة السكان العرب إلى 

لها تتحول سريعاً نحو الجغرافيا، فهدمت المنازل وسحبت الهويات، وأقامت الجدار العنصري الذي جع
عزل بدوره القدس عن التجمعات السكانية، وحال دون توسع السكان من خالل وضع القيود على 

هو وبين أن الهدف من هذه الخطوة  .ترخيص المباني الخاصة والعامة، ومنع ترميم المنازل القديمة
  .إجبار أصحاب تلك المنازل على هجرها، واستيالء المنظمات اليهودية عليها إما بالشراء أو المصادرة

 10/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  الرملةفي  ترّد التماساً ضد بناء فندق على مقبرة في يافا وآخر ضد شق طريق على مقبرة "إسرائيل" .37
 ردت في قرارين اإلسرائيليةن المحكمة العليا إ مسأ في بيان لها األقصى قالت مؤسسة :رام اهللا

 "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" التماسين تقدمت بهما 5/5/2010منفصلين لها صدرا في يوم 
 اإلسالميةالقشلة / ومؤسسات وشخصيات أخرى، التماساً ضد بناء فندق سياحي على أرض مقبرة البرية 

افا، والتماساً آخر ضد شق طريق على حساب أرض المقبرة التاريخية المالصقة للمسجد الكبير في ي
  . التاريخية جنوب الرملةاإلسالمية

 التوجه للمحكمة "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وقررت المحكمة العليا في ملف مقبرة البرية أن على 
 فقررت العليا أن بيب للبحث في االلتماس الذي قدمته، أما في ملف المقبرة جنوب الرملةأ في تل اإلدارية

 القائمين على مشروع شق الطريق واألطراف إلى توجيه رسائل "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"على 
  .المعنية في فحوى شكواهم

 10/5/2010الحياة الجديدة، 
  

  قاضي قضاة فلسطين يدعو شيخ األزهر وبابا األقباط لزيارة القدس .38
 أحمد الطيب وبابا اإلسكندرية .مي شيخ األزهر د دعا قاضي قضاة فلسطين تيسير التمي:القاهرة

وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث إلى زيارة بيت المقدس، وحض أتباع الديانتين على دعم 
إخوانهم المقدسيين في مواجهة ما يتعرضون إليه من ممارسات تعسفية وما تتعرض له القدس من أعمال 

  . اإلسالمية والمسيحيةتهويد وحفر وتغيير لمالمحها
وقال التميمي في تصريح على هامش مشاركته في الملتقى العالمي لخريجي األزهر المنعقد في القاهرة 

ال يوجد أي رفض شرعي لزيارة القدس بوضعها الحالي والفتاوى التي رفضت زيارة بيت ": حالياً
 إلسرائيل تغيير مالمح المدينة المقدس أسهمت في عزلها عن الوجود اإلسالمي والمسيحي، ما أتاح

وأشار إلى ما تتعرض له القدس من تغيير لوضعها . "وتحويلها إلى مزار سياحي يجلب لها ماليين السياح
 إلى الحفر المستمر بدعاوى عدة عن القدس لتغيير صفتها "إسرائيل"الديني والجغرافي والتاريخي وسعي 

وطالب المسلمين والمسيحيين . ني والسعي إلى جعلها يهوديةالجغرافية وإبعادها عن توجهها األصلي الدي
بزيارة القدس لدعم أهلها، كما ناشد المنظمات الدولية دعم صمود المدينة وأهلها في مواجهة المخططات 

  .اإلسرائيلية في شأن بيت المقدس وتهجير المقدسيين من أرضهم
  10/5/2010الحياة، 
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  ب وتنكيل إسرائيلية ضد مقدسيين يكشف عن عمليات تعذيحقوقيمركز  .39
 كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية عن عمليات تعذيب وتنكيل ضد مقدسيين :السبيل

جاء ذلك خالل تقرير  .على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين في األحياء االستيطانية المختلفة
حي "و" رأس العامود"دات عاملين وطفل من حيي نسخة عنه تضمن إفا" السبيل"أصدره المركز وصل 

  .في سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس" اليمن
  10/5/2010السبيل، األردن، 

  
  باألغوار "مسكيوت" أعمال استيطانية في مستوطنة عنالكشف  .40

الواقعة " مسكيوت"عن بدء أعمال البناء والتوسع االستيطاني في مستوطنة " أنقذوا األغوار"كشفت حملة 
وذكرت أنه شوهدت عمليات نقل الخشب واالسمنت بكميات  .في منطقة واد المالح باألغوار الشمالية

  .كبيره إلى داخل المستوطنة برفقة عدد كبير من العمال
فتحي خضيرات إلى أن مجلس المستوطنات اإلقليمي يسعى لتجميع " أنقذوا األغوار"وأشار منسق حملة 

  .لذين خرجوا من قطاع غزة في منطقة األغوار وتحديدا في منطقة المالحالمستوطنين ا
 9/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  2010 منذ مطلع  فلسطينيا420ً  من الضفة أكثر من أبعدت"إسرائيل":  راصدجمعية .41

 فلسطينياً 420 قال تقرير حقوقي فلسطيني إن السلطات اإلسرائيلية أبعدت أكثر من .):أ.ب.د( –غزة 
وذكرت الجمعية الفلسطينية لحقوق  .منذ بداية العام الحالي إلى قطاع غزة وخارج األراضي الفلسطينية

 قرارات اإلبعاد هذه اتخذت قبل صدور القرار العسكري أن األحد أمسراصد في تقرير لها  -اإلنسان 
لل واإلقامة غير  القاضي بترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى التس1650اإلسرائيلي رقم 

 سيفتح الباب 1650إن تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي للقرار العنصري "وقال التقرير  .القانونية
  ".أمام سلطات االحتالل لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين وترحيل سكانها األصليين بصورة جماعية

  10/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   خرق للقانون الدولي" كسر الحصارسفن"بقصف التهديد اإلسرائيلي : الخضري .42
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة النائب جمال : عالء المشهراوي، وكاالت

 ينم عن موقف ضعف "كسر الحصار التضامنية"الخضري أن تهديد االحتالل اإلسرائيلي بقصف سفن 
ورأى الخضري أن هذه . متضامنين أجانبوليس قوة كون هذه السفن سلمية وتحمل مساعدات إنسانية و

التهديدات تعبر عن عجز االحتالل إعالمياً وسياسياً، وعن إرهاب دولة ضد أشخاص آمنين أتوا لمساندة 
 "إسرائيل"وقال الخضري إن . شعب يعيش تحت الحصار والعدوان وهذا من حقهم وفق القانون الدولي

 ألف 700 تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة مليون وتخترق القانون الدولي لتهديدها سفناً سلمية
فلسطيني في غزة، منوهاً بأن التهديدات تظهر خشية االحتالل من المتضامنين األجانب لدورهم في نقل 

  .حقيقة األوضاع في غزة
الل وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن قافلة السفن البحرية لن ترضخ لتهديدات االحت

