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  عوان إلى إشراك حماس في عملية السالمتركيا تدوروسيا  .1

دعت روسيا وتركيا إلى إشراك كل األطراف الفلسطينية في عملية سالم الشرق :  منال لطفي- لندن
وقال الرئيس الروسي ديمتري . األوسط، وذلك في إشارة ضمنية إلى حركة المقاومة اإلسالمية حماس

مر صحافي بينهما في أنقرة، إن السالم ال يمكن ميدفيديف والرئيس التركي عبد اهللا غل، خالل مؤت
ال «وقال الرئيس التركي وبجانبه الرئيس الروسي . تحقيقه إذ لم تشارك كل األطراف في عملية السالم

. لألسف الفلسطينيون منقسمون إلى فريقين. ينبغي أن يتم إقصاء أي طرف عندما تبدأ تلك المباحثات
حماس فازت باالنتخابات في .  أن يكون هناك حوار مع كال الفريقينيجب أن يتحدوا، ولكي يتحدوا يجب

عندما تحدثت تركيا مع حماس واجهت تهديدات، لكن «وأضاف غل . »غزة وبالتالي ال يمكن تجاهلها
 .»فال يمكن أن يتحقق السالم بإقصاء الناس. يتضح اآلن أن تركيا كانت على حق
 على أن نحل هذه المشكلة بنشاط أكبر، وبمشاركة كل نحن نتفق«من ناحيته، قال الرئيس الروسي

وتابع خالل مؤتمره . »األطراف المنخرطة في الصراع ومن دون إقصاء أي طرف من العملية
ما يحدث اآلن هو أن الجانب الفلسطيني أظهر أنه عندما يكون هناك انقسام، فإنه من «الصحافي مع غل 

 .»تزداد األوضاع الداخلية في فلسطين سوءاالمستحيل حل المشكالت الداخلية، ولهذا 
كما كرر الرئيس الروسي دعوته لواشنطن بأن تتحرك بنشاط في سالم الشرق األوسط بمساعدة دول 

 .أخرى، واصفا مجددا األوضاع في غزة بأنها مأساوية
شاركة وقللت الخارجية األميركية من حجم الخالفات بين واشنطن وموسكو حول سالم الشرق األوسط وم

رأينا «: »الشرق األوسط«وقال مسؤول بالخارجية األميركية في هذا الصدد لـ. حماس في المفاوضات
باألمس بيان اللجنة الرباعية وفيه ترحيب روسيا وأميركا ببدء المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين 

ت المباشرة والمفاوضات الثنائية ونحن نعتقد أن هذه المباحثات خطوة مهمة نحو المفاوضا. واإلسرائيليين
حماس يمكن أن تلعب دورا في بناء دولة فلسطينية مستقلة تستجيب .. والسالم الشامل في الشرق األوسط

لتطلعات الشعب الفلسطيني، لكن بعد نبذها للعنف واعترافها بإسرائيل وقبول االتفاقيات السابقة بين 
  .»الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

  13/5/2010وسط، الشرق األ
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   ويدعو إلى إسقاط خيار المفاوضات هنية يتمسك بالمقاومة والعودة .2
، إلى إسـقاط خيـار   2010-5-12دعا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية، األربعاء     

  . المفاوضات السلمية وانتهاج طريق المقاومة بديال عنه لتحرير األرض واستعادة الحقوق الفلسطينية
واعتبر هنية خالل استقباله وفداً من مخاتير ووجهاء غزة الذي سلمه مفتاح العودة بمناسبة الذكرى الثانية                
والستين للنكبة الفلسطينية، أن المفاوضات بمثابة المظلة الستمرار الحصار على قطاع غـزة وتـصعيد               

  . عمليات البناء االستيطاني وتهويد األرض والمقدسات
ال يمكن ألحد أن يتنازل أو يفرط بـأي    " التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين، وقال       وشدد هنية على    

  ". حق من حقوق القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة على مدى التاريخ الحاضر والمستقبلي
من خالل عـدم االعتـراف بـاالحتالل علـى          "وأكد أن حكومته وحركة حماس متمسكة بفلسطين كلها         

 داعياً إلى ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات من خالل سلطة موحدة تحفـظ                ،"أرضنا
  . الثوابت

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك من عناصر القوة والثبات ما يؤهله إلى جلب النصر عن قريـب،            
 بحقـوقهم بهـذا     مشيراً إلى أن أطفال فلسطين أصبحوا يملكون معلومات عن وطنهم تجعلهم أكثر تمسكاً            

  . الوطن
إن الشعب الفلسطيني يعتب على بعض جيرانه العرب في ظل استمرار الحصار عليه وإغالق              :" وأضاف

المعابر ومواصلة االعتقاالت بحق أبنائه، ورغم ذلك ال يمكـن لـه أن يفقـد األمـل باألمـة العربيـة                     
  ". واإلسالمية

  12/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  دس ال يجوز التنازل عنهحق العودة مق: بحر .3
أكد الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن حق العـودة حـق مقـدس فـردي                   

  . وجماعي وال يجوز التنازل عنه، مشدداً على ضرورة تجريم من يفاوض على ذلك الحق والمساس به
ى أن الـشعب الفلـسطيني يمتلـك        وأكد بحر خالل استقباله وفد الوجهاء في مقر المجلس، األربعاء، عل          

العزيمة واإلرادة للتمسك بحقه في العودة وتحرير فلسطين رغم ما يملك االحتالل من قوة وأسلحة كبيرة،                
  . مشدداً على أن دماء الشعب ومقاومته هي التي سوف تعبد الطريق للقدس ولتحرير فلسطين

ـ   ووصف المفاوضات غير المباشرة التي تجري اآلن بين المفاو         العبثيـة  " ضين الفلسطينيين واالحتالل ب
  . ، مؤكداً أن ال قيمة لها رغم دعم أمريكا وبعض األطراف العربية لها"وغير المجدية

كما أكد بحر أن المقاومة هي الكفيلة بتحرير األرض واسترداد المقدسات، موضحا أن المجلس التشريعي               
ناً لتحريم وتجريم التنازل عن القدس، وقـانون حـق          سن قانون حماية المقاومة الفلسطينية، كما سن قانو       

  . العودة لجميع الالجئين الفلسطينيين
  12/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  المفاوضات غير المباشرة انطلقت من النقطة التي انتهت إليها مع اولمرت: عريقات .4

في مـع وزيـر     كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس خالل مؤتمر صـحا           :رام اهللا 
الخارجية اإلسباني ميغيل انخيل موراتينوس إن الجولة األولى من المفاوضات غير المباشرة التي بـدأها               
الرئيس عباس مع الموفد األميركي جورج ميتشل انطلقت من النقطة التي انتهت إليها مفاوضـاتنا مـع                 

  ".لن نعود إلى الوراءرئيس الحكومة االسرائيلية السابق ايهود أولمرت، ولن نضيع الوقت و
وأضاف أن هناك جدول أعمال لهذه المفاوضات مع اإلدارة األميركية من خالل جوالت محددة وسقف 

، 1967زمني معروف للوصول إلى إنهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 
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الوضع النهائي وسنركز في الشهور وأوضح أن مواضيع التفاوض هي قضايا ". بما فيها القدس الشرقية
، بما 1967األربعة المقبلة على الحدود واألمن، وكل تركيزنا هو ترسيم حدود الدولة على أراضي العام 

 مسكناً استيطانياً هو 14واعتبر أن ما قامت به الحكومة اإلسرائيلية من إعالن بناء ". فيها القدس الشرقية
  ".ي بعد ساعات فقط من إعالن انطالق المفاوضاتقمة االستفزاز لنا، سيما أنه يأت

  13/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  قريع متشائم من المفاوضات غير المباشرة ويتذمر من تعرضه لإلقصاء وتهميش دوره .5
اعرب رئيس الوزراء الفلسطيني االسبق احمد قريع عن قناعته بـان الـشهور             :  بسام البدارين  -عمان  

قف المحدد ضمنيا للمفاوضات غير المباشرة لن تأتي بجديد ولـن تنجـز شـيئا               االربعة المقبلة وهي الس   
ملموسا، مشيرا الى ان اهم االطراف المعنية بالسالم في الشرق االوسط تسعى لترتيب صفقة يـتم فيهـا                  

  .الربط بين المسارين السوري والفلسطيني
متوقعا ان ال تحـل اي مـشكالت        وتحدث قريع في عدة مناسبات عن تقديره الزمة المفاوضات الراهنة           

حقيقية على المسار الفلسطيني قبل بدء مفاوضات مباشرة او غير مباشرة على الجانـب االخـر وهـو                  
  .السوري تحديدا

وخالل حواراته بدا قريع مقتنعا حسب سياسيين اردنيين استمعوا اليه بان اسـرائيل وسـورية وكـذلك                 
 السوري مشيرا الن المفاوضات على هضبة الجوالن المحتلة         االدارة االمريكية مهتمة بالربط مع المسار     

  .مسألة ال يمكن اسقاطها من حسابات عملية السالم
ولذلك يرى قريع بان السلطة الفلسطينية لن تحصل على شيء حقيقي قبـل ارتيـاح الجبهـة الـسورية                   

عـة المقـررة   وانطالق اي مفاوضات تخص ملف هضبة الجوالن معربا عن تشاؤمه بان االشـهر االرب       
  .ضمنيا للمفاوضات غير المباشرة قد ال تنتهي بتحقيق انجاز حقيقي

والمح قريع الى ان الرئيس محمود عباس خضع لعملية ابتزاز وضغط وذهب للمفاوضات غير المباشرة               
بدون اي ضمانات من اي نوع ال من اسرائيل وال من االمريكيين وال حتى من دول االعتدال العربيـة،                   

ـ      كاشفا ا   شهرا من المفاوضات غير المباشرة دون اي اتفـاق          16لنقاب عن وضع سقف زمني ضمني ل
  .للوصول الى نتائج محددة

وعلى مأدبة عشاء اقامها صديق اردني لقريع تحدث ابو العالء عن استجابة الـرئيس عبـاس المؤسـفة           
 من انه بال صالحيات     للضغوط التي مورست البعاده شخصيا عن مفاصل عملية القرار الفلسطيني شاكيا          

واضحة وال يعمل على اي ملفات محددة ومتذمرا من انه تعرض لالقصاء بعد المؤتمر الحركي السادس                
  .ووضع في موقع ال يناسبه

واشتكى قريع ايضا من ان الرئيس عباس لم يعد يستمع الى نصائحه لكنه تحدث عن استعداده دائما لتقديم            
مرتاح نسبيا االن مـن ضـغط العمـل الرسـمي           ' مشيرا الى انه     المشورة والنصح متى طلب منه ذلك     

  .كما سماه' والحركي ويميل الى االسترخاء االجباري
  13/5/2010القدس العربي، 

  
  جوهر برنامج المنظمة 194قضية الالجئين هي جوهر قضيتنا وحلها وفق القرار : فياض .6

الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن      أكد الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء أن قضية         : رام اهللا   
، يشكل جوهر   194حل هذه القضية وتحقيق السالم العادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصةً القرار             

  .البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية
ية والستين  وخصص فياض حديثه اإلذاعي اإلسبوعي امس، للحديث عن النكبة التي تُصادف ذكراها الثان            

هذه الذكرى وما تحمله من مشاعر متناقضة تتلخص في معاناة التشرد ومحاوالت طمـس              "بعد أيام قليلة    
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الهوية الفلسطينية وبين األمل واالرادة التي يتحلى بها شعبنا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية لحماية               
  ".هويته وتجسيد كيانه الوطني في وطن له كباقي شعوب االرض

تعاني في اآلونة األخيرة من أزمة في مواردهـا الماليـة،           ) االونروا( إن وكالة غوث الالجئين     : "وقال
ونحن نقوم بعمل مكثف ومستمر من أجل حث الجهات المانحة لألونروا للوفاء بالتزاماتها، وبما يمكنهـا                

في الواقع الـذي نـراه      ليس فقط من االستمرار في تأمين هذه الخدمات، بل وتحسين نوعيتها وليس كما              
وشكر رئيس الوزراء األونروا على مضاعفتها لمسؤوليتها فـي قطـاع           ".اليوم، من تقليص هذه الخدمات    

 غزة 
 13/5/2010األيام، فلسطين، 

  
  نجاح العملية السياسية وإعادة المصداقية لها يتطلبان وقفاً شامالً لالستيطان : المالكي .7

 الـمالكي، في مؤتمر صحافي مـع وزيـر الخارجيـة اإلسـباني             أكد وزير الخارجية رياض    :رام اهللا 
أن نجاح العملية السياسية وإعادة الـمصداقية لها يتطلبان وقفاً          موراتينوس عقب اجتماعهما، في رام اهللا     

شامالً لكافة األنشطة االستيطانية في كل األراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس وإلـزام إسـرائيل                
واعتبر الـمالكي أن هذه الـممارسات تشكل       .ها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية     بوقف انتهاكات 

  .خطراً حقيقياً على مجمل العملية السياسية
وشدد على أهمية تحقيق تقدم في الـمباحثات غير الـمباشرة لالنتقال إلى مفاوضات مباشرة جادة يمكن               

قاضية بإنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي عـن كامـل األرض           من خاللها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ال      
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967الفلسطينية الـمحتلة منذ العام 

  13/5/2010األيام، فلسطين، 
  

   تتابع مع اإلدارة األميركية والرباعية اإلجراءات االستفزازية اإلسرائيليةالسلطة: عبد ربه .8
لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن زيارة عباس إلى قال أمين سر ال:  محمد يونس-رام اهللا 

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تتابع مع اإلدارة األميركية واللجنة . واشنطن ستتم مطلع الشهر المقبل
ولن تقبل المنظمة أن تكون المفاوضات غطاء . الرباعية الدولية اإلجراءات االستفزازية اإلسرائيلية

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر ليرى ".  واالنتهاكات االسرائيلية ضد شعبنا وحقوقهلالستيطان
  "كيف ستتصرف واشنطن حيال هذا االستفزازات

  13/5/2010الحياة، 
   تعلن تفكيك عبوة ناسفة قرب الممثلية المصريةالداخلية في غزة .9

ة أنها قامت بتفكيك عبوة ناسفة في وسط مدينة         أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الُمقال      : غزة
: عن الوزارة قولها في بيان    " ونقلت وكالة فرانس برس    . غزة قرب مقر مبنى الممثلية المصرية المغلقة      

، من  "نجحت األجهزة األمنية في اكتشاف وتفكيك عبوة ناسفة في محيط السفارة المصرية في مدينة غزة              
  .دون أن تدلي بتفاصيل أخرى

  13/5/2010ياة، الح
  

  مسؤولية قتل صياد فلسطيني وتطالب بمحاكمة المتورطين  تحمل مصرالداخلية في غزة  .10
حملت وزارة الداخلية في حكومة غـزة المقالـة الجانـب المـصري             : AFP - ضياء الكحلوت  -غزة  

ـ )  عاماً 45(المسؤولية الكاملة عن استشهاد الصياد الفلسطيني محمد إبراهيم البردويل           ابة آخـرين،   وإص
 .مطالبة الحكومة المصرية بفتح تحقيق يكشف المتسببين في الحادث
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وقالت الداخلية في تصريح صحافي إن هذه الحادثة ليست األولى التي يـتم فيهـا مالحقـة الـصيادين                   
  ".الفلسطينيين الباحثين عن لقمة عيشهم والتضييق عليهم في ظل الحصار المطبق على القطاع

قتل المتكرر ألبناء الشعب الفلسطيني يزيد من معاناته، مشددة على ضرورة فتح تحقيق             وأكدت على أن ال   
 .جدي لمنع تكرار تلك الحوادث

وطالبت الداخلية الحكومة المصرية بفتح معبر رفح إلنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من موت محتم في ظل                
زارة الزراعة الفلسطينية قوات األمـن      وفي السياق ذاته، حملت و    ". استمرار الحصار الظالم على شعبنا    

المصري المسؤولية عن حياة الصيادين الفلسطينيين الباحثين عن لقمة عيش أطفالهم في ظـل الحـصار                
ونددت بما قالت عنها الجريمة البـشعة باستـشهاد         . المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام        

 ".ين آخرينالصياد الفلسطيني البردويل وإصابة أربعة صياد
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الصيادين الناجين من مالحقة قوات البحرية المصرية أفادوا بأن               
استشهاد الصياد البردويل وإصابة زمالئه كان نتيجة قلب مركبهم الصغير مـن قبـل زورق البحريـة                 

ة الحكومة المصرية بفـتح     وطالبت الوزار , ، عوضاً عن الخسائر المادية التي لحقت بمراكبهم       "المصرية
تحقيق يكشف المتسببين في استشهاد الصياد البردويل وإصابة زمالئه، كذلك التحقيق في مجمل الشكاوى              

 .التي ترد الوزارة يومياً
  13/5/2010العرب، قطر،   

  
  بنصف مليار دوالر بحلول نهاية العام الحاليت واشنطن تعهد: السلطة .11

يط والتنمية اإلدارية الفلسطينية، أمس، أن الواليات المتحدة تعهدت بدعم أعلنت وزارة التخط: )أ.ب .د (
وذكرت الوزارة في بيان أنها اختتمت مشاورات . السلطة بنصف مليار دوالر بحلول نهاية العام الحالي 

ثنائية مع القنصل األمريكي العام دانييل روبنستن، ممثل الحكومة األمريكية، ورئيس برامج الوكالة 
مريكية للتنمية الدولية هاورد سومكا، لبحث البرامج والمشروعات التنموية التي ستمولها الواليات األ

