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   وقف االستيطان في القدس"إسرائيل"لرد على رفض الى اركية اإلدارة األمي  يدعوعباس .1

 دعا الرئيس محمود عباس أمس  االدارة األميركية الى الرد على رفـض الحكومـة                : وكاالت –رام اهللا   
. االسرائيلية وقف البناء االستيطاني في القدس الذي يهدد بنسف المفاوضات غير المباشرة بين الطـرفين              

 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين     14سؤال لوكالة فرانس برس حول تقرير عن بناء          ردا على    عباسوقال  
االدارة األميركيـة   "في حي راس العمود في القدس الشرقية نشر غداة بدء المحادثات غير المباشـرة ان                

تـرد   األميركية ان تجيبنا و    اإلدارة كالما فعلى    اإلسرائيلياعطتنا وعودا وقالت لنا كالما وقالت للجانب        
  ".على مثل هذه االمور

واعلنت السلطة الوطنية انهـا تقـدمت    . عقب ترؤسه لجلسة الحكومة برام اهللا أمسعباسوجاء تصريح   
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الـدكتور صـائب             . األميركية لإلدارةباحتجاج  

ميركية عـن مـا سـمعناه ان الحكومـة          قدمنا احتجاجا رسميا لالدارة األ    "عريقات لوكالة فرانس برس     
 مسكنا استيطانيا في حي راس العمود فـي القـدس           14االسرائيلية وافقت على بناء بؤرة استيطانية من        

واكـد  ". ابلغنا االدارة اننا نعتبر هذ العمل استفزازا كبيرا ومناقضا للثقة بين الجانبين           "واضاف  ". الشرقية
  ".على وقف بناء هذه البؤرة االستيطانية"ميركية بالعمل عريقات ان السلطة طالبت االدارة األ

معتبرا " البناء االستيطاني في القدس   "بدوره ادان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه            
  ".امتحانا لمدى جدية االدارة األميركية في تعهداتها باتخاذ اجراءات ضد الجهة المستفزة"انه يشكل 
بدأت تتابع مع االدارة األميركية واللجنـة الرباعيـة الدوليـة هـذا االجـراء               "ربه ان القيادة    واكد عبد   

أول خروج عن الموقـف المتفـق عليـه مـع االدارة            "وتعتبره  " االستفزازي االسرائيلي احادي الجانب   
  ".األميركية بتجميد االستيطان في مدينة القدس الشرقية المحتلة

اعة صوت فلسطين على ان منظمة التحرير ال تقبل ان تكون المفاوضـات             وشدد عبد ربه في حديث الذ     
  ينتظـر  "واضاف ان الجانب الفلـسطيني      ".غطاء لالستيطان واالنتهاكات االسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه      "
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هـذا أول امتحـان     "واختتم عبد ربه حديثه بالقول       ".ليرى كيف ستتصرف واشنطن حيال هذا االستفزاز      

  ".كي وللجهود الدوليةللموقف األمير
 11/5/2010الحياة الجديدة، 

  
   ويدعوها لمواصلة تنفيذ خطة بناء مؤسسات الدولةحكومة فياضعباس يشيد بعمل  .2

 رغم كافة المعيقـات  للحكومة في رام اهللابالجهد المتميز "أشاد الرئيس محمود عباس     :  وكاالت -رام اهللا   
) إنهاء االحتالل وإقامة الدولة   : فلسطين(نامج عمل الحكومة    لبر"دعمه   ، مؤكداً "والصعوبات التي تواجهها  

، أمـس،   عباسجاء ذلك خالل ترؤس     .وأهمية البناء على ما تم تنفيذه في استكمال بناء مؤسسات الدولة            
وردا على سؤال للـصحافيين      .جلسة مجلس الوزراء األسبوعية التي عقدت في مقر المجلس في رام اهللا           

اعطيـت تعليمـات    : "س الوزراء حول تعديل وزاري محتمل قـال الـرئيس         لدى خروجه من مقر مجل    
ان تستمر بنشاطها وبجهودها وببرنامجها الذي اقررناه بالماضي من اجـل ان يـأتي الوقـت                 لحكومتي

ارجو أال يساء الفهـم     : "واضاف ".لنتمكن من اعالن الدولة الفلسطينية بشكل قانوني ورسمي ومتفق عليه         
". عن إقامة دولة فإننا سنعلن ذلك من طرف واحد بل نريد ذلك بعد التوصل الى اتفاق               اننا عندما نتحدث    

وجدد الدعوة لحركة حماس لتوقيع الوثيقة المصرية للمصالحة كخطوة إلنهاء االنقسام وإعـادة الوحـدة               
ني للوطن ومؤسساته حتى نتمكن معاً من مواجهة التحديات التي نواجهها، وإنجاز أهداف مشروعنا الوط             

 وعاصمتها القـدس    1967وفي مقدمته إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام            
  .الشرقية

  11/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  الحكومة في غزة تندد باقتحام المستوطنين اليهود باحات األقصى .3
 المستوطنين المتطرفين اليهود باقتحام عشراتة في غز نددت الحكومة الفلسطينية المقالة: أ ف ب-غزة 

ودان الناطق . »وتدنيسها تحت حماية جنود االحتالل المدججين بالسالح أمس باحات المسجد األقصى
كل هذه الخطوات » ، مؤكداً أن»هذه الجريمة الجديدة بحق المسجد االقصى«الحكومة طاهر النونو  باسم

 .«الشريفة وباحاتهلن تغير الواقع الثابت في إسالمية المسجد األقصى 
) شمال الضفة الغربية) هذه الخطوة مضافاً اليها اقتحام مقام سيدنا يوسف شرق نابلس«واعتبر أن 

بوقف االستيطان، تؤكد جميعاً أن قرار العودة إلى  ونفي حكومة بنيامين نتانياهو أي تعهد) صباح أمس(
ويجمل صورته ويغطي على جرائمه قراراً عبثياً يصب في مصلحة العدو  المفاوضات مع االحتالل

 .«قدرته على االستمرار في حملة التهويد وفرض الوقائع على االرض ويزيد من
عدم «، معتبراً أن »االقصى المبارك تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد«ودعا الدول العربية واالسالمية إلى 

حتالل بتكرارها وتكثيفها وصوالً الى هذه الممارسات يغري اال اتخاذ الدول العربية قراراً حاسماً تجاه
االبراهيمي في مدينة  المباشر ألجزاء من الحرم القدسي أو محاولة تقسيمه على غرار المسجد التهويد
ورفع الغطاء عن ممارساته العدوانية ضد  وقف كل اشكال التفاوض مع العدو«، كما دعا إلى »الخليل

 .«شعبنا والتهويدية لمقدساتنا
  11/5/2010الحياة، 
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  الهباش يناشد قطر التوسط لدى حماس إلقناعها بقبول المصالحة .4
ناشد محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الفلسطيني قطـر التوسـط             :إسالم محمد -القاهرة

لدي حركة حماس إلقناعها بقبول المصالحة وإلى استخدام تأثيرها وثقلها السياسي لدى حركة حماس بما               
  . لمصالحة الوطنية الفلسطينيةيحقق ا

ـ      على هامش زيارته الحالية للقاهرة بما تقدمه قطر مـن          " الشرق"وأشاد الهباش في تصريحات خاصة ل
  .مساندة للقضية الفلسطينية والمساعدات المادية واإلنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني

 عبر مرحلـة مـن أعقـد وأخطـر          وأضاف الوزير الفلسطيني أن وضعنا الداخلي صعب والقضية تمر        
المراحل ومجمل القضية الفلسطينية في خطر وهناك انغالق كبير في األفق السياسي والمفاوضات متعثرة              

  . وتقف دائما أمام العثرة اإلسرائيلية فإسرائيل تريد األرض والسالم معا
عة لتهويـد المدينـة     وعلى صعيد األوضاع في مدينة القدس المحتلة في ظل محاوالت إسرائيل المتسار           

أكد الهباش أن القدس هي مفتاح الحرب والسالم وإسرائيل تتبع سياسة استيطانية فهـي تـسرق        , المقدسة
البيوت وتزور الوثائق وتزيف الحقائق وتحاول اإلخالل بالواقع الديمغرافي لصالح المستوطنين في الوقت             

  .في القدس الذي تمنع فيه الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية 
  11/5/2010الشرق، قطر، 

  
  تواصل أوروبي مع حماس لفتح قنوات اتصال:  التشريعيالمجلسأمين سر  .5

 قال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي إن هناك حراكا : عوض الرجوب-لخليلا
ات بالتوقف عن وسط توقع, )حماس(أوروبيا واسعا لفتح قنوات اتصال مع حركة المقاومة اإلسالمية 

ونقل عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن االتحاد األوروبي .دعم السلطة الفلسطينية بسبب األزمة المالية
  .2006نادم على مقاطعة الحركة بعد فوزها بأغلبية برلمانية في انتخابات 

مع وكشف الرمحي عن سلسلة لقاءات رسمية وغير رسمية جمعت نوابا من حماس في الضفة الغربية 
مسؤولين أوروبيين، طلبوا خاللها مساعدة الحركة إليجاد مخرج ألوروبا حتى تتخلص من اشتراطات 

  .اللجنة الرباعية
تبذل جهدا كبيرا للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها " وأضاف في حديث للجزيرة نت أن أوروبا 

ج االنتخابات، والواقع الموجود في موضحا أن االتحاد األوروبي بات يدرك أنه ال يمكن تجاوز نتائ, "فيه
 وأوضح الرمحي أن نواب حماس قابلوا مؤخرا كثيرا من الموفدين األوروبيين منهم نواب  .قطاع غزة

ومكلفون بشكل رسمي، وقد انعقد آخر اللقاءات قبل أيام مع النائبة في البرلمان األوروبي لويزا 
  .مرغنتيني

التحاد حاول جاهدا إبطال قرار مقاطعة حماس الذي جاءت به  ونقل الرمحي عن مرغنتيني قولها إن ا
وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا رايس، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الضغط األميركي 

  .واإلسرائيلي
وأضاف الرمحي أن النائبة تحدثت عن رغبة أوروبية في صدور موقف رسمي من حماس على شكل 

  ".طيع أوروبا من خالله حل المشكلة القائمة وإعادة التواصل مع الحركةحتى تست"بيان سياسي 
وأوضح الرمحي أن المبعوث السويسري الخاص للشرق األوسط السفير جان دانيال روش حمل ذات 

وأضاف أن  .المضمون خالل لقائه في وقت سابق برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك
 حيث تمت مقابلة وفد يمثل الحكومة األلمانية ووفد منظمة الحكماء الذي يقوده االتصاالت توالت بعد ذلك

  .الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، وجميعهم حملوا نفس الرسالة السابقة
ومن جهة أخرى أوضح النائب عن حماس أن اللقاءات مع المسؤولين األوروبيين تطرقت لألزمة المالية 

وبين أن إيرادات  .مال التوقف عن دعم السلطة الفلسطينية خالل عام على األكثرالحالية في أوروبا، واحت
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السلطة الفلسطينية من الضرائب ال تكفيها، مما يضطرها لالعتماد على الدول األوروبية والعربية في 
  وأضاف أن جميع المسؤولين  . مليون دوالر شهريا150توفير رواتب الموظفين المقدرة بنحو 

ن عبروا عن قلقهم من خطر حقيقي يهدد السلطة خالل السنوات القادمة بسب األزمة المالية األوروبيي
  .التي تجتاح أوروبا

  10/5/2010الجزيرة نت، 
  

  إلى منظمة التعاون االقتصادية يتناقض تماما مع تشكيل المنظمة" إسرائيل "انضمام: المالكي .6
 ة إسرائيل الى منظمة التعاون والتنميمعلى انضما اعتبرت السلطة الفلسطينية هذه الموافقة:)ب.ف .ا (

وقال وزير الشؤون الخارجية في  .الذي قامت عليه المنظمة" متناقضة تماما مع األساس"االقتصادية 
ننظر ببالغ الخطورة الى هذه القرار ألنه يتناقض تماما مع أسس "الحكومة االنتقالية رياض المالكي 
وقال إن " .  فيها وخرق لقوانين المنظمة حينما يتم قبول دولة احتاللتشكيل المنظمة وشروط العضوية

من إضافة للمستوطنين في معلوماتها اإلحصائية، وقبول المنظمة بذلك يعتبر " إسرائيل"ما قامت به "
  " .مخالفا للقوانين الدولية

  11/5/2010الخليج، 
  

  مكافأة على جرائمها" القتصاديةمنظمة التعاون والتنمية ا"في " إسرائيل"قبول : حكومة غزة .7
دعت الحكومة الفلسطينية المقالة ومنظمات أهلية فلسطينية االتحاد األوروبي إلى عدم قبول : غزة

، واعتبرت قبولها مكافأة لها على OECD» منظمة التعاون والتنمية االقتصادية«إسرائيل في عضوية 
» حماس« الحكومة المقالة التي تقودها حركة وطالب الناطق باسم. جرائمها في حق الشعب الفلسطيني

فرض عقوبات على إسرائيل حتى «طاهر النونو الدول األعضاء في المنظمة واالتحاد األوروبي بـ 
  .»تنصاع للقانون الدولي

. وطالبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية أعضاء المنظمة برفض طلب اسرائيل االنضمام اليها
 منظمة محلية تعمل في مختلف المجاالت أنه 100 تضم في عضويتها أكثر من واعتبرت الشبكة التي

يجب عزل دولة االحتالل التي تواصل انتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية من خالل احتاللها «
االراضي الفلسطينية وممارسة ارهاب الدولة بحق أبناء شعبنا من قتل وتشريد وحصار وبناء للجدار 

  .»ة لالراضيونهب ومصادر
  11/5/2010الحياة، 

 
  برلينباجتماع حكومي فلسطيني ألماني في الثامن عشر من الشهر الجاري فياض يعلن عن  .8

علن الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء ان اجتماعا مشتركا للحكومتين الفلسطينية وااللمانية            أ :رام اهللا   
 فياض، خالل جلسة الحكومـة أمـس، أنـه          وذكر .سيعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري في برلين        

سيشارك في االجتماع اضافة اليه من الجانب الفلسطيني كل من وزراء الداخلية والتخطـيط واالقتـصاد                
: ووصف رئيس الوزراء االجتماع بالخطوة بالمهمة وقـال        .الوطني والشؤون الخارجية والتربية والتعليم    

ية الفلسطينية في إطار التأكيد واالنسجام مـع بيـان اللجنـة            هذا االمر يدل على االهتمام الدولي بالقض      "
وسيلتقي فياض خالل زيارته بـرلين المستـشارة االلمانيـة           الرباعية لتنسيق الدعم الدولي النجاح وثيقة     

 .وكانت الحكومة االلمانية عقدت اجتماعا مماثال في السابق مع الحكومة االسرائيلية .انجيال ميركل
  11/5/2010األيام، فلسطين، 
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  أنفسهميطالب عمالئه بغزة بعدم االستجابة لمطالب الداخلية بتسليم " الشاباك" .9
 شرع جهاز المخابرات اإلسرائيلي من خالل بعض ضباط الشاباك المكلفين بالتواصل مع العمالء :غزة

ومة واألجهزة في قطاع غزة، بتقديم الدعم النفسي لألخيرين وطمأنتهم أنهم بأمان ولن تصل لهم يد المقا
 وفق ما -األمنية التابعة لحكومة حماس وطالبوهم بعدم االستجابة لمطالب وزارة الداخلية وتسليم أنفسهم

  ". نحو وعي أمني"جاء في موقع المجد اإللكتروني 
وأكد مصدر أمني كبير في جهاز األمن الداخلي أن بعض العمالء الذين سلموا أنفسهم اعترفوا أن ضباط 

 اإلسرائيليين حاولوا طمأنتهم وحثهم على عدم تسليم أنفسهم خاصة بعد إعدام العميلين قبل المخابرات
  . أسابيع قليلة

أننا نتعامل مع قضية تسليم كل عميل لألجهزة األمنية أو لمختار عائلته بخصوصية "وأوضح المصدر 
عد تفكير وقناعة بأن وسرية تامة حتى نحافظ على سمعته وعائلته خاصة وأنه اختار طريق التوبة ب

المخابرات اإلسرائيلية ابتزته لصالحها طالما أنها تستفيد منه وعند انكشاف أمره أو انتهاء خدماته تقوم 
وأضاف ". بالتخلي عنه ليواجه مصيره منفرداً ويلوث سمعته ويلحق األذى المعنوي بعائلته وذويه

يام القادمة عن بعض الذين سلموا أنفسهم وكانوا إن جهاز األمن الداخلي سيقوم باإلفراج في األ:"المصدر
  ". صادقين في التعاون مع اللجان المختصة ولم يثبت تورطهم في قضايا خطيرة ضد أبناء شعبنا
  11/5/2010وكالة سما، 

 
   تدعو إلى أوسع مشاركة إلحياء ذكرى النكبةحكومة فياض .10

تات، إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمهـا        دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا في الوطن والش       : رام اهللا   
كما دعا جماهير شعبنا ومؤسـساته الرسـمية     . اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة       

واألهلية إلى المزيد من التالحم، واستنهاض وحشد الطاقات، لتعزيز صمود مواطنينا وثباتهم فوق أرض              
أن هذه الذكرى تحل ونحن في سعي حثيث إلنهاء االحتالل وإقامـة الدولـة              ونوه المجلس إلى     .وطنهم
  .المستقلة

 11/5/2010األيام، فلسطين، 
 

  زكريا االغا يؤكد تمسك منظمة التحرير بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة .11
س دائرة شؤون الالجئين    زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئي        .  أكد د  :نابلس

على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالثوابت الفلسطينية وفي المقدمة منها حـق الـشعب الفلـسطيني                
  .194 طبقاً للقرار 48بالعودة الى ارضه ودياره التي هجر منها عام 

 الفلسطينية امس   جاء ذلك في كلمة ألقاها في االحتفال الذي نظمته دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير             
  في مخيم عسكر القديم بمحافظة نابلس لتكريم الطلبة المتفوقين في مدارس األونروا داخل المخيم 

وشدد االغا على أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض الحلول االسرائيلية التي تهضم حقـوق الـشعب                
 الى ان الحديث عن التـوطين       الفلسطيني وترفض التوطين وكافة المشاريع التي تسير في خطاها مشيراً         

من بعض الدول هو ظلم جديد لالجئين الفلسطينيين يضاف الى الظلم التاريخي الذي لحق بهم في نكبتهم                 
  .48التي حلت عليهم عندما طردوا من ديارهم في العام 

  11/5/2010الحياة الجديدة، 
  

  "منظمة التحرير"ءاً من وتريد أن تكون جز..  المصالحةإلنجازتدرس مقترحات  حماس: الزهار .12
عضو المكتب  أن مي،صالح النعا غزة، نقال عن مراسلها من 11/5/2010لشرق األوسط، انشرت 

 أن حركته تدرس بعض المقترحات للتوصل إلى المصالحة ، أكدالسياسي لحركة حماس محمود الزهار
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 ستفضي إلى الخروج من األزمة الوطنية، مشددا على أنه في حال توافقت الفصائل الفلسطينية عليها فإنها
الحالية التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية، مستدركا أنه في حال لم يتم االتفاق عليها فإن هذا ال 

 .يعني نهاية المطاف
 بين رام اهللا وغزة في أثناء انعقاد "الفيديو كونفرانس"وجاءت تصريحات الزهار خالل كلمة له عبر نظام 

، حيث أكد "صناع القرار بين مسؤولية الماضي وآفاق المستقبل" الرابع تحت عنوان المؤتمر السنوي
تواصل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على أساس إعادة بناء وترميم منظمة 
التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية تشمل كل الفصائل لتصبح الممثل الشرعي والوحيد للعشب 