وقال إن المشاركين في أكبر قافلة سفن . وستنطلق حسب الموعد المحدد في رحلتها إلى قطاع غزة
ستتوجه إلى غزة مصممين على الوصول إليها مهما كلفهم ذلك من ثمن، مشيراً إلى أنهم مزودين 

  .  البحربمستلزمات تعينهم على الصمود لفترة طويلة في حال حاصرتهم الزوارق اإلسرائيلية في عرض
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، والسماح بدخول كافة المستلزمات "فتح المعابر التجارية مع غزة"وأكد أن البديل عن التهديد هو 
  .الرئيسية لغزة، حسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

 10/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   االحتالل تقصف منطقة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينيةطائرات .43
  ، غاراتها على )9/5( جددت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليل أمس األحد :غزة

 طائرات االحتالل وبعد إنوقالت مصادر فلسطينية  .منطقة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية
  .اريخقصفها ألحد األنفاق في منطقة الجرادات عادت وقصفت أنفاق أخرى بإطالق عدد من الصو
  10/5/2010 قدس برس،

  
   المصري يصادر معدات صيد فلسطينيةالسواحلخفر  .44

معدات وأدوات صيد يستخدمها ) 9/5( صادرت قوات خفر السواحل المصرية، أمس األحد :رفح
وقال صيادون من مدينة . صيادون فلسطينيون اجتازوا الشريط الحدودي المائي بين قطاع غزة ومصر

لقد هاجمونا بقسوة وصادروا أدوات الصيد التي نحصل من خاللها على قوت : ""قدس برس"رفح لوكالة 
لم أستطع أن أصرخ خوفاً (...)  ألف دوالر10فقدت معدات بقيمة "وقال الصياد محمد حمدان  ".أطفالنا

  ".من االعتقال واالعتداء من هؤالء الجنود
  10/5/2010 قدس برس،

  
  م الكيان إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتطالب برفض انضما" األهليةالمنظمات " .45

طالبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية برفض  : رائد الفي-غزة 
يجب عزل "وأكدت الشبكة، في بيان، أنه  .انضمام دولة االحتالل اإلسرائيلي لعضوية المنظمة الدولية

صل انتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية من خالل احتاللها لألراضي دولة االحتالل التي توا
الفلسطينية وممارسة إرهاب الدولة بحق أبناء شعبنا من قتل وتشريد وحصار وبناء للجدار ونهب 

من خطورة اتخاذ منظمة "وحذرت الشبكة ". ومصادرة لألراضي وتدمير ممنهج لبنيته التحتية ومؤسساته
، خاصة أن المنطقة الجغرافية التي "إسرائيل"نمية االقتصادية قراراً بالموافقة على عضوية التعاون والت

بخصوص صالحياتها االقتصادية تتضمن المستوطنات والقدس والجوالن والتي تعتبر " إسرائيل"تحددها 
 وتشكيل إلى فرض عقوبات على دولة االحتالل ومقاطعتها"ودعت ". أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي

  ".محاكم دولية خاصة لمحكامة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
  10/5/2010الخليج، 

  
   وسنتين عاما17ً يفرج عن أربعة أسرى من غزة أمضوا ما بين االحتالل .46

، عن أربعة أسرى من قطاع غزة بعد )9/5( أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد :غزة
  . وعامين عاما17ًلتي تتراوح ما بين قضاء فترات محكومياتهم ا

  9/5/2010 قدس برس،
  

  دعو إلى تبني خطة واضحة إلنقاذ األسرى الفلسطينييني فروانة .47
الناصر فروانة  ناشد األسير السابق الباحث المختص في شؤون األسرى عبد:  ضياء الكحلوت-غزة 

جتمع المدني ومراكز الدراسات الجهات المعنية وكافة الفصائل الوطنية واإلسالمية ومؤسسات الم
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والتوثيق السيما تلك التي تُعنى بشؤون األسرى والديمقراطية وحقوق اإلنسان إلى دراسة تجربتها وآلية 
ودعا  .تعاطيها مع قضية األسرى وملفاتها المختلفة خالل السنوات الماضية، وتقييمها من كافة جوانبها

 وطنية موحدة ومتكاملة للفترة المقبلة، تقود لتجاوز حالتها فروانة الجهات المذكورة إلى اعتماد خطة
القائمة غير المرضية وتضمن النهوض بأوضاعها وتطوير مستوى أدائها وحجم فعلها، وتكفل التغيير 
اإليجابي والتأثير على اآلخرين وتقود إلنقاذ األسرى ووضع حد لالنتهاكات المتصاعدة بحقهم والتي 

  .ق واألعراف الدولية وتحسين شروط حياتهم المعيشية داخل سجون االحتاللتتناقض وكافة المواثي
  10/5/2010العرب، قطر، 

  
  يتم التحكم به عن بعد" رجل إطفاء آلي" وتطوير تصميم: غزة .48

يتم " رجل إطفاء آلي" شرعت الجمعية الهندسية للتنمية والتطوير في قطاع عزة بتصميم وتطوير :غزة
لت الجمعية في بيان لها أن هذا االبتكار جاء في ظل الحصار المفروض على وقا .التحكم به عن بعد

قطاع غزة وتواصل منع دخول المعدات الالزمة في القطاعات الحيوية بقطاع غزة وتلبية لحاجة جهاز 
في عملية السيطرة على الحرائق والدخول للمناطق " الربوت"وتوقعت أن يتم استخدام  .الدفاع المدني
الخطرة التي يعجز رجال اإلطفاء من الوصول إليها مما يساهم في الحفاظ على حياة رجال الصعبة و

  .اإلطفاء العاملين في جهاز الدفاع المدني
  8/5/2010 قدس برس،

  
   الضفة  ينفي استقبال فلسطيني أبعد مناألردن .49

 نبيل . د األردنيةكومة واالتصال الناطق الرسمي باسم الحاألعالمنفى وزير الدولة لشؤون :  بترا–عمان 
  .األردن يكون المواطن الفلسطيني مراد زاهدة قد دخل أنالشريف 

 إلى اعتقلت زاهدة من منزله في الخليل وقامت بنقله اإلسرائيليجيش ال أن ذكرت إعالموكانت وسائل 
  . ال يحمل هوية فلسطينيةألنه غير الشرعية في الضفة الغربية اإلقامة بحجة األردنيةالحدود 

 شخص يحمل هذا االسم سواء من أي سجالتنا تفيد بعدم دخول إن" بترا"وقال الشريف في تصريح لـ
  .أخرىي نقطة حدودية أ أوالضفة الغربية 

  10/5/2010الدستور، األردن، 
  

 وفيات السرطان تتزايد في الجنوب بسبب استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولياً: بري .50
لبنان استهدف بكرة نار إسرائيلية من كل أنواع األسلحة بما فيها "ن إبري قال رئيس مجلس النواب نبيه 

الفتاكة والمحرمة دوليا وعدد اإلصابات التي تحصل في الجنوب والوفيات التي تحصل نتيجة السرطان 
إننا ندعي أن إحدى المساحات قصفت بالفوسفور األبيض وان الناس "، أضاف "ليست آتية من ال شيء