   .2010المتحدة خالل 
وأوضحت أن الحكومة األمريكية أكدت خالل المشاورات استمرار دعمها المباشر لموازنة السلطة العام 

  . مليون دوالر 150الحالي بمبلغ قيمته 
 مليون دوالر 93 مليون دوالر للمشروعات التنموية، بينها 250شنطن ستخصص وأشارت إلى أن وا

 مليون دوالر لقطاع 38 مليون دوالر للتنمية االقتصادية، و95للتعليم والصحة والخدمات االجتماعية، و
 مليون 100 مليون دوالر للمساعدات اإلنسانية، كما خصصت 23،9الحكم والعدالة والقطاع األمني، و

وأكدت الوزارة أهمية إجراء هذه المشاورات  . للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتعزيز القانوندوالر
التي تعتبر نقلة نوعية في طبيعة العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية، ال سيما في 

  .اجات السلطة مواءمة المشروعات والبرامج الحالية والمستقبلية، وفقاً ألولويات واحتي
  13/5/2010الخليج، 

  
  سالح المخيمات لطمأنة شعبنا الفلسطيني: يلتقي الجميلفي لبنان  "منظمة التحرير"ممثل  .12

أنه يعمل على " أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبداهللا عبداهللا، في تصريح لوكالة وفا
الرئيس محمود عباس، وبما يضمن أمن واستقرار لبنان  اللبنانية، بتوجيهات -تعزيز العالقات الفلسطينية 

 . وحياة حرة كريمة لالجئين الفلسطينية بانتظار عودتهم إلى وطنهم
وأشار إلى دور ممثلية منظمة التحرير في ترتيب البيت الفلسطيني وتنظيم مؤسساته، وضبط الوضع 

جهات خارجة عن النسيج األمني داخل المخيمات حتى ال تكون هناك ثغرات لدخول أطراف أو 
 ". الفلسطيني، كما حصل في مخيم نهر البارد
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وعن مستقبل السالح الفلسطيني في لبنان، أكد عبداهللا على موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
 . عباس، من انه مسألة يعالجها الجانب اللبناني وحده، بما يضمن سيادته والقوانين المرعية فوق أراضيه

الح داخل المخيمات، فاعتبر أنه بسبب التجارب القاسية التي مر بها شعبنا في لبنان وما أما عن الس
تعرض له من اعتداءات وهجمات، أصبح لدينا قلق وخوف من تكرار التجارب الماضية، ونريد طمأنة 

لسماح شعبــنا أن لدينا إمكانية ولو متواضعة للدفاع عنه أو على األقل التقليل من الخسائر وعدم ا
 ". باستباحته في حال تعرض ألي اعتداء

اهللا زار الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث جرى التأكيد على  وكان عبد
   ". حفظ كرامة اإلنسان الفلسطيني، وتذليل العقبات التي تواجهه

 األولى هي كيفية العمل على حفظ عندنا مهمتان: عن المهمة التي سيعمل عليها في لبنان، قال عبداهللا
كرامة اإلنسان الفلسطيني، والثانية هي كيف نجعل حياة الفلسطيني الموقتة، والتي نأمل أن تكون أقصر 
ما يكون الى أن يعود لوطنه فلسطين، أقل صعوبة وأن تذلل العقبات التي كانت موجودة وأن يعيش حياة 

 . عادية
  13/5/2010السفير، 

  
  مؤثر أساسي في معادلة الصراع بالمنطقةمشعل بمدفيديف تاريخي يؤكد أن حماس لقاء  :الرشق .13

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق القمة الثالثية التي جمعت الرئيسين  :دمشق
السوري بشار األسد والروسي دميتري مدفيديف ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، 

خي أكد على األرض فشل خيار استئصال حماس وإبعادها من المشهد السياسي الفلسطيني بأنه لقاء تاري
  .والعربي والدولي

نحن في حركة حماس نعتبر هذا اللقاء الثالثي بأنه ": "قدس برس" الرشق في تصريحات خاصة لـوقال
عل على الرغم من أننا قمة تاريخية وفي غاية األهمية، فهي المرة األولى التي يلتقي فيها ميدفيديف ومش

قمنا بزيارة ثالث مرات إلى روسيا، فالقمة تؤكد أن حماس مؤثر أساسي في معادلة الصراع بالمنطقة، 
وتؤكد فشل السياسة األمريكية وفشل شروط الرباعية التي هدفت إلقصاء حماس وحصارها، وتأكيد على 

  ".أن من يتجاهل حماس يحكم على سياساته بالفشل
 القمة في الوقت الذي تؤثر على تطور عالقات حماس مع روسيا فإنها أيضا تؤكد على أن هذه: "وأضاف

روسيا معنية بتطوير وتفعيل دورها في الشرق األوسط، ونحن في حماس شجعنا الدور الروسي ودعونا 
. مدمرةلتطويره، ألننا قلنا بأننا نحتاج إلى توازن في العالقات، وأن سياسات االنفراد األمريكي كانت 

باإلضافة إلى أننا نعتقد أن هذه القمة غير المسبوقة مع قوى الممانعة والمقاومة في األمة الذي تمثله 
سورية وحماس، هذا تأكيد على أن هذا المحور يكسب عالقات وأصدقاء، ويحقق انجازات واقتراحات 

  ".يانا العربيةعلى الساحة الدولية وتوطيد هذه العالقات لخدمة القضية الفلسطينية وقضا
واعتبر أن القمة تأكيد عملي بأن الموقف الدولي من سورية ومن حماس ال تمثله المواقف األمريكية، 

هذه القمة رسالة بأن سياسة حصار حماس التي تمارسها أمريكا وتجديد العقوبات على سورية : "وقال
ولي، وبأن هناك أطرافا ومنابر  دبإجماعالذي جرى مؤخرا، كانت رسالة خاطئة وأنها سياسة ال تحظى 

 أكد الرئيس الروسي في لقائه مع مشعل أنه إذ. وعواصم دولية مهمة مثل روسيا هي ضد هذه السياسات
يلتقي مع حماس كحركة تحرر وطني، وبالتالي هذا يدحض الموقف األمريكي وبعض األوروبي الذي 

 لها مطالب مشروعة، وأنها تمثل إرادة وضع حماس على الئحة الحركات اإلرهابية، وقال بأنها حركة
الشعب الفلسطيني، وذكر الرئيس الروسي ميدفيديف أنه قال في معرض رده على األطراف التي تنتقد 

  ".عالقات روسيا مع حماس، بأن الشعب الفلسطيني هومن اختار حماس وليست روسيا من قام بذلك
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: لحصار والمصالحة وصفقة األسرى، وقالوذكر الرشق أن القمة تطرقت إلى موضوعات التسوية وا
 وتفهم بإنصاتبالنسبة لموضوع التسوية فقد شرح الرئيس ميدفيديف موقف روسيا من التسوية واستمع "

لموقف حماس الذي قدمه خالد مشعل، والذي أكد أن التسوية بمواصفاتها الحالية وصلت إلى طريق 
بي الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وما دامت مسدود، وأنه لن يكتب لها النجاح ما دامت ال تل

أمريكا مستمرة في انحيازها مع العدو الصهيوني، وأن المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت إنما هي 
غطاء الستمرار االستيطان والعدوان وتهويد القدس وسرقة المقدسات، وأن نتيجتها ستكون الفشل مثلما 

مفاوضات هي الفشل، ألن هذه المفاوضات تقوم على اختالل حقيقي، وقلنا بأن  سنة من ال18كانت نتيجة 
  ".محمود عباس وفريقه يبيعون الوهم والسراب للشعب الفلسطيني

لقد ثمن مشعل موقف روسيا الساعية لفك الحصار : "وبخصوص الحصار والمصالحة، قال الرشق
وسيا الداعي لرفع الحصار عن غزة، وطالب المفروض على قطاع غزة وموقفها من بيان الرباعية في ر

وبخصوص المصالحة التي أكد الرئيس الروسي على . من أجل إنهاء الحصار الرئيس ميدفيديف بالضغط
ضرورة إنجازها بأسرع األوقات، أوضح خالد مشعل أن حماس مع المصالحة ومع إنجازها، وأنها 

ي لتعثر المصالحة هو الفيتو األمريكي، ووضعه تجاوبت مع كل المبادرات لكنه أوضح أن السبب الحقيق
  ".شروطا على هذه المصالحة، وطالبت روسيا بلعب دور لرفع هذا الفيتو

لقد سأل الرئيس الروسي ميدفيديف عن النقطة التي وصلت لها : "وبالنسبة لصفقة األسرى، قال الرشق
سوية تعثر بسبب تعنت نتنياهو هذه الصفقة، وأوضح مشعل أن المفاوضات متوقفة وأن الوصول إلى ت

وحكومته المتطرفة، وبسبب تراجعه عما تم التوصل إليه من حماس من خالل الوسيط األلماني ومحاولة 
وأكد أن . إفراغ الصفقة من مضمونها الحقيقي وتحويلها إلى صفقة هزيلة ال يقبلها الشعب الفلسطيني

سرى، وانجاز صفقة مشرفة، وأن حماس تحمل حماس مصممة على اإلفراج على أكبر قدر ممكن من األ
  ".نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة على إعاقة الصفقة، وبالتالي يجب أن يمارس الضغط

 ولكنها معنية بتأمين الحرية لألبطال الذين يقضون  حركة حماس ليست معنية بأسر الجندي: "وأضاف
مستعدة للتعاطي مع " حماس"وأوضح مشعل أن . أحكاما بالسجن المؤبد في سجون االحتالل لمرات عديدة

أي استئناف للتفاوض مع أية وساطات جادة يمكن أن تدخل على هذا الخط، إذا كانت معنية بالتوصل إلى 
    .، على حد تعبيره"صفقة حقيقية وجادة

  12/5/2010قدس برس، 
  

 لتعذيب   وتعرضهم ل منهم من حماس11  فلسطينيا30ًمصر ال تزال تعتقل : أبو زهري .14
زهري، الناطق باسم حماس، قيام أحد الزوارق  استنكر سامي أبو): ا ف ب (-  ضياء الكحلوت-غزة 

المصرية التابعة للبحرية المصرية بصدم مركب صيد فلسطيني مما أدى إلى استشهاد المواطن محمد 
جانب المصري المسؤولية نُحمل ال"إبراهيم البردويل عند الحدود المصرية الفلسطينية في البحر، وقال 

 ."عن قتل البردويل، ونطالب بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين في عملية القتل
ن أجهزة األمن المصرية تعتقل حاليا أ" الفرنسية أمس، األنباءوفي سياق متصل، أعلن أبو زهري لوكالة 

، مطالبا السلطات المصرية " من أعضاء حركة حماس11بينهم , ثالثين عضوا في الفصائل الفلسطينية
معتقلين منذ ست سنوات مثل معتصم القوقا العضو في "وأضاف أن من بين هؤالء  .باإلفراج عنهم

 حيث يتعرضون ألساليب ،إن أوضاع المعتقلين في السجون المصرية كارثية": وزاد أبو زهري ."حماس
ه تم إعدام شقيقي يوسف أبو زهري  منها الصعق بالكهرباء، والضرب، كما تأكد لنا أن،تعذيب بشعة

وبعد أن أكد أن حركته وجهت رسائل عديدة ." ولم يتوف في المستشفى كما ذكر،بصعقة كهربائية
ال توجد أي استجابة، وحتى اآلن ال ": للسلطات المصرية لإلفراج عن هؤالء المعتقلين، قال أبو زهري
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استمعنا " مضيفا "ات االعتقال والتعذيب في تزايدتتعامل السلطات المصرية بجدية مع هذه القضية، وعملي
 . "لشهادات مروعة عن التعذيب من إخوة أفرج عنهم األسبوع الماضي من سجن في مصر

  13/5/2010العرب، قطر،  
  

  مع حماس إلنهاء االنقسام مباشراً فتح بدأت حواراً:األحمد .15
مد النقاب عن حوار قال إنه بدأ مع كشف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األح: رام اهللا

ووصف األحمد أمس األربعاء أجواء . حركة حماس إلنهاء االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
ال بد من التأكيد أوال أنه : "الحوار إلى اآلن بأنها إيجابية، لكنه أكد أن أي اختراق يحتاج إلى إرادة، وقال

ارج الورقة المصرية، وكل التحركات التي يقوم بها األخ منيب ال توجد أي مصالحة فلسطينية خ
المصري وغيره من الشخصيات الوطنية تأتي في إطار التوقيع على الورقة المصرية، لكن الجديد أننا 

فتح بدأنا اتصاالت مباشرة مع حركة حماس على أعلى المستويات، وهي اتصاالت مفتوحة في  في حركة
وأضاف األحمد الذي لم ". أن تصل إلى تفاهم ينهي االنقسام، ويحقق الوحدةالداخل والخارج، نأمل 

من وجهة نظرنا نحن نعتقد أننا مازلنا بحاجة إلى : "يكشف المزيد عن حجم هذا التواصل وتفاصيله
 ".إرادة، ولكن عموما األجواء تسير باتجاه إيجابي في هذه المرحلة من الحوار

  13/5/2010السبيل، األردن، 
  

  لبردويل ينفي حدوث أي اختراق حقيقي في ملف المصالحةا .16
 أكَّد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن األجواء غير مهيأة إلنجاز مصالحة حقيقية في :غزة

الوقت الراهن، نافيا حدوث أي اختراق حقيقي في هذا الملف ناتج عن زيارات رجل األعمال المستقل 
ُيمكن الحديث عن : "وقال البردويل . إلى عدم تهويل جهود الوسطاءمنيب المصري إلى غزة، داعيا

المصالحة حينما تتوفر أجواؤها، والتي تتحقق بإثبات حسن النوايا من قبل حركة فتح، وذلك عن طريق 
 ".وقف مهزلة المفاوضات، ووقف االعتقاالت ومالحقة أبناء حماس والمقاومة في الضفة الغربية

 حمالت التشويه والكذب واإلشاعات التي تربك الصف في قطاع غزة، هذه على فتح وقف: "وأضاف
أرضية صالحة للمصالحة، وهذه األمور تنبع من إرادة مستقلة، إذا كان لحركة فتح إرادة مستقلة وترغب 
بالفعل بالمصالحة بإمكانها أن تقوم بذلك، لكن إذا كانت مرتبطة بإمالءات إسرائيلية وأمريكية فالمصالحة 

وأكد أن القيادة المصرية مطالبة بالكف عن تشددها فيما يتعلق بالورقة المصرية، وأن تراعي ". ن تتحققل
   .الشروط التي تطالب بها حركة حماس باعتبارها شروطا تصب في جوهر المصالحة

أو التالعب بالكلمات، وإضافة كلمة هنا أو كلمة هناك، وقدوم وسيط يقدم عبارة "وأوضح أن ما أسماه 
قد يحقق هذا األمر بعض الزحزحة في اللغة، لكن ال : "ال يحقق مصالحة حقيقية، وقال" جملة جديدة

ونفى القيادي في حماس ". يحقق مصالحة، وبالتالي ليس هناك ما يستحق أن نقول إنه جديد في هذا الملف
 .وجود أي اتصاالت مع القيادة المصرية بخصوص الحوار والمصالحة

  13/5/2010دن، السبيل، األر
  

   أسبوعياً شاليط تغير مكانالقسام : مصادر فلسطينية .17
كشفت مصادر فلسطينية أن نشطاء كتائب القسام الجنـاح         :  أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    -غزة  

ليط من مخبئه مرتين أسبوعياً، خشية      العاد ش جالعسكري لحركة حماس يقومون بنقل الجندي اإلسرائيلي        
ـ من قيام إسرائ   وقالت مصادر رفيعة المستوى ومقربة من القسام وفق مـا          . لتحريره" عملية نوعية "يل ب
 أن نشطاء حماس المسلحين يقومون بسلسلة تـنقالت وصـفتها المـصادر             "وكالة قدس نت  "نشرته أمس   

وبحسب المصدر فقـد     ليط من مكان مخبئه في قطاع غزة      ابالسرية جداً وبشكل أسبوعي ودائم للجندي ش      
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ليط ينقل من مخبئه مرتين أسبوعياً، ألن آسريه يتخوفون من عملية إسرائيلية سرية ونوعيـة               ا ش أنذكر  
  ."لتحريره من األسر بمشاركة عمالء فلسطينيين من قطاع غزة، أو حتى قتله

ـ        ، واصفا خطف الجنـدي     "خطف المزيد من الجنود الصهاينة    "إلى ذلك، هدد مسؤول في كتائب القسام ب
وقال هذا المسؤول الذي كان يضع لثاماً على وجهه خـالل كلمـة              ."ة من سيل جارف   قطر"ليط بأنه   اش

ألقاها في احتفال أقيم بمناسبة إفراج إسرائيل عن أحد نشطاء القسام األوائل ويدعى ضياء الدين الـشرفا                 
قضية ، مشدداً على أن     "لن تنسى األسرى الفلسطينيين خلف القضبان     " عاماً أن حماس     17بعد اعتقال دام    

  ."ستبقى على سلم أولوياتها حتى تحريرهم جميعا"األسرى 
لن يرى النور إال بعد أن يراه       "ليط  ا الجندي ش  إنوخالل االحتفال قال النائب عن حماس مشير المصري         

ستبقى ثابتة عند حمـاس     " خطف الجنود    إستراتيجية، مؤكدا أن    "األسرى البواسل القابعون خلف القضبان    
 ."ير فلسطيني من داخل السجونحتى تحرير آخر أس