وشدد الزهار على أن حركته تطالب بإجراء االنتخابات على اعتبار أن بإمكانها أن تحسم في . فلسطينيال
القضايا الخالفية، إلى جانب ضرورة إعادة بناء األجهزة األمنية لتضم كل الفصائل الفلسطينية، عالوة 

 .على تفعيل برنامج منظمة التحرير
اللتزام بحق العودة لالجئين الفلسطينيين على اعتبار أنه وعلى الصعيد السياسي أكد الزهار ضرورة ا

ال يمكن ألحد إنكار أن منظمة التحرير حققت "وأضاف أنه . "حق وطني وشرعي للشعب الفلسطيني"
الكثير من اإلنجازات، خصوصا في الفترة التي سبقت أوسلو، والتي عادت بالفائدة والنفع على الشعب 

 الوقت حققت انتكاسات كبيرة للقضية الفلسطينية وللشعب، وعند تقييم الفلسطيني والقضية، وفي نفس
وتطرق الزهار إلى مراحل . "تاريخ أي منظمة أو حكومة تعد هذه المهمة من اختصاص المؤرخين

بالنسبة إلى األهداف، مما ال شك فيه أن منظمة التحرير ": تطور منظمة التحرير وسلبياتها قائال
ة أهداف سامية منذ البداية، فهي منظمة تعمل بشكل منظم وتحرري، أي تعمل الفلسطينية كانت صاحب

على تحرير األرض المحتلة، وبذلك فإن فكرة المنظمة قامت على أساس تحرري، أي تحرير فلسطين 
 ."كاملة، وهذا الهدف هو هدف نبيل ويعبر عن مواقف كل الفصائل على الساحة ومن بينها حماس

جاءت وكان هناك الكثير من الوقائع السياسية، منها والدة الفكرة الدينية الممثلة في إن حركة فتح ": وقال
، مشيرا " كرد على محاولة إلغاء الخالفة اإلسالمية1928جماعة اإلخوان المسلمين، والتي تأسست سنة 

  انتقلت إلى حركة فتح بحجة عدم تبني اإلخوان الكفاح المسلح"اإلخوان"إلى أن بعض شخصيات 
بعد ذلك سمحت فتح للمتدين وغير المتدينين أن .. لألسف الشديد": وأضاف. وااللتفات إلى الدعوة

يدخلها، ودخلها الملحد والشيوعي، حتى أصبحت مظلة لكل من يريد أن يعمل تحت غطاء فتح، وفصلت 
متبقون منهجها عن منهج األمة، ودخلها مخلصون وجلهم قضوا نحبهم، ودخلها فاسدون وخونة وهم ال

 ."حاليا
إن هذا الخليط بحركة فتح نتاج انحراف الحركة عن هدفها، وهو تحرير فلسطين، حيث تم ": قائالوتابع 

استبدال األهداف بعكسها تماما، فحركة التحرير والكفاح المسلح أصبحت تتعاون أمنيا مع االحتالل على 
طاردة الساخنة للمقاومين حيث تنتهي كل المستويات ضد الشرفاء من حركة فتح وحماس والجهاد، والم

بالحبس مدى الحياة أو القتل، وهذا االنحراف باألهداف في برنامج حركة فتح وأسسها التي قامت عليها 
وحمل الزهار حركة فتح المسؤولية عن الحسم العسكري . "يدفعنا إلى طرح سؤال ما جدوى وجود فتح

هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، ومن ثم ": الذي أفضى إلى سيطرة حماس على القطاع، قائال
ذهبوا إلى الضفة الغربية واستولوا عليها بمساعدة أميركا، وعلى وجهة الخصوص بمساعدة الجنرال 

  ".دايتون
أوضح أن حماس نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن الزهار  11/5/2010لغد، األردن، وجاء في ا

منظمة التحرير، وأن يتوحد القرار الفلسطيني بالداخل والخارج، بحيث ال تنفرد تريد أن تكون جزءا من 
حماس والحكومة في غزة بحاجة "وقال إن  .حماس وال فتح في هذا القرار ويبقى ضمن إطار المنظمة

لعالقات دولية وعربية قوية، حتى نبني وطنا واحدا للجميع وأن تكون االنتخابات هي الحسم، ونريد 
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أمنية مشتركة تجمع كافة الفصائل، وتفعيل برنامج منظمة التحرير، وتفعيل حق العودة ألنه في أجهزة 
  ".مجموعه حق وطني وشرعي للشعب الفلسطيني

  
   للقبول بشروط اللجنة الرباعيةحماس وجود ضغوط على يؤكد مرزوق أبو .13

كة حماس قيادة السلطة     مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحر      أبوانتقد موسى    :اشرف الهور  -غزة  
، "اللهـث وراء المفاوضـات  "، واتهمها بـإسرائيل مفاوضات سالم مع إلجراءالفلسطينية لقبولها بالعودة  

 إلى سيكون مصيرها الفشل مثل سابقاتها، مشيرا        إسرائيل المفاوضات التي ستجريها السلطة مع       أنورأى  
نتنياهو من خاللها تبييض وجهه     ) بنيامين (أرادي   الت األمريكيةاستجابت للضغوط   " السلطة الفلسطينية    أن

  ."لن تلتزم في النهاية بالشروط الدولية" إسرائيل أن، مؤكدا "وسلوك حكومته المتطرفة
 معاناة قطاع غزة عبر جهات متعـددة  إنهاء إلىتسعى بشتى الطرق " حماس أن مرزوق أبو أكد ذلك  إلى

 ."األهـالي  الصعبة التي يعيـشها      األوضاع للتخفيف من حدة     الجوانب منها العربية والدولية والجماهيرية    
 وجـود   إلى وأشار،  "ضائقة مالية " مرزوق بأن الحكومة التي تديرها حركته في غزة تعاني من            أبوواقر  

. بإسـرائيل ضغوط تمارس على حماس للقبول بشروط اللجنة الرباعية للسالم التي تطالبها االعتـراف              
لن تتنازل عن ثوابتها في الوقت الذي تمارس عليها الـضغوط           "كة حماس    حر أن مرزوق على    أبووشدد  

 ."السياسية
  11/5/2010القدس العربي، 

  
  حماس تناشد مبارك بالتدخل لوقف اعتقال وتعذيب الفلسطينيين في مصر : البردويل .14

لق هناك حالة ق": "قدس برس" صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ.د القيادي في حماس قال: غزة
شديدة وغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من األخبار عن اعتقال وتعذيب عدد من الفلسطينيين 
في مصر، وحالة القلق نابعة من أن الشعب الفلسطيني لم يكن يتوقع من الحكومة المصرية أن تقدم على 

شعار ما أخذ بالقوة ال هذا األمر، السيما وأن الشعب الفلسطيني تعود على عالقة مع مصر التي رفعت 
يسترد إال بالقوة، وأن مصر هي التي دعمت حركات المقاومة في الجزائر وغيرها من الدول العربية، 
وأن إقدامها على اعتقال الفلسطينيين في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة أمن السلطة في رام اهللا حملة 

ه القوات اإلسرائيلية تنكيال بالمعتقلين اعتقاالت وتعذيب ضد أبناء المقاومة، وفي وقت تمارس في
  ".الفلسطينيين لديها، يثير قلقا لدى الفلسطينيين

نحن وجهنا ومازلنا نطالب الرئيس : "وناشد البردويل الرئيس المصري التدخل لوقف هذه الحملة، وقال
ب المصري حسني مبارك أن يضع حدا لهذه التجاوزات من أمن الدولة المصري بحق أبناء الشع

، وتعذيب، نحن ال )يوسف أبو زهري نموذجا(الفلسطيني، وأن يشكل لجان تحقيق لما يجري من قتل 
ونحن على استعداد لفتح حوار استراتيجي . نرغب أن تتغير صورة مصر في أذهان الشعب الفلسطيني

     .، على حد تعبيره"مع مصر إلزالة كل الشكوك وترسيخ قواعد الثقة بيننا
  10/5/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل"فتح تعيش مأزق مواجهة إجماع فلسطيني رافض للمفاوضات مع : مشير المصري .15

فـي القـاهرة،   ) د ب أ( ـ القيادي في حماس مشير المصري في حديث هاتفي ل   قال): د ب أ  ( –القاهرة  
ض ، الـذي يـرف    "إن فتح تعيش مأزقا سياسيا ووطنيا كبيرا ألنها باتت في مواجهة الكـل الفلـسطيني              "

فتح أحمد عساف حول سعي حماس      "الناطق باسم   تصريحات  وانتقد المصري    .المفاوضات والعودة إليها  
في ما يتعلق بموضوع منظمة التحرير فاعتقد أن        : "لطرح نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائال      

احـدة فـي تنفيـذ      لألسف لم تتقدم خطـوة و     " فتح"، مؤكدا أن حركة     "آخر من يتكلم عنه هو حركة فتح      
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 والتي كـان    2007 واتفاقية مكة    2006 ووثيقة الوفاق الوطني     2005االتفاقيات الوطنية كاتفاق القاهرة     
وشدد المـصري علـى أن       ".أمام الكل الفلسطيني  "فيها إجماع وطني على ضرورة فتح أبواب المنظمة         

ي عبر سيطرتها غيـر الـشرعية       تريد أن تبقى مسيطرة ومستفردة بالقرار السياسي الفلسطين       "حركة فتح   
نحن لسنا بديال عن أحد، نحـن      : "وتابع ".على منظمة التحرير، ورفضها لمشاركة حماس وقوى المقاومة       

نشكل غالبية في الساحة الفلسطينية وآن األوان لحركة فتح أن تفتح أبواب منظمة التحريـر أمـام الكـل            
ا أداة نمطية لتنفيـذ سياسـات وأهـداف قياداتهـا           الفلسطيني بحسب االتفاقيات الوطنية بدال من اتخاذه      

  ".وأشخاصها الفئوية والشخصية الضيقة
وسخر المصري مما ذكره عساف حول اعتراف القيادي في حماس محمود الزهار بإجراء حمـاس لمـا       

إن حماس تعبر عن مواقفها عبر قياداتها       : " جولة مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، قائال      120يقرب من   
 ".دثيها والحديث عن أن هناك مفاوضات بين حماس والعدو الصهيوني، كـذب فتحـاوي محـض               ومتح
  "."هذا الكالم لم تقل به إال حركة فتح ولم يقل به أحد من حماس، ال الزهار وال غيره: "وتابع

  10/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  لمفاوضاتجرائم االحتالل بحق المقدسات ثمرة طبيعية إلعالن استئناف ا: أبو زهري .16
 أن دخول أمسسامي أبو زهري،  اعتبر الناطق باسم حماس: )وكاالت (-  إبراهيمماهر – غزة

مجموعة من الحاخامات اليهود لباحات المسجد األقصى، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية جزء من محاوالت 
عالن استئناف جرائم االحتالل اليوم هي ثمرة طبيعة إل "ورأى أن .تهويد المدينة والمسجد األقصى

المفاوضات بين حركة فتح واالحتالل الصهيوني، ورغبة من االحتالل في التأكيد على المفاوضات التي 
هذه الجرائم تؤكد مصداقية "وقال  ."ال تلزمه بشيء لوقف التهويد أو االستيطان، أو غير ذلك من الجرائم

ئمه ضد شعبنا الفلسطيني موقف حركة حماس من أن المفاوضات مظلة لالحتالل لمواصلة جرا
  ."ومقدساته

  11/5/2010البيان، اإلمارات، 
  

  األعمال العدائية اإلسرائيلية ستفجر عملية المفاوضات: فتح .17
اعتداءات المستوطنين على األماكن "أمس، من أن  فتح حذرت حركة :)وكاالت (-  إبراهيمماهر – غزة

لمستوطنين، واإلعالن عن البناء في القدس الشرقية الفلسطينية المقدسة، وتسليم بيوت فلسطينية محتلة ل
من الواضح أن الحكومة اليمينية "في بيان  وقالت ."هي استفزازات تفجر األلغام في وجه المفاوضات

اإلعالن عن "وشددت على أن ". المتطرفة في إسرائيل أوكلت للمستوطنين مهمة تفجير محادثات التقارب
بناء استيطاني، أو أي أعمال عدائية أو مداهمات للمستوطنين أو أي عمل نوايا البناء أو المباشرة في 

  ."عسكري لقوات االحتالل هي استفزازات ستفجر مسار عملية المفاوضات
 11/5/2010البيان، اإلمارات، 

  
  األردن ينقلب على قيادته بتهمة المحاصصة والتحالف مع دحالنبإقليم فتح ": الشرق القطرية" .18

أشعل تشكيل لجنة لقيادة تنظيم حركة فتح في األردن خالفاً حاداً داخل تنظـيم               :لجوهريشاكر ا  - عمان
وقـد   .الحركة تخلله رفض أكثر من نصف أعضاء اللجنة قبول عضويتها، وذلك احتجاجاً على تشكيلها             

ل تشكلت اللجنة القيادية من ثالثة وعشرين عضوا برئاسة أمين السر نجيب القدومي الذي انفـرد بتـشكي           
لجنة إقليم األردن بخالف ما سبق التوافق عليه بين كوادر وأعضاء الحركة في األردن مـن ضـرورة                  

وعلى خلفية إقامته عالقات تحالفية مع محمد دحـالن عـضو           , انتخاب لجنة إقليم من ثالثة عشر عضواً      
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ـ   . مركزية فتح، ومحمد راتب غنيم، أمين سر اللجنة المركزية      ذه اللجنـة  وتتمثل االعتراضات علـى ه
  . اعتمادها مبدأ المحاصصة في تشكيلها، وتجاوز شخصيات وازنة في الحركة، لها مكانتها التنظيمية

وعقد أكثر من نصف أعضاء اللجنة اجتماعاً في مدينة الزرقاء مساء األحد تمخض عـن اتخـاذ قـرار                   
 وتسطير مذكرة توجه    جماعي بعدم العمل في إطار هذه اللجنة، ورفض قبول رئاسة نجيب القدومي لها،            

إلى اللجنة المركزية للحركة من خالل جمال المحيسن مفوض التعبئة والتنظيم، يوقع عليها جميـع مـن                 
يحمل مرتبة عضو لجنة إقليم في األردن، وهؤالء يبلغ عددهم خمسة وسبعين عضواً في الحركة، وتعلن                

 تحظى بموافقة تنظـيم الـساحة       المذكرة رفض جميع اإلجراءات التي اتخذت، ووضع خطة عمل بديلة         
 .األردنية، ووضع هيكلية جديدة للتنظيم في األردن

  11/5/2010الشرق، قطر، 
  

 فتح متناغمة مع الحكومة في رام اهللا إال أن لديها مالحظات على بعض الوزراء: الرجوب .19
، وال تعمل ة في رام اهللافتح متناغمة مع الحكوم"أكد جبريل الرجوب عضو مركزية فتح أن  :رام اهللا

ضدها، كما أن الحكومة ليست منقلبة على فتح، إال أن األخيرة لها بعض المالحظات على عدد من 
نحن ": وأضاف في اجتماع شعبي في القدس ."الوزراء الذين يتوجب استبدالهم لعدم قيامهم بمسؤولياتهم

الحظات على بعض في حركة فتح ال نطالب بحصة في هذه الحكومة، فهي حكومتنا، لكن لدينا م
الوزراء ونطالب باستبدالهم بوزراء آخرين قادرين على القيام بمهامهم، من موقع أن هذه الحكومة هي 
حكومتنا ونحن من شكلها، ورئيسها الدكتور سالم فياض يحظى بثقة اللجنة المركزية وبثقة فتح والرئيس 

ب ما تردد عن رغبته في تولي وزارة ونفى الرجو ."أبو مازن، وهو إضافة نوعية وليس عبئا على فتح
الداخلية في التعديل الوزاري القادم، كما نفى تقارير تحدثت عن حالة من االستوزار في صفوف أعضاء 

  .مركزية فتح ورغبة جامحة في تولي مناصب في حكومة فياض
  11/5/2010الشرق األوسط، 

 
  زة في غفتح وحماس توافقان على إحياء ذكرى النكبة بشكل موحد .20

إن الجهـود التـي     : قال صالح ناصر، عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الديمقراطية       :  حسن جبر  -غزة  
 بشكل مبدئي على إحياء     حركتي فتح وحماس  بذلتها القوى والفصائل الوطنية في غزة أسفرت عن موافقة          

لسياسي، وأكـد   ذكرى النكبة بشكل موحد مع باقي الفصائل على الرغم من استمرار االنقسام والخالف ا             
وافقت، أمس، على الـمشاركة في الفعالية الـموحدة في ختام اجتماع مع           " حماس"أن  " األيام"ناصر لِـ   

ونوه بأن الفعالية الـموحدة ستشمل تنظـيم مـسيرة موحـدة فـي              .عدد من قياداتها عقد في مدينة غزة      
ع العلـم فقط دون رفع شعارات      الخامس عشر من أيار ذكرى النكبة على أن تلتزم القوى والفصائل برف           

  .أو الفتات خاصة
أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي، أول من أمس، عن البرامج واألنشطة التـي سـتنظمها              في السياق نفسه    

  .في أنحاء قطاع غزة كافة إلحياء ذكرى النكبة
 11/5/2010األيام، فلسطين، 

  
   القادمتين في السنتينزئيفناء في جيلو وتسغات سنواصل الب: وزير اإلعالم اإلسرائيلي .21

قال الوزير االسرائيلي المكلف االعالم يولي ايدلستين لالذاعة  :محمد ابراهيم والوكاالت - رام اهللا
من المؤكد اننا سنواصل البناء في السنتين المقبلتين في جيلو وبسغات زئيف والتلة "االسرائيلية العامة 

 في القطاع الشرقي العربي من 1967ية اسرائيلية بنيت بعد ، مشيرا بذلك الى احياء استيطان"الفرنسية
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 مسكن جديد في مستوطنة رامات شلومو في القدس 1600بناء " اال ان ايدلستين اكد ان .المدينة المقدسة
  ".مهلة عادية لتنفيذ مشروع كهذا" موضحا انها" الشرقية لن يبدأ قبل سنتين

تكون اسرائيل وعدت بتجميد هذا " بنيامين نتانياهو فنفى ان أما نير حيفيتس الناطق باسم رئيس الوزراء
كما نفى مسؤول اسرائيلي آخررفض ذكر إسمه ". المشروع العقاري المهم كما اعلنت الخارجية االميركية

تكون اسرائيل تعهدت بتجميد مشروع كبير لبناء وحدات سكنية يهودية في القدس الشرقية التي "ان 
  ".ضمتها، لمدة عامين

رئيس الوزراء اوضح منذ البداية ان البناء والتخطيط في القدس سيستمران كالمعتاد، تماما كما "وقال ان 
  ". الماضية43كان عليه الحال في عهد كل الحكومات االسرائيلية على مدى االعوام ال

لمدينة لكل تواصل تشجيع التخطيط والبناء في ا"من جهته،اكد رئيس بلدية القدس نير بركات ان البلدية 
نحن واثقون ان رئيس الوزراء لن يسمح بتجميد "وقال".المقيمين فيها من يهود ومسيحيين ومسلمين

  ".في القدس ال قوال وال فعال) لالستيطان(
 11/5/2010البيان، االمارات، 

  
  وبركة يحتج... "حدثاً تاريخياً اقتصادياً وسياسياً" ضمها إلى منظمة التعاون د تع"إسرائيل" .22

إسرائيل رحبت بحرارة بقرار منظمـة      ، أن   الناصرة أسعد تلحمي من   عن،  11/5/2010الحياة،  ذكرت  
إلى المنظمة،  ) وأستونيا وسلوفينيا ( في باريس أمس دعوة إسرائيل       OECDالتعاون والتنمية االقتصادية    

ماع على قرار ضـم      باإلج 31وصوت أعضاء المنظمة الـ     ". حدثاً تاريخياً اقتصادياً وسياسياً   "واعتبرته  
  .إسرائيل، مع العلم أن معارضة أي منهم كانت كافية لرفض الطلب