على التوالي بالسرطان، وكذلك لم يأت أحد للتحقيق منذ عشرين سنة في ما اذا كانت هناك تموت 
 . "إسرائيل قد استعملت سهل رامية للتدريب على الرماية بالذخيرة المنضدة

  10/5/2010السفير، 
  

  تهويد القدسلى رفض التهديدات اإلسرائيلية و قطرية تؤكد ع- تركية - سورية قمة .51
االجتماع الثالثي الذي ضم  ، أن حميديإبراهيمإسطنبول  عن مراسلها من 10/5/2010الحياة، نشرت 

 ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب آل قطر الشيخ حمد بن خليفة وأمير األسدالرئيس السوري بشار 
 التأكيد على رفض التهديدات والمزاعم اإلسرائيلية التي هعنأسفر ، أمس في اسطنبول أردوغانطيب 

ية ودول المنطقة، مشددين على أن تلك التهديدات تخلق مناخا من التوتر في المنطقة تستهدف سور
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وبحث القادة الثالثة . وتهدف إلى إبعاد األنظار عن الجرائم اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة
لعربية الوضع في القدس العربية المحتلة وإجراءات التهويد المستمرة التي تسعى للنيل من هويتها ا

واإلسالمية، اتفقوا على تنسيق جهودهم لوضع حد لهذه اإلجراءات اإلسرائيلية التي تتنافى مع القانون 
 اللقاء تضمن التشديد على ضرورة إنهاء حالة أن الناطق وأفاد. الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ألساس الستعادة حقوق الشعب االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تشكّل ا
  .الفلسطيني كاملة

عن جل قلقهم  الثالثة لقادةعن مراسلها من إسطنبول زياد حيدر، أكد ا 10/5/2010 السفير، وأضافت
من الوضع المأساوي في غزة وخيبة أملهم من المجتمع الدولي الذي لم يف بالتزاماته بإنهاء هذه المأساة 

  ".ه وتكثيف جهوده إلنهاء معاناة الناس في غزةتأكيد وعود"اإلنسانية، ودعوه 
  

  "إسرائيل" مستعدة الستئناف محادثات السالم مع ةسوري:  التركيالرئيس .52
 الرئيس التركي عبد ، أناسطنبول أيال جين ياكلي عن مراسلتها من 8/5/2010وكالة رويترز، ذكرت 

 مع عمل تركيا "إسرائيل"السالم مع  فتح محادثات إلعادة مستعدة ة سوريإنيوم السبت قال ول غاهللا 
  . لم تطلب من أنقرة استئناف دورها"إسرائيل"كوسيط غير أن 

عن سوء الوضع ، أن غول علق زياد حيدر اسطنبول عن مراسلها من 10/5/2010السفير، وأضافت 
ة لم  ال نرغب في أن نسمع كلمة الحرب فهذه المنطق: قائالً طبول الحرب"إسرائيل"في المنطقة وقرع 

تعد تحتمل عبئا من هذا القبيل، وإن ما حدث في غزة قد سكب المياه من اإلناء، وأي نشاطات شبيهة 
وإن أي شخص في العالم ال يمكن أن ينظر بتعاطف أو يبقى . بالحرب ال يمكن لهذه المنطقة أن تحتملها

 القبيل، والكل يجب أن من دون مشاعر إزاء ذلك، ولهذا السبب ال نريد أن نرى أو نسمع شيئا من هذا
إن القدس ليست فقط للفلسطينيين، وليست مسألة وأكد . يقوم بتحديد سياساته ويتخذ خطواته بدقة وفق ذلك

عربية وإنما هي قضية تخص كل العالم اإلسالمي، وما يجري من تنقيب تحت القدس واإلجراءات التي 
 مع حلفائنا وفي مقدمتهم الواليات المتحدة وناقشنا هذه الخطورة. اتخذت ضد المدينة إجراءات خطيرة

وأضاف هذا الموضوع حساس جدا في الحقيقة، وهي نقطة . وأكدنا للدول األخرى خطورة هذا الوضع
  .حساسة لدرجة يمكن أن يتأثر الجميع بها

  
  األوسط عدم شن حرب خالل العامين القادمين في الشرق "إسرائيل"من  بطلتمصر : "معاريف" .53

 أوساط في عددها الصادر اليوم النقاب عن مطالبة اإلسرائيلية" معاريف"كشفت صحيفة  :أبيبتل 
 بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية خالل الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة "إسرائيل"مصرية، وصفتها بالعليا، 

 وسطاأل طرف في الشرق أي الماضي، بعدم شن حرب خالل العامين القادمين ضد األسبوعللقاهرة 
 أن المصريون على  وأكد. تقدم على المسيرة السلميةإحرازوذلك بهدف عدم القضاء على احتماالت 

 وقف المسيرة إلى ضد حزب اهللا اللبناني سيؤدي أوالقيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد حماس في غزة 
يساهم في الحد من تطلع  تقدم على المسيرة السلمية سإحراز فان ألقوالهمووفقا . السلمية مع الفلسطينيين

  .يران للحصول على اسلحة نوويةإ
  9/5/2010 القدس، فلسطين، 

  
  وفلسطين" إسرائيل" تعلن مواصلة دعمها الستئناف مفاوضات السالم بين روسيا .54

  والفلـسطينيين،  " إسـرائيل "أعلنت روسيا أمس مواصلة دعمها الستئناف مفاوضات السالم بين          : وكاالت
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روسيا تؤكد بهذا الخصوص، االستعداد لمواصلة      "الروسية عن بيان للخارجية أن      " ستينوفو"ونقلت وكالة   
  ".دعم هذا الحوار وفق قواعد قانونية مقبولة من الطرفين

  10/5/2010الشرق، قطر، 
  

  المحافظون الفائزون باالنتخابات البريطانية يدعمون حل الدولتين .55
فيما يخص األخيرة البريطانية  الفائز باالنتخابات المحافظون  برنامج حزبشيري:  أمير نبيل-لندن 

  .نشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية يدعم حل إإلى أن الحزبقضية الشرق األوسط ب
  10/5/2010 الشرق، قطر،

  
  "إسرائيل" فلسطيني لشّد أزر الفلسطينيين في نزاعهم مع -اجتماع حكومي ألماني  .56

األسبوعية األلمانية الصادرة أمس أن الحكومة األلمانية       " شبيغلدير  "ذكرت مجلة   :  اسكندر الديك  -برلين  
وأضافت أن برلين ستستقبل مطلـع      . في النزاع القائم بينهم وبين اإلسرائيليين     " تريد شد أزر الفلسطينيين   "

األسبوع الجاري رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض على رأس وفد يـضم خمـسة وزراء إلجـراء                 
  .ع نظرائهم األلمانمحادثات رسمية م

ونقلت المجلة عن مصدر في وزارة الخارجية األلمانية تأكيده أن الحكومة األلمانية تعطي اللقاء األلماني               
، وتؤيد بقوة تقديم الدعم والمساندة إلى الفلسطينيين لبناء البنـى والمؤسـسات             "أهمية كبيرة " الفلسطيني   -