  13/5/2010القدس العربي، 
  

  القسام تتكفل مسؤولية أمن شاليط وقرار الصفقة تتخذه جميع الفصائل اآلسرة: أبو مجاهد .18
 ألوية الناصر صالح الـدين التـي        - مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة       أبو أكد: وليد عوض  -رام اهللا   

ـ اإلسالم مع كتائب القسام وجيش       جلعاد شاليط   اإلسرائيلي شاركت في خطف الجندي     "القدس العربـي  " ل
 األسـير  لقتلته مع اآلسرين، ولكن هي تجهل مكان الجندي           األسير لو علمت مكان الجندي   " إسرائيلبان  

 أمـا "، مضيفا   "اإلسرائيلي تخفض الضغط الموجود عليها من قبل المجتمع         أنوال تعرف مكانه وتحاول     
 معلومة لدى االحتالل عن هذا الجندي ونحن واثقـون مـن            أية إطالقالواقع ال يوجد    ميدانيا على ارض ا   

  ."ذلك
 كـان هنـاك تنـسيق       -ليط  ا عن ش  - األمنية في كتائب القسام عندما تكفلوا بالمسؤولية        األخوة" :وتابع

لكـن تقريـر    ، و األمر يتكفلوا بهذا    أن ولكن لم يكن لدينا مشكلة من        األمرمشترك بيننا وبينهم في بداية      
ليط تتكفل بها كتائب عـز      ا لش األمن بأن مسؤولية     وأكد ." صفقة تبادل تتم بالتشاور بيننا وبينهم      أيمصير  

 هي لكتائب القسام ولكـن مـسؤولية        األمنمسؤولية  "الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقال        
  ."القرار هي لدينا جميعا للفصائل اآلسرة

  13/5/2010القدس العربي، 
  

  "ار بي جي"قوات االحتالل تتوغل شرق غزة والمقاومة تستهدفها بقذيفة  .19
، بشكل محدود شرق مدينة غزة وسط )12/5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر األربعاء : غزة

  .إطالق نار كثيف، فيما تصدى رجال المقاومة لهذا التوغل
ركة الجهاد اإلسالمي أن مقاتلها تصدوا للتوغل الذراع العسكري لح" سرايا القدس"من جهتها؛ أعلنت 

 .تجاه القوات المتوغلة" بي جي ار"المذكور بإطالق قذيفة مضادة للدروع من نوع 
 12/5/2010قدس برس، 

  
 ال يمكن اعتبار التعهدات األمريكية ضمانات: "الديمقراطية"قيادي في  .20

حرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة قال نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لت: رام اهللا
إن الجبهة تحفظت على القرار الذي اتخذته ) "أبو ليلى(التحرير الفلسطينية، النائب قيس عبد الكريم 

القيادة الفلسطينية، باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، انطالقا من أن التعهدات األمريكية، 
تزام إسرائيل، بالمتطلبات األساسية لعملية تفاوضية مجدية، تنهي االحتالل ال تشكل ضمانا كافيا الل

 ".اإلسرائيلي، وتزيل المستوطنات
  12/5/2010قدس برس، 
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 الفصائل تجتمع لبحث آليات العمل المشترك إلحياء ذكرى النكبة: غزة .21

 بمشاركة حركتي فتح لقاء بين عدد من الفصائل الوطنية واإلسالمية) 11/5(عقد مساء الثالثاء : غزة
وناقش االجتماع آليات تفعيل العمل  .وحماس بمدينة غزة، وذلك بدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي

في قطاع غزة، وأن " النكبة"الوطني المشترك، حيث تم االتفاق على توحيد الجهد الوطني إلحياء ذكرى 
 ". حياء ذكرى النكبةيوماً وطنياً إل"يكون يوم السبت الخامس عشر من الشهر الجاري 

  12/5/2010قدس برس، 
  

   أن القدس غير مذكورة في القرآنويدعي" تقسيم مدينة مزدهرة"نتنياهو يرفض  .22
نتنياهو أكد أمس ، أن وكاالت ورام اهللا أحمد رمضان عن مراسلها من 13/5/2010المستقبل، ذكرت 

وتابع ". او تجميد مدينة مزدهرةال يمكن تحقيق االزدهار في مدينة مقسمة، وال يمكن تقسيم "انه 
وعبر عن رفضه االنسحاب من القدس الشرقية متجاهالً إمكانية ". سنواصل البناء والنمو في القدس"

 1967وأضاف أن القدس التي عاش فيها طفولته قبل العام  .التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين
". وال يمكن تقسيم مدينة تعج بالحياة ومنتجة"لحياة كانت مدينة حدودية بينما أصبحت اليوم مدينة تعج با

القدس العاصمة الموحدة "وذكرت اذاعة الجيش اإلسرائيلي أن نتنياهو امتنع عن استعمال مصطلحات 
  .منعاً لإلستفزاز مع بدء المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية" واألبدية لدولة اسرائيل

رئيس نتنياهو تعهد، ، أن "وكاالتوعن فلسطين المحتلة  من 13/5/2010الخليج، االمارات، وأضافت 
أمس، مواصلة االستيطان في القدس المحتلة، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين الحتالل الشطر 

وحين حاصرته األسئلة حول مستقبل القدس في المحادثات مع الفلسطينيين استند  .الشرقي من المدينة 
 مرة في 850إن القدس وردت " الكنيست"وقال نتنياهو خالل جلسة ل . التوراة لدعم مزاعمهنتنياهو الى 

أما بالنسبة لعدد المرات التي وردت فيها القدس في الكتب المقدسة "وأضاف . العهد القديم أو التوراة 
" الكنيست" في 48وبعد ان قاطعه عضو من فلسطينيي ال  " .لألديان األخرى أوصيكم بأن تراجعوا هذا

 مرة في العهد الجديد ولم يرد في القرآن اسم واحد من 142القدس ذكرت . . ألنك سألت "قال نتنياهو 
لكن في تفسير موسع للقرآن من القرن الثاني عشر يقال إن هناك آية تشير .  اسما عربيا للقدس16بين 

  .، حسب تعبير نتنياهو "الى القدس
  

  ه طلب مواصلة الحرب على غزة إلى حين إسقاط حماسعباس بنفس: "هارتس "ـ لليبرمان .23
زعم وزير الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، إن الـرئيس الفلـسطيني ، محمـود              : القدس المحتلة 

عباس، اتصل بنفسه بإسرائيل وطلب منها االستمرار في الحرب على قطاع غزة إلى حين يـتم إسـقاط                  
أن سياسة هدم المنازل في القـدس       "ة هارتس االسرائيلية اليوم     وقال في مقابلة مع صحيف    . حركة حماس 

المحتلة سوف تستمر، وأن تصريحات رئيس حكومة السلطة، سالم فياض، بشأن الدولة الفلسطينية يهدف              
  ".من خاللها إلى بناء رصيد سياسي

في دمـشق،   وقال ليبرمان إن إسرائيل غير راضية عن لقاء الرئيس الروسي ميدفيديف مع خالد مشعل               
معتبرا أن اللقاء هو خطوة سلبية، رغم أن مشعل كان قد سبق وأن زار موسكو، كما سبق وأن اجتمع مع                

  .وزير الخارجية الروسي الفروف
، "االتفاق على تجميد االستيطان في القـدس      "وردا على سؤال إذا ما كانت الواليات المتحدة تكذب بشأن           

ى إي إمالء، بما في ذلك من الواليات المتحدة، وأن الحياة بـشكلها             قال ليبرمان إن إسرائيل ال توافق عل      
  .الحالي سوف تستمر كالمعتاد
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كما أكد ليبرمان على أن سياسة الهدم في القدس المحتلة سوف تستمر، بادعاء أن ذلك هو تنفيذ لقرارات                  
  .الجهاز القضائي

مفاوضـات  "سلطة الفلسطينية تمهيـدا ل    تجاه ال " البوادر الحسنة "وفي إجابته على سؤال حول ما يسمى ب       
، ادعى ليبرمان أن إسرائيل قدمت الكثير من البوادر الحسنة، ولـم تتلـق سـوى                "تقريب وجهات النظر  

وقال إن إسرائيل قامت بتجميد االستيطان واعترفت بدولتين لشعبين وقللت من عدد الحواجز             . الصفعات
اونت مع طوني بلير وتم رفـع نـسبة االنتعـاش           وسمحت لحركة فتح بعقد مؤتمرها في بيت لحم، وتع        

  %.9االقتصادي في الضفة بنسبة 
" يحيى عيـاش "وتابع ليبرمان أن السلطة الفلسطينية في المقابل أطلقت على عدد من الشوارع أسماء مثل             

كما أشار إلى أن رئـيس      . ، وهناك محاوالت للتحريض ضد إسرائيل في الساحة الدولية        "دالل المغربي "و
ة السلطة، سالم فياض توجه إلى عدد من الدول لعرقلة انضمام إسرائيل إلـى منظمـة التعـاون                  حكوم

  ).OECD(االقتصادي والتنمية 
وأضاف ليبرمان أن السلطة تواصل اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خالل الحرب العدوانية األخيرة              

، بنفسه قد اتصل بإسـرائيل وضـغط     وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس      . على قطاع غزة  
باتجاه مواصلة الحرب حتى إسقاط حركة حماس، وبعد الحرب بعد أيام قدم شكوى إلى المحكمة الدوليـة              

  .في هاغ
وردا على سؤال حول رده على إعالن فياض عن كونه يعمل على إقامة دولة من جانـب واحـد، قـال         

تصريحات األخير ال تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية،        واعتبر أن   . ليبرمان إنه ال يعنيه ما يصرح فياض      
وأضاف أن فياض يدرك جيدا أنه من األفـضل         . وإنما لبناء رصيد سياسي انطالقا من طموحات سياسية       

أال يتم اإلعالن عن دولة فلسطينية من جانب واحد، وأنه على ثقة بأن فياض يعرف الواقع جيـدا ومـن                    
ي اللحظة التي يبدأ فيها خطوات من جانب واحد، فإن إسـرائيل أيـضا              المؤكد أنه لن يقوم بذلك، ألنه ف      
  .ستقوم بخطوات أحادية الجانب

  13/5/2010وكالة سما، 
  

   االبدية"سرائيلإ"القدس عاصمة  :يزبير .24
 قال رئيس الدولة العبرية شمعون بيرس إن مدينة القدس هي عاصمة إسرائيل األبدية :القدس المحتلة

وزعم أن المدينة تحمل راية األفكار اليهودية السامية والخالدة وان . يع المؤمنينوهي مفتوحة بوجه جم
إنه ال يجوز لنا تجاهل التهديدات الموجهة إلينا ولكنه ال يجوز "إيجابياتها تزيد بكثير على سلبياتها مضيفا 

وزعم إن ". تقبلناالشعور بالهلع بسببها إذ إن إسرائيل هي دولة تتحلى بالحكمة والحنكة مما يضمن مس
مدينة أورشليم القدس تعود رويداً رويداً إلى أيام عزها التاريخية منذ هدم أسوار التقسيم وهي تتطور 

  .وتنمو بصفة مدينة كبيرة ومتنوعة ومفعمة بالحياة حسب زعمه
  13/5/2010وكالة سما، 

  
  "كالغبار المتطاير والحلم العابر"الحديث عن تقسيم المدينة : يعلون .25

كالغبار " اكد الوزير الليكودي موشيه يعلون إن جميع األحاديث عن تقسيم القدس هي  :لقدس المحتلةا
وقال في سياق المراسم التي أجريت الليلة الماضية بمناسبة ذكرى احتالل القدس ". المتطاير والحلم العابر

والفلسطيني فستكون إسرائيل إنه في حال االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي 
مستعدة للنهوض بالعديد من القضايا التي ستؤدي إلى تحسين نوعية حياة السكان القاطنين في مناطق 

  . السلطة الفلسطينية
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وقال إننا ال نريد السيطرة على جيراننا ولكنه ال يمكن القول إن المغزى وراء ذلك هو أنه ال يجوز 
  .كنية في الضفة لليهود العيش في تجمعاتهم الس

  13/5/2010وكالة سما، 
  

 إيران تريد جرنا إلى حرب ال نريدها:  ونتنياهو لألسدزرسالتان من بيري .26
، ورئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، زوجه الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري :نظير مجلي-تل أبيب

ير معنيين بالحرب مع سورية، رسالتين إلى الرئيس السوري، بشار األسد، يطمئنانه فيها إلى أنهما غ
إيران، ومن منطلق مصالحها الذاتية األنانية، تريد جرنا وجركم إلى حرب ال يريدها «ويقوالن إن 

وكانت رسالة بيريس قد وجهت من خالل الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، خالل لقائهما في . »كالنا
ولكن على . إن إسرائيل ال تريد الحربوقال بيريس . موسكو قبيل سفر الرئيس الروسي إلى دمشق

 .األسد أن يختار بين طريق الصواريخ والحرب، والسالم مع إسرائيل
وأما نتنياهو فكانت رسالته إلى األسد علنية، فقال إن إسرائيل ليست معنية بالحرب مع سورية أو أي من 

 .جيرانها اآلخرين وكل ما تبغيه هو السالم واألمن واالستقرار
هذه التدريبات هي مجرد تدريبات عادية، ليست األولى «شكنازي إلى طمأنة السوريين، فقال إن وانضم أ

 .»فنحن ال نوجه من خاللها أي رسائل عدوانية على أحد. وال األخيرة، وهي غير موجهة ضد طرف ما
 أمس، وباإلضافة إلى هذه الرسائل الثالث من بيريس ونتنياهو وأشكنازي، كشف النقاب في إسرائيل،

عن أربع رسائل أخرى وجهت من إسرائيل إلى سورية في األسابيع األخيرة، تقول إنها ليست معنية 
بالحرب، منها رسالتان من وزير الدفاع، إيهود باراك، عبر اإلدارة األميركية واألمين العام لألمم 

والرسالة الرابعة . وروبيورسالة أخرى من الحكومة اإلسرائيلية إلى االتحاد األ. المتحدة، بان كي مون
أرسلت، أمس، من نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، عبر وزير الخارجية اإلسباني، ميغيل 

وحملها موراتينوس وطار فورا من . موراتينوس، الذي تشغل بالده منصب رئيسة االتحاد األوروبي
 .ساء مع نظيره السوري، وليد المعلمالقدس الغربية إلى دمشق، بعد ظهر أمس، حيث التقى في الم

  13/5/2010الشرق األوسط، 
  

  من لقاء الرئيس الروسي مع خالد مشعل" خيبة املها" تعرب عن "سرائيلإ" .27
أبدت إسرائيل استياءها من لقاء الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مع رئيس المكتب السياسي             : وكاالت

كما رفضت   .ل خالل وجود األول بدمشق في زيارة رسمية       خالد مشع ) حماس(لحركة المقاومة اإلسالمية    
بشدة الدعوات التي وجهها ميدفيديف ونظيره التركي عبد اهللا غل أمس من أنقرة إلشراك حمـاس فـي                  

" خيبة األمل العميقـة   "وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى          .عملية السالم في المنطقة   
ووصف البيـان حمـاس بأنهـا        .ديف ومشعل والرئيس السوري بشار األسد     من اللقاء الذي جمع ميدفي    

مقتـل  "، إضافة إلى مسؤوليتها عما وصفه البيـان ب        "منظمة إرهابية أعلنت عزمها على تدمير إسرائيل      "
الدول المتنورة ال يمكنها فـرز  "ومضى بيان الخارجية اإلسرائيلية إلى القول إن   ".مئات المدنيين األبرياء  

، مضيفا أن إسرائيل ال ترى فرقا بين مـا أسـماه البيـان              "يين إلى أشرار وأخيار تبعا للجغرافيا     اإلرهاب
وقال البيان إن إسرائيل وقفت دائما إلـى         ".إرهاب حماس ضد إسرائيل وإرهاب الشيشانيين ضد روسيا       "

إرهـاب  "، وإن ذلك ما تتوقعه من روسيا بخـصوص          "اإلرهابيين الشيشان "جانب روسيا في حربها ضد      
  ".حماس ضد إسرائيل

  13/5/2010الجزيرة نت، 
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  حقوقيون إسرائيليون ينتقدون مالحقة الناشطين العرب .28
مددت محكمة إسرائيلية في تل أبيب أمس بناء لطلب النيابة العامة، فترة اعتقال :  أسعد تلحمي-الناصرة 

الدكتور عمر سعيد » يموقراطيالتجمع الوطني الد«الناشطين السياسيين البارزين القيادي في حزب 
التجسس «أخيراً بشبهة » الشاباك«أمير مخول اللذين اعتقلهما » اتجاه«ورئيس اتحاد الجمعيات األهلية 

   .»الخطير لحزب اهللا
وشهدت باحة المحكمة التي عقدت جلستها بأبواب مغلقة، تظاهرة احتجاجية شارك فيها مئات الناشطين 

ية العربية، وسط حضور غير عادي لعدد من المحاضرين الجامعيين من مختلف الفعاليات السياس
وقال المحاضر في جامعة تل أبيب البروفيسور يهودا شنهاف في تصريحات ، واألكاديميين اليهود 

وعدد من زمالئه اليهود في التظاهرة جاء لتأكيد » غير العادي«لوسائل اإلعالم العبرية أن حضوره 
لقون من ظاهرة اعتقال ناشطين سياسيين الواحد تلو اآلخر وتوجيه تهمة إننا ق«موقف واضح يقول 