وأجمعت تعقيبات أركان الدولة العبرية على أن انضمام األخيرة إلى المنظمة الدولية التي تضم دوالً 
. صادياًتتبنى مبادئ الديموقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، يجعلها في مصاف أهم دول العالم اقت

 15وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن القرار يحفز إسرائيل على العمل لتكون بين الدول الـ 
  ".وسنفعل ذلك"األقوى اقتصادياً في العالم 

وقال وزير المال يوفال شتاينتس إن انضمام إسرائيل للمنظمة سيأتي فوراً باستثمارات أجنبية ضخمة 
ركات إسرائيلية وعالمية، فيما قدر المسؤول عن سوق المال أن القرار وصفقات تجارية كبيرة بين ش

سيجلب في أقرب وقت استثمارات بنحو ستة باليين دوالر في البورصة اإلسرائيلية من صناديق دولية 
ستانلي فيشر إن " بنك إسرائيل"وقال محافظ . تستثمر فقط في بورصات الدول األعضاء في المنظمة

رقة مهمة في اندماج إسرائيل في االقتصاد العالمي وتعكس التزام إسرائيل بمعايير عالمة فا"الخطوة 
  ".دولية متطورة

رئيس الجبهة الديمقراطيـة للـسالم      ، أن   وكاالت، وعن   رام اهللا  من،  11/5/2010المستقبل،  وأضافت  
ـ   " قال امس، إن قبول اسرائيل في        ة،والمساواة النائب محمد برك    " ة االقتـصادية    منظمة التعاون والتنمي

)OECD(                 يؤكد عدم جدية الشروط التي وضعتها هذه المنظمة أمام إسرائيل قبل عدة اشـهر لقبولهـا ،
عضوا دائما في المنظمة، وعلى رأسها شرط انهاء التمييز العنصري ضد العرب والنساء اضـافة إلـى                 

  .قضايا أخرى
عالمياً، ومن الدول الغنية في العالم الستمرار إن قبول إسرائيل يعني عملياً منحها ترخيصاً "وتابع بركة، 

التمييز العنصري ضد الجماهير العربية على وجه الخصوص، كونه نابعاً من دوافع قومية عنصرية، 
  ".وضد جماهير النساء وشرائح مستضعفة أخرى
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  خطر على سياسة التعتيم النوويلوجود وال .. مكانتنا الدولية تتراجع: باراك .23
خالل اجتماع للجنـة الخارجيـة      ،  قال وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي أيهود باراك      : وكاالت – تل أبيب 

إن إسرائيل أمام خطر تراجع مكانتها الدولية في األمـد          : "2010-5-10واألمن التابعة للكنيست االثنين     
 اإلسـرائيلي   البعيد ورغم ذلك فإني ال أعتقد أنه يوجد خطر أو تهديد حقيقي على موقف التعتيم النـووي                

  ". التقليدي
الـرئيس  (إن الوضع بيننا وبين الواليات المتحدة يبدو مستقراً حتى على ضـوء تـصريحات               : "وأضاف

أوباما حيال تحويل الشرق األوسط إلى منطقة نظيفة من السالح النـووي وتلميحـات              ) األمريكي باراك 
  ". حول إخضاع المشروع النووي اإلسرائيلي لرقابة دولية

 لباراك فإن األمريكيين يعون جيداً حقيقة أنه كلما اتسعت دائرة المشاركين في العقوبات ضد إيران                ووفقا
ونحن نرى تغيراً في نبرة صوت األمريكيين واإلدارة مصرة على منع تحول            "فإنها ستصبح أقل نجاعة،     

  ". إيران إلى دولة نووية، وهم فعالون أكثر من الماضي
ال توجد أية ضرورة ألن نجـد       "حدود اإلسرائيلية مع لبنان وسورية، وقال إنه        وتطرق إلى التوتر عند ال    

  ". أنفسنا في حالة تدهور عسكري في الصيف على الرغم من تحذيرات ملك األردن عبد اهللا الثاني
إن ال أحد يريد تدهورا كهذا لكننا في حالة تأهب ونتابع مجريات األمور وإسرائيل قوية جـدا                 : "وأضاف
  ".  وإذا أرغمونا فإن الجيش اإلسرائيلي سيرد على أي خطرورادعة

  10/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  النواب العرب يقاطعون جلسة للكنيست تناقش تجريدهم من الحصانة .24
قاطع أعضاء الكنيست العرب جلسة لجنة الكنيست التي خصصت لبحث : ووكاالت" المستقبل"رام اهللا ـ 

وكان عدد كبير من أعضاء الكنيست من  .روا إلى ليبيا قبل نحو شهرسحب حصانة النواب الذين ساف
ألنهم "االئتالف الحكومي والمعارضة اإلسرائيلية طالبوا برفع الحصانة عن أعضاء الكنيست العرب 

  ".زاروا ليبيا وحلوا ضيوفاً على الرئيس الليبي معمر القذافي
د إن اللجنة ستواصل أعمالها كالمعتاد وستتخذ وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يريب لقين من الليكو

  .القرارات المناسبة لوضع خطوط حمراء ألعضاء الكنيست العرب
في سياق اخر، تظاهر نشطاء سياسيون وممثلو الجمعيات في الوسط العربي في إسرائيل في مدينة حيفا، 

م أفواه فلسطينيي مناطق احتجاجا على المالحقة السياسية من جانب عناصر األمن اإلسرائيلي وتكمي
  .48الـ

وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب الخطوات التي اتخذتها عناصر أمنية إسرائيلية خالل األسابيع األخيرة، 
بشأن قضية أمنية جديدة منعت الرقابة العسكرية االسرائيلية نشر تفاصيلها في وسائل اإلعالم 

  .اإلسرائيلية
  11/5/2010المستقبل، 

  
  دد بضرب ايران وسورية وحماس  ته"سرائيلإ" .25

صعدت الدولة العبرية امس من لهجة التهديد باللجوء الى الخيار العسكري : الناصرة ـ زهير اندراوس
ضد الجمهورية االسالمية االيرانية وسورية وحزب اهللا وحركة حماس بفلسطين، وهدد نائب رئيس 

لون، بتوجيه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج يعا) بوغي(الوزراء في الدولة العبرية، الجنرال موشيه 
  .النووي االيراني
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ان الدولة العبرية قادرة على استعمال ' يديعوت احرونوت'وقال الوزير االسرائيلي ايضا، بحسب موقع 
االسلحة التي تمتلكها والمتطورة جدا في قطاع غزة، وفي الحرب ضد سورية، وايضا في حرب 

  . هنا، اي ايران، على حد قولهتخوضها ضد دولة بعيدة من
 وقال الجنرال يعالون، الذي شغل في السابق منصب قائد هيئة االركان العامة في الجيش االسرائيلي، ان
الهجوم الجوي االسرائيلي قادر على ضرب القيادة االيرانية، وايضا قادر على ضرب وشل الدفاعات 

الجو االسرائيلي ان يجبي الثمن من الطرف الثاني، وذلك االرضية االيرانية، الفتا الى ان وظيفة سالح 
من اجل دفع الطرف الثاني الى التفكير بجدوى الرد على الهجوم االسرائيلي، مشددا على ان االستثمار 

  .في القدرة الدفاعية هي الوسيلة الناجعة من اجل تنفيذ الهجوم
وتاثيرها على الحرب التي تخوضها الدولة عالوة على ذلك، ربط الوزير يعالون بين الضربة اليران 

اذا قمنا بفحص الوضع، وخصوصا : العبرية ضد حركة حماس في فلسطين وحزب اهللا في لبنان وقال
على الجبهتين الجنوبية والشمالية، فنصل الى النتيجة الحتمية اننّا عمليا نحارب الجمهورية االسالمية 

رايه، هي التي تبادر الى تنفيذ عمليات هجومية ضد االهداف االيرانية، على حد زعمه، الن ايران، ب
  .االسرائيلية بواسطة حماس وحزب اهللا

  11/5/2010القدس العربي، 
  

   غزةقطاع ل تحول مخصصات العمال"إسرائيل" .26
، عن موافقتها، على المباشرة بتحويل ما يطلق عليـه          2010-5-10أعلنت الحكومة اإلسرائيلية االثنين     

لمستحقيها في قطاع غزة، بعد توقف كامل عن تحويلها في أعقاب سـيطرة          " تأمين الوطني مخصصات ال "
وتشمل هذه المخصصات حقوق العمـال الـذين        . 2007يونيو  / حركة حماس على القطاع في حزيران     

، وتعويضات الذين أصيبوا خالل العمل ويتلقون مخصصات شهرية         )إسرائيل(عملوا بشكل رسمي داخل     
  . ىومتعلقات أخر

10/5/2010فلسطين أون الين،   
 

  في الجوالنا ألف لغم أرضي على حدوده600 تقرر إزالة "إسرائيل" .27
في لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، أعلن أمس عن إقامة سلطة خاصة " احتفالي"في اجتماع :  تل أبيب

ة الجوالن السورية  ألف دونم داخل األراضي اإلسرائيلية وأراضي هضب200إلزالة األلغام من نحو 
وقد جاء هذا اإلعالن في أعقاب إصابة طفلين يهوديين من جراء دوسهما على لغم في أراضي . المحتلة

إسرائيل نقية من "ويتضح من تقرير لحركة . الجوالن، قبل ثالثة أشهر، تسبب في قطع رجل أحدهما
 ألف 200ة ومنتشرة على مساحة ، أن هناك نحو نصف مليون لغم موجودة في األراضي المذكور"األلغام

دونم، بشكل خاص في الجوالن وعلى طول الحدود مع األردن في غور األردن شماال والعربة جنوبا 
  .والحدود مع قطاع غزة

  11/5/2010الشرق األوسط، 
  

  "دير ياسين"على كشف وثائق مجزرة " إسرائيل"تبدأ حملة تواقيع إلجبار " هآرتس" .28
' هـآرتس ' بـدأت صـحيفة      1948) ابريـل ( نيـسان    9 مذبحة دير ياسين في      بعد ستين عاما من   : لندن

االسرائيلية حملة تواقيع الجبار المحكمة االسرائيلية العليا كي تكشف عن الوثائق الحقيقية للمذبحة حيـث               
ظلت الرواية االسرائيلية تصر ولعقود على ان الفلسطينيين قتلوا في مواجهات مع العصابات اليهودية في               

  .هحين
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ومنذ المذبحة تحول مكان القرية المدمرة الى مصحة لألمراض العقلية تعالج فيما مرضى فقدان الـذاكرة                
وفي المقابل تظل مذبحـة ديـر   . وعلى نفس المكان الذي حاولت فيه اسرائيل محوه من ذاكرتها الجمعية    

 ارتكبتـه العـصابات     ياسين محفورة في الذاكرة الفلسطينية النها ترمز الى تشردهم والى فظاعـة مـا             
وعلى الرغم من االبحاث والدراسات واليوم      . الصهيونية ضد قرية كانت تعيش هادئة قرب مدينة القدس        

المخصص لذكرى يوم المذبحة اال ان تاريخ القرية ال يزال محل نزاع بين روايتين فيما تـرفض فيـه                   
ولهذا ينظر الى محاولـة     . ف الصهيوني الحكومة االسرائيلية السماح للباحثين االطالع على وثائق االرشي       

الصحيفة االسرائيلية المعروفة بميولها الليبرالية على انها جهد لنزع الستار عـن تعتـيم الدولـة علـى                  
  .المذبحة

  11/5/2010القدس العربي، 
  

  "بمستوى العيون".. سيرة ذاتية: كتاب لدان حالوتس .29
يلي السابق دان حالوتس أهم سـتة أسـباب         يستعرض قائد أركان الجيش اإلسرائ    :  وديع عواود  -عرض

إلخفاق حرب لبنان الثانية ويواصل تصفية الحسابات مع منتقديه ويشدد على تغييرات سـلبية خطيـرة                
  .تستبد بإسرائيل ويقول إن استمرارها في الخوف من الخسائر البشرية والتضحيات سيعني زوالها

سيرته -ة هيئة أركان الجيش، أجزاء واسعة من كتابه         ويفرد حالوتس الذي اضطر لتقديم استقالته من قياد       
  .لحرب لبنان الثانية، وأهم أخطائها وإخفاقاتها واستخالصاته منها" بمستوى العيون "-الذاتية

  8/5/2010الجزيرة نت، 
  

  سرائيلي يحتجز مواطنا تركيا بسبب صالته بفلسطينيينمن اإلاأل .30
السرائيلي شين بيت يوم االثنين ان مواطنا تركيا محتجز  قال جهاز االمن الداخلي ا-) رويترز(القدس 

  .في اسرائيل منذ أسبوعين ويخضع للتحقيق بشبهة مساعدة منظمات فلسطينية محظورة في اسرائيل
وأضاف أن عزت شاهين عضو مؤسسة حقوق االنسان والحريات والمعونات االنسانية وهي جماعة 

 ابريل نيسان أثناء 27بالد في نوفمبر تشرين الثاني واعتقل في تركية اسالمية مؤيدة للفلسطينيين دخل ال
  .توجهه من بيت لحم الى القدس

  10/5/2010وكالة رويترز، 
  

 عشرات الحاخامات يقتحمون المسجد األقصى بذكرى احتالل القدس .31
عشرات ، أن وكاالتوالعالء المشهراوي، نقالً عن مراسلها  11/5/2010االتحاد، اإلمارات، نشرت 

 باحات المسجد األقصى أمس تحت حراسة أمنية مشددة وبحماية أعداد كبيرة واالحاخامات اليهود اقتحم
 معظمهم من المقيمين في  حاخاما43ًوسمحت الشرطة اإلسرائيلية للوفد الذي يضم . من قوات االحتالل

في السنوات السابقة مستوطنات الضفة الغربية، يرافقه نائبان من اليمين المتطرف، بدخول الباحة كما 
وجودنا هنا يعني "وقال النائب اوري ارييل من الالئحة الوطنية إن  ."يوم القدس" إلحياء إسرائيل تمهيداً

  ".أن الموقع األكثر قداسة ليس حائط المبكى بل جبل الهيكل
لى  إن الحاخامات أدوا الصالة قبل الصعود إ"يديعوت أحرونوت"وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة 

وأكد عدد من  .وأشارت الصحيفة إلى هذا هذه الزيارة هي األكبر من حيث عدد من المشاركين .الباحة
الحاخامات المشاركين أنهم يسعون إليصال رسالة ذات مغزى من خالل هذه الجولة، وهي إظهار مدى 

  .العالقة العميقة التي تربط اليهود بهذه البقعة المقدسة
مدير عام أوقاف ، إلى أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  11/5/2010المستقبل، وأشارت 

المحتلة الشيخ عزام الخطيب نفى دخول حاخامات يهود إلى المسجد األقصى أو صدور أي القدس مدينة 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1786:         العدد       11/5/2010الثالثاء  :التاريخ

العشرات من "وأكد الخطيب أن  .دعوة للنفير كما ورد على إحدى الوكاالت وتناقلته بعض وسائل اإلعالم
ائيليين وضمن ما يعرف ببرنامج السياحة األجنبية للمسجد األقصى هم من دخلوا باحات الحرم اإلسر

، داعياً "بحماية الشرطة اإلسرائيلية، لكن ال علم لنا بوجود حاخامات بينهم، كما نشر في بعض الوكاالت
  .إلى تحري الدقة في كل ما ينشر منعاً للفوضى والبلبلة

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة ، أن الضفة الغربية من 11/5/2010السبيل، األردن، وأضافت 
عكرمة صبري قال إن المتطرفين اليهود تمادوا في اعتداءاتهم على حرمة المسجد األقصى . القدس د

المبارك، ووصف الخطوات اإلسرائيلية األخيرة من خالل قيام الحاخامات اليهود، والمسؤولين 
ارة ساحات المسجد األقصى خطوة في اتجاه فرض واقع جديد في المسجد األقصى اإلسرائيليين بزي

  .المبارك، من أجل السيطرة عليه
ووصف صبري تأجيل مدينة القدس في السابق إلى المرحلة النهائية بالخطأ الجسيم، والذي ساعد سلطات 

  . أن المرحلة النهائية لن تأتياالحتالل في تهويد مدينة القدس، معتبراً
 ناجح بكيرات إلى أن خطورة المرحلة الحالية في موضوع .وفي تعقيبه على موضوع االقتحام، أشار د

تهويد القدس، وباألخص المقدسات، تكمن في أن من يقوم به هو الحكومة اإلسرائيلية من خالل 
سؤولين يهود مسؤوليها، في السابق كانوا يتحدثون عن الجماعات اليهودية، لكن اليوم يتم الحديث عن م
  .يقتحمون األقصى، وحاخامات، ويدعون المستوطنين إلى اقتحام المسجد األقصى المبارك

  
   تحذر من مسيرات صهيونية استفزازية بالقدس"القدس الدولية" .32

 على مواطني مدينة باالعتداءحذرت مؤسسة القدس الدولية من قيام متطرفين صهاينة : القدس المحتلة
 تنطلق اليوم الثالثاء، أنوالتي من المقرر " األعالمبمسيرة "ل مسيرتهم التي تعرف القدس وممتلكاتهم خال

  .لتجوب شوارع مدينة القدس المحتلة وتنتهي في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة
وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس اإلثنين، إن المغتصبين الصهاينة دأبوا في السنوات األخيرة على 

ء خالل هذه المسيرة على بيوت المقدسيين ومحالهم وممتلكاتهم ورميهم بالحجارة، مما كان يتسبب االعتدا
  .في اشتباكات بينهم وبين المقدسيين الذي يدافعون عن أمالكهم

  11/5/2010السبيل، األردن، 
  

  في نابلس" قبر يوسف"مئات المستوطنين يقتحمون  .33
ن اليهود قبر يوسف شرقي نابلس في ساعات الفجر األولى من اقتحم مئات المستوطني: الضفة الغربية

  .يوم أمس، وقدرت مصادر إسرائيلية عددهم بنحو ألف وخمسمائة مستوطن
  11/5/2010السبيل، األردن، 

  
   منازل بالخليل بالهدم10 أصحابقوات االحتالل تخطر  .34

 منازل بالهدم في 10 ابأصح االثنين اإلسرائيليأخطرت قوات االحتالل : وليد عوض -رام اهللا 
  .والجالجل بالقرب من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل'  بيضاأبوخلة "منطقتي 

  11/5/2010القدس العربي، 
  

  مواجهات مع االحتالل في سلوان ومخيم شعفاط .35
اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في أحياء :  أحمد رمضان-رام اهللا 
وأفاد شهود  .ن بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة وفي مخيم شعفاطمتفرقة م
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بأن عدداً من المواطنين ُأصيب في هذه المواجهات، وبأن عدداً كبيراً من اإلصابات كان بسبب استنشاق 
  .الدخان المنبعث من الغازات السامة

  11/5/2010المستقبل، 
  

   خرقاً الشهر الماضي270 االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين بلغت  خروقات:الشرطة الفلسطينية .36
 خروقات أن بالشرطة الفلسطينية واإلعالم العالقات العامة إدارةذكر تقرير : وليد عوض -رام اهللا 

  حاجزا192ً الشهر الماضي منها  خرقا270ً ضد المواطنين الفلسطينيين بلغت اإلسرائيلياالحتالل 
 واحدة بالسواتر الترابية في قلقيلية ومنع جيش االحتالل  طريقاًوأغلقت ، حواجز دائمة3 توأغلق ،طياراً

التجول في محافظة نابلس ومحافظة بيت لحم، فيما قام قطعان المستوطنين باالعتداء على المواطنين 
  . حالة52 العامة والخاصة في واألمالك

  11/5/2010القدس العربي، 
  

  نون إسرائيلي للتضييق على األسرى الفلسطينيينمركز حقوقي يحذر من قا .37
من توجه الحكومة اإلسرائيلية إلقرار ) 10/5( حذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان يوم االثنين :غزة

مشروع إجراءات تنتهك حقوق اإلنسان بالنسبة لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بغرض 
" قدس برس"مركز الميزان في بيان صحفي تسلمت وكالة الل وقا .الضغط إلنجاز صفقة تبادل األسرى