وأضافت أنه على نـسق     . في الشرق األوسط  "  إلقامة السالم  جزءاً محورياً "الحكومية التي تعتبرها برلين     
اجتماعـات  "  الفلـسطينية  –لجنة التوجيه األلمانية    "ستعقد  " إسرائيل"االجتماعات الحكومية التي تعقد مع      

  .سنوية مداورة، وأنه تقرر عقد اللقاء المقبل في الضفة الغربية
  10/5/2010الحياة، 

  
 رق مساجد الفلسطينيينمسؤول أممي يعرب عن قلقه من ح .57

عبر المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط باألمم المتحدة، روبرت سيري، عن عميق قلقـه                
وأقر سيري في تـصريح مكتـوب،        .بشأن إشعال النيران في مسجد بقرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية         

ـ  وادث الهجوم على مساجد فـي      ، بتكرار ح  2010-5-9نسخة عنه، األحد    " فلسطين أون الين  "وصل ل
األشهر األخيرة، كما أقر بأن هناك عنفاً متصاعداً يستهدف الفلسطينيين أفـراداً وممتلكـات مـن قبـل                  

ونصح الحكومة اإلسرائيلية بأن تفـرض      " التعديات"وأدان المسؤول األممي هذه     . المستوطنين المتطرفين 
العدالة، حيث وصـف تلـك الخطـوات بالحيويـة          إلى  " الجرائم"القانون وأن تجلب المسؤولين عن تلك       

يجب أال يسمح للمتطرفين من كال الجانبين بـأن         : "وأضاف. ، على حد تعبيره   "إسرائيل"والمهمة لحكومة   
  ".يحددوا كيف تسير األمور ويحولوا دون نجاح الجهود المبذولة في استئناف المفاوضات

  10/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   باسلحة جديدة وقنابل ذكية لمواجهة حزب اهللا وحماس"إسرائيل"زودت واشنطن : ديبكايك ت .58
التابع لالستخبارات االسرائيلية عن مصادر امريكية واسرائيلية قولها  أن          " تيك ديبكا "نقل  : القدس المحتلة 

  .وزارة الحرب اإلسرائيلية بدأت بتسليح الجيش اإلسرائيلي بأسلحة متطورة
فت الواليات المتحدة إرسال قنابل ذكية لسالح الجو اإلسرائيلي قنابل من نـوع             استأن"ووفقاً للمصادر فقد    

GBU-28       وأخرى أصغر حجماً من نوع GBU-39         كما أرسلت منظومة توجيه للـصواريخ تعمـل ،
  ".بأشعة الليزر
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ابـل  إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما أعطت تعليماتها بزيادة وتيرة إرسال القن          "وطبقاً للمصادر فإن    
الذكية لسالح الجو اإلسرائيلي وبأنواعها المختلفة، حيث أن تلك القنابل قادرة على تدمير أهداف محصنة               

  ".لدى حزب اهللا وحماس والجيش السوري
ومن ضمن القنابل التي زود بها جيش االحتالل اإلسرائيلي قنابل ذكية تعمل بواسطة الليزر لتهديد الهدف                

  .LJDAM من نوع وإصابته بصورة مباشرة، وهي
الرئيس األمريكي باراك أوباما أمـر فـي        "إن  : ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية وأمريكية القول       

الخامس من الشهر الجاري بتزويد الجيش اإلسرائيلي وطيران االحتالل الحربي بكميـات كبيـرة مـن                
  " .األسلحة والصواريخ والقنابل الذكية المتطورة

سرائيلي، سلحت أمريكا جيش االحتالل بثالثة أنواع من المعدات العسكرية المتطـورة ،             وطبقًا للموقع اإل  
  . قدًما تحت األرض31من بينها قنابل موجهة تخترق المخازن المحصنة، وتخترق 

 والتـي   F-15Iوباإلضافة إلى ذلك، تلقى جيش االحتالل قنابل أصغر حجًما، والتي تحملها طائرات الـ              
هداف التي تقع ضمن دائرة ضيقة للغاية، حيث بإمكانها اختراق نحـو متـرين مـن                تستطيع إصابة األ  
  .االسمنت المسلح

 28ونوع آخر من القنابل التي حصل عليها جيش االحتالل، هي قنبلة موجهة بواسطة الليزر عن بعـد                  
  . وقسوةكيلومتًرا، والتي تستطيع بلوغ هدفها بدقة متناهية في جميع حاالت الطقس واعتاها صعوبة

  10/5/2010وكالة سما، 
  

   ُوجهت إلى الجامعة العربية إهاناتثالث  .59
  منير شفيق  
ثالث رسائل تتالت في أقل من أسبوع وجهت إلى الدول العربية من خالل الجامعة العربية تدّل على 

 العربي الحضيض الذي هوت إليه جامعةُ الدول العربية، وعلى المدى الذي وصله االستهتار بالموقف
  .الرسمي في خطوطه العامة

األميركية التي طالبت الدول العربية بعدم إثارة -وجاءت الرسالة األولى من خالل الورقة الروسية
، وهذا يعني التراجع عن "قبل تحقيق السالم الشامل"موضوع إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية 

 طالب بإخالء الشرق األوسط من 1955ار النووي عام قرار اتخذه مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتش
  . األميركية-األسلحة النووية من دون االشتراط الجديد الذي جاءت به الورقة الروسية

وحملت الورقة الموجهة إلى أمانة الجامعة العربية مطالبةً بعدم إثارة موضوع انضمام الكيان الصهيوني 
كا الدول العربية أن توافق في يلك طالبت كلٌّ من روسيا وأمرللتوقيع على المعاهدة، وإضافة إلى ذ

المؤتمر على وضع منشآتها للبحث النووي تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالمتناع عن 
تخصيب اليورانيوم على أراضيها، رغم ما يسمح به البندان الرابع والسابع من المعاهدة، وهذا الشرطان 

المكافأة المقدمة للدول العربية التي وقعت على المعاهدة، األمر الذي يعني أن ثمة نية األخيران هما 
روسية مبيتة لتغيير بنود في المعاهدة، أو إماتتها من خالل التزام الدول الموقعة ال سيما الدول -كيةيأمر

  .لمية وفي الحد األدنىالعربية وإيران وتركيا بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى لألغراض الس
 بكل المقاييس إهانةً للدول العربية وللجامعة العربية، ألنها تكشف عن مدى االستهتار "الورقة"وتعتبر 

بالموقف العربي، وعن مدى التجرؤ الدولي على فرض اإلمالءات عليه، وهو ما لم يحصل في أية 
مانة الجامعة العربية والدول المؤثرة في قراراتها مرحلة سابقة بما فيها العقدان األخيران، هذا يعني أن أ

  . قد وصلت مستوى من التراجع وقبول اإلمالءات لم يسبق لها مثيل حتى بالنسبة إلى المعنيين أنفسهم
كي دليل صارخ على هذا المستوى من االستهتار في الموقف يولعل انضمام روسيا إلى هذا الموقف األمر