لكننا «وأضاف أن الحديث هو حقاً عن ناشطين من أشد المنتقدين للسياسة اإلسرائيلية، . »التجسس إليهم
وانتقدت جمعيات حقوقية . »نرفض التعريفات القانونية النتقاداتهم على أنها تجسس ومس بأمن الدولة

اختطاف ناشطين سياسيين بارزين تحت جنح الظالم ومنعهم من التقاء «لية ما وصفته ب إسرائي
المتفرج الصامت الذي تلعبه المحاكم اإلسرائيلية عندما تبحث في طلبات «وحذرت من دور . »محاميهم

أجهزة األمن تمديد االعتقال وتتجاهل الحق األساسي للمعتقلين في التقاء محاميهم والحصول على 
  .»ستشارة قانونيةا

  13/5/2010الحياة، 
 

  البحرية اإلسرائيلية تستعد لمواجهة سفن كسر الحصار .29
تستعد اسرائيل لعملية عسكرية واسعة النطاق في عرض البحر المتوسط لمنع : أحمد رمضان-رام اهللا 

ا، في ثماني سفن محملة بالمؤن والمواد االساسية، باالضافة الى نحو الف شخص سيكونون على متنه
وقالت مصادر أمنية اسرائيلية ان العملية العسكرية المتوقعة في الرابع  .محاولة لكسر الحصار على غزة

والعشرين من الشهر الجاري، حظيت بموافقة اللجنة السباعية الوزارية والمجلس االمني الوزاري 
ة قائد االركان وسيتم المصغر، وستتم باشراف وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك نفسه وبمشارك

وكشفت المصادر ان نصف سالح البحرية االسرائيلي سيشترك  .اطالع رئيس الحكومة على سير العملية
، التي ستكون مهمتها السيطرة على السفن 13في العملية، باالضافة الى وحدة الكوماندوس البحري رقم 

  .الثماني
  13/5/2010المستقبل، 

  
  بحراسة الجرافات التي ستهدم المنازل الفلسطينية الشرطة ستقوم :أهرونوفيتش .30

وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاك أن : القدس من 13/5/2010األيام، فلسطين، ذكرت 
الشرطة اإلسرائيلية ستقوم قريباً بحراسة الجرافات التي ستهدم " النقاب، أمس، عن أن كشفأهرونوفيتش 

   ".ي القدس الشرقيةف" غير المرخصة"المنازل الفلسطينية 
أوامر الهدم تأجلت في األشهر األخيرة من أجل عدم اإلضرار بالجهود "إن : وقال الوزير اإلسرائيلي

". التي كان يقوم بها المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل
الشرطة "مشيراً إلى أن " أوامر الهدمحالياً ال توجد تعليمات سارية تمنع الشرطة من تنفيذ : "وأضاف

   ".جاهزة لنشر قواتها من أجل تنفيذ أوامر الهدم



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1788:         العدد       13/5/2010الخميس  :التاريخ

ياريف ) الليكود(وكان الوزير اإلسرائيلي يرد على استجواب قدمه عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب 
ذا ما إ: "ليفين حول تطبيق أوامر الهدم التي صدرت بحق منازل عرب في القدس والنقب والجليل، وقال

  ".كان هناك تأجيل لتنفيذ أوامر الهدم فإنه انتهى اآلن
وكان رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات أوعز إلى الشرطة اإلسرائيلية قبل أسابيع باالستعداد لتنفيذ 

  ".لعدم حصولها على تراخيص البناء"قرارات هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية 
الوزير المتطرف يوسف الشايب، أن رام اهللا  عن مراسلها من 13/5/2010الغد، األردن، وأضافت 
مرت "، "عدم هدم البيوت العربية"في رد حول ما إذا كانت هناك أسباب سياسية وراء  قال أهارنوفيتش

في الماضي فترات، رأى فيها الجهاز السياسي، وأنا من ضمنه، أن الوقت غير مناسب لهدم البيوت، 
م يتم وإنما تم تأجيله، ولكن اآلن، أنا أقف هنا وأقول ال يوجد أي مانع، وهذه العمليات ولهذا فإن الهدم ل

  ".ستتم خالل أيام، فقد صدرت األوامر للتنفيذ، وأنا آمل أن يتم الهدم في األيام القريبة
  

  "إسرائيل" اإلسرائيلي يقوم بتوزيع عتاده وسالحه وموارده في أنحاء الجيش .31
العقيد نيسيم بيرتس، " اإلسرائيلي"كشف قائد الوحدة اللوجيستية في الجيش  :الت وكا-فلسطين المحتلة

لمنع استهدافها، " إسرائيل"أمس، البدء أخيراً بعملية توزيع عتاده وسالحه وموارده في أنحاء مختلفة في 
ع ونقل موق. وذلك في إطار منظور جديد وضعه الجيش لحماية الجبهة الداخلية من هجمات صاروخية 

إن جيشه أجرى " تل أبيب"اإللكتروني عن بيرتس قوله في ندوة عقدت في جامعة " يديعوت أحرونوت"
بحثا واسع النطاق خالل العامين الماضيين تم خالله التدقيق في الطريقة األنسب لالحتفاظ وحماية 

وقال بيرتس  .حرب الموارد الكبيرة مثل الذخيرة والوقود والطعام وقطع الغيار وكل ما يستخدم خالل ال
إن التحدي اللوجيستي هو بتواصل الحرب في الوقت الذي يستمر إمداد الجيش حتى في حال تعرضت 

إلى تشويش أو ) خالل الحرب(من الجائز أن يؤدي الوضع "وأضاف أنه . لهجمات صاروخية " إسرائيل"
  " .تأخير التواصل لكن علينا االهتمام بعدم المس بذلك

  13/5/2010الخليج، 
  

  »حزب اهللا«األسلحة المضبوطة في تايالند كانت متجهة إلى حماس و: ليبرمان .32
قال افيجدور ليبرلمان وزير الخارجية اإلسرائيلي أمس، إن شحنة األسلحة الكورية الشمالية : وكاالت

وصودر أكثر . اللبناني” حزب اهللا”و” حماس“التي صودرت في تايالند العام الماضي، كانت متجهة إلى 
 طناً من األسلحة بينها صواريخ وقاذفات صاروخية، من طائرة شحن بعد هبوطها اضطرارياً 35من 

وقالت السلطات التايالندية إن الطائرة كانت قادمة من كوريا . بأحد مطارات بانكوك في ديسمبر الماضي
 أوضحت فيه أن وأرسلت الحكومة التايالندية تقريراً إلى مجلس األمن في يناير المنصرم. الشمالية

وقال ليبرلمان في مؤتمر صحفي في طوكيو حيث . األسلحة كانت متجهة إلى إيران المتحالفة مع سوريا
كان لديها نية تهريب هذه ..بهذه األعداد من األسلحة المختلفة“يقوم بزيارة لليابان تستمر حتى اليوم 

ال يحسن الوضع االقتصادي ..ة وسورياهذا التعاون بين كوريا الشمالي..األسلحة إلى حماس وحزب اهللا
 .”في دولهم

تشكل خطراً “، قائالً إنها ”محور الشر“واتهم ليبرمان كوريا الشمالية وسوريا وإيران بالتعاون معاً في 
 . على حد قوله“على أمن كل العالم ألنها تقوم بتصنيع أسلحة دمار شامل 

  13/5/2010االتحاد، االمارات، 
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  1967ود اإلسرائيليين الذين احتلوا القدس الشرقية في حرب العام الجنبيريز يكرم  .33
كرم الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس الجنود اإلسرائيليين الذين :  وكاالت- أحمد رمضان-رام اهللا

 وتطرق إلى احتالل البلدة القديمة مقتبساً مقولة قائد القوات 1967احتلوا القدس الشرقية في حرب العام 
  .في إشارة إلى الحرم القدسي" جبل الهيكل أصبح بأيدينا"لية الجنرال مردخاي غور بأن اإلسرائي

  13/5/2010المستقبل، 
 

  تمارس سياسة تمييز عنصري ضد فلسطينيي القدس   الحكومة اإلسرائيلية:جمعية حقوقية .34
، فإن  القدس يوممناسبةبفي إسرائيل » حقوق اإلنسان والمواطن«تقرير خاص أصدرته جمعية  :تل أبيب

الحكومة اإلسرائيلية، بكل وزاراتها وبلدية القدس والشرطة، تمارس سياسة تمييز عنصري واضحة «
 95وأوردت أمثلة من نتائج هذه السياسة، فقالت إن أكثر من . »ضد فلسطينيي القدس في جميع المجاالت

التالميذ يتعلمون في ألف طفل فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر وأقل من نصف 
 غرفة تعليم، إضافة إلى جدار الفصل الذي يمنع 1000المدارس الرسمية التي تعاني نقصا ال يقل عن 

 .من التالميذ من الوصول إلى مدارسهم في الوقت المناسب، وبعضهم ال يوجد لهم إطار تعليمي% 15
 50 المحتلة، إذ يوجد نقص بنحو وأضاف التقرير أن هناك أوضاعا صحية متدهورة في القدس العربية

كيلومترا من خطوط المجاري والبيوت الواقعة على طرفي مئات الشوارع داخل المدينة العربية ال يتم 
. وهناك نهج إسرائيلي لسحب الهويات وبطاقات اإلقامة من الكثير من المقدسيين. إخالء النفايات منها

.  شخصا300 بيتا فلسطينيا وشردت ما ال يقل عن 80ية والسلطات اإلسرائيلية هدمت خالل السنة الماض
والشرطة تتبع ضد السكان الفلسطينيين عنفا شديدا ال يقاس بممارساتها في الوسط اليهودي، وهي تسمح 

 . عاما من بيوتهم في ساعات الفجر وسط ضجيج وتضخيم14 و13لنفسها باعتقال فتية صغار في سنة 
 منهم يهود معظمهم 65% ألف نسمة، 774ة والشرقية معا، يبلغ اليوم يذكر أن عدد سكان القدس الغربي

 ألف 265وفي القدس الشرقية يعيش معظم السكان، حيث يوجد .  عرب35%من المتدينين المتطرفين، و
وتوجد في المدينة هجرة سلبية، حيث قدم للسكن فيها في السنة األخيرة .  ألف يهودي180عربي و
  .19900رها  مواطن، بينما هج12800

  13/5/2010الشرق األوسط، 
  

   ألف مستوطن45الستيعاب " الولجة"  ألف وحدة استيطانية في12: القدس .35
كشفت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، عـن مخطـط            : كتب يوسف الشايب  

األمين العام للهيئة، في    حسن خاطر،   . وقال د ..  ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس      12إسرائيلي لبناء   
" غبعات ياعيـل  " عنه تحت مسمى     اإلعالنالمخطط الجديد الذي تم     : مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام اهللا     

 إلى إضافة الولجة جنوب غربي القدس، وسيتكون المشروع من متنزه واسع           أراضيسيقوم على حساب    
 مـستوطن، علـى     ألف 45 إلىية تصل    ألف وحدة بطاقة استيعاب    12 استيطانية تضم حوالي     أحياءبناء  

 دونم من أراضي البلدة التي يخضع أهلها البتزاز االحـتالل بهـدف تمريـر               2500مساحة تزيد على    
 منزالً ألهالي البلدة، أي قرابة نصف مبـاني         95المشروع االستيطاني، مقابل التغاضي عن أوامر بهدم        

ني الجديد، الذي تدعي وسائل إعالم المـستوطنين        ، مقابل عدم االحتجاج على المشروع االستيطا      "الولجة"
  .أنه سيقام على أراض اشتراها داني وبيني كوهين منذ عشرين عاماً

" جبل أبو غنيم" أن المخطط يعزز الوجود االستيطاني في الحزام الذي يمتد من مستوطنة  خاطروأوضح
أن القائمين على المشروع هما وأشار إلى  . ألفا35ًالتي تضم " جيلو" ألف مستوطن، و25التي تضم 

  . عاما20ًالشقيقان اإلسرائيليان بيني وداني كوهين، اللذان يدعيان أنهما اشتريا األرض قبل 
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 لتوحيد القـدس عاصـمة      43وحذر خاطر من سعي سلطات االحتالل، ومع احتفالها بما تسميه الذكرى            
خصخـصة  "لحقائق على األرض، عبر     أبدية إلسرائيل، إلى التنصل من مسؤولياتها ودورها في فرض ا         

، أي دفع تنفيذ مشاريع االستيطان في أحضان شركات خاصة ورجال أعمال وشخصيات غير              "االستيطان
، "االسـتيطان الـسري   "، أو عبر سياسـة      "الولجة"رسمية، كما في المشروع الذي كشف النقاب عنه في          

اني، وعن مراسلة بين صحافي إسرائيلي      كاشفاً عن إعالن في صحيفة المستوطنين عن المشروع االستيط        
انتحل صفة أحد المستوطنين وأريه كنغ، القائم على المشروع يؤكد فيها كنغ عدم قدرته علـى إعطائـه                  

  .الكثير من التفاصيل قبل التوقيع على ورقة تلزم المستوطن المفترض بالتزام سرية المعلومات
 13/5/2010األيام، فلسطين، 

  
  سوار البلدة العتيقة في القدس لتزوير معالمهاحفريات جديدة قرب أ .36

تقوم سلطات االحتالل ممثلة بما يسمى سلطة اآلثار وسلطة الطبيعة والحدائق بعمليات : القدس المحتلة
حفر واسعة في المنطقة القريبة من بركة السلطان سليمان غربي أسوار البلدة العتيقة في القدس، فيما 

يث كشفت هذه الحفريات عن بقايا الجسر المملوكي القديم الذي بناه يعرف بمنطقة جورة العناب، ح
  .السلطان محمد بن قالوون، كما هو واضح من نقش موجود على الجسر

أن هذا الجسر بني على آثار ": "يحيئيل زلنجر"وادعت سلطة آثار االحتالل، وعلى رأسها رئيس الحملة 
" اك قنوات مياه بنيت في عهد الحشمونائيم، لنقلها للمعبدكانت موجودة في عهد المعبد الثاني، وكانت هن

كما تخطط سلطة اآلثار نتيجة لكشفها جزءا من هذا الجسر، أن تواصل  .حسب زعم سلطة اآلثار
الحفريات في المنطقة المذكورة؛ للكشف عن بقية الجسر حتى نهايته، والكشف عن قنوات المياه 

  .في تلك المنطقة لما يزيد عن ثالثة أمتارالمزعومة أسفله، وقد وصلت الحفريات 
  13/5/2010السبيل، األردن، 

  
  مؤسسة مقدسية تحذر من عمليات هدم واسعة للمنازل الفلسطينية في القدس .37

من قيام بلدية القدس االحتاللية بتنفيذ  "المقدسي لتنمية المجتمع المحلي" حذّرت مؤسسة :القدس المحتلة
إن هذا : "مؤسسةالوقالت  .شرقي القدس المحتلة نطاق للمنازل العربية فيكبرى عمليات الهدم واسعة ال

التحذير من المؤسسة، جاء بعد قيام وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي اهرونوفيتش بالرد على سؤال عضو 
حزب الليكود يريب لفلين في جلسة للكنيست، ادعى فيه بأن بلدية القدس ال تنفذ قرارات هدم صادرة 

إن ليس هنالك سبب يمنع الذهاب غدا : "وردا على ذلك قال اهرونوفيتش. منازل العربية بالقدسبحق ال
  ".صباحا لتنفيذ أوامر الهدم هذه، وسوف تقوم الشرطة بتأمين الدفاع بأكمله لتنفيذ األوامر

نسخة منه، السلطة الفلسطينية للقيام " قدس برس"ودعت المؤسسة المقدسية، في بيان مكتوب وصل 
بشكل حقيقي وملموس، ووقف كافة أشكال المفاوضات مع "بمسؤولياتها اتجاه مدينة القدس المحتلة 

  ".االحتالل في ظل مصادرة األراضي لصالح التوسع االستيطاني، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين
  13/5/2010 قدس برس،

  
  األقصىالمسجد متطرفون يقتحمون  .38

 في القدس الشيخ عزام الخطيب التميمي اإلسالميةأكد مدير األوقاف : الت والوكاإبراهيم محمد -رام اهللا 
، المسجد األقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة وسط حراسات أمس،  متطرفاً يهوديا95ًدخول نحو 

شرطة االحتالل اعتقلت الحارس "وقال التميمي إن  .كبيرة وُمعززة من شرطة االحتالل الصهيوني
ح العتراضه على محاولة أداء أحد المتطرفين لطقوس وشعائر تلمودية في المسجد طارق أبو صبي

وقامت عناصر المجموعات المتطرفة بالتجوال  ."تم اإلفراج عن الحارس فيما بعد"، مؤكدا أنه "األقصى
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في باحات األقصى المتعددة، وخاصة في المنطقة بين مسجد قبة الصخرة والجامع القبلي المسقوف قرب 
  . التجوال في ساحة سطح الُمصلى المروانيإلىباإلضافة  .منطقة الكأس

  13/5/2010، اإلمارات، البيان
  

 ين تغلق مدخل الخليل الشماليمسيرة بالدراجات الهوائية للمستوطن .39
 أغلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين أمس األربعاء مدخل مدينة الخليل الشمالي قرب :الضفة الغربية

وقال الناطق باسم مشروع التضامن  .بلدة حلحول شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
بمسيرة على دراجات هوائية، وأغلقوا  مستوطن خرجوا 500إن حوالي : "الفلسطيني محمد عياد عوض

 ".الشارع الرئيسي من كال االتجاهين، بحضور وحماية من الجيش والشرطة
  13/5/2010السبيل، األردن، 