يتضمن حرمان ) داني دانون(إن مشروع القانون المقترح المقدم من عضو الكنيست عن حزب الليكود 
المعتقلين من زيارات األهل وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب األحمر والحرمان من مشاهدة 

من بين هذه اإلجراءات كذلك "وأضاف المركز  .يم والكتب والصحفالتلفزيون وحقهم في مواصلة التعل
إتباع العزل االنفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة وعدم تمكين األسرى من شراء احتياجاتهم، 
والتضييق عليهم بحجة أن الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط يعاني من مثل هذه 

  ".الظروف
  10/5/2010 قدس برس،

  
  أهالي المعتقلين في السجون المصرية يطالبون القاهرة بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم: غزة .38

أبدى أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية خشية كبيرة على حياة :  رائد الفي-غزة 
 وطالب أهالي .أبنائهم، على ضوء روايات معتقلين مفرج عنهم حديثاً حول تعرض المعتقلين للتعذيب

السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم إن "المعتقلين في مؤتمر صحافي في غزة، أمس، 
  ".كانوا أحياء أو أمواتاً

المعتقلين المفرج عنهم من السجون المصرية تحدثوا عن "وقال عماد السيد شقيق أحد المعتقلين إن 
 ".قبلها نفس، باإلضافة إلى اإلهمال الطبي والعزل التامأساليب تعذيب خطيرة ال يستوعبها عقل أو تت

معلومات تفيد أن عدداً من أبنائهم دخلوا مرحلة الخطر الشديد نتيجة "وأكد السيد أن لدى أهالي المعتقلين 
  ".تدهور حالتهم بسبب اإلهمال والتعذيب

  11/5/2010الخليج، 
  

  نت المسلححكومة هنية تسلم عائلة فلسطينية أول منزل من االسم .39
أول وحدة سكنية من االسمنت المسلح ) 10/5( سلمت الحكومة الفلسطينية في غزة يوم االثنين :غزة

وقامت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة بتسليم مفتاح  .لفلسطيني هدم منزله شمال قطاع غزة
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لبطش شرق مخيم جباليا شمال للمواطن عبد الرؤوف حسن ا" الوحدة النواة"أول وحدة سكنية بنيت بنظام 
  .القطاع، ضمن مشروع الوزارة القاضي ببناء ألف وحدة سكنية

الظاظا في كلمته ممثالً عن رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية أن  ائب رئيس الوزراء زيادنوأكد 
 القائمة حكومته تقدمت بهذا المشروع كخطوة تعبر عن التحدي والصمود أمام سياسة االحتالل اإلسرائيلي

وأوضح أن بناء الوحدة السكنية في ظل استمرار الحصار المفروض  .على هدم المنازل وتشريد أهلها
على القطاع دليل على اإلرادة الصلبة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، وتحديداً لكل من راهن على عدم 

  .إمكانية إعادة األعمار في ظل ظروف الحصار الراهنة
  10/5/2010 قدس برس،

  تحرك أولى سفن كسر الحصار من ايرلندا األربعاء: الخضري .40
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن أول سفينة ضمن أسطول  :غزة

.  باليونانالسفن الدولية التضامنية مع غزة، ستنطلق غداً األربعاء من ايرلندا متجهة للقطاع مروراً
 سيعقبه تحرك باقي السفن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي من موانئ هذا التحرك"وأوضح أن 

تركيا واليونان في الوقت ذاته على أن تتجمع جميع السفن في نقطة واحدة قبالة المياه اإلقليمية القبرصية 
دور المتضامنين األجانب ودور تركيا "وثمن الخضري في بيان، أمس،  ".وتنطلق في تجاه شواطئ غزة

ي تفعيل قضية الحصار المشدد على غزة والسعي الحثيث من أجل تخفيف معاناة السكان وإنهاء ف
ونقل عن مصادر في التحالف الدولي الذي يحرك هذه السفن، إصرارهم وتحديهم الظروف ". الحصار

  .الصعبة وتمسكهم بحقهم في الوصول إلى غزة للتضامن معها ونقل المساعدات اإلغاثية واإلنسانية
  11/5/2010الخليج، 

  
 طفال الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقراألمن % 75 :تقرير حقوقي .41

 أغلبية فلسطينيي أنأمس، " إسرائيل"منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في ته أكد تقرير نشر: )ب.ف.ا(
ا سلطات القدس المحتلة، تعيش تحت عتبة الفقر، بسبب سياسة اإلهمال والتمييز العنصري التي تتبعه

لالحتفال بالذكرى الثالثة " إسرائيل"، بينما تستعد "ال وجود لقدس موحدة"منظمة إنه الوقالت . االحتالل
 ". جنبإلى الحقيقة هي أن مدينتين تعيشان جنباً"وأضافت . واألربعين الحتالل الشطر الشرقي من المدينة

 من أطفال %45الفقر مقابل  من األطفال الفلسطينيين يعيشون في %75وأوضحت المنظمة أن 
.  ألف طفل في الشطر الشرقي يعيشون في حالة دائمة من الفقر95 من أكثروتابعت أن . المستوطنين

  .وقالت انه على الرغم من الفقر المتزايد، ال يحصل سوى عشرة بالمائة على خدمات اجتماعية
اتخذت شكل التمييز في التخطيط والبناء سياسة إسرائيل في السنوات األربعين األخيرة "وأكد التقرير أن 

  ".واستمالك األراضي مقابل حد أدنى من االستثمار في البنى التحتية والخدمات الحكومية والبلدية
 في اإلهمال إلى أيضا صف للتعليم مشيرة ألفالقدس ينقصه من شرقي الشطر ال أن التقرير وأضاف

  ".ملالتي ال تكاد تع"جمع النفايات وخدمات البريد 
 شيكال 577وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة لكل طفل في سن التعليم االبتدائي في شرقي القدس، 

 فلسطيني غير ألف 160وهناك حوالي . القدس في غربي)  يورو493( شيكل 2372مقابل )  يورو119(
  .مرتبطين بشبكة المياه بطريقة قانونية

  11/5/2010الدستور، األردن، 
 

   مسيحيون%2 و مسلمون%34 ويهود %63 منهم 774000 :سكان القدس .42
أجرى مكتب اإلحصاء المركزي إحصاء بعدد سكان القدس بمناسبة يوم القدس وكانت نتائج اإلحصاء 

  :كما يلي
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  يصنفون أنفسهم بأنهم ال دينيون أو علمانيون% 21 •
  . الفترة نفسها سكنوها في12800 في مقابل 2009 فردا تركوا السكن في القدس عام 19800هناك  •
  .وهي نسبة توالد عالية14000بلغت زيادة المواليد  •
  ."إسرائيل"القدس هي المدينة األكثر اكتظاظا في  •
  .%63 يهودي بنسبة 488000 منهم 774000يبلغ عدد سكان المدينة  •
  .%2 مسيحي بنسبة 15000وهناك % 34 مسلم بنسبة 261000 •
  . حسب وزارة الداخلية هم غير مصنفين في أي إطار ديني10000هناك  •
  .من مجموع السكان هم من سن العشرين فما فوق وهم من الحارديم% 30 •
من النساء اليهوديات هن عامالت، بينما نسبة % 50أفاد مركز القدس للدراسات اإلسرائيلية بأن  •

  .فقط% 47الرجال العاملين أقل تبلغ 
 ارتفعت نسبة المواليد اليهود في القدس ، 1998تتساوى نسبة الوالدة بين العرب واليهود، فمند عام  •

  .بينما نقصت نسبة المواليد العرب
هم من % 58من اليهود و% 42 وفيه 1967من السكان يقطنون المناطق التي ضمت بعد حرب % 60 •

  .العرب 
  11/5/2010 "عوتييد"

  11/5/2010أريج الثقافات، 
  

   الفوالذي المصري غزة يستخدمون مشاعل اللحام لقطع الجدارأنفاقمهربو  .43
 يستخدمون مشاعل اللحام األنفاق الفلسطينيين الذين يشقون إن قال أحد القائمين على تشغيل نفق :غزة

 نمر الذي أبووقال  . قطاع غزةإلى واألسلحةلقطع الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر لتمنع تهريب السلع 
 نمر لرويترز أبووقال  ." على سبل الختراقهاحتى لو أقام المصريون عشرة جدران سنعثر "األنفاقيحفر 
 عامل تشغيل مشعل لحام االوكسي اسيتلين الذي يشيع استخدامه في اللحام الصناعي ويستخدم كأداة إن

 الثقب األنفاقوأضاف أنه بعد أن عزز عمال  . متر1.5 ثقب قطره إلحداث  كامالًللقطع استغرق يوماً
  .استأنفوا عملهم والعمل يسير جيداً

 وكانت مفتوحة قبل أن تشن آالف تعمل بعد أن كان عددها نحو ثالثة األنفاق مئات من إن نمر أبووقال 
  .2008 ديسمبر /األول استمر ثالثة أسابيع على قطاع غزة في كانون  هجوماً"إسرائيل"

  10/5/2010وكالة رويترز، 
  

  زب اهللا التهامهما بالتخابر مع ح48 من الـ االحتالل يعتقل فلسطينيين .44
، أن  حسن مواسي،باقة الغربيةوحيفا، نقالً عن مراسلها في  11/5/2010الدستور، األردن، نشرت 

وأجازت الشرطة نشر تفاصيل .  بالتخابر مع حزب اهللا48شرطة االحتالل اتهمت فلسطينيين من الـ 
لدفاع عن الحريات في  لكل من رئيس لجنة امجريات التحقيقات األمنية واالعتقاالت التي أجرتها مؤخراً

، ")اتجاه"مدير عام اتحاد الجمعيات العربية ( المحتلة الناشط السياسي أمير مخول 48أراضي الـ
وزعمت الشرطة في بيان أصدرته أن اعتقال مخول وسعيد  .والمحاضر الجامعي عمر سعيد من كفر كنا

زب اهللا، وان التحقيقات ال تزال مع جاء بشبهة قيامهما بتجاوزات أمنية خطيرة واالتصال والتخابر مع ح
  ".المعتقلين مستمرة من قبل لجنة تحقيقات والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية
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 عن احتجاجهم الشديد بعد االعتقال السري لعربي ناشط في الدفاع عن 48من ناحية ثانية، عبر فلسطينيو 
  . على القضيةةاإلسرائيلي والتعتيم الذي فرضته السلطات اإلنسانحقوق 

 اعتبرت "إسرائيل" األحزاب العربية في ، أنتل أبيبمن  11/5/2010الشرق األوسط، وأضافت 
وقال مدير مركز .  على حرية الرأي والعمل السياسي للعرب، اعتداء سياسياً مخول وسعيداعتقال

بة لالعتداء على حرية  خص، جعفر فرح، إن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة باتت أرضاً"مساواة"
  ."األمن" وتدير سياسة كم أفواه بحجة "إسرائيل"العمل السياسي للعرب في 

 . على االعتقالومساء أمس، أقيمت مظاهرة في حي وادي النسناس في حيفا احتجاجاً
قال إن الفاشية على  محمد بركة" الكنيست" عضو أن ،القدس المحتلة من 11/5/2010الخليج، وجاء في 

ومصادرة حقوق المعتقلين ومحاكمة القيادات العربية بسبب " الكنيست"بواب منوها بسن القوانين في األ
وقال النائب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية جمال زحالقة، إن  .نشاطها السياسي
وتابع  .مة العربيةتعمل على تحويلها إلى قضية أمنية لمنع التواصل مع األ" إسرائيل"القضية سياسية، و

  " .هذه مالحقة سياسية تأتي في إطار مالحقة القوى الوطنية"
  

  مبعدو كنيسة المهد يطالبون االتحاد األوروبي بإعادتهم إلى الضفة .45
طالب مبعدو كنيسة المهد إلى غزة خالل اعتصام نظموه أمس قبالة معبر بيت حانون :  حامد جاد-غزة 

 الفلسطينية بتفعيل قضيتهم والعمل على إعادتهم إلى المناطق التي أبعدوا شمال قطاع غزة، السلطة" ايرز"
  .منها في الضفة الغربية

ودعا المشاركون في االعتصام كافة الجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية المعنية إلى توحيد 
  .م وذويهم سالمينجهودها والعمل بكل جدية من أجل إنهاء معاناتهم، وضمان عودتهم إلى دياره

وناشد المبعدون االتحاد األوربي بصفته راعي صفقة اإلبعاد بتحمل مسؤولياته تجاه المبعدين والضغط 
على حكومة االحتالل إلنهاء ملف إبعادهم ومعاناتهم التي بدأت منذ أن قامت سلطات االحتالل في 

كنيسة المهد في بيت لحم وفقاً التفاقية  فلسطينياً احتموا داخل 39، بإبعاد 2002 مايو /العاشر من أيار
 يوماً، من دون اإلعالن عن بنود 40فلسطينية إسرائيلية، من أجل إنهاء حصار الكنيسة الذي استمر لمدة 

  .وتفاصيل تلك االتفاقية
  11/5/2010الغد، األردن، 

  
  بعد فلسطينياً من بئر السبع إلى غزةياالحتالل  .46

 سلطات االحتالل إنلألسرى والمحررين في بيان " واعد"قالت جمعية  ):أي.بي .يو  (،"الخليج "-غزة 
 هذه الخطوة الجديدة تأتي أنوأضافت . أبعدت هاني اشتيوي من مدينة بئر السبع إلى معبر بيت حانون

الذي يقضي بإبعاد الفلسطينيين الذين تطلق " قرار النكبة الجديدة"تطبيقاً لقرار الترانسفيري الذي وصفه 
طاقم المفاوضات للنظر بجدية في هذه القضية " واعد"ودعت .  قطاع غزةإلىمتسللين " إسرائيل"عليهم 

 أن خيمة المبعدين ستبقى على معبر بيت حانون، وذلك الستضافة المبعدين، على أنالمأساوية، مؤكدة 
  .تكون هناك خطوات تصعيدية واحتجاجية في وقت الحق رفضا لهذا القرار

  11/5/2010الخليج، 
  

  دعوة لالجئين في سورية بارتداء الكوفية والزى الشعبي الفلسطينيتطلق لجان حق العودة  .47
 بارتداء ةأطلقت تجمعات ولجان حق العودة الفلسطينية دعوة لالجئين في سوري: محمد الخضر -دمشق 

ديد من دول  مايو الجاري بالتوازي مع دعوات مشابهة في الع/الكوفية والزى الشعبي الفلسطيني في أيار
  . بنكبة الشعب الفلسطيني عن التمسك بحق العودة وتذكيراًالعالم تعبيراً
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 مايو مناسبة أليمة لكل / أيار15إن "واجب  -وقال ماهر شاويش مسؤول اإلعالم في تجمع حق العودة 
ة إلى أردنا أن نعبر بهذا اليوم عن تمسكنا بحقنا بالعود"وأضاف للجزيرة نت ". فلسطيني وعربي ومسلم

ممتلكاتنا وأرضنا فقررنا نشر الدعوة الرتداء الكوفية باعتبارها ترمز إلى تراث وأرض وحضارة عربية 
  ".فلسطينية

 فقال إن الفلسطينيين يةفي سور" أبناء البلد للدفاع عن حق العودة"أما وديع أبو هاني مسؤول حركة 
  .م الحضاري وفلكلورهم وزيهم الشعبييردون على التزوير اإلسرائيلي للتاريخ عبر التمسك بتراثه

إن ارتداء الكوفية والحطة الفلسطينية فيه أيضا تجاوز لحالة االنقسام "وتابع في تصريح للجزيرة نت 
  ".الداخلي من خالل توحد الفلسطينيين حول رمز جامع ارتداه آباؤنا وأجدادنا عبر مئات السنين

وقال في تصريح للجزيرة نت إن التحركات . ة بالخالقةبدوره وصف الباحث السياسي علي بدوان المبادر
تعبير صادق وواع على رفض تواطؤ العالم الغربي مع كيان "اليومية داخل المخيمات الفلسطينية الالجئة 

 يواصل بمثل تلك الخطوة مسيرة ةإن مجتمع الالجئين الفلسطينيين في سوري"وتابع بدوان  ".االحتالل
  . دم نحو عشرة آالف شهيد خالل مسيرة الثورة الفلسطينية المسلحةالفتا إلى أنه ق" مشرفة

  10/5/2010الجزيرة نت، 
  

  حتضن فيلمين عن غزة المحاصرة تجسر الزرقاءقرية  .48
 ،48 إحدى قرى أراضي الـ،تحولت قرية جسر الزرقاء الساحلية: محمد محسن وتد -جسر الزرقاء 

فقد اختيرت هذه القرية  .مصغر لقطاع غزة المحاصرمؤخرا بشوارعها وأزقتها وشواطئها إلى نموذج 
. نتيجة لواقعها الشبيه بواقع غزة" قنينة في بحر غزة" لتصوير فيلم روائي سينمائي بعنوان لتكون مسرحاً

وتقوم بتصوير الفيلم شركة تي سي بروديكشين الفرنسية لإلنتاج الفني بالتعاون مع شركة الما هفكوت 
داث الفيلم األول كما سردها للجزيرة نت أحد أبطال الفيلم الممثل سليم ضو حول وتدور أح .اإلسرائيلية

حياة شاب فلسطيني من غزة، يحاول جاهدا الخروج من القطاع والسفر للدراسة في فرنسا، لكن جهوده 
  .للحصول على تصريح للسفر باءت بالفشل لرفضها من قبل االحتالل

قطاع المحاصر على موعد آخر مع جسر الزرقاء عبر فيلم آخر وإضافة إلى ذلك كانت المعاناة في ال
يحكي واقع قطاع غزة من خالل قصة فتاة بريطانية تقيم في القطاع منذ عام " أرض الوطن"تحت عنوان 

2005.  
  10/5/2010الجزيرة نت، 

  
   يحرمون كل النشاطات االقتصادية مع اإلسرائيليين من األردنعالما51 .49

وجوب المقاطعة االقتصادية للعدو "، على  امس عالما51توى التي حملت توقيع نصت الف: محمد محيسن
وجوب دعم المجاهدين، مؤكدة "وتم إرجاء اإلعالن عنها أكثر من مرة على ". الصهيوني والداعمين له

أن الجهاد لتحرير أرض اإلسالم والدفاع عن المسلمين واجب شرعي على أهل البالد المحتلة أوالً، ثم 
  ".المسلمين من حولهم إذا عجز أهلها عن طرد المحتلعلى 

, وجاء اإلعالن عن الفتوى خالل مؤتمر صحفي مشترك لرئيس مجلس النقباء الدكتور أحمد العرموطي
وأمين عام المجمع المحامي زياد خليفة، ورئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي رفايعة الذي أكد أن 

  .حملة التي ستقوم بها اللجنة لمقاطعة البضائع الصهيونيةإشهار الفتوى هو جزء من ال
  11/5/2010السبيل، األردن، 
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  "أردن خال من بضائع العدو الصهيونية" تعلن عن حملة "مقاومة التطبيع النقابية" .50
نحو (أطلقت لجنة مقاومة التطبيع النقابية حملة مقاومة البضائع الصهيونية تحت شعار : محمد محيسن

وتستهدف الحملة التي ُأعلن عن إطالقها خالل مؤتمر صحفي ). ل من بضائع العدو الصهيونيةأردن خا
مشترك لرئيس مجلس النقباء الدكتور احمد العرموطي ورئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي رفايعة 

مع مروجي الى تفعيل مقاطعة العدو الصهيوني من خالل رفض التعامل بالمنتج الصهيوني أو التعامل 
وقال رفايعة إننا نستند في هذه .التطبيع سواء كانت تلك التعامالت تجارية ثقافية، سياحية أو سياسية

  .الحملة على فتوى بحرمة التعامل مع العدو الصهيوني
ودعا رفايعة الحكومة الى التعاون مع اللجنة وأال تصر على إعاقة عملها أو أن تسهل عمل بعض من 