ب له، فروسيا في هذا الموقف أشبه بالذي تأبط شراً، وهي المحتاجة إلى العربي وعدم مراعاة أي حسا
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صداقة العرب والمسلمين، وإالّ فمن يبقى لها في قادم األيام إذا ما سقطت في حمأة العداء الذي ال مسوغ 
ن أمانة الجامعة له، ومن ثَم ما كان لها أن تسقُطَ هذه السقطةَ لوال تأكدها أن ال نتائج سلبية عليها ستأتي م

العربية أو الدول العربية المعنية، ولكنها، بالتأكيد، يجب أالّ تكون واثقة بأن الثمن لن تدفعه من خالل 
  . موقف الرأي العام العربي واإلسالمي الذي وقف وحده إلى جانبها في أزمتها مع جورجيا

ل الدول العربية وجامعة الدول طبعاً إلى جانب التفسير أعاله المتعلق بعدم مراعاة أي حساب لردبمن ق 
كا في هذه الورقة جاء مدفوع الثمنِ ونتاج صفقة، ألنه جاء مناقضاً يالعربية، فإن انضمام روسيا ألمر

تماماً لموقف روسي ثابت في موضوع إخالء المنطقة من السالح النووي دون أن يربط ذلك بعقد اتفاق 
  .السالم الشامل

 من -مع استثناء سوريا ولبنان-ثانية ألمانة الجامعة العربية والدول العربية بعامة وجاءت اإلهانة ال
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون حين أعلنت، قبل صدور قرار لجنة المتابعة بدعم طلب محمود عباس 

العودة بأن الدول العربية ستدعم عباس في طلبه "بالموافقة على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، 
، فكيف علمت بذلك؟ ولماذا كانت متأكدة من أن لجنة المتابعة بأغلبيتها سوف توافق "إلى المفاوضات

  على الطلب؟ 
لقد بدا المشهد هنا فاضحاً كما لو كانت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في جيب السيدة هيالري 

ستوافق رغم ما حدث لموافقتها السابقة التي مرغها كلينتون، وإالّ فلماذا كل هذه الثقة بأن لجنة المبادرة 
نتنياهو بالوحل أو ألقى بها في سلة المهمالت، ففي األقل كان على لجنة المتابعة أن تتلكأ قليالً، وتبدو 

ولكنها لم تفعل، وقبِلت بأن تلبي طلب . كما لو أنها تناقش الطلب بجدية، وأن موافقتها ليست جاهزة
المسيء إليها حين أعلنت مسبقاً أن الدول العربية ستدعم طلب محمود عباس العودة إلى هيالري كلينتون 

  . المفاوضات غير المباشرة
 فقد جاءت في الفترة نفسها من خالل التهنئة التي أرسلها -وهي اإلهانة األشد واألبلغ-أما الرسالة الثالثة 

 62 وبنيامين نتنياهو بمناسبة نكبة فلسطين قبل كي باراك أوباما إلى كل من شيمون بيريزيالرئيس األمر
إن "، ففي هذه التهنئة قال أوباما "عيد االستقالل"عاماً، والتي يحتفل بها الكيان الصهيوني باعتبارها 

، ومع ذلك لم يصدر تعليق من أمانة الجامعة "فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي
كي الذي يجعل من عملية يتابعة مبادرة السالم العربية إزاء الموقف األمرالعربية، ولم تغضب لجنة م

كا كارثة متعددة األبعاد على يالتسوية مسخرة، ومن مبادرة السالم العربية فضيحة، ومن الرهان على أمر
  . القضية الفلسطينية

  10/5/2010العرب، قطر،  
  

   العبثيةالمفاوضات .60
  كلوفيس مقصود

المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني آخذ في التحول " السالم"اإلمعان في التحليل لمسيرات أشعر أحياناً بأن 
بشكل متواصل في خرق " إسرائيل"إلى تمرينات في العبث، وكأن الحقائق الدامغة المتعلقة بما تقوم به 

تسليم بحتمية مطلوبة، وال" واقعية"الشرعية الدولية، والقوانين الناتجة عنها صارت بمثابة تشويش على 
بقاء العدوانية اإلسرائيلية بمنأى عن أية مساءلة أو عتاب، كذلك األمر كون اإلقرار ببديهيات مثل حق 
العودة لالجئين الفلسطينيين ثم عملياً تهميشه بمعنى لم يعد وارداً، وأن المطالبة بقيام دولة فلسطينية على 

تنازالً يجب الرضوخ إليه حتى ال ندمن على تفويت  بالمائة من الوطن ثم اإلذعان واعتباره 22حوالى 
فرصة إنجاز ما، حتى وإن كان مبتوراً ومكبالً بشكل فظ تنسحق فيه أبسط تجليات السيادة والحضور 

  .الوطني الفاعل
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ثمة إمعان في التحليل والتأريخ ومن ثم التنفيذ للتشويهات وتزوير فاقع للحقائق والمعلومات المؤكدة التي 
وانصارها يجابه من قبل واقعيي النظام العربي السائد باعتبار أن ممارسة التفنيد " إسرائيل"ا تقوم به

المباشرة منها وغير المباشرة، كما أن الدعوة لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة " المفاوضات"تشويش على 
  .يلغي الممكن" المستحيل"ومتطابقة مع بديهيات حق تقرير المصير تجعل 

من األراضي الفلسطينية " إسرائيل" أي انسحاب 2002الذي صاغه قرار قمة بيروت عام " ممكنال"إال أن 
 في المائة من فلسطين 78القائمة في حوالي " إسرائيل"المحتلة مقابل إنجاز مصالحة ال بين دولة 

ه يعتبر غنياً إال أن هذا الممكن الذي بدور. التاريخية بل بين الدول األعضاء في الجامعة العربية جميعها
 ومن 67حزيران / يكاد بدوره وفي ضوء ما نشاهده من قضم متواصل لألراضي المحتلة منذ يونيو

خالل االستمرار أوالً في تهويد القدس الشرقية، ومن ثم االستمرار في التمدد االستيطاني الذي تطالب 
أجل إن هذا النمط . تئناف المفاوضاتإدارة أوباما بتجميده وتعتبره السلطة الفلسطينية شرطاً مقبوالً الس

في التعامل السائد مع مستلزمات القضية الفلسطينية بالوعي أو بالالوعي إجهاض لما تبقى من حقوق 
  .وطنية للشعب الفلسطيني 

من هذا المنطلق ال يمكن استيعاب أي معنى لقرار إجازة السلطة الوطنية الفلسطينية التجاوب مع موفد 
غريب أمر هذه . لم تتوقف" تجميد االستيطان"ورج ميتشل رغم أن عملية تهويد القدس الرئيس أوباما ج

اإلجازة العربية وأغرب منها أنها تمت بطلب من رئيس السلطة محمود عباس الذي كان اشترط وقف 
  .المباشر أو غير المباشر" التفاوض"االستيطان الستئناف 