  
  مسيحيون فلسطينيون يتقدمون بشكوى لدى الفاتيكان بعد اعتداء يهود على مقبرة في قريتهم .40

، اعتداء متطرفين يهود على 48طين المحتلة عام أدانت لجنة أهالي قرية كفر برعم داخل فلس: الناصرة
" قدس برس"وقالت اللجنة، في بيان صحفي تلقته  .المقبرة المسيحية في قريتهم، خالل اليومين الماضيين

إن االعتداءات المتكررة على األموات وعلى الرموز الدينية في مقبرة كفر برعم،  "12/5األربعاء 
قوق مهجري كفر برعم على يد حكومات إسرائيل، لن يثني أبناء القرية والتجاهل المتواصل والمستمر لح

  ".عن مواصلة صمودهم وتصعيد إصرارهم على العودة إلى قريتهم وأراضيهم
لن يقفوا مكتوفي األيدي مقابل األعمال البربرية التي تقوم بها شلة " وأعلنت لجنة أهالي كفر برعم، أنهم 
، "إسرائيل"، مشيرة إلى أنه  تم التوجه إلى السفير البابوي في "قيممن ال ضمير لهم وال رادع أخال

  .وبواسطته إلى الكرسي الرسولي في الفاتيكان
  12/5/2010 قدس برس،

  
  مخابرات االحتالل تساوم الطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعة القدس .41

لبة الفلسطينيين الدارسين في كشفت تقارير أن مخابرات االحتالل تحاول ابتزاز الط :القدس المحتلة
وأكد . جامعة القدس في أبو ديس، حيث تشترط عليهم التعاون مع االحتالل مقابل منحهم تصاريح دخول

اليومية اإلسرائيلية، أن طالباً فلسطينيين " هآرتس"تقرير كتبته الصحافية عميره هاس في صحيفة 
. تالل حاولت تجنيدهم كشرط لتلقي تصاريحيدرسون الطب من جامعة القدس يؤكدون أن مخابرات االح
، طلب أن يبلغوه عن )مستعار" (كابتن بيران"وروى طالبان بأن شخصاً من المخابرات عرف نفسه باسم 

وقالت . طالب ونشاطات كشرط لتجديد تصريحيهما، فرفضا وبذلك منعا من المشاركة في برنامج التعليم
  ".أسباب أمنية"ـخول لالمخابرات بعد ذلك إنهما ممنوعان من الد

  13/5/2010الخليج، 
  

  لسفن كسر الحصار يعني مواجهة أربعين دولة" إسرائيل"تعرض : الخضري .42
وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، :  والوكاالتإبراهيم ماهر -غزة 

 "الحرب اإلعالمية"ـالحديث عن تدريبات إسرائيلية للسيطرة على سفن كسر الحصار في عرض البحر ب
الحديث عن تدريبات موسعة يوهم العالم بأن "وقال إن  .الهادفة لثني المتضامنين عن مهمتهم اإلنسانية

هذه السفن "، مشيراً إلى أن " مسلحاًمعركة ستقوم في عرض البحر، وكأن سفن التضامن حربية تقل جيشاً
بيوت جاهزة للمشردين جراء الحرب وال إنسانية وإغاثة بما تحملها من مواد ومستلزمات وأسمنت و

هذه األنباء "وشدد على أن  ."تحمل أي عتاد عسكري وأي ممنوعات تتناقض مع قانون المالحة البحرية
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اإلسرائيلية تهدف لمواجهة الضغط اإلعالمي المتزايد خاصة مع تحرك أول سفينة من ايرلندا تجاه غزة 
التعرض للسفن يعني مواجهة أربعين "وأوضح الخضري أن  ."ةمروراً باليونان وهي تحمل المواد اإلغاثي

 متضامن من برلمانين وسياسيين وشخصيات اعتبارية وممثلي مؤسسات حقوقية 600دولة قدم منها ال
واغاثية، سيبحروا بشكل رسمي ووفق القوانين المتبعة على كل السفن المغادرة من أي دولة على مرأى 

  ."ومسمع العالم
  13/5/2001مارات، ، اإلالبيان

  
  2020 وسيزيدون عليهم في 2015الفلسطينيون سيتساوون مع اليهود في فلسطين التاريخية عام  .43

، أن عدد 12/5 األربعاء  بينت معطيات إحصائية صدرت عن جهاز اإلحصاء الفلسطيني، يوم:رام اهللا
 10.9 بحوالي 2009 سنة نهاية هم مليون نسمة، في حين قدر عدد1.4 بلغ 1948 سنةالفلسطينيين 

 ."1948 مرات منذ أحداث نكبة 8هذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو "مليون نسمة، 
تبين ذلك في تقرير إحصائي استعرضت فيه القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض،  

لذكرى الثانية والستين لنكبة أوضاع الشعب الفلسطيني من خالل األرقام والحقائق اإلحصائية عشية ا
 .مايو/ فلسطين، والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر أيار

، أشارت )ما بين النهر والبحر(وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية 
يون يهودي،  مل5.6 مليون نسمة مقابل نحو 5.2 حوالي 2009البيانات إلى أن عددهم بلغ في نهاية عام 

، حيث سيبلغ ما يقارب 2015ومن المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 
 . مليون لكل من اليهود والفلسطينيين، وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حاليا6.2ً

 حيث 2020عام فقط من السكان وذلك بحلول نهاية % 48.8وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 
 . مليون فلسطيني7.1 مليون يهودي مقابل 6.8سيصل عددهم إلى 

وتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية تشكل ما نسبته 
، كما بلغ عدد 2009من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في األرض الفلسطينية نهاية العام % 45.0
 مليون الجئ فلسطيني، يشكلون 4.7، حوالي 2009ن المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام الالجئي

% 9.9في األردن % 41.7من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع % 43.4ما نسبته 
، يعيش حوالي %23.1، وقطاع غزة %16.3في لبنان، وفي الضفة الغربية % 9.0في سوريا، و

 مخيماً في 12 في سوريا، و9 مخيمات في األردن، و10 مخيماً تتوزع بواقع 58م في منه% 29.4
 . مخيمات في قطاع غزة8 مخيماً في الضفة الغربية، و19لبنان، و

وتمثل هذه التقديرات الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين باعتبار وجود الجئين غير مسجلين، إذ ال 
 1967 حتى عشية حرب حزيران 1949هم من الفلسطينيين بعد عام يشمل هذا العدد من تم تشريد

، وال يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام "حسب تعريف وكالة الغوث لالجئين"
 . على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال1967ً

 154 بحوالي 1948روا وطنهم عام ووفق جهاز اإلحصاء، قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغاد
 مليون نسمة نهاية عام 1.25، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثانية والستون للنكبة حوالي ألف مواطناً

 سنة 15وبلغت نسبة األفراد أقل من  . لكل مائة أنثى ذكرا103.6ً بنسبة جنس بلغت حوالي 2009
 سنة فأكثر، وذلك 65منهم تبلغ أعمارهم % 3.2 من مجموع هؤالء الفلسطينيين مقابل% 40.6حوالي 

، ما يشير 2007 لعام األراضي الفلسطينية المحتلةوفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في 
 .إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة
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 منهم  2009 مليون نسمة في نهاية عام 4.0 بحوالي الضفة الغربية وقطاع غزةكما قدر عدد السكان في 
 ألف 379بلغ عدد السكان في القدس حوالي  وي.قطاعال مليون في 1.5 وحوالي ، مليون في الضفة2.5

 سنة في "إسرائيل" احتلتهمنهم يقيمون في ذلك الجزء الذي % 62.1، حوالي 2009نسمة في نهاية العام 
ية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في وتعتبر الخصوبة في األرض الفلسطين .1967

 مولود، بواقع 4.6 في األرض الفلسطينية 2007الدول األخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 
  . في قطاع غزة5.3 في الضفة الغربية و4.1

 الكثافة السكانية بلغتحيث كما أظهر اإلحصاء أن قطاع غزة يعتبر األعلى اكتظاظا بالسكان في العالم، 
 في الضفة 2كم/ فرد439 بواقع 2كم/ فرد663 حوالي 2009 في نهاية الضفة الغربية وقطاع غزةفي 
 350 حوالي 2009 فبلغت الكثافة السكانية في نهاية "إسرائيل"قطاع، أما في ال في 2كم/ فرد4,140و

  . من العرب واليهود2كم/فرد
 في 2008ستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية تشير البيانات إلى أن عدد المواقع االو

 مستعمر، ويتضح من 500,670 عدد المستعمرين في الضفة ويبلغ.  موقعا440ًالضفة الغربية قد بلغ 
 ، مستعمر261,885من المستعمرين يسكنون في القدس حيث بلغ عددهم حوالي % 32.3البيانات أن 

من مجموع من % 17.2القدس، وتشكل نسبة المستعمرين حوالي  شرقي مستعمر في 198,458منهم 
 .من مجموع السكان%41يعيشون في الضفة، في حين بلغت نسبة المستعمرين في القدس حوالي 

  12/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  قرب تحول سلطة النقد إلى البنك المركزي الفلسطيني .44
 أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أمس أنها اقتربت من التحول إلى بنك مركزي .):ب. ف.أ( –رام اهللا 

وأعلن رئيس سلطة . فلسطيني، ليتالءم هذا القرار مع خطة الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة
النقد جهاد الوزير في مؤتمر صحافي عقده أمس في رام اهللا جملة إجراءات تعمل عليها سلطة النقد 

ستكون جزءاً من خطة لتحول سلطة "المشرفة على العمل المصرفي في األراضي الفلسطينية بصفتها 
سنخلق سوقاً مصرفية لم تكن في السابق، ": وأضاف ."النقد إلى بنك مركزي فلسطيني بكامل الصالحيات

ة ونفى أن تكون سلط. "وهذا جزء من خطتنا التي بدأناها منذ ثالث سنوات، للتحول إلى بنك مركزي
سلطة مستقلة "وقال إنها . النقد تعاملت مع البنوك في الضفة الغربية في شكل مغاير عن البنوك في غزة

أخذ ": وأضاف. "وتطبق قانون تبييض األموال، وتنأى بنفسها عن الخالفات السياسية الداخلية القائمة
نون والدستور، وحافظنا من علينا رفضنا التعامل مع الحكومة المقالة في غزة، لكننا نتعامل وفق القا

  ."خالل إجراءاتنا على الجهاز المصرفي في غزة
  13/5/2010، الحياة

  
  المعادن السامة تستوطن أجساد جرحى العدوان على غزة: تقرير لباحثين إيطاليين .45

، وجود نسب عالية "مجموعة الباحثين المستقلين اإليطاليين حول األسلحة الجديدة"بينت دراسة جديدة لـ
 نوعاً من المعادن الثقيلة والمسرطنة في أجساد جرحى فلسطينيين أصيبوا خالل 32ير طبيعية من وغ

   .2008العدوان اإلسرائيلي على غزة نهاية عام 
 على نسخة منها، إلى أن هذه النسب العالية من المعادن الثقيلة "السفير"وخلصت الدراسة التي حصلت 

ودعت إلى تقييم طويل األمد . ة وتشوهات لدى األجنة في المستقبلقادرة على التسبب في تعديالت وراثي
 وإلى مراقبة الحال الصحية لسكان القطاع اإلسرائيليةوشامل لوضع التلوث البيئي الناتج عن األسلحة 

 News(واستندت دراسة . المحاصر والتنبه ألي أعراض أو مشاكل صحية غير عادية تظهر لديهم
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Weapons Research Group ( جريحاً سقطوا 13 عينة من األنسجة أخذت من أجساد 16إلى تحليل 
 وهي ICP /MSوقد اعتمد البحث تقنية .  في غزة"مستشفى الشفاء"خير، وتم نقلهم إلى خالل العدوان األ

 عنصراً ومقارنتها 32لتحديد نسب ) mass spectrometry(تقنية عالية الدقة في مسح مطياف الكتلة 
واختيرت أربع أنواع من اإلصابات هي البتر، والتفحم، والثقوب المتعددة التي يسببها . سمع عينات قيا

  .الفوسفور األبيض، والحروق
وقد أراد الفريق اإليطالي أن يثبت أن األسلحة المستخدمة من قبل إسرائيل تخلف في أجساد المصابين 

  . سط والطويلأنواعاً من المعادن تبقى فيها وتؤثر عليها على المدى المتو
كان هناك شك في أن هذه المواد موجودة في األسلحة كما أنها تبقى في البيئة المحيطة «وتقول ماندوكا 

وهو ما يعني أن هذه المعادن أيضا تناثرت في . وأجساد المصابين لكنها المرة األولى التي نثبت فيها ذلك
ا من قبل األشخاص الذين كانوا قريبين منهم، الطبيعة بنسب غير معروفة وتم تنشقها من قبل الضحايا كم

  . "ما يعني أن هؤالء أيضاً معرضون لألذى في المستقبل
  13/5/2010، السفير

  
 إطالق حملة في األردن لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة .46

ـ    : ب.ف. أ –عمان    أمس نداء لجمع التبرعات لصالح أهالي قطاع        14أطلقت النقابات المهنية األردنية ال
، المواطنين األردنيين   "معا لرفع الحصار عن غزة    "ودعت النقابات في بيان تحت عنوان       . زة المحاصر غ

تقديم التبرعات النقدية لتجهيز القافلة األردنية المرافقة للقافلة البحرية الدولية المتجهة من تركيا إلى              "إلى  
 ".غزة

دني أو عن طريق سندات قبض رسـمية        وخصصت النقابات لهذا الغرض حسابا في البنك اإلسالمي األر        
كما أطلقت موقعا إلكترونيـا للغايـة       ). وسط عمان (يتم تسليمها في مجمع النقابات في منطقة الشميساني         

 .نفسها
  13/5/2010الشرق األوسط، 

  
  جدل البيانات يشتعل وعبد الهادي المجالي يحذر من نزوح الفلسطينيين الى المملكة: األردن .47

ردونيون على المبادرة التي أعلنها الرئيس السابق للوزراء أحمد عبيـدات بالـدعوة             رد نشطاء ا  : عمان
لحملة تواقيع تؤيد مضمون بيان سابق لمجموعة من المتقاعدين العسكريين في تنامي واضـح لظـاهرة                

  .جمع التواقيع على خلفية الجدل حول الوطن البديل وسحب الجنسيات
دا فيما يبدو على حملة جمع التواقيع التي يترأسها عبيدات، فيما دخل            وبدأ نشطاء اليسار بجمع التواقيع ر     

التيار الوطني األردني الذي يقوده رئيس البرلمان السابق عبد الهادي المجالي على خط جـدل البيانـات                 
  .السياسية ببيان خاص مستقل ال يؤيد مبادرة عبيدات وال يحرك المتقاعدين وال يعارضهم في نفس الوقت

ر بيان التيار الوطني الذي يتزعمه المجالي ان الترانسفير يهدد فلسطين واالردن، فحمالت التشكيك              واعتب
االسرائيلي بالهوية والكيان االردني، نوايا واصداء سمعناها تتردد في اروقة الكنيست االسرائيلي مراراً،             

عادالتـه الداخليـة، وتعزيـز      فتلك أمانيهم التي يجب ان تدفعنا لتحصين االردن من خالل عدم العبث بم            
  .وحدته الوطنية، وحشد الجهد لمواجهة سياسات ونوايا اسرائيل في المنطقة

  13/5/2010القدس العربي، 
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  مسيرة في األردن في ذكرى النكبة وتبرعات لغزة .48
يـاء  ، غـداً، إح   "مسيرة على األقدام  "تنظيم  " اليسار االجتماعي األردني  "أعلنت حركة    ":الخليج "-عمان  

 للنكبة بمشاركة األهالي الذين عاشوا النكبة واألجيال الالحقة، في مشهد رمـزي يحـاكي               62للذكرى ال 
  . بالسير على األقدام من جبل اللويبدة إلى وسط عمان 1948شكل اللجوء عام 

مـع  وأعلن مجمع النقابات المهنية في عمان، أمس، اليوم الوطني لدعم قافلة المساعدات األردنيـة المز              
  .إرسالها إلى غزة نهاية الشهر الحالي ضمن حملة بحرية تنطلق من تركيا ودول أوروبية 

  13/5/2010الخليج، 
  

   آالف حالة منذ السبت الماضي ثالثةيعالج " 8الميداني األردني غزة " .49
 منذ بدء عملها فـي القطـاع        8تعاملت طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني غزة        :  بترا –غزة  

وقال مدير المستشفى استشاري االمراض الجلدية الدكتور حـسين         . السبت الماضي مع ثالثة االف حالة     
في غزة ان طواقم المستشفى اجرت عشرين عملية جراحية كبرى واكثـر مـن            " بترا"عضيبات لمراسل   
ي واضاف ان اجمالي عدد الحاالت التي تعامل معها المستشفى الميـداني العـسكر            . الف فحص مخبري  

 الـف   235االردني منذ اقامته في السادس والعشرين من كانون الثاني من العام الماضي وصلت الـى                
من جانبها ، اعربت عدة وفود شعبية ومنظمات دولية زارت المستـشفى عـن تقـديرها للـدور                  . حالة

اء االنساني الكبير الذي تضطلع به طواقم المستشفى للتخفيف من معاناة االهل فـي قطـاع غـزة جـر                  
  .الحصار الشديد الذي يفرضه االحتالل االسرائيلي

  13/5/2010الدستور، األردن، 
  

 حول المخيمات الفلسطينية في لبنان " مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"مقترحات  .50
، والتي اسـتفادت  "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية   "المقترحات التي صدرت عن     : يوسف حاج علي   