 في شبه التطبيع، مشيرا الى تعميم أصدره أحد الحكام اإلداريين لتسهيل عمل جمعية أسماهم الغارقين
 سلعة اسرائيلية 2500وانتقد رفايعة القرار الحكومي األخير بإعفاء ما يقار ".أصدقاء األرض المشبوهة

  من الجمارك
  11/5/2010السبيل، األردن، 

 
 االئتالف الفلسطيني اللبناني يحتفل بعيد العمال .51

أقام االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل احتفاال في بلدية الغبيري لمناسبة عيد العمال، برعاية 
 . وزير العمل بطرس حرب ممثال برئيس ديوان وزارة العمل علي فياض

ة اقرار الحقوق االجتماعي«ودعا علي محمود باسم اتحاد العام للعمال الفلسطينيين الدولة اللبنانية الى 
واالنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان عبر تشريعات قانونية وفي مقدمتها حق العمل والتملك واستثناء 

 . »العمال والالجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل ومن اجازة العمل
وا ان الالجئين الفلسطينيين ليس«وأكدت عضو التجمع النسائي الديموقراطي أمل رحال باسم االئتالف 

كالعمال االجانب فهم مقيمون قسرا في لبنان لحين عودتهم وال يجدر بالدولة اللبنانية معاملتهم اسوة 
  . »بالعمالة االجنبية

  11/5/2010السفير، 
  

  أكبر عقبة في وجه السالم المستوطنات..إذا احترقت القدس احترق العالم: أردوغان .52
لتركي رجب طيب أردوغان، حذَّر من استمرار رئيس الوزراء ا  ، أن10/5/2010المصريون، ذكرت 

موضحا أن ذلك سيؤدي إلى إحراق المنطقة بأسرها، . اإلجراءات التعسفية الصهيونية في القدس المحتلة
كما حذَّر الكيان الصهيوني من أن سعيه لزعزعة االستقرار في المنطقة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ال 

  .تحمد عقباها
الوزراء التركي في كلمته خالل أعمال االجتماع االستثنائي الموسع الثاني للجنة جاءت تحذيرات رئيس 

  .التنفيذية التحاد برلمانات منظمة المؤتمر اإلسالمي، الذي بدأ باسطنبول اليوم االثنين
إن السبب الرئيسي لتأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمي، هو الحريق الّذي تعرض له : وقال أردوغان
أال "أنّه ينبغي : وأضاف .مؤكدا على مكانة القدس في قلوب المسلمين. 1969صى في عام المسجد األق

ننسى أنّه إذا احترقت القدس احترقت فلسطين، وإذا احترقت فلسطين احترقت منطقة الشرق األوسط، 
   ". وإذا احترقت منطقة الشرق األوسط احترق العالم أجمع

أن العقبة الرئيسية أمام عملية , أكد اليوم أردوغانة ، أن من أنقر 10/5/2010وكالة سما، وأضافت 
مشيراً إلى ضرورة وقف البناء في المستوطنات , السالم في الشرق األوسط هي المستوطنات اإلسرائيلية

وقال أردوغان خالل كلمته أمام إجتماع إستثنائي للبرلمانات اإلسالمية  .إلنجاح عملية السالم المتعثرة
يجب علي دول العام أن تشبع رغبة الفلسطينيين بالسالم الحقيقي .. كات اإلسرائيلية بالقدسبشأن اإلنتها
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وطالب أردوغان إسرائيل وقف كافة  .1967إلقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
 مشيراً ,واصفاً تلك الخطوات بالالنسانية, أنشطتها في األراضي الفلسطيني ال سيما قطاع غزة المحاصر
في الوقت الذي تعمل إسرائيل على عرقلة , إلى أن المنظمات الحقوقية في تركيا ال تستطيع زيارة غزة

  .عمل المنظمات الحقوقية في قطاع غزة
  

  االستيطان تحد لواشنطن: الجامعة العربية .53
س المحتلـة بعـد     في التوسع االستيطاني بالقد   " إسرائيل"اعتبرت جامعة الدول العربية استمرار       :القاهرة

عمليـة  "إطالق المفاوضات غير المباشرة تحديا لإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي وأن ذلك ال يخـدم               
العرب قرروا إعطاء فرصة للمفاوضـات      "وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن         " . السالم

  " بلغتنا بها القيادة الفلسطينية التي أغير المباشرة وللمبعوث األمريكي جورج ميتشل على أساس الضمانات
وأضاف للصحافيين، أمس، إن الدول العربية قررت إطالق المفاوضات على أن تكون لفترة محددة تصل               

 يوماً، وقال إننا ال نريد مفاوضات بينما تجـري التغييـرات علـى األرض ويجـري بنـاء                   120إلى  
اون وفق أقصى قدرته بشرط أال يكون هناك غش في          الجانب العربي سيتع  "وأكد أن   . المستوطنات عليها   

  " .األراضي المحتلة من خالل بناء المستوطنات
  11/5/2010الخليج، 

  
  االتحاد البرلماني اإلسالمي يدعو إلى التحرك لوقف تهويد القدس" استثنائي" .54

ية من أن اإلجـراءات     حذر االجتماع االستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية التحاد البرلمانات اإلسالم         
االحادية لتهويد القدس من شأنها ان تلحق أبلغ الضرر بالسلم العالمي، وشدد على ضـرورة               " اإلسرائيلية"

دعم الصمود الفلسطيني في المدينة المقدسة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية ومعينات الحياة لـسكان              
ة اتصاالت دبلوماسية لوقف انتهاكـات االحـتالل        الرباط، واقترح االجتماع حزمة مقترحات عملية وقياد      

الرامية لتغيير الهوية الديمغرافية والحضارية لمسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولى القبلتين وثالث               
  .الحرمين 
صيحة تحذير لكل قوى المجتمع الدولي ولكـل المنظمـات الدوليـة            " الغرير المؤتمر    عبد العزيز واعتبر

أوقفوا ما يحدث في القدس وكفاكم تدليال لهذا الكيان المـسمى           : نية بالسالم واألمن الدوليين   واإلقليمية المع 
التي تجاوزت كل األعراف والشرائع الدولية وراحت تضرب بعرض الحائط كل قـرارات             " إسرائيل"ب

  .األمم المتحدة 
  11/5/2010الخليج، 

  
  تهديًدا واضًحا للسالم تعد الممارسات الصهيونية في فلسطين: رئيس البرلمان التركي .55

أكّد في كلمة االفتتـاح   رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين  ، أن 10/5/2010المصريون، ذكرت  
 معتبرا الممارسات الصهيونية في األراضي الفلسطينية المحتلـة؛ تهديـدا         ،أهمية القدس بالنسبة للمسلمين   

شاهين برلمانات العالم إلـى اتخـاذ إجـراءات صـارمة           ودعا  . واضحا للسالم واالستقرار في المنطقة    
الهدف مـن   "إن  : وقال. للتهديدات الصهيونية، التي باتت مصدر قلق يهدد األمن واالستقرار في المنطقة          

بيان اسطنبول، الذي سيصدر في ختام االجتماع االستثنائي، هو تقديم رسالة واضحة إلى العـالم حـول                 
  ". تجاه القدس والقضية الفلسطينية بشكٍل عامٍ" إسرائيل"مما تقوم به موقف البرلمانات اإلسالمية 

 على ان تـصرفات      شدد رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين      أن ،   11/5/2010الخليج،  وأضافت  
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية واال فال         . تعيق تحقيق السالم في الشرق األوسط       " إسرائيل"

  . ترحيل الفلسطينيين  وقة، داعياً إلى تجميد المستوطنات وازالة الجدار ووقف طردسالم شامل للمنط



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1786:         العدد       11/5/2010الثالثاء  :التاريخ

  
  وزير األوقاف المصري يرحب بدعوة نظيره الفلسطيني لزيارة القدس .56

 رحب وزير األوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقـزوق بـدعوة نظيـره              : فاطمة حسن  -القاهرة
 عامـا، بـدعوة     13 القدس، وقال إنه أعلن موقفه منذ أكثر من          الفلسطيني الدكتور محمود الهباش لزيارة    

جميع المسلمين لزيارة القدس والصالة في المسجد األقصى، من أجل تعزيز الحق اإلسالمي في القـدس،            
   ".بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني"وليس 

سالمي حـول القـدس     وأضاف زقزوق، عقب مباحثاته مع الهباش في القاهرة أمس أن التفاف العالم اإل            
يحمل رسالة إلى العالم مضمونها أن القدس إسالمية، تخص أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، وليست                
قضية فلسطينية أو عربية فقط، مشيرا إلى أن رفض زيارة القدس واالكتفـاء بالـشعارات والمزايـدات                 

ئيل لالنفراد بالشعب الفلـسطيني،     والخطب الرنانة لن يدفع القضية خطوة واحدة، بل يمنح الفرصة إلسرا          
   .وتنفيذ مخططاتها في تهويد القدس

  11/5/2010العرب، قطر، 
  

  النفير العامرفع راية الجهاد و األقصى هووالطريق الوحيد لحماية القدس : العواجي .57
قلل رئيس موقع الوسطية في اإلسالم الداعية السعودي الدكتور محسن العواجي مـن أهميـة                :الرياض
ة التي وجهها قاضي قضاة فلسطين لجميع المسلمين والمسيحيين في مختلف أرجاء العالم إلى زيارة               الدعو

دعوة إعالمية ال تسمن وال تغنـي مـن         "القدس لمواجهة المخططات الصهيونية لتهويدها، ووصفها بأنها        
  . وتحرير األقصىاللهم إال إذا كان المقصود بها الدعوة للنفير العام من أجل فك الحصار عن غزة" جوع

ـ      أن الطريق الوحيد المتبقي أمام المـسلمين لحمايـة         " قدس برس "وأكد العواجي في تصريحات خاصة ل
إن القدس ال تحميه الشعارات وال      : "القدس من التهويد ونصرة األقصى هو الدعوة إلى النفير العام، وقال          

نبي عليه الصالة والسالم وأصحابه رضوان    المؤتمرات وال البرامج اإلعالمية، وإنما الرجوع إلى سيرة ال        
اهللا عليهم أجمعين، أي رفع راية الجهاد والنفير العام، أما دغدغة عواطف النصارى بأن القدس عاصمة                
األديان كلها، فهذا أسلوب ال جدوى منه، فنحن أن النصارى لم يكونوا هـم الـذين يجاهـدون ليـسترد                    

 يجب أن تمر على المسلمين، فالذين يجاهدون فيقتلون ويقتلون          المسلمون مقدساتهم، فهذه مغالطة كبرى ال     
هم المسلمون، ودليلي على ذلك أنه خالل العقد األخير لم يقتل نصراني واحد بينما ال يكاد يمر يوم واحد                   

  ".دون استشهاد واحد أو أكثر من المسلمين في سبيل فلسطين
 المسكنات، وأنا أقول هذا وأوجه اللـوم لألمـة          أي حديث غير هذا ليس إال نوعا من       " وأضاف العواجي 

  ".جميعا، ولعلمائها تحديدا ألنهم لم يقوموا بدورهم في الدعوة إلى النفير العام
  9/5/2010قدس برس، 

  
 حيال االستيطان" إسرائيل"أمريكا تمتنع عن الرد على طلب عباس بالضغط على  .58

عن الرد مباشرة على الرئيس الفلـسطيني محمـود         امتنعت اإلدارة األميركية    :  مينا العريبي  -واشنطن  
استمرارها في خطـط    عباس الذي طالب أمس، اإلدارة األميركية بالرد على إعالن الحكومة اإلسرائيلية            

 وحدة استيطانية جديدة في حي رأس العـامود شـرق           14التوسع االستيطاني في القدس، ونيتها في بناء        
ألميركية وأبلغته للفلسطينيين حول تعهدات إسرائيلية بتجميد البناء في          بخالف ما أعلنته اإلدارة ا     ،المدينة

  . المدينة المقدسة
واعتبر ناطق باسم البيت األبيض أن البيان الصادر عن مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العامة بي جي                

ـ                 الل كرولي، أول من أمس، هو األفضل لتجسيد الرد األميركي على التطورات في الشرق األوسـط خ



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1786:         العدد       11/5/2010الثالثاء  :التاريخ

اليومين الماضيين، إذ تعتبر واشنطن أن محاسبة أي طرف سيعتمد على تقييمها حول ما إذا قـام ذلـك                   
  .»أفعال ذات وقع كبير خالل المحادثات غير المباشرة نعتبرها تضعف الثقة بشكل جدي«الطرف بـ

، فـي   »مورامات شلو «ولفت مسؤول أميركي إلى أن تصريح نتنياهو كان يخص عدم البناء في مشروع              
وقال المسؤول األميركي إن    . إشارة إلى أنه لم يتعهد بعدم مواصلة النشاط االستيطاني في القدس الشرقية           

إما عندما نحرز تقدما أو يكون لدينا أمر ما لإلعالن عنه، أو مثلمـا              «التصريحات الوحيدة التي ستصدر     
  .»قال بي جي كرولي نعتبر أن أحد الطرفين ال يلتزم بالتزاماته

11/5/2010الشرق األوسط،   
 

  والتحرك العربي لم يجِد نفعا".. إسرائيل"منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقبل عضوية  .59
في جمعيتهـا العامـة،     ) OECD(صوتت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية      : ميشال أبو نجم  : باريس

االحتجاجات الفلسطينية وال الضغوط العربية     بينما لم تجد نفعا      أمس، باإلجماع على انضمام إسرائيل إليها     
انـضمامها  » تأجيل«في ثني الدول الرئيسية الفاعلة فيها على منع انضمام إسرائيل، أو على األقل على               

، وعلم من مصادر متطابقة في باريس       إلى هذه المنظمة االقتصادية الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها          
 .  أوروبية لتسريع انضمامها رسميا إلى المنظمة-ط أميركية استفادت من ضغو" إسرائيل"أن 

11/5/2010الشرق األوسط،   
  

   اإلسرائيلي أمر معقد–إيجاد حلول مقبولة للجميع للصراع العربي : سلطانوف .60
مدى تعقيد إيجاد   «أشار نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف إلى         :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

 اإلسرائيلي المستمر لعقود طويلة والمترافق بحمـالت حربيـة          -ميع للصراع العربي    حلول مقبولة للج  
وموسـكو تبـذل    . لكن ينبغي مع ذلك بذل الجهود في هذا االتجاه        ... دموية وفقدان الثقة على نحو عميق     

  .»ى ذلكجهودها وتدعو أيضاً األطراف المعنية مباشرة والالعبين المتنفذين اإلقليميين وغير اإلقليميين إل
اتجاه روسيا االستراتيجي كان وال يزال يتمثل في إقامة سالم عادل وشامل في الـشرق               «وشدد على أن    

  .»األوسط
11/5/2010الحياة،   

  
   غياب األمن اإلنساني يعوق تقدم الفلسطينيين : األمم المتحدة .61

بـشرية فـي األراضـي    أكدت األمم المتحدة ـ في أحداث تقرير للتنميـة ال    :  عزت إبراهيم-نيويورك 
الفلسطينية ـ أن غياب األمن االنساني علي نطاق واسع في األراضي الفلسطينية المحتلة قد أعاق تقـدم   

   . البشر الذين يعيشون هناك
وقال تقرير التنمية البشرية الذي كتبه فريق مستقل وبرعاية برنامج األمم المتحدة االنمائي ـ إن التنميـة   

 وال سـيما     ,  تتاح للفلسطينيين السيطرة االقتصادية والبيئية علي مقدراتهم       ىكنة حت المستدامة لن تكون مم   
 واضـاف    .  التعليم ونظام الرعايـة الـصحية       ,  وكذلك  ,  وموارد المياه والحدود    , بشأن قضايا مثل التجارة   

ـ   , التقرير أن الفلسطينيين ليس لديهم سلطة علي المجال الجوي والميـاه االقليميـة             وارد الطبيعيـةو    والم
  .  واالدارة الكلية للمناحي المالية التي تمكن من االستقالل االقتصادي , والحركة

 والهدف منها هو تهيئة البيئة حتي يمكـن أن           , وقال التقرير إن أمن اإلنسان هو الدعامة األساسية للتنمية         
 المتحدة االنمائي يـنس تـويبرج       وصرح الممثل الخاص لبرنامج األمم     . يتمتع الناس بحياة صحية وخالقة    

فراندزين ـ الذي أطلق التقرير في رام اهللا مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ـ ان التقرير هو   
   . تذكير بأن الفلسطينيين ال يزالون يواجهون العديد من التحديات بما في ذلك االحتالل والتشرذم الداخلي

11/5/2010األهرام، مصر،   
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  يشدد على ضرورة دعم استمرارها حتى حل قضية الالجئين" األونروا"ت مدير عمليا .62

فـي األردن،   ) األونروا(شدد مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          : نجاة شناعة 
، على ضرورة استمرار وجود المنظمة الدولية إلى حين التوصل لحل قـضية الالجئـين             "ريتشارد كوك "

  .فقا لقرارات الشرعية الدولية، رغم أنها ما زالت تعاني من صعوبات مالية كبيرةالفلسطينيين و
خالل مؤتمر صحفي عقده أمس، لإلعالن عن أبرز نشاطات الوكالة إلحياء ذكرى نكبة عام              " كوك"وقال  
إن الوكالة تحولت من مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات اإلغاثة األساسية لالجئين، إلـى بيـت                "،  1948

  ".برة لما تقوم به من جهود حثيثة لتطوير تلك الخدماتخ
أن النظر لألجيال المتعاقبة من أبناء الالجئين، يعكس مدى التطور الذي حققه مجتمع الالجئين              "وأوضح،  

  ".لدعم ومساندة األونروا
11/5/2010السبيل، األردن،   

  
  ساركوزي يسعى للتوسط في صفقة شاليط  ": إسرائيل اليوم" .63

ان هناك  : ، عن مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي قولها         "إسرائيل اليوم "حيفة  نقلت ص 
محاوالت رئاسية للتوسط بين إسرائيل وحماس، إلنهاء حالة الجمود في مفاوضات تبادل األسـرى بـين                

قات قوية مـع    أن نوعام شاليط والد الجندي األسير في غزة يتمتع بعال         " إسرائيل اليوم "وذكرت  . الجانبين
المسؤولين في قصر االليزيه الذين يبذلون جهودا إلطالق سراح ابنه بسبب الجنـسية الفرنـسية التـي                 

 . يحملها
11/5/2010القبس،   

  
  أوباما يرشح يهودية لعضوية المحكمة العليا .64

حامية في  انتقد كثيرون ترشيح الرئيس األمريكي باراك أوباما إليلينا كاغان الم         :  حنان البدري  -واشنطن  
  .إدارته، لتولي المنصب الشاغر في المحكمة العليا

ويرى المنتقدون كالتيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي أن كاغان تفتقر إلى الخبرة القضائية، ألنها لـم                
تشغل أي منصب قضائي من قبل، كما انتقدوا قبولها، أمواالً من مؤسسات مثل جولدمان ساكس في إطار                 

  . عمل مولتها هذه المؤسسة التي باتت موضع اتهام باالحتيالحضورها حلقات
ورحبت المنظمات اليهودية األمريكية بترشيح يهودية لتكون العضو اليهـودي الثالـث فـي المحكمـة                

  .وتوقعت هذه المنظمات أن يوافق مجلس الشيوخ بسهولة على ترشيح كاغان. الدستورية العليا
11/5/2010الخليج،   

  
   اإلسرائيلي بعد فشل المفاوضات-اع الفلسطينيسيناريو الصر .65

وذلك عبر  , أعلنت السلطة الفلسطينية قرار العودة لطاولة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل          : الجمل
ولما كان الفشل هو النتيجة الحتمية      , المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل       