ستيطان ينطوي على اسقاط خيار الضرورة الماسة لتفكيك لماذا االستغراب في هذا الشأن؟ ألن وقف اال
المستوطنات حتى تتم استقامة المعادلة التي تجعل التفاوض بديالً من التباحث الحاصل وبالتالي يكون 

سلطة محتلة وليست مالكة وبالتالي التفكيك يعني أن االلتزام باتفاقيات " إسرائيل"التفكيك الدليل على أن 
  .صبح هو مقياس وشرط االنتقال من المباحثات الحالية إلى جدية المفاوضاتجنيف الرابعة ي

إذ نشير إلى تأكيد أرضية صالحة لمسيرة مفاوضات كون السيناتور ميتشل الموكولة إليه إدارة 
المفاوضات غير المباشرة، لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قد ال تتحول إلى مفاوضات مباشرة "

كونها " إسرائيل"لسلطة الفلسطينية، إذا لم يتمكن الموفد الرئاسي ألوباما انتزاع اقرار من بين المحتل وا
سلطة محتلة للضفة الغربية والقدس الشرقية في المدة المحددة آنياً، عندئذ تبقى الدولة الفلسطينية المطلوب 

تفاقيات التي استولدتها معاهدة صيرورتها باقية في المصيدة الخانقة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، هذه اال
  " .إسرائيل"الصلح بين مصر و

التي يديرها " المفاوضات غير المباشرة"من الواضح أيضاً في هذا الصدد توافق بدء العملية المسماة 
جورج ميتشل مع إقرار الرئيس أوباما االستمرار في فرض العقوبات على سوريا بحجة مدها حزب اهللا 

كون سوريا خرجت من " إسرائيل"تطورة استناداً إلى حملة تحريض مكثفة قامت بها اللبناني بأسلحة م
عزلتها، وإن تعزيز عالقاتها مع تركيا، أدى إلى خطوة باتجاه تقليص متدرج لاللتزام األمريكي الذي 

  .التفوق االستراتيجي على كل القوة العربية" إسرائيل"يمحض 
وهذا ما يفسر أن التحريض " الشرق األوسط"سياسة األمريكية في صحيح أن هذا االلتزام هو من ثوابت ال

على سوريا جعل منها نقطة ارتكاز في تصليب قوى الممانعة وبالتالي تعزيز مناعة عربية " اإلسرائيلي"
  .في المنطقة" إسرائيل"رادعة لسياسات وممارسات 

إبقاء " إسرائيل"نسبي مع استراتيجية من هذا المنظور يتبين أن اإلدارة األمريكية من خالل تجاوبها ال
أكثر استعداداً لعالقة مع الموفد األمريكي ") إسرائيل"أي (سوريا بعيدة عن ملفاتها في المنطقة قد تكون 

من " تنازالت اليمة"مستعدة ألن تقدم " إسرائيل"في الشأن الفلسطيني بحيث يتمكن نتنياهو االدعاء أن 
إلى تكثيف توظيف االنتخابات النصفية ) إيباك" (اإلسرائيلي" اللوبي جهة، والضغط في االستمرار بدفع

تشرين الثاني المقبل وسيلة لردع أي إلحاح من قبل الرئيس أوباما على ما يعتبره / القادمة في نوفمبر
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من البيت األبيض، وبالتالي ال تكاد تنتهي مدة األربعة أشهر " ضغطاً غير مقبول"النظام الصهيوني 
. التي يديرها ميتشل حتى يتكرر التأجيل ريثما يتم انتخاب الكونغرس الجديد" ضات غير المباشرةللمفاو"

النتائج وماذا ستفعل اذا لم تؤل إلى ما " مراقبة"هل سوف تجتمع اللجنة الوزارية الموكول إليها : السؤال
  .تعتبره نتائج مقبولة

مم المتحدة بصدد مراجعة اتفاقيات منع انشاء يضاف إلى ما سبق وأشرنا إليه أن الجمعية العامة لأل
، ففي حين تركز الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على "إسرائيل"السالح النووي والذي تغيب عنه 

بمنأى عن المساءلة في هذا الموضوع آخذ بالتحول إلى " إسرائيل"تعزيز العقوبات على إيران، فإن ابقاء 
اجية المعايير أكثر وضوحاً بعد سنوات من حذفها من بند للتداول والبحث مشكلة علنية كونها تجعل ازدو

  .والمعالجة
تنطلق وسط تعقيدات لكل من السلطة الوطنية " المفاوضات غير المباشرة"يضاف إلى ذلك أن استئناف 

" ضعيف"ان الرئيس محمود عباس " اإلسرائيلي"، فمن جهة يدعي المفاوض "إسرائيل"الفلسطينية و
تالي غير قادر على تنفيذ ما قد يتم االتفاق عليه كما أن االنشطار القائم بين حماس وفتح يعزز أن أية وبال

اكثر من ذلك، فما أشرنا إليه . خطوة ينجزها الموفد األمريكي تبقى معطوبة في فرص احتمال تحقيقها
راءات تخفيفية لن تمس من توقع نهاية األربعة أشهر أن ما يحققه الموفد األمريكي لن تكون سوى اج

جوهر ما يهيئ لقيام دولة فلسطينية بما تنطوي عليه الدولة من سيادة واستقاللية االرادة ومؤسسات 
  .ضامنة ألمنها الوطني وألمان مواطنيها

بضرورة " إسرائيلي"ليس من مجال إزاء هذه االشكالية التي يفاقم اخطارها العجز المطلق، انتزاع إقرار 
بدعة ضامنة لتداعيات " المفاوضات غير المباشرة"ات الشرعية الدولية حيث تبقى بدعة التقيد بقرار

  .اتفاقيات أوسلو
  ".المفاوضات غير المباشرة التي بدأت باألمس"المطلوب بل المرغوب ان تكذبني 

  10/5/2010الخليج، 
  

  االستقالل واالعتمادية المتبادلة: حل الدولتين .61
  وبرنارد أفيشاي سام بحور

رامات "والذي حدث بسبب مشروع بناء مساكن  ،"إسرائيل"مل الصدع األخير بين الواليات المتحدة ويع
، الحي المخصص لليهود فقط من أجل تكريس فصل القدس الشرقية عن بقية الدولة الفلسطينية "شلومو

ثر وحشية، المستقبلية، يعمل هذا الصدع على تحويل األنظار عن عملية الفصل األوسع إطاراً واألك
والذي يجب أن يتم التخلي عنه إذا كان ليظل هناك أي أمل أو فرصة ألن ينتهي الصراع اإلسرائيلي 

  .الفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم: ونعني هنا. الفلسطيني بحّل سلمي
تقبل كل ويتوجب على أطراف هذا النزاع أن يدركوا، من خالل اتخاذ خطوات على األرض اآلن، أن مس

منهم مرتبط باآلخر، وبالسالم أكثر من الحرب، وأن باستطاعتهم اآلن تعزيز وابتكار أساليب التعاون 
. على قدم المساواة بموجب القانون الدولي، ومع شركاء دوليين، من دون التنازل عن السيادة الوطنية