المخيمات الفلسطينية في   "قدمها المشاركون في المؤتمر الذي عقده المركز تحت عنوان          من األفكار التي    
بعضها موجـه   .  من تشرين الثاني الماضي، متعددة     18 و 17، يومي   "واقع بائس يبحث عن حلول    : لبنان

" وااألونـر "إلى الحكومة اللبنانية، بعضها اآلخر إلى السلطة والفصائل الفلسطينية، بعضها الثالـث إلـى          
 . واألمم المتحدة، وبعضها الرابع إلى المانحين الدوليين والعرب

منعزلة عن المجتمع اللبنـاني إلـى       " غيتوهات"في أحد المقترحات طالب المركز بتحويل المخيمات من         
المخيمـات  "تخيلوا أن نصل في يوم نقـول فيـه          . مساحات للحياة الكريمة والفرح والتفاعل االجتماعي     

 ". سعيدة في لبنانالفلسطينية ال
اقترح المركز على الحكومة اللبنانية استحداث وزارة دولة لشؤون الالجئين الفلسطينيين واإلسراع فـي              

 المتعلقة بالسالح الفلسطيني خـارج المخيمـات        2006تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام        
تعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة شـاملة       لوضع خطة إنقاذ شاملة بال    " األونروا"وداخلها، ودعم جهود    

لملف الالجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومنحهم الحقوق المـشروعة مـن ضـمن الـسيادة واألمـن                 
 . اللبنانيين

واقترح على الحكومة تصحيح الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنـان وفـق معـايير حديثـة                 
نية، منح الالجئين بالتنسيق مع الدولة والنقابات المهنية والعماليـة          وعصرية بالتنسيق مع السلطة الفلسطي    

اللبنانية حق ممارسة المهن الحرة في المخيمات لتلبية حاجاتها أوالً، على أن يصار إلى البحث في إيجاد                 
صيغة للعمل خارج المخيمات للشريحة الباقية، تعديل قانون تملك غير اللبنانيين للسماح لالجئـين بحـق                

ستثمار العقارات ضمن ضوابط محددة وصيغة مرنة تشمل التأجير البعيد المدى على أال تزيد المدة عن                ا
عشرين عاماً، وتعديل قانون الجمعيات اللبناني للسماح لالجئين بإنشاء الروابط والجمعيـات الفلـسطينية              
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يشية لالجئين الفلسطينيين في    على أن يكون اهتمامها محصوراً قطعياً بالشؤون االجتماعية والثقافية والمع         
 . المخيمات

في لبنان، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن شؤون مخيمـات الالجئـين           " األونروا"واقترح على منظمة    
السائدة في المخيمات   " الغيتوهات"الفلسطينيين، أن تبادر إلى وضع خطة إنقاذ عملية وجذرية، تنهي حالة            

لسلطة والقانون اللبنانيين وجعلها مساحات للحياة اإلنسانية الكريمـة،         منذ أواخر الستينيات، وإخضاعها ل    
وذلك بالتنسيق مع هيئات ومنظمات األمم المتحدة المعنية والمختصة، وبإشراف الدولة اللبنانية والفصائل             

  . الفلسطينية وموافقتها
إلنقـاذ اإلنمائيـة التـي      كذلك اقترح اإلعداد لمؤتمر دولي تشارك فيه الدول المانحة، للنظر في خطـة ا             

والمساهمة في بلورتها بصورة نهائية وجمع األموال الالزمة لتنفيذها، تأسيس هيئـة            " األونروا"تقترحها  
رقابة مالية دائمة ومستقلة تشرف على تنفيذ المشاريع وصرف األموال المخصـصة، إشـراك سـكان                

 لالجئـين الفلـسطينيين فـي أجهـزة         المخيمات في صياغة خطة اإلنقاذ وتنفيذها، وزيادة فرص العمل        
 . ومشاريعها وورش عملها" األونروا"

أما في ما خص المانحين الدوليين والعرب فاقترح المركز إعطـاء األولويـة لحـل مـشكلة مخيمـات                   
الفلسطينيين في لبنان ألن أوضاع المخيمات والالجئين فيه هي األسوأ بين الدول التي ينتشر فيها هؤالء،                

مشكلة الالجئين كمعضلة معقدة ذات وجهين إنساني وسياسي على السواء وترتبط تالياً بحقوق             التعامل مع   
الدولة اللبنانية السيدة على أرضها وبحقوق اإلنسان بالنسبة لالجئين والتي كرستها المواثيق واالتفاقـات              

 لمعالجـة الـسالح     الدولية، اإلقرار المطلق بسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ودعـم خططهـا            
لعقد مؤتمر لجمع األموال الالزمـة      " األونروا"الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، التجاوب الكامل مع        

 . لتمويل خطة إنقاذ المخيمات وتنميتها، وفتح األبواب للشباب الفلسطيني للعمل في الدول العربية والغربية
  13/5/2010السفير،     

  
  ة اإلسرائيلية تستعد لحملة دعائية عالمية ضد السعوديةوزارة الخارجي :"معاريف" .51

ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر صباح اليوم أن إسرائيل تستعد للخروج بحملة             : القدس المحتلة 
  .في إطار قرار سري اتخذه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان, دعائية عالمية ضد السعودية

في حال تنفيذها فستستخدم ضغط اللوبي اليهودي فـي الواليـات           وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة       
للتناول موضوع حقوق اإلنـسان ومكانـة المـرأة فـي           , المتحدة وفي أوروبا وأماكن أخرى في العالم      

إلـى جانـب    , أمام الكونغرس األمريكي وفي البرلمان األوروبي     , وتمويل ما يسمى باإلرهاب   , السعودية
  .مام المحكمة الدوليةتقديم شكاوى ضد السعودية أ

وتـشمل  , كما تتضمن الخطة رسالة شديدة اللهجة ينقلها ليبرمان خالل األيام المقبلة إلى الواليات المتحدة             
وستطلب إسرائيل مـن واشـنطن      , اتهام السعودية بالضلوع في تمويل جميع األنشطة المعادية إلسرائيل        

  .  بممارسة ضغوط قوية على الرياض من أجل ثنيها عن ذلك
بـأن  , ولفتت الصحيفة إلى أن قرار ليبرمان جاء في أعقاب استنتاج توصـلت إليـه وزارة الخارجيـة                
  .السعودية هي العنصر الرئيس الذي يقف وراء الممارسات المختلفة التي تنزع الشرعية عن إسرائيل

  13/5/2010وكالة سما، 
  

   دم غير مقصود ينفي قتل صياد فلسطيني ويقول إنه حادث تصا ي مصريمصدر أمن .52
نفى مصدر أمنى رفيع المستوى بشمال سيناء، أن يكون الجانب المصري مسؤوال عن مقتل : القاهرة

فلسطينيين فى مركب صيد برفح خالل الصيد بالبحر األبيض المتوسط، وقال في تصريحات نشرها 
وقع احتكاك بين زورق االلكترونيين المصريين، إن ما حدث هو أنه " اليوم السابع" و" مصراوي"موقعي 
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، نتيجة الظالم الدامس، مما )12/5(مصرى تابع للبحرية ومركب صيد فلسطينى فجر اليوم األربعاء 
أسفر عن إصابة صياد وتم السماح بنقله بمركب أخرى وتبين فيما بعد مقتله بعد وصوله لألراضى 

 الصياد الفلسطيني باختراق وأضاف المصدر أن الحادث نجم عن ضعف الرؤية بعدما قام. الفلسطينية
  .  كم5المياه اإلقليمية المصرية بعمق 

 13/5/2010قدس برس، 
  

 ستفقد الشريك الفلسطيني للسالم إذا لـم تغير طريقة تعاطيها معه" إسرائيل: "موراتينوس .53
أمـس،  جدد ميغيل موراتينوس، وزير الخارجية اإلسباني، الذي تترأس بالده االتحاد األوروبي،    :رام اهللا 

  .تأييد االتحاد األوروبي خطةَ الحكومة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
وأكد موراتينوس، خالل استقبال الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء له، استمرار إسبانيا بتقـديم الـدعم             

حقيـق  للشعب الفلسطيني، واستعدادها واالتحاد األوروبي للتعاون مع األسرة الدولية لـمواصلة الجهود لت    
  .السالم في الـمنطقة

وحذر الوزير اإلسباني إسرائيل من فقدان الشريك الفلسطيني لتحقيق السالم خالل عامين، في حال عـدم                
  .التزام إسرائيل باحتياجات عملية السالم

: وقال، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الدكتور رياض الـمالكي، عقب اجتماعهما، فـي رام اهللا               
جب إسرائيل الحتياجات عملية السالم وتغير من طريقة تعاطيها خالل الـسنتين الــمقبلتين              إذا لـم تست  

  .ستفقد الشريك الفلسطيني الذي لن يكون قادراً على التعاطي معها بالطريقة نفسها
االتحـاد  : "وقال موراتينوس، الذي التقى الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شـؤون الــمفاوضات            

أن تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة على األرض لتكون دولةً ذات حـدود معتـرف بهـا                األوروبي يريد   
  ".ديمقراطية متصلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسالم

دعم االتحاد األوروبي لجهود واشنطن ومبادرتها بإطالق الـمفاوضات غيـر          "وأعرب موراتينوس عن    
  ".يني واإلسرائيليالـمباشرة بين الطرفين الفلسط

13/5/2010األيام، فلسطين،   
  

 وتتوعد بمحاسبة من يخرب الـمفاوضات" إسرائيل"واشنطن تحذر ": يديعوت أحرونوت" .54
انتقدت الواليات الـمتحدة إعالن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي،        : ، وكاالت "األيام "-القدس، واشنطن   

يام الـمقبلة واعتبرته عمالً استفزازياً من شأنه أن يـؤثر          نيته هدم منازل فلسطينيين في القدس خالل األ       
  .على استمرار الـمفاوضات غير الـمباشرة

نحـن نـدعو كـال      : عن مسؤول في الخارجية األميركية قوله     ) يديعوت أحرونوت (ونقل موقع صحيفة    
  ".الجانبين لتجنب اإلجراءات في القدس

  .طرف يخرب الـمحادثات غير الـمباشرةوشدد على أن الواليات الـمتحدة سوف تحاسب أي 
كما تعلـمون اختتمت الجولة األولى من الـمحادثات غير الـمباشرة في نهايـة            : "وأضاف الـمسؤول 

األسبوع الـماضي وكال الطرفين يحاول الـمضي قدماً في ظروف صعبة، ونحن نثني عليهـا، لـذلك                
 الـمحادثات غير الــمباشرة مـن شـأنها أن          وكما قلنا، إذا كان أي من الطرفين يأخذ إجراءات خالل         

  ".تقوض الثقة سنرد بمحاسبته لضمان مواصلة الـمفاوضات
إن سياستنا بشأن القدس لـم تتغير، ووضع مدينة القدس ينبغي أن           : وقال مسؤولون في اإلدارة األميركية    

  الــمحادثات غيـر    يحل في مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، وهذا يؤكد أهمية إحراز تقدم في              
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الـمباشرة لتمكين األطراف من االنتقال إلى الـمفاوضات الـمباشرة التي من شأنها حل هذه وغيرهـا               
  ".من القضايا مرة واحدة وإلى األبد

13/5/2010األيام، فلسطين،   
  

  ستتوقف خالل شهور ما لم تحصل على التمويل الالزم إلنهاء أزمتها» أونروا«عمليات  .55
 من غزة أن المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتـشغيل الالجئـين              13/5/2010،  الحياة ذكرت

حذر من أن عمليات الوكالة ستتوقف تمامـاً قبـل نهايـة أيلـول              فيليبو غراندي، » أونروا«الفلسطينيين  
لخمس في  المقبل، في حال لم تتوافر األموال الالزمة لمواصلة أداء عملها في مناطق عملياتها ا             ) سبتمبر(

  .قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية واألردن
األوضاع الماليـة   «وقال غراندي خالل مؤتمر صحافي عقده في بيت الهيا شمال قطاع غزة أمس، إن               

 مليون في صورة عاجلة، وهي تكفي       90 مليون دوالر، منها     170ألونروا صعبة للغاية، والعجز يتجاوز      
وناشد الـدول العربيـة     . »شرق األوسط مدة ثالثة أشهر في مختلف خدماتها       لتشغيل أونروا في منطقة ال    

  .»التبرع ألونروا وموازنتها المنتظمة«
بعد سنة ونصف السنة من الحرب علـى غـزة         «وفي إشارة إلى األوضاع المأسوية في القطاع، قال إنه          

لسنا راضين عـن    ... غزةنشاهد فضيحة كبرى وهي عدم تمكن أونروا من إدخال مواد البناء إلى قطاع              
اونروا في حاجة   «وأضاف أن   . »تطور عمليات إدخال المواد الى القطاع، ألن األوضاع سيئة ومتدهورة         

 مدرسة في القطاع، وإذا لم نتمكن من إدخال مواد البناء، فإن ذلك يعني مزيداً من التدهور                 100إلى بناء   
  .»ا مثل بقية أطفال العالمومن حق أطفال غزة أن يتعلمو. في العملية التعليمية

الستمرار الحصار المفروض عن قطاع غزة، ومنع إدخال مواد البنـاء إلعـادة             «وأبدى استياءه الشديد    
علـى  «وأوضح أن جامعة الدول العربية قررت أن        . »اإلعمار، وتمكين الناس من العيش بحرية وكرامة      

 في  1وا المنتظمة، لكن الدول العربية تدفع فقط         في المئة من موازنة أونر     7.5الدول العربية التبرع بنحو     
  .»المئة من هذه الموازنة

الكرة اآلن أصبحت في ملعب المانحين، سواء من الدول العربية أو الدول األخرى التي يقع               «واعتبر أن   
ال أحد سوى المانحين العرب يشعر بـأثر توقـف عمـل            «ورأى أنه   . »على عاتقها عملية إنقاذ أونروا    

  . »في القطاعأونروا 
إن العمل سيتواصل من أجل الحصول علـى        : " جراندي قال   أن 13/5/2010السبيل، األردن،   وأضافت  

إنه بعد سنة ونصف    : "، وحول األوضاع في قطاع غزة قال      "المبلغ المطلوب لمنع توقف عمليات األونروا     
اد البناء إلى قطـاع     من الحرب على غزة نشاهد فضيحة كبرى، وهي عدم تمكن األونروا من إدخال مو             

  ".غزة
  

  صربيا تدفع تعويضات لشركة إسرائيلية  .56
 ذكرت تقارير صحافية صربية، أمس، أن بلغراد خسرت معركة قضائية مع شركة إسـرائيلية               :)د ب أ  (

للـشركة علـى سـبيل    )  مليـون دوالر   47( مليون يورو    36تتعلق بصفقة عسكرية، ويتعين عليها دفع       
 . التعويض

اإلسرائيلية الستئجار قمـر    » إيمدج سات « مليون دوالر مع شركة      45قعت صفقة بقيمة    وكانت بلغراد و  
  . ، إال أنها حاولت التراجع عن الصفقة2005اصطناعي ألغراض التجسس في العام 

 بالفساد على خلفية الصفقة، التي وقعهـا        2006واتهم وزير الدفاع السابق برفوسالف دافينيتش في العام         
إال أن اإلجراء القانوني ضد دافينيتش، الذي واجه اتهامات منفصلة          . مع مجلس الوزراء  من دون التشاور    
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تتعلق بتقديم فواتير قيمتها أعلى من الحقيقة للمعدات العسكرية، لم يتجاوز مرحلته المبدئية منذ انطالقـه                
  . 2006عام 

13/5/2010السفير،       
  

   مليون دوالر للعام الحالي500بـ الحكومة االميركية تتعهد بدعم السلطة الوطنية  .57
 مليون دوالر خالل العـام الحـالي        500تعهدت الحكومة االميركية بدعم السلطة الوطنية بمبلغ         :رام اهللا 
 مليون  100( مليون دوالر لدعم مشاريع استثمارية والباقي        250 مليون دوالر لدعم الموازنة و     150منها  

  .ت وتعزيز القانونللمكتب الدولي لمكافحة المخدرا) دوالر 
13/5/2010الحياة الجديدة،   

  
   مليون دوالر من أميركا إلعمـار البـارد20 .58

 مليون دوالر   20أعلنت السفيرة االميركية في لبنان، ميشيل سيسون، تقديم مساعدة جديدة لالونروا بقيمة             
.  فـي بيـروت    لمشروع مخيم نهر البارد في شمال لبنان في حفل أقيم في مكتـب األونـروا الميـداني                

 مليون دوالر من هذه التقدمة، بحسب بيان صادر عن السفارة، إلعادة اإلعمار في مخـيم                18ويخصص  
اما المبلغ المتبقي ومقداره مليونا دوالر فيخصص من أجل اإلغاثة والـدعم، األمـر الـذي                . نهر البارد 

إلغاثة، والسكن، وخدمات التعليم    سيمكّن وكالة األونروا من مواصلة تقديم الرعاية الصحية األساسية، وا         
  .  »لالجئين النازحين حتى يأتي الوقت الذي يستطيعون فيه العودة الى المخيم الذي أعيد اعماره
13/5/2010السفير،   

  
 ترّحب بقرار ايرلندي بمقاطعة شركة فرنسية تدعم االستيطان" الحملة األوروبية" .59

بالخطوة التي اتخذها مجلس مدينة دبلـن فـي         »  غزة الحملة األوروبية لرفع الحصار عن    «رحبت   :غزة
ايرلندا، والقاضية بمقاطعة شركة فرنسية عالمية، والتوصية بعدم التوقيع معها على أية عقـود، بـسبب                