ما هو الشكل الجديـد     : فإن ثمة سؤاال بارزا يتوجب طرحه هذه المرة       , اتالمؤكدة الحدوث لهذه المفاوض   
اإلسرائيلي القادم بعد مرحلة فشل هذه المفاوضات؟ وما هو السياق الصراعي الشرق            -للصراع الفلسطيني 

  أوسطي الجديد الذي سوف يتشكل على خلفية ذلك؟



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1786:         العدد       11/5/2010الثالثاء  :التاريخ

  
  إدارة الفشل: محمود عباس-بنيامين نتنياهو
فإن كل واحد منهما ال بد وأن يكـون         , ويجلس طرفي الصراع  , أي مفاوضات : مفاوضاتعندما تنعقد ال  
  :متمتعا باآلتي

  .تحديد األهداف التي يرغب في تحقيقها• 
  .تكوين إدراك واضح للطرف اآلخر• 
  .تحديد هامش المناورة الذي يمكن أن يتحرك ضمنه• 
  .تحديد التنازالت التي يمكن أن يقدمها• 

اإلسرائيلية السابقة المباشرة   -بأن كل المفاوضات والمحادثات والتفاهمات الفلسطينية     , فتراضايمكن القول ا  
التي ظلـت   , كانت جميعها تقوم ويتم إجراءها ضمن حسابات معادلة الفرص والمخاطر         , وغير المباشرة 

احتماالت الفـشل   توجد  : إال هذه المرة  , تؤكد دائما بأن احتماالت الفشل أكبر بكثير من احتماالت النجاح         
  %.100وبدرجة ثقة احتمالية نسبتها , فقط

  :ماذا يريد بنيامين نتنياهو
  .االعتراف الفلسطيني الواضح والصريح بيهودية الدولة اإلسرائيلية• 
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  .الموافقة الفلسطينية الواضحة والصريحة بتوطين الالجئين الفلسطينيين حصرا• 
  .قدس كاملة كعاصمة حصرية أبدية إلسرائيلاالعتراف الفلسطيني الواضح والصريح بال• 
, وإقامة المزيـد مـن المـستوطنات      , الموافقة الفلسطينية الواضحة والصريحة بمبدأ توسيع االستيطان      • 

  .إضافة إلى عدم إزالة المستوطنات الموجودة في األراضي الفلسطينية
وأن , بأي تحديد لحـدودها الدوليـة     الموافقة الفلسطينية الواضحة والصريحة بمبدأ عدم إلزام إسرائيل         • 

  .تكون الدولة الفلسطينية بال حدود ومنزوعة السالح
الموافقة الفلسطينية الواضحة والصريحة على االلتزام بعدم تقديم أي مطالب جديـدة أو إضـافية بعـد        • 

  .توقيع االتفاق معهم
  :ماذا يريد محمود عباس

  .الضفة الغربية-قطاع غزة: إقامة دولة فلسطينية في األراضي الفلسطينية• 
  .أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية• 
  .االعتراف بحق العودة لكل الالجئين الفلسطينيين• 
  .إزالة المستوطنات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية• 

ا بحيـث ال    إلى أن األهداف االستراتيجية قـد تـم وصـفه         , تشير كل مقاربات التحليل السياسي المقارن     
وإنما تؤدي عملية إسقاطها على الواقع إلى إلغاء كل المطالـب           , تتعاكس وحسب مع األهداف الفلسطينية    

  .الفلسطينية
  سيناريو االنهيار: السلطة الفلسطينية

والتي أصبح انهيارها في حكم الحـدث المؤجـل         , توقعت العديد من التحليالت انهيار السلطة الفلسطينية      
اإلشارة إلى أن الرئيس محمود عباس وحلفاءه قد نجحوا خـالل الفتـرة الماضـية فـي                 وتجدر  , المؤكد

  :عن طريق استخدام, توظيف سيناريو عملية السالم المعلقة
وتشديد الـسيطرة علـى مـوارد رزق        , قمع الفلسطينيين المعارضين  : المناورة على الخطوط الداخلية   • 

  .ومعيشة الفلسطينيين
, الريـاض -القيام بالتحركات الخارجيـة علـى خطـوط القـاهرة         : الخارجيةالمناورة على الخطوط    • 

  ).االتحاد األوروبي(بروكسل -وواشنطن
استطاع الزعيم محمود عباس وحلفاءه عن طريق هذه المناورات الداخلية والخارجية الحفاظ نسبيا علـى               

  :ن من األدواتوتعزيز هذا الوجود عن طريق توظيف نوعي, الوجود الرمزي للسلطة الفلسطينية
  .السعي الستهداف حركات المقاومة الفلسطينية المعارضة لمحمود عباس وحلفاءه: أدوات الصدام• 
  .التسويق المستمر لضرورة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية: أدوات االمتصاص• 

مفاوضات مع إسـرائيل    فإن موافقة الزعيم محمود عباس وحلفاءه األخيرة لجهة استئناف ال         , وبرغم ذلك 
أيضا غض النظر عن تحفظات كل األطـراف الفلـسطينية إزاء ملـف             , دون الحصول على أي مقابل    

هي الموافقة التي ال تحمل في طياتها بذور الفشل واإلخفاق في تحقيق األهداف التفاوضـية       , المستوطنات
عامل القومي مع منظمة التحرير     استخدام آليات الت  : وهي, وإنما تضمنت ظاهرة جديدة هذه المرة     , وحسب

ثم لجأ بعـد ذلـك إلـى        , أوال, وبكلمات أخرى فقد قرر محمود عباس استئناف المفاوضات       , الفلسطينية
فقد أصبحت منظمة التحرير    , وبكلمات أخرى , استخدام المنظمة لكي تضفي على قراره الغطاء المؤسسي       
  .ئيس محمود عباسالفلسطينية مجرد كيان إداري أوسكرتاري تابع لمكب الر

أدى تعامل محمود عباس مع منظمة التحرير الفلسطينية بهذه الطريقة إلى تأليب األطـراف الفلـسطينية                
, فقد رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محمـود عبـاس          , األخرى المشاركة في هذه المنظمة    

  .وتحفظت الجبهة الديمقراطية على القرار
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  :الية مواجهة سيناريو ما بعد الفشلالرئيس محمود عباس وإشك

من المتوقع أن يلجأ الزعيم محمود عباس وحلفاءه إلى االستخدام والتوصيف الثنـائي ألدوات الـصدام                
ومـن  , وأدوات االمتصاص في التعامل مع األزمة السياسية العنيفة التي سوف تندلع في الضفة الغربيـة             

  :أبرز ما قد يلجأ محمود عباس الستخدامه
  :جانب االمتصاصفي 
  .طرح المزيد من التساؤالت وإطالق التصريحات التي تندد باإلسرائيليين: التجاوب المرحلي• 
-عمـان : وعلى وجه الخصوص, إجراء المزيد من التحركات بين عواصم المنطقة  : الوساطة اإليجابية • 

أن احتماالت تحقيق النجـاح     وذلك إليهام الرأي العام الفلسطيني ب     , إضافة إلى واشنطن  , الرياض-القاهرة
  .ما تزال قائمة

والقيـام  , السعي إلجراء المشاورات والتفاهمات مع األطراف الفلسطينية المعارضة       : اإلصغاء اإليجابي • 
  .بدور الزعيم الذي يحسن اإلصغاء إلى خصومه
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لذي يشبع بعض   السعي من اجل تقديم القليل من الدعم المادي والعيني بالقدر ا          : توظيف المال السياسي  • 
  .حاجات األطراف الفلسطينية التي تعاني من ضعف القدرات والموارد

  :في جانب الصدام
ضـد األطـراف    ,  اإلعالمـي الـسياسي    –السعي من أجل توسيع دائرة العنف الرمزي        : بناء الذرائع • 

  .الفلسطينية التي تتمادى في المعارضة
ممارسة المزيد من البطش واالعتقال والتشديد لرموز       إطالق يد أجهزة أمن السلطة في       : الضغط النفسي • 

  .وعناصر المعارضين الفلسطينيين
وعلى وجه الخصوص   , السعي من أجل تحقيق المزيد من التنسيق مع األطراف الثالثة         : الطرف الثالث • 

  .من أجل تشديد الضغوط على المعارضين الفلسطينيين, عمان-القاهرة-مثلث تل أبيب
وذلك , فإن التوقعات تشير إلى أن درجة إحكام هذه الضغوط لن تكون ممكنة           ,  الضغوط برغم فعالية هذه  

وبكـل  , سوف يـدركون  , بما في ذلك المنتسبين لحركة فتح في الضفة الغربية        , ألن ماليين الفلسطينيين  
تي ولم تتبق لهم سوى قضيتهم العادلة ال      , بعد أن خسروا كل شيء    , أنه لم يعد لديهم ما يخسرونه     , وضوح

  .يتمسكون بها
من , خالل مرحلة ما بعد الفشل    , وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية     , اإلدراك السلوكي للفلسطينيين  

  :الممكن أن يتضمن اآلتي
بما يمكن أن يؤدي إما إلى خيار سيناريو االنقـالب الفتحـاوي            , تزايد ضغوط األزمة داخل حركة فتح     • 

  .يناريو عمليات الخروج الجماعي من الحركةأو إلى خيار س, ضد الزعيم محمود عباس
بما يمكن أن يؤدي إلى أما خيار سيناريو انقـالب          , تزايد الضغوط المؤسسية داخل السلطة الفلسطينية     • 

أو إلى خيار   , سالم فياض ضد محمود عباس أو سيناريو تنحي محمود عباس وإفساح المجال أمام حلفائه             
  . الفلسطينية بحيث يقوم محمود عباس بتنفيذ االنقالب على حلفائهسيناريور انقالب القصر داخل السلطة

وذلـك بـرغم ان   , مازال الزعيم محمود عباس يمسك بشدة ورغبة مفرطة بمنصب الرئيس الفلـسطيني         
وفي سيناريو المواجهة القادمة سوف يجد محمود       , ومنذ فترة طويلة  , والية رئاسة محمود عباس قد انتهت     

اجهة ضرورة القيام بخيار العمل االستباقي الذي يتيح له البقاء واالسـتمرار فـي              عباس نفسه إما في مو    
  :وهو خيار سوف تترتب عليه جملة من الخيارات الفرعية منها, السلطة

  .البحث عن كبش الفداء• 
  .تغيير االتجاه والتخلي عن مسار التسوية• 

يار مواجهة األمر الواقـع بواقعيـة عـن         وفي حالة عدم اللجوء ألحد هذين الخيارين الفرعيين فهناك خ         
وهذا معناه االستقالة وإتاحة الفرصة للشعب الفلـسطيني لكـي          , طريق اإلقرار بالفشل وتحمل المسئولية    

وإضافة لذلك هناك خيار التصلب والتعنت والسير في نفس االتجاه وهو أمر قد يجعـل               , يختار من يريد  
لمقاومة الفلسطينية والتي وإن مدت حبال الصبر خـالل         من محمود عباس نفسه هدفا مشروعا لفصائل ا       

  .الفترة الماضية فإن صبر العديد منها يبدو وكأنه قد نفد ومنذ فترة طويلة
  10/5/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
   حالة حركة حماس..المقاومة والحكم .66

   معهد دراسات األمن القومي-ميخائيل ميلشطاين
أسهمت حركة حماس إسهاماً كبيراً فـي تعـاظم         : ت الشأن اإلسرائيلي  ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدا    

فكرة المقاومة في المنطقة خالل العقود األخيرة، وقد تم ذلك عن طريق دمج أعمـال دفعتهـا لمكافحـة                   
إظهار االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع     : إسرائيل مع أعمال في الساحة الفلسطينية الداخلية وعلى رأسها          

وإجبارها على االنسحاب الكامـل مـن       , كنجاح للحركة في استنزاف إسرائيل     " 2005 في صيف " غزة  
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باإلضافة لإلنجـازات الحركـة المـؤثرة       . واقتالع مستوطنات إسرائيلية أنشئت فيها    , األرض الفلسطينية 
 – 2004خالل الجوالت األربع من االنتخابات المحلية التي جرت في السلطة الفلسطينية في الـسنوات               

، والتـي   2006 ، وتتوج ذلك بفوزها التاريخي في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية فـي ينـاير               2005
حظيت بعدها بتزعم السلطة الفلسطينية، ونجاحها في السيطرة باستخدام القوة على قطاع غزة في يونيـو                

ـ               2007 ة علـى هـذه      مع هزيمة مطلقة لحكم أبو مازن، وهي الخطوة التي جعلتها ذات الـسيادة الكامل
والتي تبرزها  , وكذلك أدارت حماس معارك عسكرية عديدة في قطاع غزة في السنوات األخيرة           . المنطقة

خاصة بسبب عدم قدرة إسـرائيل      " – حملة الرصاص المصبوب     –بما في ذلك أيضاً     " حماس كنجاحات   
  .على إعالن النصر أو الحسم للمعركة

ه المقاومة، فهي الحالة الفريدة في الشرق األوسط التي يصعد          حماس تمثل نموذجاً لم يسبق له مثيل لتوج       
 إلى دفة الحكـم     - ويمتلك ذراعاً عسكرياً مستقالً    -فيها أحد التنظيمات التابعة لمدرسة اإلخوان المسلمين      

، وبذلك أسـس لنفـسه      "في قطاع غزة    " في انتخابات ديمقراطية، وبعد ذلك  يقصى بالقوة الحكم القائم           
  .سيادة في منطقة غزةموقفاً ذا 

مثلما فعلت منظمة التحريـر     ( كل ذلك قد أنجزته حماس بدون أن تندمج  في تسويات سياسية أياً كانت               
وذلـك مـن    , ، وتخلت بشكل مطلق عن حياة السرية، وتبنت بشكل كامل المالمح الحكومية           )الفلسطينية  

في أعقـاب   . مع إدارة دفة الحكم   خالل استمرارها في طرح مفهوم الجهاد ضد خصم خارجي بالتزامن           
ذلك أصبحت حماس عامل المقاومة المركزي في المنطقة، التي تعيش التوتر الـداخلي، بـالتزامن مـع                 

في سياق مشابه ومن أجل المقاومة اندمج حـزب اهللا أيـضاً فـي    . إجراءات إنشاء المؤسسات الحكومية   
واجه تحديات ومعضالت تشبه المعـضالت التـي        حكومة لبنان، لكنه ال يحكم الدولة نفسها، وعليه فإنه ي         

  . تعاني منها حماس 
النهج الفريد لحماس وخبرتها الطويلة التي تجمعت خالل العشرين سنة من قيامها في مختلف المجـاالت                

ومع ذلك الحركة أيضاً اكتسبت إيحاء وإلهاماً كبيـراً مـن           . تمثل عامالً أساسياً في رسم أنماط نشاطاتها      
  .وعلى رأسهم حزب اهللا, مة األخرى الموجودة في الساحةقوى المقاو

، فخالـد   "المستوى النظري والعملي    " حرب لبنان الثانية كانت بالنسبة لحماس مصدر محاكاة بارز على           
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جدد بالشكل األنجع الدروس التي استخلـصوها مـن هـذه         

عـرض مـشعل بـشكل    , طابات جاءت في األشهر التي تلت الحرب  ففي لقاءات صحفية و خ    , المواجهة
منهجي استنتاجات الحرب، وقد وصفها بأنها أعنف مواجهة بين إسرائيل وبين قوة مقاومة، والتي أثبتت               

وحسب كالمـه أن  . نهايتها ونتائجها بشكل قطاع أنه يمكن وضع رد مناسب للتفوق العسكري اإلسرائيلي   
أثبتت عظمة فكرة   " ساطعة  " األكثر وضوحاً في سلسلة أحداث      " شعاع النور   " حرب لبنان الثانية كانت     

المقاومة، وعلى رأسها انسحاب جيش الدفاع اإلسرائيلي من جنوب لبنان، واندالع انتفاضـة األقـصى،               
  .وفك االرتباط عن قطاع غزة

  : مشعل وصف في تحليله عدة استنتاجات مركزية قام باستخالصها
ضعت إسرائيل في حالة جديدة من عدم قدرتها على إنهاء المواجهة بنصر أو بحـسم،               حرب لبنان و   .1

إال أن  .  ليس بمقدور إسرائيل أن تنتصر في الحروب التي تديرها         1982ووفق إدعاء مشعل أنه منذ سنة       
معارك حرب لبنان الثانية وضعتها أمام معركة لم تسبق لها أن عرفتها، وتختلف اختالفاً كلياً عن أنواع ال                

إسرائيل لم تزل متفوقة عسكرياً وتكنولوجياً بشكل       . التي خاضتها في السابق ضد الجيوش وأنظمة الحكم       
واضح، وواضح أيضاً أنها لم تحسم بشكل كامل، لكن ثبت ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الحسم فـي                  

  .تعاطيها ضد تحدي المقاومة
 بفرصة حصد النصر المستقبلي فـي الـصراع مـع           طريق المقاومة شحن في الساحة تفاؤالً جديداً       .2

نجح مفهوم المقاومة في تحييد أو إبطال التفوق العسكري         . وعرضت الطرق لتحقيق هذا الهدف    , إسرائيل
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وهذا اإلبطال للتفـوق اإلسـرائيلي      , وهو األمر الذي لم تستطيع الجيوش العربية من تحقيقه        , اإلسرائيلي
واالسـتعداد  , ، أو إبداء العزم أو التصميم المتجذر في العقيدة الدينية       وذلك عن طريق االستنزاف المستمر    

كل ذلك أثار األمل بأن النصر على إسرائيل يمكن تحقيقه في المستقبل، لكن من أجـل                . للتضحية الكبيرة 
وقدرة الصمود أمام نيران العدو وهجماتـه، ألن الحـديث          , تحقيقه يجب التحلي بالنفس الطويل والصبر     

  ".اختبار من اهللا " ول يدور ح
أثبتت الحركة أن بمقدور مفهوم المقاومة أن يكون بديالً حقيقياً لالتجاه السائد فـي العـالم العربـي                   .3

  .للتوصل إلى تسويات سياسية مع إسرائيل كخيار إستراتيجي
أنهـا ال   من حيث   ,  يوجد لحماس تفوق أو أفضلية عن قيادة السلطة الفلسطينية         – وفق أقوال مشعل     –هنا  

  .تهرع لتحقيق مكاسب فورية؛ ما يجعلها حصينة ضد أي إغراءات سياسية من أي نوع
برهنت الحرب أن إسرائيل واقعة في أزمة داخلية عميقة، حسب إدعاء مشعل بعـدما اختفـى جيـل                   .4

المؤسسين الذي أنشأ الدولة فإن من يحكمها اآلن هو جيل زعماء أصغر ويتميزون بالـضعف والفـساد                 
ويتجسد في حالة عدم الثقة العميق التي يعيـشها         , هذا الوضع يعكس الوضع العام في الدولة      . م الثقة وعد

وعدم اليقين المتزايد   , وكذلك في حالة القلق الجماعي    , والقيادة الوطنية , ويعيشها الجيش , السكان المدنيون 
  . حول استمرار وجود الدولة في المستقبل

 والذي بموجبـه    1973 وحتى   1967مفهوماً تبلور في إسرائيل بعد حروب       إن حرب لبنان الثانية أثارت      
وحسب إدعاء مشعل أن إسرائيل أيضاً سعت إلى غرس هذا التفكيـر            . أن وجود إسرائيل مؤمن إلى األبد     

وفي الوقت نفسه أوضـح     . في وعي العرب؛ إلقناعهم باعتماد وتبني مسارات التسوية السياسية والتطبيع         
 تواجه صعوبات مشابهة نظراً لعدم قدرتها على        – الواليات المتحدة    – التقليدي إلسرائيل    مشعل أن الداعم  

 فـي العـراق     –عرض نجاحات في ساحات العمل التي تتعاطى فيها هي نفسها مع تحـدي المقاومـة                
   . –وأفغانستان 