  ".بناء الثقة"وهنا يبدأ التزام أميركا بفكرة 
ات أن تبدأ ما لم تُمنَح األطراف حق تقرير المصير، وبحيث يمارس كل طرف نعم، ال يمكن للمفاوض

إال أن تقرير المصير لم يعنِ في يوم من األيام أن . سيادته الوطنية على مناطقه بعد التوصل إلى اتفاق
ذا وتُعد الحاجة إلى التعاون في ه. يفعل شعب ما يحلو له، من دون أي اعتبار لمصالح اآلخرين الحيوية

المضمون ملحة بشكل خاص؛ ألن مساحة األراضي المشتركة صغيرة جداً، وهي أقرب إلى مدينة واحدة 
وتبرز الحاجة إلى التفاهم المتبادل عادة عندما يجري . كبيرة منها إلى دولتين مغلقتين بإحكام سحري

لكن هذه . ما إلى ذلكبحث الترتيبات األمنية، مثل مسائل نزع السالح وموضوع الممر اآلمن إلى غزة و
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فهناك موارد محدودة يجب اقتسامها، كالماء والمجال الكهرومغناطيسي ومخزون الغاز . هي البداية فقط
ويجب كذلك أن . وسوف يكون هناك سواح عبر ما يجب أن يبدو لهم أراضي ال تقطعها حدود. الطبيعي

وف تكون هناك استثمارات فيما سيبدو تكون هناك اتفاقيات متبادلة حول العملة وقوانين العمال، وس
  .نظاماً اقتصادياً طبيعياً في قطاع األعمال التجارية

لهذه األسباب وغيرها، يتوجب على القوة الضاغطة األميركية أن تسعى إلى الحد من التوترات، وإلى 
زيز المعاهدات التخفيف من األحقاد منذ اآلن، وقبل التوصل إلى اتفاقية للوضع النهائي، من خالل تع

وتخدم هذه المعاهدات الفلسطينيين واإلسرائيليين في . الدولية التي تنظّم العالقات بين الدول في العادة
لماذا إذن ال يتم . إجراء عملية تخطيطية مشتركة تهدف إلى رفع سوية الحياة االقتصادية على الجانبين

ق تقدم فيها اآلن؟ ولماذا ال تتمتع فلسطين إنشاء أساس جيد للمستقبل في المناطق التي يمكن تحقي
، وخاصة في األماكن "إسرائيل"ـبامتيازات الدولة ذات السيادة اآلن في مناطق ال تشكّل تهديداً أمنياً ل

  التي توجد حولها أطر عامة دولية واضحة؟
فما الذي . اتيجية في المنطقةتشكّل المياه مجاالً مثالياً يمكن البدء منه، إذا أخذنا باالعتبار أهميتها االستر

يمنع الفلسطينيين واإلسرائيليين اليوم من تطبيق المعاهدات الدولية للمياه في تخصيص مواردهم المائية؟ 
 2 بحقوق الفلسطينيين في المياه في المناطق الفلسطينية كجزء من اتفاقية أوسلو "إسرائيل"لقد اعترفت 

إال أنها لم تطبق ذلك االتفاق، وهي مستمرة في حرمان . )40، المادة 1، مرفق 3ملحق (المرحلية 
 لتر للفرد يومياً لالستخدامات 100ويحصل الفلسطينيون على معدل . الفلسطينيين من حصتهم العادلة
 لتراً التي توصي بها منظمة الصحة العالمية كحد أدنى للفرد الواحد 150كافة، وهو أقل بكثير من الـ 

 لتراً من المياه يومياً، في حين يستخدم 353ل، يستهلك اإلسرائيلي ما معدله وفي المقاب. يومياً
المستوطنون اإلسرائيليون الذين يقيمون بشكل غير قانوني في المناطق الفلسطينية المحتلة ما يبلغ تسعة 

إقامة وإذا كان المجتمع الدولي صادقاً في احتضان مشروع . أضعاف الكمية التي توفّر للفرد الفلسطيني
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، فلماذا يتوجب تأجيل هذه القضية حتى يحلها المتفاوضون السياسيون 

  فيما بعد؟
ولك أن تقوم بزيارة لشركة الهواتف النقّالة . وينطبق األمر نفسه على المجال الكهرومغناطيسي

تواجه اليوم منافسة قانونية من جانب  مليون دوالر، والتي 350، التي تبلغ قيمتها "جوال"الفلسطينية 
من الكويت " الوطنية تيليكوم"، وهي مشروع مشترك بين صندوق االستثمار الفلسطيني و"الوطنية موبايل"

في رام اهللا، لترى منظراً مزعجاً، حيث " جوال"واصعد إلى سطح المبنى الرئيسي الحديث لشركة . وقطر
، وعليها برج لشركة إسرائيلية هي "ج"رائيلية في المنطقة توجد على تلّة إلى الشمال مستوطنة إس

 10.5على حوالي " سيلكوم"وبينما تحصل . وإلى الجنوب توجد مستوطنة أخرى بها برج آخر". سيلكوم"
 وتغطية 3Gوحتى يتسنى الحصول على .  ميغاهيرتز8.4على " جوال"ميغاهيرتز من الطيف، تحصل 

أعمال فلسطيني مبدع، فإنه يتوجب عليه إضافة برنامج آخر من مستمرة، وهو ما يحتاجه أي صاحب 
ويجب التفاوض على هذا النزاع حول األمواج الناقلة للطيف اآلن، بموجب نفس . ناقل إسرائيلي

 "إسرائيل"مجموعة القوانين التي أصدرها اتحاد االتصاالت الالسلكية الدولي لألمم المتحدة، الذي تتمتع 
  .سق االستخدام الدولي المشترك لطيف موجات الراديو بين الدولبعضويته، والذي ين

ويمكن أن يفكّر المرء . وتقترح هذه األمثلة وسائل أخرى للتحرك باتجاه تفكيك شبكة االحتالل العسكري
ويجب أن تخضع هذه المسائل جميعها ألطر . بأنظمة التجارة الحرة والعالقات البريدية وحماية البيئة

فكّر في كيفية : وربما األهم من ذلك كله. بة، مثل تلك الموجودة في منطقة االتحاد األوروبيدولية مجر
السماح بالوصول بطريقة قانونية إلى المجاالت المحتلة من المواهب الفلسطينية ورأس المال الفكري من 

تم تحقيق تقدم في وإذا . المستثمرين والتربويين والمهنيين المحترفين في المجاالت الطبية: الخارج
أمراً عفا ) ج(و) ب(و) أ(مجاالت مثل حرية التحرك وسهولة الوصول، ألن يبدو تصنيف المناطق إلى 
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عليه الزمن؟ وإذا عملنا على بناء الثقة بين كيانين يتمتعان بالسيادة، فهل سيكون تحدي حماس سبباً كافياً 
مبدعين من الضفة الغربية أثبتوا قدرتهم على إلبقاء الحصار على غزة، خاصة وأن رجال األعمال ال