  ."إسرائيل"دورها في تشغيل شبكة الطرق بين المستوطنات في القدس و
إن «:  مقراً لها، في بيان صادر عنـه       وقال أنور غربي عضو الحملة األوروبية، التي تتخذ من بروكسيل         

هذه الخطوة هامة للغاية، وجاءت لتقول إن شعوب العالم الحر ترفض ممارسـات المحتـل، وأن هـذه                  
الخطوة جاءت بعد وقت قصير من قبول الجانب اإلسرائيلي كعضو في منظمة دول التنميـة والتعـاون                 

  .»االقتصادي
13/5/2010الحياة الجديدة،   

  
  تنطلق من أيرلندا لتنضم ألسطول الحرية على شواطئ اليونان" ل كوريراشي" سفينة  .60

األيرلندي متجهة  " داندالك"من مرفأ   " راشيل كوري "انطلقت أمس األربعاء سفينة الشحن األيرلندية       : غزة
  .صوب اليونان، لتنضم ألسطول الحرية الذي سيبحر إلى قطاع غزة المحاصر أواخر الشهر الجاري

13/5/2010ن، السبيل، األرد  
  

  توزيع جوائز على إعالميين لترويج السالم في الشرق األوسط: لندن .61
الـدورة الـسادسة لــ     التي تتخذ من لندن مقراً لها، الفائزين في» مؤسسة القرن المقبل«كرمت  :لندن

أقامتـه  السالم في الشرق األوسط، خالل احتفال  التي تهدف إلى ترويج ثقافة» الجوائز العالمية لإلعالم«
وتهدف المؤسسة التي تضم إسرائيليين وعرباً وأنشئت عام . البريطانية السبت الماضي في وسط العاصمة
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للحوار بين » بديلة مسارات«ولها مكاتب في لندن وتل أبيب وبغداد والواليات المتحدة، إلى توفير  1990
   .ينواإلسرائيلي أطراف الصراعات في الشرق األوسط، خصوصاً الفلسطينيين

13/5/2010الحياة،   
  

   لمزيد من التشدد"إسرائيل"قرار لجنة المبادرة العربية خاطئ ويدفع : مشعلخالد  .62
الحوار مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومـة اإلسـالمية    :  إبراهيم الدراوى  - دمشق

صعباً فـى المعادلـة     ينطوى على بعدين، األول موضوعى نظراً ألن حماس ليست فقط رقماً            » حماس«
الفلسطينية، بل يصنفها البعض ضمن محور الممانعة اإلقليمى الذى يضم سوريا وحـزب اهللا وإيـران،                
والبعد الثانى شخصى، ألنه خير من يكشف المستور فى قضايا كثيرة تتعلـق بالمـصالحة الفلـسطينية،                 

 باإلضافة إلى ملفـات مهمـة مثـل         واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،      
العالقة بين حماس والقاهرة، ملف الجندى اإلسرائيلى األسير جلعاد شاليط، وما يقال عن الخـالف بـين                 

  . حماس الداخل والخارج، والحديث عن اتصاالت بين حماس وإسرائيل
 الفضائيات العربية   ورغم قوائم االنتظار من   ) خالد مشعل (ورغم حجم المسؤوليات الجسام على أبوالوليد       

الكثير من وقته، وجاء هذا الحوار      » اليومي  المصر«والدولية وغيرها من الصحف العربية إال أنه أعطى         
  : الذى دار فى مكتبه بالعاصمة السورية دمشق

 كيف تنظرون لقرارات لجنة المبادرة العربية التى عقدت اجتماعها مؤخرا بالقاهرة، وما موقفكم مـن                ■
ة الفلسطينية لعقد مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وما حقيقة الضمانات التـى أعطتهـا               توجه السلط 

  اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية؟
 من يراقب الموقف العربى أو الفلسطينى الرسمى فى إدارتهم للمفاوضات مع العدو الصهيونى يلحـظ                -

 تراجعاً عن مواقف سابقة، فلجنة المبادرة ذاتها        لألسف اضطراباً وارتباكاً ومراوحة فى ذات المربع، بل       
قبل شهر وتحديداً قبل القمة العربية ربطت بين العودة للمفاوضات وتجميد االستيطان، وقمة سرت أكدت               
ذلك بقرار عربى، واليوم لجنة المبادرة العربية فى اجتماعها األخير فى القاهرة تتراجـع عـن ذلـك،                   

د االستيطان، وهذا يضعف الموقف العربى والفلسطينى ويغرى إسرائيل         وبالتالى تتراجع عن شرط تجمي    
  . بالمزيد من التشدد واإلمعان فىاالستيطان، وتجاهل المطالب الفلسطينية والعربية

أما بالنسبة لموضوع الضمانات فال ضمانات أمريكية، وال وجود لضمانات مكتوبـة، والحـديث عـن                
 خاصة إذا كانت هذه الضمانات معطـاة ألى طـرف عربـى أو              ضمانات شفوية إن ُوجدت ال قيمة لها      

فلسطينى، فالضمانات األمريكية لإلسرائيليين دائماً تُحترم، لكن عندما تُعطى للعرب وللفلـسطينيين فـال              
  احترام لها مطلقاً، ونتنياهو يقرأ فى هذا السلوك الفلسطينى والعربى أنه معبر عن ضعف، 

 ونتنياهو يشعر عملياً أنه أتى بالموقف العربى والفلسطينى إلى مربعه، هـذا             وبالتالى هذا يغريه بالتشدد،   
من حيث الشكل، وبالطبع هو شكل مهزوز، أما من حيث المضمون فأعتقد أن الحديث عن مفاوضـات                 
تقريبية أو مباشرة أو غير مباشرة فى ظل اختالل موازين القوى وفى ظل افتقار المفاوض الفلـسطينى                 

قيقية يضغط بها على الطرف اإلسرائيلى يجعل هذه المفاوضات تتحول إلى عملية عبثيـة،              ألوراق قوة ح  
وإلى استنزاف للموقف الفلسطينى، وإلى عملية استجداء وتتحول مع الزمن إلى غطاء يستفيد منه الطرف               

  . اإلسرائيلى لتحسين صورته أمام المجتمع الدولى، وفك أزمته الدولية
مفاوضات مع الصهاينة ونعتقد أن قرار لجنة المبادرة العربيـة قـرار خـاطئ              لذلك نحن ضد العودة لل    

وسوف يدفع اإلسرائيليين لمزيد من التشدد، وهذا المسار من المفاوضات مصيره الفشل وسيصل لطريق              
مسدود، واألفضل من إضاعة الجهد فى هذه الخطوات التكتيكية المعبرة عن العجز هو أن نبحـث عـن                  

ية بأيدينا كفلسطينيين وعرب، لنواجه بهـا الموقـف اإلسـرائيلى والـسلوك العـدوانى               أوراق قوة حقيق  
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اإلسرائيلى سواء كان عدواناً على األرض أو باالستيطان أو بتهويد القدس أو بغيرها مـن الممارسـات                 
  .اإلسرائيلية

ـ               ■ ى اإلدارة   ما أوراق الضغط التى من الممكن أن يضغط بها المفاوض الفلسطينى على إسرائيل، وعل
  األمريكية وعلى المجتمع الدولى، وما أوراق الضغط التى يمتلكها العرب؟

 القانون اإلنسانى والتاريخى، إن كل من أراد أن يخوض حرباً عليه أن يوفر من عوامل القوة والحشد                  -
ـ                    د واإلعداد ما يلزمه، كذلك على من أراد أن يخوض عملية سالم أو عملية تفاوض عليه أيـضاً أن يع

أوراق القوة التى يستطيع أن يضغط بها، وهناك مثال واضح فى التجربة المصرية، وهى أن مصر مـا                  
، ولكنها استطاعت ذلـك بعـد       ١٩٦٧كانت تستطيع خوض عملية تفاوضية تستعيد بها سيناء بعد هزيمة           

ظفها فى   ألن هذه المعركة أوجدت مناخاً مختلفاً، وأعطت مصر أوراق قوة تستطيع أن تو             ١٩٧٣معركة  
  أى حراك سياسى، 

لكن الموقف العربى أو الفلسطينى اآلن بال أى أوراق قوة، خاصة الموقف الفلسطينى الرسمى، نعم هناك                
أوراق نستطيع بها كفلسطينيين أن نضغط على إسرائيل، أولهـا توحيـد الـصف الفلـسطينى وإنجـاز                  

ثوابت الوطنية، وتفعيل المقاومـة ضـد       المصالحة، واالتفاق على برنامج سياسى وطنى يؤكد الحقوق وال        
االحتالل خاصة فى الضفة الغربية، وحشد جهود الشعب الفلسطينى فـى الـداخل والخـارج لمواجهـة                 
االحتالل وإلنجاز المشروع الوطنى وحق تقرير المصير، ناهيك عن أوراق القوة العربية األخرى التـى               

ولى أنه بـدون االسـتجابة للمطالـب الفلـسطينية          تستطيع األمة حشدها لتعطى رسالة قوية للمجتمع الد       
والعربية فلن يكون هناك سالم، ولن يكون هناك استقرار فى المنطقة، لكن الوضع الراهن يجعل موقفنـا                 

  منكشفاً بال أى غطاء، 
وباختصار نتنياهو اليوم ال يشعر أنه مجبر أو مضطر أن يتصالح أو أن يقدم لنا تنازالت علـى طاولـة                    

 ألنه يعلم أن المفاوض الفلسطينى منكشف وبال أوراق قوة، لذلك فالخيار المنطقى لنا هو أن                المفاوضات
نستعيد أوراق القوة هذه، أما الواقع الموجود اآلن لألسف فهو أن المفاوض الفلسطينى فى الضفة الغربية                

ويالحق المقاومـة، ويقـول   يدمر أوراق قوته بنفسه، فهو ُينسق أمنياً مع العدو الصهيونى تنسيقاً مجانياً،        
صراحة ال مقاومة وال انتفاضة جديدة فى فلسطين، ويمنع أهل الضفة الغربية من التحرك لمواجهة مـا                 
يحدث من تهويد للقدس أو لغيرها من القضايا، لذلك فالمفاوض الفلسطينى ُيضعف نفسه ويـوفر واقعـاً                 

 هذا أن تنجح المفاوضات فى إنجاز مـا         على األرض لصالح المفاوض اإلسرائيلى، فكيف نتوقع بعد كل        
  !نريد؟
على حـدود قطـاع      حماس حملت مصر مسؤولية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بالغاز السام             ■

  غزة، فهل هذا دليل على توتر جديد يحدث بين القاهرة وحماس؟
ا يتعلق باستخدام مثـل      فيما يتعلق بحادثة النفق فهى بصراحة حادثة مؤلمة جداً ومؤسفة جداً، خاصة م             -

هذه الغازات السامة بشهادة األطباء وتسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية، والـصور كانـت واضـحة                 
وأظهرت آثار الخنق التى أصابت الضحايا، وهذا شىء مؤسف جداً، وما كنا نتمنى أن يحدث هـذا مـن             

لفلسطينيين شرياناً للحياة فى ظـل      الشقيقة الكبرى، خاصة من دولة بوزن مصر، ألن هذه األنفاق تمثل ل           
إغالق المعابر والحصار الظالم المستمر منذ أربع سنوات على قطاع غزة، فحتى هـذه األنفـاق التـى                  
اضطررنا إليها اضطراراً فى ظل هذا الحصار أصبحت بهذه األعمال شريان موت للشعب الفلـسطينى               

  .صحبدالً من أن تكون شريان حياة، وهذا أمر ال يجوز وال ي
 هناك من يرى أن العالقة بين مصر وحماس أصبحت اآلن فى أسوأ حاالتها، فهل تتفـق مـع هـذا                     ■

  التوصيف، خاصة مع وجود تصعيد إعالمى بين مصر وحماس هذه األيام؟
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 أنا ال أقول هذا الوصف، ولكن أقول إن العالقة مع الشقيقة الكبرى مصر ليست فىالحالة الطبيعيـة،                  -
ن ولغزة بشكل خاص الشقيقة الكبرى وكذلك هى الجار، وبالتالى األصل أن تكـون              فمصر تمثل لفلسطي  

  .العالقة على غير الواقع الراهن
 تحدث البعض عن اتصاالت بين قيادات حماس ومسؤولين مصريين، فأين وصلت هذه االتـصاالت،               ■

  وهل هناك من جديد فى هذه االتصاالت؟
ال حقيقى وهذا وضع غير طبيعى، وحماس أعلنت وال تزال           بالمعنى السياسى فلألسف ليس هناك اتص      -

عن حرصها على عالقات قوية مع عمقنا العربى واإلسالمى، خاصة مع الشقيقة الكبرى مصر، وهذا هو                
الوضع الطبيعى أن تكون العالقة قوية ومتميزة، ألنه فى النهاية الصراع مع إسـرائيل لـيس صـراعاً                  

بى فىالمقام األول والجميع معنى به والخطر الـصهيونى يـستهدفنا           فلسطينياً فحسب، بل هو صراع عر     
جميعاً، وبالتالى إضافة لمتطلبات العالقة األخوية باعتبارنا أمة واحدة فإن الـصراع يقتـضىأن تكـون                

  . الفلسطينية فىأفضل حاالتها-العالقة العربية العربية، والعربية 
طينية، خاصة أن القمة العربية والتى عول عليها الكثيرون          هل هناك حلحلة فيما يتعلق بالمصالحة الفلس       ■

  انتهت دون تحقيق المصالحة؟
 ال يوجد جديد فىالوقت الحاضر، صحيح أنه كانت هناك جهود بذلت من بعض األطراف العربية قبيل                 -

 فيما  قمة سرت بما فيها اإلخوة فى ليبيا، ولكن لألسف انتهت القمة دون أن يكون هناك أى تطور إيجابى                 
يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، ولكن واضح أن العلة التى تعطل هذه المصالحة هى العلة السياسية، وذلـك     
ألن اإلدارة األمريكية تضع شروطاً على المصالحة، بل تضع عليها فيتو وترهن المـصالحة بخـضوع                

 تثبت ذلـك، وأصـبح      حماس لشروط الرباعية وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل، ولدينا معلومات مؤكدة         
  .األمر واضحاً للجميع

 هناك من يقترح بروتوكول إضافى للورقة المصرية تضمن مالحظات حماس للخروج من هذا النفـق                ■
  المظلم، فهل توافقون على هذا المقترح إذا ما عرضته القاهرة بصفة رسمية؟

ـ       - رة، وهـى أن توضـع    جزء من التحرك العربى والذى سبق قمة سرت كان مستنداً إلـى هـذه الفك
مالحظاتنا وتعديالتنا على الورقة، خاصة أننا ركزنا على التعديالت األساسية والجوهرية بحيث ترفـق              
هذه التعديالت بورقة المصالحة األساسية وتصبح جزءاً ال يتجزأ منها، ومن ثم يجـرى التوقيـع علـى                  

 المصرى وحضور األطراف العربية     الورقة من قبل جميع األطراف الفلسطينية المعنية، فى ظل الراعى         
  .التى تحركت فى هذه الفكرة

 هل من الممكن معرفة من هذه األطراف العربية التى كان لها حراك وجهد لتحقيق هـذه المـصالحة                   ■
  ولتقريب وجهات النظر؟

 كان هناك تحرك من قطر وسوريا وُعمان ومن اإلخوة فى ليبيا باعتبارهم الدولة المستـضيفة للقمـة                  -
  .خيرة، وكذلك من اإلخوة فىالسعودية ناهيك عن التحرك التركى مع الشقيقة مصر فى نفس االتجاهاأل
   هل كان للجوالت العربية التى قمتم بها فرصة لمناقشة هذه المالحظات فيما يتعلق بالورقة المصرية؟■
قـة اإلشـكالية     فى جوالتنا العربية حرصنا أن نعرض على الزعماء والسادة المسؤولين العـرب حقي             -

فىالمصالحة الفلسطينية ووجدنا تفهماً لذلك، ومن ثم نشأت مثل هذه األفكار لمحاولة ردم الهوة و إيجـاد                 
  .مخرج مناسب للجميع للوصول لمصالحة حقيقية برعاية مصرية وبهذا التشجيع العربى

 جديـد للمـصالحة      عن إطار   البعض يقول إن العمر االفتراضى للورقة المصرية انتهى، فهل تبحثون          ■
  بعيدا عن هذه الورقة؟

 نحن ال نبحث عن راع جديد للمصالحة وال عن أوراق أخرى للمصالحة، وما نبحث عنه هو إجـراء                   -
التعديالت الالزمة على ورقة المصالحة لتنسجم وتتطابق مع األوراق التفصيلية التى توافقنا عليها طوال              

ومنطقى سبق أن أوضحناه مراراً، وهذا ما نـسعى إليـه،           جوالت الحوار فىالقاهرة، وهذا مطلب عادل       
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 التى شهدت فيها جـوالت الحـوار        ٢٠٠٩نحن نريد مصالحة تعبر بدقة عن حقيقة تفاهماتنا طوال عام           
  .فىالقاهرة

 أين وصلت المبادرة القطرية للمصالحة الفلسطينية وهل كانت بديال للمبادرة المصرية والتـى حكـم                ■
  تقد البعض؟عليها بالفشل كما يع

 المبادرة القطرية هى جزء من هذا الحراك العربى وكانت تـستند إلـى فكـرة أن نـضع تعـديالتنا                     -
ومقترحاتنا ثم تُلحق بورقة المصالحة ويجرى التوقيع عليها معاً من جميع األطراف الفلـسطينية، ولكـن                