 فـصالً   في هوامش تحليل حرب لبنان خصص مشعل      . ليس هناك أي تناقض بين الحكم وبين الجهاد        .5
, حسب أقواله أن الحكم يشكل وسيلة للحركة      . واسعاً لوصف خبرة حماس في موقفها الجديد كحزب حاكم        

  .وهو ليس هدفاً يمكن أن يضفي تغييراً في أنماط عملها
فضالً عن ذلك حماس صعدت إلى الحكم على قاعدة ضمان استمرار فكرة المقاومة، وأن الهيمنة علـى                 

حسب أقواله أن حماس في دورهـا الجديـد         .  الخطة اإلستراتيجية طويلة األمد    الحكم إنما هي مرحلة في    
إطالق واسع للصواريخ، أو العملية     ( إنها قدمت عمليات جهاد     : أيضاً كمديرة لدفة الحكم متمسكة بمبادئها     

)  والتي اختطف فيها الجندي من جيش الدفاع جلعاد شاليط وقُتـل جنـديان       2006التي نفذوها في يونيو     
وال تستنكر عمليات كهذه، ودمجت مبدأ المقاومـة      , ولم تمنع نشاطات عسكرية لفصائل المقاومة اآلخرين      

بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أقامتها سوية مـع           ( مع الخطوط األساسية للحكومة التي ترأسها       
أيـضاً ضـد    كما صمدت حمـاس     ).  ومارست عملها حتى يونيو من نفس السنة         2007فتح في مارس    

وخاصة أمام الضغط لالعتراف بإسرائيل، أو اإلعالن       , الضغوط الخارجية من أجل تليين مذهبها الفكري      
وبالتالي حسب إدعاء مشعل برهنت حماس على قدرتها في الجمع بـين            . عن التنازل عن الكفاح المسلح    

فـصائل المقاومـة    على  " ضرورات الحكم   " الحكم والجهاد، وأوضحت أنه ليس بالضرورة أن تفرض         
ويمنحهم ,  الدور الجديد يزودهم بوسائل متنوعة أكثر      – حسب أقواله    –بل العكس   . تليين وتراجع مواقفها  

  .قوة أكبر لتحقيق أهدافهم اإلستراتيجية
يجب دراسة الفجوة التي بـين المـستوى        , ومع ذلك كما هو الحال بشأن حزب اهللا وأيضاً بشأن حماس          

وبين تصرفات الحركة على ارض الواقع، السياسة تأثرت كثيراً من الظروف           , ةالخطابي المشبع بالعاطف  
حماس في  . وعلى رأسها تحول الحركة إلى حاكمة لقطاع غزة       , الجديدة التي نتجت في السنتين األخيرتين     

 ومستمرة طوال الوقت باالستعداد للتعاطي عسكرياً مع إسـرائيل،        , الحقيقة لم تتراجع عن مبادئها الفكرية     
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وبالتالي فهي تظهر حساسية أكثر مما سبق       . ولكن يتطلب منها استثمار جهد كبير في الحفاظ على الحكم         
 خاصـة   –وعليه حماس أيضاً تظهر في خطواتها       . حيال تلبية حاجيات السكان، وحيال المزاجية عندهم      

, طاق والمـستمرة   حذراً شديداً أكثر مما مضى لكي تتجنب المواجهات واسعة الن          –في المجال العسكري    
  .والتي سببت ضربات قاسية لنظام الحكم وللنسيج المدني الذي تقوده

التعبير البارز األول للتوتر الداخلي الذي نشأ في حماس كان اتفاق التهدئة في قطاع غـزة فـي يوليـو                    
التي هذه الخطوة أثبتت أن مجموعة المعوقات التي تواجهها حماس كعامل حكم أكثر تعقيداً من                . 2008

وتحـاول  . تعاطت هي معه في السابق، ويلزم في بعض األحيان كبح فرض التعزيز الدائم لقضية الجهاد              
 أن تنظم المأزق، وتعرض التهدئة كإنجاز يعكس بالذات تراجـع إسـرائيل،             – كما هو متوقع     –الحركة  

راقـب   وتفـسيره يبـدو للم  –محمود الزهار من زعماء حماس في قطاع غزة ادعـى           . وصمود حماس 
 أن موافقة إسرائيل على التهدئة نابع في األسـاس مـن اإلنجـازات              –الخارجي أنه قسرياً إلى حد بعيد       

المحدودة حققتها حماس بعد العمليات العسكرية التي مارستها جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد حمـاس قبـل             
م قدرتها بـأن تلحـق      وحسب زعم الزهار أن نتائج هذه العمليات أوضحت إلسرائيل عد         . بلورة االتفاق 

" المأزق الداخلي لحماس بتمسكها بدفة الحكم قد وصل إلى ذروته فـي أعقـاب               . بحماس ضربة قاضية  
فرغم أن زعماء حماس حقيقة يتبهرجون علينا بالنجاح في منع إسرائيل من            " حملة الرصاص المصبوب    

 الثمن الباهظ الـذي تكبدتـه       ولكن. تحقيق النصر، ويزعمون أنهم أبدوا عزمهم ومثابرتهم وطول نفسهم        
حماس خالل حملة الرصاص المصبوب بما في ذلك مقتل مئات النشطاء، واهتزاز موقف الحركة كنظام               

وكـذلك مؤسـسات    , خاصة بعد الضربة القاسية في جهاز األمن الداخلي لحماس في قطاع غزة           ( حكم  
دات الداخلية الفلسطينية والعربيـة للحركـة       وكذلك أثارة االنتقا  , )الحكم والبنى التحتية المدنية في القطاع     

وقد تجسد األمر بوضوح فـي عـدم        .  باتخاذ سياسة مقيدة أكثر من السابق      2009يلزمها منذ بداية عام     
، "الرصـاص المـصبوب     " إطالق الذراع العسكري لحماس صواريخ باتجاه إسرائيل منذ انتهاء حملة           

ن من حين آلخر نشطاء المنظمات اإلرهابية األخـرى         وهناك دالئل ومؤشرات بأن نشطاء الحركة يمنعو      
  .العاملة في قطاع غزة من إطالق الصواريخ

الذي عاشته حركته عندما نـشر  " حساب النفس " غازي حمد وهو قائد في حماس في قطاع غزة أوضح         
, عـداد مقاالً غير عادي في حدته، وزعم فيه أن حماس تتباهي باالنتصارات غير المجسدة بالحقائق واأل              

  .وهو وضع يمنع تقديم دراسة صادقة عن أخطائها, وإنما بالنشوة المشبعة باألوهام
الذين " منظمة التحرير وفتح    " المقاومين القدامى   : في الحالة الفلسطينية إذاً هناك ظاهرة مثيرة لالهتمام         

أو لقيـادة وطنيـة     وضعفوا بالتدريج، وخالل ذلك أفسحوا مكانهم لزعامة        , اتجهوا للعمل في المؤسسات   
 التي هي أيضاً واقعة في الـسنوات الخيـرة فـي اتجـاه             – وهي حركة حماس     –للمفهوم الجديد للفكرة    

ولكن على الرغم من االستمرارية والتشابه في الظاهر يبدو واضحاً بين فتح وحماس إال أنهما               . التمأسس
 تطمح في أن ينظر إليها كبديل شامل        ظاهرة جديدة تماماً، فحماس   " حماس  " ليستا نفس الظاهرة بل تعد      

عن اتجاهات المقاومة السابقة، والذين حسب زعمها قد ضلوا طريقهم، وبالتالي هم فقـدوا الحـق فـي                  
  .زعامة الساحة الفلسطينية

  11/5/2010، عكا لمتابعة مستجدات الشأن اإلسرائيلي
  

   عاًما62كشف حساب للمقاومة الفلسطينية بعد  .67
  عدنان أبو عامر 

ـ     يح  للنكبة، بما فيها من ويالت وتهجير ومعانـاة، وال يـستوي            62يي الفلسطينيون هذه األيام الذكرى ال
الحديث عن ذكرى تاريخية بهذا الحجم والخطورة، دون التطرق إلى محور المقاومة في تاريخ الحركـة                

  . وحتى كتابة هذه السطور1948الوطنية الفلسطينية، منذ عام 
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  أهداف المقاومة
 مراحـل عـدة   2010 و1948ت المقاومة الفلسطينية داخل األراضي المحتلة وخارجها بين عامي        اجتاز

تاريخية وسياسية وميدانية، بحيث ظهرت وكأنها تتجه بالضفة الغربية وقطاع غزة نحو ثـورة شـعبية                
وارع حقيقية، بدأت بالتظاهرات التي شملت فيما بعد كافة المناطق المحتلة طوالً وعرضا، ودخلـت الـش        

واألحياء واألزقة، مثلما اجتاحت المدن والقرى والمخيمات، وضمت كافة قطاعـات الـسكان، صـغارا               
  .وكبارا، رجاالً ونساء، مسلمين ومسيحيين، وباتت ثورة شاملة ضد االحتالل

مو وعلى صعيد المواجهة الميدانية، وفي الوقت الذي تراجع فيه الزخم الجماهيري نسبيا، مقابل تطور ون              
األعمال الفردية، ارتفع معدل الهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة، واالشـتباكات التكتيكيـة وأعمـال              

  .الحرائق، التي مثلت محاولة تكتيكية للضغط على سلطات االحتالل، وتخفيف حدة هجماتها
لـف  ونجحت المقاومة الفلسطينية بشقيها، المدني والمسلح، في تحقيق جملة مـن األهـداف علـى مخت               

  :األصعدة، أهمها
 تحولها إلى جزء من الذاكرة التاريخية الجماعية للشعب الفلسطيني، فلن يسجلها التاريخ تجربة فاشلة               -1

  ".الضحية" نفضوا عن أنفسهم مفهوم 1948أو هزيمة، ألن الفلسطينيين بعد نكبة عام 
تنع آالف العمال عن الذهاب      عبرت المقاومة عن فهم عميق لمتطلبات كل مرحلة نضالية بعينها، فام           -2

ألعمالهم في مصانع االحتالل، مما ترك أثره المباشر على اقتصاده، وعبرت الدعوة للعـصيان المـدني                
  .واإلضراب الشامل ومقاطعة منتجاته عن أساليب جديدة في مسار النضال الوطني لتحقيق االستقالل

م يتوقع أن يتحرك الفلسطينيون ضده، بعد أن         شكلت المقاومة صدمة عنيفة للكيان اإلسرائيلي الذي ل        -3
وجه كل اهتمامه وجهده لسحقهم، وبالتالي أعادت للشعب الفلسطيني ثقته بنفسه وبقدرته علـى مواجهـة                
االحتالل، وخلقت حاجزا نفسيا بين الفلسطينيين ومحتليهم، بعد أن كادت سنون من االحتالل تقضي عليه،               

ير المقبول، بين الجاني والضحية، كما شـكلت محـضنًا وطنيـا لجيـل              وتستبدل به التعايش الطبيعي غ    
  .المقاومة الذي خاض غمار مختلف مراحلها

 أفرزت المقاومة، مجموعات عسكرية منظمة تطورت لتشكل أذرعا عـسكرية ضـاربة، أسـهمت               -4
قاومة على  مساهمة كبيرة في تغيير تاريخ المنطقة وصياغته من جديد، وعززت بشكل كبير مشروع الم             

كافة األصعدة، وأبرزته خيارا أساسيا ورئيسا أمام الشعب الفلسطيني، وفتحت أبوابا عديدة ألشكال مختلفة              
  .من العمل المقاوم انخرطت فيها شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني

من  حركت المقاومة، الشارعين العربي واإلسالمي بشكل غير مسبوق، وبعثت فيهما الروح والحياة              -5
جديد، فاستعادت القضية عمقها، وظهرت بوادر تململ واسعة من المواقف الرسمية تحت ضغط المواقف              
الشعبية، بحيث أعادت االعتبار للبعد القومي تجاه القضية الفلسطينية، ورفعت السقف السياسي لجمـاهير              

  .ال أقل من تحرير األرض وإنهاء االحتالل: الشعب وقواه، وترسخ الهدف
  قضات المصطنعةالمتنا

نجحت المقاومة الفلسطينية خالل العقود الستة الماضية في تحقيق عدد من اإلنجازات على صعيد الجمع               
  :مختلقة، من خالل" تعارضات"أو " متناقضات"بين ما كان يعرف على أنه 

د المنظمـات    أمست أساليب المقاومة، السيما المسلحة منها، شكالً جماهيريا، ليس مقتصرا على أفرا            - أ
الفدائية، بفضل تشكيل القوات الضاربة التي نقلته من نطاق التنظيم الواحـد إلـى مختلـف التنظيمـات                  
الموجودة في ساحة المقاومة، إضافة النخراط عدد ال بأس به من الجماهير غير المنظمة في صـفوفها،                 

  .من خالل استخدامها ألدوات الحجر، المقالع، السكين
بعي المقاومة، السري والعلني، بين الزخم الجماهيري فـي المظـاهرات الهجوميـة،              الربط بين طا   - ب

وأعمال المقاومة السرية العنيفة، بين االعتصام والتوقف عن العمل، واللقـاءات الـسرية ذات الطـابع                
  .التخطيطي، بين اللقاءات السياسية المسموح بها نسبيا، وإعداد نداءات المقاومة
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ليتي الهدم والبناء، الفك والتركيب، ضرب ركائز االحتالل ومحاولة تدميرها، وعملية            الجمع بين عم   - ت
العمران القائمة على قدم وساق في األرض المحتلة، وبناء االقتصاد الوطني وتعزيـز مواقـع وهيكليـة                 

الها سلطة الشعب، كما تبين أن العصيان المدني شكل من أشكال المقاومة المهمة في حال تكامله مع أشك                
األخرى، خصوصا المسلحة منها، وفي حال توفير المقومات المادية الـضرورية لنجاحـه، التنظيميـة               

  .واالقتصادية والتعبوية
 أكدت يوميات المقاومة في عقودها الستة، أن أفق العمل المسلح المرافق للمقاومة الشعبية الـسلمية،                - ث

ذي يكلف االحـتالل، مـن الناحيـة البـشرية، ومـع أن             ينبغي أن يكون مفتوحا دائما، لكونه الوحيد ال       
االعتبارات االقتصادية واإلعالمية مهمة، لكنها ليست حاسمة في هزيمة مشروع االحـتالل، وبالتـالي              
ينبغي أال تطغى على العامل الحاسم المتمثل بضربه في خاصرته البشرية الرخوة، ولذلك ينبغي تمتـين                

  .التكتيكات المسلحة وتطويرها
 المزج بين الشعارين المطلبي والسياسي، مع أولوية السياسي، بحيث ارتبط بـين إدامـة المقاومـة                 - ج

واستمراريتها، وبين توزيع الحمل النضالي وثقله، على المدن والمخيمات والقرى واألحيـاء، بحيـث ال               
  .تتحمل منطقة أعباء إضافية، ترهق كاهلها

لحة في آن واحد، وتكاملهما مع بعضهما، والجمع بـين الفعـل             المزج بين المقاومتين السلمية والمس     - ح
المسلح الكالسيكي، والنضال الجماهيري، وعلى هذا الصعيد بالذات، أثبتت المقاومة قدرة فـي ابتكـار               
مختلف أسلحة المواجهة، البدائية منها كالحجر والسكين والحرائق، واألسلحة النارية واستخدام الكمـائن             

ف المواقع العسكرية والمستوطنين، واتفقت المقاومتان، السلمية والمسلحة، على قواسم          المسلحة، واستهدا 
  :مشتركة عديدة أهمها

 انخراط الجماهير في المقاومة، بشكليها معا، بما يستدعي وجود حالة من االنضباط والنظام، والسعي               -1
  .إلشاعة أجواء الثقة في نفوس الجماهير المنضوية في إطارهما

اإلعالمية، الـسياسية، االجتماعيـة، التحريـضية،       : تاجتا لتشكيل األجهزة واللجان المرتبطة بهما      اح -2
وتطلبتا المرونة العالية في أساليب المواجهة، وعدم حصرها في جبهة محددة، بحيـث تـصبح مـساحة                 

  .األرض المحتلة كلها، ساحة للمواجهة مع االحتالل
ل، أيا كان شكلها، التنظيمية واإلدارية والسياسية، فـضالً          نجحتا في ضرب مرتكزات سلطة االحتال      -3

عن إضعاف وتحطيم معنويات جنوده، من خالل تحقيق انتصارات هنا وهناك، وبـشكل يـومي وشـبه                 
  .يومي، لتعزيز روح المقاومة، وشل فعالية أجهزة االحتالل

  نقاط الضعف
نسبي، ولم يكن ذلك نتيجـة الممارسـات        شهدت بعض مراحل الثورة الفلسطينية موجات من التراجع ال        

العسكرية اإلسرائيلية فحسب، بل هناك عوامل ذاتية أسهمت في إضعاف المقاومة، إلى جانـب مظـاهر                
  :خلل وقصور في التنظيمات العاملة، ومن أبرزها

ق علـى  بالرغم من اتفاقها على مبدأ تحرير فلسطين من االحتالل، واالتفـا       :  عدم توحد القوى الفدائية    - أ
وسيلة تحقيقه عبر الكفاح المسلح باعتباره طريقا وحيدة للتحرير، إال أنها اختلفت فيما بينها، بسبب وجود                
تناقضات سياسية بينها، مما أدى إلى التنافس السلبي، وطغيان الذاتية المريضة بـين المنظمـات، ووالدة     

 والتسبب في النفور والشقاق بين القـوى        الكثير من الخالفات، وإفساح المجال لمحاوالت الدس والتفريق،       
  .المقاومة

كما سيطرت الذاتية على التنظيمات، وبدأت تبحث عن مواقع أقوى داخل الساحة الفلسطينية، مما قاد إلى                
ضعف المواجهة مع األعداء، وأدى فشل مساعي الوحدة بين التنظيمات إلـى عـدم تبـادل الخبـرات                  

  .االت، ووقوع الثوار في أخطاء سبق لرفاقهم أن وقعوا فيهاوالتجارب والمعلومات في جميع المج
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إلى بطء شديد في نمو كوادر مـسلحة        " الفقر الفكري "فقد أدى هذا    :  الضعف األيديولوجي والسياسي   -ب
بأفق أيديولوجي واسع، وبمراس كفاحي مكثف، مما يعني أن ضربات العدو وحمالت االعتقال واالغتيال              

 قيادية، دون قدرتها على إيجاد البديل المناسب سريعا، مما يؤدي إلى ضـعف              أفقدت التنظيمات عناصر  
  .تدريجي في القيادة حتى يؤول األمر ألشخاص عاديين ال يصلحون لتولي المهمة

وركز المقاومون على العمل الفدائي العسكري دون االهتمام بالعمل السياسي، مما أفقد المقاومة الكثيـر               
ك عن قصور في الوعي واإلدراك لجوانب العمل المقاوم، ولـو وجـدت فرصـة               من فاعليتها، ونتج ذل   

للتوعية السياسية فإنها كانت تنحرف باتجاه الشحن االنفعالي واأليديولوجي ضد تيارات سياسية منافـسة              
  .في الثورة الفلسطينية، ونالت التوعية السياسية باتجاه المعركة مع العدو أصغر نصيب من االهتمام

ا أدى بدوره إلى فقدان الفدائي للرؤية الحقيقية للوقائع، والقدرة على التحليل، وبعد النظر، وتبنـي                وهو م 
الخط السياسي والعسكري الصحيح؛ لضمان تحقيق االنتصارات، وتجنب الهـزائم، بـل أخـذ يتحـرك                

 وأكثـر مـن     بمغامرة وانفعال عفوي، ويتعامل مع األحداث بردود الفعل، مما ساهم في زيادة األخطاء،            
  .احتماالت التعرض لخطر االعتقال أو االغتيال

قام األهالي بمساعدة الفدائيين في األراضي المحتلة، وحمايتهم، وإخفـاء          :  ضعف االهتمام بالجماهير   -ج
أسلحتهم، وتوفير المأوى والطعام والشراب لهم، وإعطائهم اإلشارة بوجود الجـيش اإلسـرائيلي، وفـي               