  إيصال األمل إلى هناك؟
وإذا قمنا . يكمن التحدي، باختصار، في إيجاد أساليب مشرفة لتداخل حياة الجميع على قدم المساواة

 بتأجيل االنتقال إلى هذا المستقبل المشترك، الذي هو في متناول أيدينا، فإننا سوف نشجع قيام دائرة جديدة
ومن يدري كيف يمكن أن ينتشر . من العنف، والتي ستمزق نسيج المجتمع الفلسطيني واإلسرائيلي معاً

هذا العنف؟ إن األفضل لنا هو أن نهبط باألجندة التفاوضية إلى مستوى نستطيع التعامل معه، والذي 
ويتوجب .  إلى جنبدولتان مستقلتان تعتمدان على بعضهما بعضاً وتعيشان جنباً: تكون له نهاية واضحة

على الواليات المتحدة بدورها أن تبني على إدانتها لالستيطان، وأن تجعل من القانون الدولي نقطة 
  .مرجعية إلجراء تغيير فوري في مسرح األحداث

  10/5/2010الغد، األردن، 
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  عكيفا الدار

.  في غـور االردن    67 مستوطنة على أراضي غائبي      لنفترض أن نواة سكانية فلسطينية نجحت في اقامة       
ماذا كان سيقول الوطني اليهودي العادي عن المقاول االسرائيلي الذي كان فاز بعطاء على اقامتها وعن                
العمال العبريين على االسطح الفلسطينية؟ أي صرخة كانت ستثور في اليمين ضد الخونة؟ قواتنـا لـن                 

 في المائة من الضفة     60(ة التي توجد تحت السيطرة التامة السرائيل        تسمح بدق وتد في األراضي المحتل     
الفكرة الخيالية ليهودي، يقيم بيتا لفلسطيني، تأتي لغرض البحث في االحتجاج ضد الحظر الذي              ). الغربية

  .فرضته السلطة الفلسطينية على العمل العربي في المستوطنات
هديد الفلسطينيين بالمس باقتصادهم اذا ما رفضوا مواصلة         هناك حاجة الى قدر غير قليل من الوقاحة لت        

فلنا فقط مسموح أن نفرض كل اثنين وخميس مقاطعات علـى الـدول             . بناء المستوطنات على أراضيهم   
أتذكرون أي معالجة منحتهـا  . لنا فقط، كما هو معروف، االحتكار على الوطنية    . التي تتجرأ على انتقادنا   

اشـتروا مـن انتـاج      "للشابات اليهوديات الذين تسكعوا مع جنود بريطانيين؟        " ليحي"و  " االتسل"منظمتا  
بمن فيهم الموقع   (اسرائيليون غير قليلين    . "سرائيلإ"شريطة أن تكون البالد هي      . ، هي فكرة هامة   "البالد
ـ        . ومحبون للسالم في العالم بأسره يقاطعون انتاج المستوطنات       ) أدناه اج ولكن اذا ما تجـرأ عمـال االنت

الفلسطينيون على ترك المنطقة الصناعية برقان في شمالي الضفة، فان رئيس أرباب الـصناعة شـرغا                
  .بروش سيحرص على ان تغلق الحكومة ميناء حيفا في وجه بضائعهم

 العالم بأسره، وعلى رأسه اصدقاؤنا االمريكيون، يصرون على أن تكثيف االستيطان في الـضفة وفـي               
 مع حل الدولتين للشعبين فكيف يمكن ان نتوقع من القيادة الفلسطينية ان تقـف               شرقي  القدس ال يستوي    

 ألف عامل فلسطيني بأيديهم وعرقهم شرعية لالحتالل؟ ومثلما ال يلزم االتفـاق        25جانبا عندما يقدم نحو     
  لتشغيل عمال فلسطينيين في كفار سابا، فانه ال يحظـر علـى            "سرائيلإ") بروتوكول باريس (االقتصادي  

  .السلطة الفلسطينية فرض قيود العمل العربي في اريئيل
 الجلبة التي ثارت حول الحملة االقتصادية التي تخوضها السلطة ضد المستوطنات تشير اكثـر مـن أي               

االحتجاج ضد الحطابين والسقائين يـدل      . شيء آخر الى عمق كي الثقافة االستعمارية للوعي االسرائيلي        
الفارق االولي بين االقتـصاد     .  سنة 43 العبيد التي تجذرت على      –ت االسياد   كم صعبا التحرر من عالقا    

 وعلـى الحركـة داخـل       "سـرائيل إ"االسرائيلي وبين اقتصاد المناطق، القيود األمنية على الدخول الى          
وأدمـن  . ، دفعت سوق العمل في الضفة الى المـستوطنات        "انتاج البالد "المناطق، مثل التمييز في صالح      

فلماذا يحتاجون الى اسكان عمال صينيين على       . نون العالقات غير المتماثلة بينهم وبين االصليين      المستوط
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أرضهم المقدسة اذا كان يمكنهم ان يحصلوا بثمن زهيد على أجيرين كادحين فلسطينيين ينزلون اليهم من                
  مطارحهم وينصرفون الى قراهم؟

سيم البالد، لسارت في اعقـاب الـسلطة وفكـت           معنية عن حق وحقيق بتق     "سرائيلإ" لو كانت حكومة    
ارتباطها عن المستوطنين فاضافة الى تجميد البناء، كان عليها ان تسحب من المناطق الـصناعية فـي                 

وبدال من تـشجيع االسـتيطان      . المناطق االمتيازات الخاصة التي تجتذب الى هناك مستحدثين طماعين        
 تعـويض للمـستوطنين الـذين       – لالمام بقانون اخالء     خلف الخط االخضر، كان على الحكومة ان تدفع       

وبدال من التخفي خلف االدعاء المزايد بأنهم يحرصون علـى رزق آالف            . يرغبون في العودة الى الديار    
  . فليفتحوا السوق االسرائيلية امام مزيد من البضائع والعمال من المناطق–العمال الكادحين 

 العمال الذين ستجبرهم السلطة على هجر مواقع البناء، الكـروم            حتى ذلك الحين، فماذا سيكون مصير       
والمصانع التي أقامها المستوطنون على أراضيهم؟ من سيعيل عشرات آالف العائالت الـذين سـيفقدون               
لقمة عيشهم؟ وزير االقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة، يعد بأنه قبل أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيـذ،    

وحسب أقوالـه، فـان     . اض ستساعد عمال المستوطنات على ايجاد عمل في نطاق السلطة         فان حكومة في  
مقاطعة بضائع المستوطنات زادت منذ االن استهالك البضائع المنتجة في المصانع الفلسطينية والطلـب              

  .على القوة العاملة المحلية
 ارتبـاط سياسـي عـن       فك االرتباط االقتصادي الفلسطيني عن المستوطنات هو خطوة هامة نحو فـك           

  .اشتروا من انتاج فلسطين. االحتالل  االسرائيلي
  هآرتس

  10/5/2010وكالة سما، 
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  10/5/2010نت، .الجزيرة
  