  .اهتمام الفدائيين بهم في المستوى المطلوبالمقابل لم تكن درجة 
صحيح أن تفجر الثورة أدى إلى التفاف الجماهير حولها، لكنها هي من طورت الثورة، ودعمتها وأمدتها                
بالفدائيين واألموال والتموين والسالح، والثورة الناجحة هي التي تستفيد من الجماهير بتسليحها وتنظيمها             

، مما يحميها ويحرسها ويطورهـا، أمـا إذا نظـر           "ثورة الجماهير "بذلك تصبح   وتشجيعها على النقد، و   
الفدائيون إلى الجماهير بازدراء وتعاٍل وغرور، واعتبروها قطعانًا تساق بال وعي وال إرادة، وأنها مغفلة               

مـاهير  يمكن خداعها بسهولة، ونعتها بالجهل والغوغائية والطفولية والعاطفية، فإن ذلك يعني انفصال الج            
  .عنهم، وعدم قدرتهم على االستمرار طويالً

لجأت إسرائيل إلى الحرب النفسية، وتجنيد العمالء، وأجهـزة اإلعـالم، وكـل             :  التهويل اإلعالمي  -د
الطاقات والمؤهالت لتحطيم معنويات المقاومين، وتمزيق وحدة الشعب ونشر البلبلة، وازدادت خطورتها            

ض األمراض الخطيرة التي استغلها العدو كالثرثرة التي تؤدي إلى التباهي         عندما انتشرت بين الفدائيين بع    
واالستعراض، مما أدى إلى إفشاء أسرار الثورة، وأصبح من السهل على المندسين ومروجي الـشائعات               
القيام بمهمتهم، ومما أفقد الجماهير الثقة بإعالم المقاومة، ولجـوء بعـض التنظيمـات إلـى التهويـل                  

وأن النصر أصبح على األبواب، واإلشعار باالطمئنان المبالغ فيه بقوة الثورة، ومناعتها أمام             والتضخيم،  
  .هجمات العدو

وأدى التهويل والتضخيم إلى التعارض واالختالف بين تنظيمات األرض المحتلة، وأصبح أكثر من تنظيم              
 العملية الواحدة إلى سباق مريـر       يتبنى عملية واحدة، مما أدى إلى المزيد من االختالفات بينها، وتحولت          

  .لالدعاء والمفاخرة
مقتـل  "، و "إبادة جميع أفراد الدوريـة    "ومن أمثلة التهويل إعالن التنظيمات عن القيام بعمليات أدت إلى           

تدمير اآللية وقتل من فيهـا، وعنـد        "، و "تدمير اآللية وقتل جميع ركابها    "، و "وجرح جميع من في اآللية    
قيام الكمين باشتباك أدى إلى قتل وجـرح عـشرات          "، و " العربات بألغام مزروعة   وصول النجدة تم نسف   

  ".الجنود، وعودة الفدائيين لقاعدتهم سالمين
  الخاصرة اإلسرائيلية

، حيث وقف جيش االحتالل عاجزا      "الحدود اآلمنة " ألغت المقاومة، من القاموس اإلسرائيلي مصطلح        -1
بقادته ألن يعلنوا عدم امتالكهم حلوالً سحرية لقمعها، ونجحـت فـي            أمام ابتكارات المقاومين، مما دفع      

  .فرض المعاناة المباشرة على اإلسرائيليين نتيجة سياسات حكوماتهم المتعاقبة
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 بينت أن اختالل موازين القوى لصالح المحتل، لم يحقق له الحل الذي أراد، على العكس، فقد فاقمت                  -2
األحزاب الحاكمة طوال ستة عقود بأن سياستها القائمة علـى الـضم            من أزمة نظامه السياسي، وأقنعت      

وعـدم  ! الكاملة اصطدمت بعقبات جدية، برغم تبنيهـا لـشعار األمـن أوالً    " إسرائيل"واإللحاق وأرض   
  ! التفاوض في ظل العنف

، "الجـيش الـذي ال يقهـر      " كشفت المقاومة حقيقة الكيان اإلسرائيلي، وساعدت في تعرية أسطورة           -3
كالتعليقات التي راجت على ألسنة كبار المحللين العسكريين، حيث تناولـت الـصحف علـى صـدور                 
صفحاتها األولى، وفي التحليالت والمقاالت واالفتتاحيات، يوميات وعمليات المقاومة بمختلف أشـكالها،            

  ".ثقة ذاتية لدى نواة المقاتلين"و" جرأة مذهلة"وأجمعت على تميزها بـ
مة، حالة تدهور الوضع األمني للكيان، خاصة الجرأة المتزايدة للمقاومين، مما أشـار              عكست المقاو  -4

إلى تخطيط واستعداد لمواجهة مباشرة مع قوات األمن، بعد أن لوحظ تغير في أساليب عمـل خالياهـا،                  
التي أصبحت توجه مجهوداتها ضد قوات االحتالل، وال يرتدعون عن خوض صدامات مباشرة معهـا،               

  .اضحا أن هذه العمليات سبقتها نشاطات استخبارية وتخطيط وجمع معلوماتوبات و
 فرضت على المحتل مواجهة منظمات متصلبة تتمسك بمبادئها، ورغم تمكنه من إلقاء القبض علـى                -5

عدد كبير من أعضائها، لكنها نجحت وبصورة مستمرة في العودة لنـشاطاتها، ورغـم تقلـص عـدد                  
وأبدوا استعدادا  " عنيفون جدا "اعترف جنراالت إسرائيليون مرموقون بأن من تبقوا        المطلوبين كثيرا، فقد    

دفعنا للمبالغة في الرد، وفي إفقادنا لرباطـة جأشـنا،          "بمفهوم معين، ونجحوا في     " وهزمونا"للمخاطرة،  
  ".وتسببوا في اختالل توازننا

 الداخل والخارج، صراعا داميا مـع        شهدت المقاومة خالل مختلف مراحلها وفي جميع جبهاتها، في         -6
جيش االحتالل، واشتد الصراع من الناحيتين الكمية والنوعية، حيث استمات المقاومون في الصدام، على              
اعتبار أن موتهم سيزيد حدة المواجهة، ولم تكن سوى مجموعات مسلحة ال يزيد عدد أفراد الواحدة منها                 

  !ا سالح، مصدره األساسي من جيش االحتاللعن أصابع اليد، تنطلق لالصطياد ولديه
حظي أعداؤنا بنجاح عسكري، والشـك أن      : " أوصلت المحتل إلى اقتناع جاء على لسان أحدهم بقوله         -7

هذا النجاح سيثير شهيتهم إلحراز نجاحات جديدة، لقد ولدت الحرب االحتالل، واالحتالل ولد المقاومـة،               
قيود واالعتقاالت والتحقيقات، ومقابلها الـردود، والـردود علـى          والمقاومة ولدت الخطوات الوقائية وال    

الردود، وحسابات الدم متواصلة، وأحالم االنتقام، وما نضج مجددا هو روح الكراهية المتبادلة، وولـدت               
  ".االنتفاضة والمقاومة الواسعة

سرائيلي نحـو خفـض     نجحت المقاومة خالل مختلف تاريخها في تأكيد فشل الهدف التكتيكي اإل          .. أخيرا
مستوياتها، ألن الجيش لم يقدر على خوض حرب طويلة، وليس هناك في األفق ما يشير لنهايتها، وقـد                  

  ".جيش الدفاع"باتت أطول حرب يخوض غمارها 
  10/5/2010الجزيرة نت، 

 
   مقدمة لالنتحار الجماعيالعربيالتبلد  .68

  فهمي هويدي
ريق رسمه األمريكيون ليس فقط لتصفية القضية الفلسطينية العالم العربي يساق ذاهالً ومستسلماً في ط

من تحقيق ابتالع فلسطين ومحوها من الخريطة، وإنما أيضاً لينفتح الطريق بعد ذلك " إسرائيل"وتمكين 
  .إلخضاع العالم العربي بأسره

)1(  
كتبتها صحافية محترمة كان ذلك عنواناً لمقالة " لسكان غزة باستيراد البقدونس؟" إسرائيل"لماذا ال تسمح "

 وعبرت في ما كتبته عن الدهشة 7/5يوم الجمعة الماضي " هاآرتس"هي أميرة هاس في صحيفة 
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بمنع إدخال البقدونس مع بعض المنتجات " اإلسرائيلية"والسخرية من قرار غريب أصدرته الحكومة 
م الطازج والفاكهة المجففة، شملت القائمة الكزبرة والمربى والحالوة والكمون واللح(األخرى إلى غزة 

وفي العدد نفسه كتب جدعون ) . وسلعاً أخرى مثل ألعاب األطفال والدفاتر والصحف وشفرات الحالقة
ليفي منتقداً يهودياً شهيراً حائزاً جائزة نوبل هو ايلي فيزيل، ومستغرباً منه دعوته إلى استمرار احتالل 

رئيس أوباما بالتشدد مع الدولة العبرية، ال بالتراخي معها كما الضفة الغربية، ومتمنياً عليه أن يطالب ال
  .هي الحال اآلن 

األخير بتوسيع نطاق الحصار لكى يشمل " اإلسرائيلي"لم أجد في صحفنا المصرية صدى للقرار 
أبرزت على صفحتها األولى " األهرام"إلخ، لكن وجدت أن صحيفة  . . . البقدونس والكزبرة والمربى 

، وتحت "حماس تبتكر ضرائب على زيارة المرضى والذهاب للبحر في غزة" خبراً 3/5ثنين يوم اال
العنوان تقرير تحدث عن قائمة الضرائب والرسوم التي فرضتها حكومة حماس على سكان القطاع 

نتيجة للسيطرة على " جاءت"هذه اإلجراءات "وختم باإلشارة إلى أن " . غريبة"و" إتاوات"ووصفت بأنها 
كات األنفاق من الجانب المصري، ومواجهة المهربين الذين كانوا يستخدمون األنفاق في تهريب شب

  " .األموال والبضائع من مصر إلى قطاع غزة
يفضح الحصار ويدين االحتالل، أما ما " هاآرتس"المقابلة بين الموقفين تكشف عن مفارقة، فما نشرته 

تالل، لكنه يعبر عن الشماتة في حكومة حماس التي اضطرت فال ذكر فيه للحصار واالح" األهرام"نشره 
في العام الثالث للحصار ألن تفرض على الناس ضرائب جديدة لتسير عجلة الحياة في القطاع، وفي 

لم (تحقق جراء الجهد المصري إلغالق األنفاق " إنجاز"الوقت ذاته اعتبر التقرير أن هذه الضائقة بمثابة 
  ") .إسرائيلي"فوالذي الذي أقيم باتفاق أمريكي  يشر إلى دور السور ال

يضاعف من الحزن والخجل أننا جميعاً وقفنا متفرجين، في حين أن إحدى المنظمات الحقوقية 
هي التي تحركت، فتوجهت بطلب إلى المحكمة العليا احتجت فيه على قرار حظر إدخال " اإلسرائيلية"

المعايير التي يتم على أساسها اتخاذ قرارات من ذلك القبيل، السلع السابقة الذكر، وطلبت االطالع على 
لكن السلطات تذرعت في ردها باألسباب األمنية التي لم تشأ أن تفصح عنها، في الوقت ذاته نشرت 

تحقيقاً صحافياً تحدث عن دراسة أجريت لتحديد الحد األدنى المطلوب لكل فرد في " هاآرتس"صحيفة 
ية الوحدات الحرارية والجرامات التي يصرح بها لكل مواطن وفقاً للسن القطاع، شملت قوائم بكم

والجنس، وأغلب الظن أن هذه الدراسة تم االعتماد عليها في تحديد كميات األغذية التي يسمح بدخولها، 
  .بحيث يبقى الجميع عند حدود الكفاف، وال يسمح لهم بأي نمو طبيعي 

)2(  
في الفتك بالفلسطينيين وتصفية ملف القضية لم يعد يحرك شيئاً في " إسرائيل"الغريب أن كل ما تفعله 

في هذا الصدد ال أحد ينسى تلك الواقعة المشينة . الدول العربية الرئيسة، فالحصار صار مقبوالً ومؤيداً 
في تقرير أرسله من بروكسل ونشرته " هاآرتس"التي ذكرها أمير أورن المعلق العسكري لصحيفة 

 وذكر فيها أن وزير خارجية لوكسمبرج طلب من وزيرة 2008،/2/12رية للجريدة في الطبعة العب
تسيبي ليفني بعد كلمة ألقتها أمام وزراء خارجية حلف الناتو برفع ) وقتذاك" (اإلسرائيلية"الخارجية 

 حصار غزة، وفتح المعابر الحدودية ألن األوضاع اإلنسانية في القطاع بالغة الصعوبة، فما كان من
السيدة ليفني إال أن طلبت من وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن يشرح للوزراء لماذا ينبغي أن 

  .يستمر معبر رفح مغلقاً 
وعلى المأل جرت عملية إقامة الجدار . أيضاً لم يعد االحتالل محالً لالستنكار وال الحصار بطبيعة الحال 

ر، ولم يعد أحد يخجل من قيام الملحق العسكري األمريكي الفوالذي على حدودنا مع غزة إلحكام الحصا
بتفقد عملية البناء، وال من توجيه اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية الذي تمثله منظمة 

أما تهويد القدس واالستيالء على بيوت العرب " . الشجاعة"إيباك التحية لمصر على قيامها بتلك الخطوة 
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منازل في حي الشيخ جراح واقتحام المسجد األقصى، واستمرار الحفر الذي يهدد وهدم عشرات ال
أساساته، هذه كلها أصبحت أخباراً عادية يقرؤها الناس بهدوء وال مباالة في صحف الصباح، مثلها في 
ر ذلك مثل أخبار التمدد االستيطاني السرطاني وتهويد الضفة الغربية وإقامة السور العازل وسرقة اآلثا

اإلسالمية وعمليات التصفية واالعتقال التي تتم بصفة دورية، وتضيف أعداداً جديدة إلى العشرة آالف 
  " .اإلسرائيلية"معتقل فلسطيني الموزعين على السجون 

هذه الممارسات التي تتواصل بصفة يومية، وتؤدي إلى تآكل القضية الفلسطينية وطمس معالمها، لم يكن 
األنظمة العربية، هذا إن استثنينا البيانات البالغية والتصريحات الصحافية لها أي صدى من جانب 

  .الخجولة التي تطلق بين الحين واآلخر من باب ستر العورة وذر الرماد في العيون 
برغم ما اتسمت به من وحشية وفظاعة، لم " اإلسرائيلية"وبشكل عام، بوسعنا أن نقول إن الممارسات 

والدول العربية، سواء كانت العالقات رسمية ومعلنة أم " إسرائيل"قات القائمة بين تؤثر بالسلب في العال
  .سرية وغير معلنة، ومن المدهش أن تلك العالقات بدأت تنمو وتتوسع 

)3(  
التي حملت المساعدات إلى " شريان الحياة"حين وضعت السلطات المصرية العديد من العقبات أمام قافلة 

كانون األول الماضي، كان لتلك األخبار وقع الصدمة على / ام شهر ديسمبرقطاع غزة في آخر أي
وفي زيارة أخيرة لتركيا . األتراك، الذين كانوا مشاركين في الحملة بممثلين عن البرلمان والحكومة 

 سفن، وحدثني بعضهم عن دهشته وحيرته إزاء 8وجدت أنهم يعدون لحملة إغاثة أخرى خالل أيام تضم 
 جرى في المرة الماضية، قائلين إنهم سيتجنبون المرور بالموانئ المصرية في المرة المقبلة تفسير ما

وقالوا في هذا الصدد إن أعداداً غفيرة من األتراك حين سمعوا . حتى ال يتكرر ما حدث من قبل 
هم أخبار ، خصوصاً حين ذاعت بين"شريان الحياة"بالعراقيل التي وضعتها السلطات المصرية أمام قافلة 

عن تعرض الشرطة المصرية للمشاركين فيها، فإنهم أحاطوا بالقنصلية المصرية في اسطنبول وهددوا 
  .باقتحامها إذا ما تعرضت عناصر الحملة لالعتداء 

مثل هذا الغضب المختلط والدهشة شائع في أوساط الناشطين في العالم اإلسالمي ولدى رسائل عديدة 
لقاها عبر البريد االلكتروني من إندونيسيين وماليزيين وباكستانيين خصوصاً معبرة عن تلك المشاعر أت
مما يحير هؤالء أيضاً أن جهود اإلغاثة ودعوات المقاطعة األكاديمية والفنية . ممن يدرسون في أوروبا 

 نشطة وظاهرة في الدول الغربية، في حين أنها تتراجع" اإلسرائيلية"أو مقاطعة منتجات المستوطنات 
  .وتخفت بمضي الوقت في العالم العربي 

المالحظة المهمة الجديرة بالرصد في هذا السياق أن العالم العربي في السنوات األخيرة يزداد ابتعاداً عن 
، في حين أن الرأي العام الغربي واألوروبي بوجه أخص يزداد "إسرائيل"القضية الفلسطينية واقتراباً من 

" اإلسرائيلي"، وذلك بشكل واضح عقب العدوان "إسرائيل"القضية وابتعاداً عن  بحقائق - نسبياً -وعياً 
على غزة الذي فضحه وأدانه تقرير القاضي ريتشرد جولدستون على الصعيد الدولي، حيث ان البعض 

  .على اإلفالت من اإلدانة بسببه، كما لم تأخذه الحكومات العربية مأخذ الجد " إسرائيل"تستر عليه وساعد 
م يقف األمر عند حد تراجع أولوية القضية وتقدم مسيرة التطبيع باسم ذرائع مختلفة، وإنما بدا أن تفكيك ل

القضية والتفريط في ثوابتها أصبح أمراً ميسوراً ومقبوالً فثمة شبه توافق اآلن على إمكان التنازل عن 
باألرض " إسرائيل"ر ، بحيث تبقى المستوطنات كما هي وتستأث"تبادل األراضي"األرض بدعوى 

وثمة . الزراعية ومصادر المياه، وتعطي السلطة الفلسطينية مساحات مقابلة لها في صحراء النقب 
تركيز واهتمام بالسلطة والدولة أكثر من االهتمام باألرض التي هي جوهر النزاع، وثمة إقرار بالتنازل 

مة شبه إجماع بين الدول العربية ورجال وث. عن حق العودة والحديث اآلن جار حول المقابل والبديل 
األمر الذي أفرز وضعاً غاية ) تلك مشكلة غزة الحقيقية(السلطة في رام اهللا على إدانة المقاومة واتهامها 

  .لمالحقة المقاومة وإجهاض عملياتها " إسرائيل"في الغرابة بمقتضاه تم التنسيق األمني بين السلطة وبين 
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)4(  
دعيت لمناقشة موضوع البرنامج النووي االيراني في إحدى المحطات التلفزيونية من المصادفات أنني 

المصرية، ولكنني اعتذرت وقلت لمعد البرنامج الذي اتصل بي إنني ال أمانع في المشاركة في حالة ما 
لسبب جوهري هو أن ما يخص إيران هو احتمال " اإلسرائيلي"إذا بدأنا بالحديث عن السالح النووي 

  .فهو حقيقة مسكوت عليها " اإلسرائيلي"، أما السالح النووي "اإلسرائيليون"ه األمريكيون ويشيع
حين يطل المرء على الساحة العربية من عٍل، يجد أن العالم العربي يساق ذاهالً ومستسلماً في طريق 

ع فلسطين من تحقيق ابتال" إسرائيل"رسمه األمريكيون ليس فقط لتصفية القضية الفلسطينية وتمكين 
وهي الجائزة . ومحوها من الخريطة، وإنما أيضاً لينفتح الطريق بعد ذلك إلخضاع العالم العربي بأسره 

  .إننا نساق إلى االنتحار بخطى حثيثة . الكبرى التي ينتظرها الطرفان على أحر من الجمر 
  11/5/2010الخليج، 
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  11/5/2010الوطن، قطر،          