د فيتو أمريكـى يـضع      لألسف وصلت أيضاً لطريق مسدود، ألنها اصطدمت بالعقبة السياسية وهى وجو          
  .شروطاً سياسية لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مبر  هناك من يعتقد أن ما دفعكم للتراجع عن المصالحة الفلسطينية بعد زيـارتكم للقـاهرة فـى سـبت                   ■
 السورى قد يكـون     - إيرانية، وبالتالى يرى البعض أن التقارب المصرى         -الماضى هو ضغوط سورية     

المصالحة الفلسطينية، فهل هناك ما يؤكد هذا االعتقاد على أرض الواقع بالنسبة            له انعكاس إيجابى على     
  لحماس؟

 باختصار أقول إنه من العيب أن نقيم خطواتنا ومواقفنا بهذه الطريقة، وكأن المواقف الـسياسية هكـذا      -
ا بيـد   تُرهن لصالح طرف هنا أو هناك، ومن تعامل مع حماس طوال السنوات الماضية يدرك أن قراره               
، ٢٠٠٥قيادتها وليس بيد أحد على اإلطالق، وإال أين كان التأثير اإلقليمى حينما وقعنا اتفـاق القـاهرة                  

، وأيـن   ٢٠٠٦، ويوم أن وقعنا وثيقة الوفاق الوطنى        ٢٠٠٧وأين كان هذا التأثير حينما وقعنا اتفاق مكة         
ق النار والتهدئة مع العدو الـصهيونى       كان هذا التأثير حينما عقدنا أكثر من اتفاق فىالقاهرة لوقف إطال          

  وآخرها كان بعد الحرب الظالمة على غزة، 
هذا منطق مردود عليه وال يستحق أن نتوقف عنده، أنا حينما زرت القاهرة فى سبتمبر الماضى بـادرت           

ة وإخوانى فى الوفد إلى عقد مؤتمر صحفى فى الثامن والعشرين من ذلك الشهر، وبشرنا فيه شعبنا واألم                
  !! بأن المصالحة ستنعقد فى شهر أكتوبر فى القاهرة، وهذا سلوك ال يفعله من كان قراره بيد غيره

ولكن لألسف التغيير المفاجئ فىالورقة واالشتراطات السياسية األمريكية هو الذى عطل المصالحة حتى             
كـون العالقـة     سورى هو أمر نتمناه ونتطلـع أن ت        -ولذلك فالحديث عن تقارب مصرى      . هذه اللحظة 

 المصرية فى أحسن حاالتها وكذلك العالقات العربية، ألن هذا أمر يدعم القضية الفلـسطينية،               -السورية  
ولكن موقف حماس من المصالحة ليس مرتبطاً بتحسن العالقات العربية أو عدم تحسنها، فقرارنا ذاتـى،                

  وهو أننا نريد المصالحة، 
دول العربية على تحقيق هذه المصالحة خالفا لما يتهمها البعض          وللعلم فاإلخوة فى سوريا من أحرص ال      

به، وهو اتهام مناقض للحقيقة، ولكن البعض يستسهل إلقاء التهم على سوريا وإيران، بينما اللوم الحقيقى                
هو على الفيتو األمريكى، وعلى ما حدده ميتشل لألطراف العربية المعنية، وهو إذا تحققـت المـصالحة                 

، فإن اإلدارة األمريكية ستقطع مساعداتها المالية عـن الـسلطة           »الرباعية«ل حماس شروط    دون أن تقب  
  . الحقيقة الفلسطينية، وهذه هى

واليوم بات واضحاً أن األولوية عند األمريكان، وعند أطراف أخرى ليست المصالحة الفلسطينية، ولكـن       
 بأى صورة وبأى ثمن، ألنهـم يعتقـدون أن           اإلسرائيلية -األولوية هى استئناف المفاوضات الفلسطينية      

المصالحة الفلسطينية عبء على المفاوضات، فالمفاوض الفلسطينى فى ظل االنقسام ضـعيف، ويـسهل              
الضغط عليه خاصة فى ظل تشدد نتنياهو، وبالتالى محدودية الهامش، الذى تتحرك به إدارة أوباما فـى                 

  .إطالق عملية التسوية
فقة شاملة للمصالحة الفلسطينية وعن فتح المعابر، وصفقة شاليط، واستئناف           ما حقيقة الحديث عن ص     ■

  ؟المفاوضات للخروج من هذه األزمة الراهنة هل حماس تقبل بهذه الرزمة الكاملة
  .  لم أسمع بهذه األطروحات-
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   هذا هو الطرح العربى؟■
نى أننا نريد فـك الحـصار    نحن باختصار نريد معالجة كل الملفات دون أن يخلط بعضها ببعض، بمع     -

  .عن غزة، ونريد إتمام صفقة تبادل األسرى، ونريد إنجاز المصالحة
  ة كاملة؟ وهناك أيضا استئناف المفاوضات البد أن تقبلوا بالرزم■
 تحدثنا منذ قليل عن المفاوضات، وهى كما قلت لك عبثية، ولـن تـصل لنتيجـة، ألن المفاوضـات                    -

 ينبغى أن تستند للبرنامج السياسى، الذى اتفقنا عليـه          ٢٠٠٦وفاق الوطنى   الفلسطينية كما نصت وثيقة ال    
والذى يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية، والتمسك ببرنامج المقاومة، فهو أداة الـضغط              

  . الحقيقية على العدو الصهيونى، إلجباره على االنسحاب والتسليم بحقوقنا
ظهرك وتذهب إلى المفاوضات بغير أوراق قوة، وتفاوض عـدوك وأنـت            ولكن أن تضع كل هذا وراء       

مكشوف، والصف الفلسطينى منقسم، وأنت تالحق المقاومة وتنسق أمنياً ضدها، إذن فهـذه المفاوضـات     
  .خطيرة على المصلحة الفلسطينية، ولن تحقق شيئاً من األهداف والمطالب الفلسطينية

  12/5/2010المصري اليوم، 
  

   بين مشعل ومدفيديف"ريخيتا"لقاء  .63
  رأي القدس

تشهد العاصمة السورية دمشق حراكا سياسيا مكثفا هذه االيام، فبعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس                
بشار االسد النقرة ولقائه مع اركان النظام التركي الحاكم، وعقد قمة ثالثية بحضور السيد رجب طيـب                 

 حمد آل ثاني، ها هو الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف يحل ضيفا            اردوغان وامير قطر الشيخ خليفة بن     
  .على رئيسه السوري، ويطير بعدها الى انقرة في زيارة رسمية لها

ان يزور الرئيس الروسي دمشق ويلتقي رئيسها ربما ال يعتبر امرا خارجا عن المألوف، ولكن ان يلتقي                 
وبحضور الرئيس االسد، فهذه خطوة تنطـوي       ' سحما'السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة        

على معان سياسية بالغة االهمية، تحمل في طياتها العديد من الرسائل الكثر من طرف عربي وعـالمي،                 
  .وخاصة السلطة الفلسطينية في رام اهللا ورئيسها السيد محمود عباس

يلية للشعب الفلسطيني او قطـاع      كقوة سياسية لها صفة تمث    ' حماس'اللقاء هو في حد ذاته اعتراف بحركة        
  .كبير منه، ومن قبل ثاني قوة عظمى على مستوى العالم

صحيح ان السيد خالد مشعل زار موسكو بدعوة من الحكومة الروسية، والتقى مسؤولين كبارا فيها، من                 
  .بينهم وزير الخارجية، ولكنه لم يستقبل من قبل الرئيس مدفيديف وال رئيس الوزراء بوتين

ا يفيد التذكير بان غالبية الزعماء العرب، وخاصة في دول محور االعتدال، رفضت استقبال الـسيد   وربم
مشعل على المستويين الرسمي والشعبي، فحتى هذه اللحظة لم يلتق رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة                 

ة بالرئيس المصري حسني مبارك رغم زياراته المتكررة للقاهرة، ولم يـستقبل فـي العاصـم              ' حماس'
المصرية اال من قبل اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، في اشارة واضحة تفيد بـان                 

  .في اطار اهتماماتها االمنية فقط' حماس'مصر ما زالت تتعاطى مع حركة 
في قطاع غزة، مثل السيد اسماعيل هنية رئـيس         ' حماس'اللقاءات الرسمية التي تمت مع بعض مسؤولي        

 محمود الزهار وزير الخارجية، جاءت في اطار الصفة الرسمية لهـؤالء كمـسؤولين فـي                الحكومة او 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية انبثقت عن اتفاق مكة، وفي اطار السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا، وكـان                  

ن من قبـل    الفتا ان هذه اللقاءات توقفت بعد انهيار هذه الحكومة، ولم يعد السيدان الزهار وهنية ُيستقبال              
  .رئيس الوزراء او وزير الخارجية المصري، مثلما كان عليه الحال في السابق

المملكة العربية السعودية ذهبت خطوة ابعد من نظيرتها المصرية، عندما استقبل االمير سعود الفيـصل               
ـ                م يكـن   وزير الخارجية السعودي السيد مشعل اثناء زيارته للرياض مطلع العام الحالي، ولكن اللقـاء ل
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ناجحا، وتردد ان االمير الفيصل طالب ضيفه الفلسطيني باالعتراف بمبادرة السالم العربية واالتفاقـات              
  .الموقعة بين السلطة واسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لم يستقبله الزعيم الليبي معمر القذافي اثناء زيارتـه لطـرابلس،                
عندما طلب زيارة دمشق قبل القمة العربية االخيرة النشغاله، كان          واعتذر الرئيس السوري عن استقباله،      

يبرر عدم لقائه مع السيد مشعل اثناء زيارات سابقة لدمشق بالقول ان االخير يعامله كند وعلى المستوى                 
  .على وثيقة المصالحة المصرية' حماس'نفسه، ويؤكد بانه لن يلتقيه اال بعد توقيع حركة 

سيد مشعل في دمشق الذي يصفه المسؤولون في حركته بانه يـشكل نقطـة تحـول                استقبال ميدفيديف لل  
، وسـيحرج بعـض الزعمـاء       'حماس'تاريخية في تاريخ الحركة السياسية، سيقوي موقف رئيس حركة          

العرب، وسيضعف موقف الرئيس محمود عباس التفاوضي، وفي وقت يتعرض فيه الحراجـات كبيـرة               
ياهو على استمرار االستيطان في القدس المحتلـة رغـم موافقتـه، اي             بسبب اصرار حكومة بنيامين نتن    

  .عباس، على العودة الى المفاوضات غير المباشرة تجاوباً مع ضغوط امريكية ومباركة عربية
االحتجاج االسرائيلي على هذا االستقبال كان متوقعاً، خاصة انه جاء بعد اقل من اسـبوع مـن زيـارة                   

رائيلي لموسكو، ولكن السؤال هو عن رد فعل السلطة في رام اهللا الذي لـن               شمعون بيريس الرئيس االس   
  .يكون ممتناً لهذا االستقبال، وللعاصمة السورية التي احتضنته، وفي مثل هذا التوقيت بالذات

ولعل ما هو أخطر من كل ذلك ان يدعو الرئيسان الروسي مدفيديف والتركي عبد اهللا غول يوم امس الى                   
باالسـم، وذلـك فـي ختـام        ' حماس'من المفاوضات في الشرق االوسط وتسميتهما       ' د احد استبعا'عدم  

  .مباحثاتهما امس في انقرة
، اما الرئيس الروسي فقـال فـي المـؤتمر          'حماس ربحت االنتخابات وال يمكن تجاهلها     'السيد غول قال    

حث عن حل اكثر فاعلية     ال بد من اشراك كل االطراف وعدم استبعاد احد كشرط للب          'الصحافي المشترك   
  .'للمشكلة الفلسطينية في ظل االنقسام الحاصل حالياً

  13/5/2010القدس العربي، 
  

  لجنة المتابعة والعودة إلى المفاوضات .64
  منير شفيق

الذين وافقوا من لجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم العربية سيئة الذكر، على طلب الـرئيس محمـود                 
- إلى المفاوضات غير المباشرة، لم يكن عندهم ما يسوغون به هـذا الموقـف                عباس بدعمه في العودة   
فالموافقة مهـداة للـرئيس     .  غير القول أنهم يفعلون ذلك تلبية لطلب إدارة أوباما         -موقف عباس وموقفهم  

األميركي، والبعض يسمي ذلك دعماً له في خالفه مع نتنياهو، والبعض اآلخر يسوغه بالقول من أجـل                 
  . واألنكى أن البعض اعتبرها خطوة ذكية في فن المفاوضات. جهإحرا

الذين وافقوا بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة يدعون أن ال أمل لهم في الوصول إلى نتيجـة غيـر                   
من يسمونهم بالمتطرفين اإلسرائيليين الممثلين في حكومة نتنياهو كأن قضية          " تعنت"الفشل، وذلك بسبب    

إذا : ، ونسأل "العيار لباب الدار  "ومع ذلك لنذهب مع     .  نمطاً آخر من القادة غير المتطرفين      فلسطين عرفت 
فلمـاذا هـذا    . كانت حكومة نتنياهو ميؤوساً منها، وإذا تحفظتم على قدرة إدارة أوباما على لي ذراعهـا              

طبعاً إالّ إذا   .  أمام أوباما  "ال"الرهان الجديد على الموقف األميركي؟ وهل له تفسير إالّ فقدانكم إلرادة قول             
  . مؤقتة" ال"تعلق الموضوع بمعتقل عندكم وحتى هنا تبقى 

أما في الموضوع الفلسطيني، وفي أية قضية عربية، تمس األمن القومي العربي فقـراركم فـي جيـبِ                  
 نـسجل   ويجب أن . وهو ما لم يحصل إلى هذا الحد من التبعية حتى قبل عشرة سنين            . اإلدارة األميركية 

هنا أن الحكومة المصرية هي التي تقود الجامعة العربية في هذا االتجاه، وهي المسؤول األول عنه، وإن                 
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كانت هذه المسؤولية ال تعفي أحداً من المسؤولية حين يوافقها على سياساتها التي وصلت إلى هذا الحـد                  
  . من التدني والخطورة والتبعية

 الموافقة على ما تريده أميركا؛ إذ أثبتت التجربة، على الضد مما كـان          المأساة تتلخص في نتائج سياسات    
مع أميركا، وتلبية كل ما تطلبه، لم يؤديـا إلـى أن            " تحالف استراتيجي "يدعي البعض، أن الوصول إلى      

متبادالً، وليس حباً من طرف واحد، بل األكثر أنهما أديا إلى المزيد مـن              " التحالف االستراتيجي "يصبح  
الصهيوني، ومن ثم األوروبي والعالمي، بالموقف العربي العام الـذي تمثلـه تلـك              -االستهتار األميركي 

فما دام قرار القيادة المصرية عدم الدخول في أي شكل، أو أي مستوى، من التعـارض مـع                  . السياسات
لو وصل األمر إلى    السياسات األميركية، أو الوقوف ضدها أو ممانعتها، فلماذا ال تصبح في الجيب حتى              

  . ما يمس أهم قضايا األمن القومي المصري والعربي
 قد أتعبت مصر، وآن األوان لتلتفت مصر إلى         -كما ادعى السادات وإعالمه   -لو سلمنا جدالً أن فلسطين      

وقد طبق عهد الرئيس حسني مبارك ذلك بالتمام والكمال منذ جاء بأحمـد أبـوالغيط وزيـراً                 . مصالحها
 حتى اآلن، أو األدق، منذ بدأ موال التوريث بالهمهمة، لو سلمنا جدالً بأن مصر تعبت فعالً من                  للخارجية

القضية الفلسطينية لوجب أن نرى الحكومة المصرية مثالً قد لعبت في السنوات العـشر الماضـية دوراً                 
وق مصر والسودان في    نشطاً حاسماً في الحفاظ على وحدة السودان، ومن خالله، ومعه، الحفاظ على حق            

  . وبالمناسبة هذا الحد من التفريط ما كان ليصله حتى السادات أو الملك فاروق. مياه النيل
الذي شاهدناه في األسابيع األخيرة أن الدول اإلفريقية المتشاركة في منابع النيل، وسينضم لهـا جنـوبي                 

 وعاملتها، بعد فشل مؤتمر شرم الـشيخ        السودان إذا ما انفصل، ال سمح اهللا، أدارت ظهرها إلى مصر،          
المتعلق بمياه النيل، باتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتوزيع تلك المياه بالرجوع لمصر والـسودان أو مـن                 

لتتحـرك حكومـة مـصر      " الفكرة"وجاءت  " السكرة"وقد اجتمعت فعالً لهذا الغرض فيما ذهبت        . دونهما
ن، أو بعد أن سبق السيف، حيث لم يبقَ أمام االستفتاء لتقرير            باتجاه السودان لدعم وحدته بعد فوات األوا      

  . مصير الجنوب غير بضعة أشهر
العتيد، أي إدارة أوباما، شجعت على إجراء االنتخابـات فـي الـسودان             " الحليف االستراتيجي "حكومة  

 تريـد أن يـتم      لتضمن االنتقال الفوري لمرحلة االستفتاء حول تقرير المصير، ولم تتردد باإلعالن أنها           
  . االنفصال بطريقة سلسة، أو يكون االنفصال سلساً

من يفهم في السياسة، أو يتابع السياسة، ال يشك في أن الدول اإلفريقية المعنية بمنابع النيل إلعادة تقـسيم    
الحصص في المياه ما كانت لتفعل ذلك، أو تتجرأ عليه، من دون ضوء أخضر، أو في األدق، مـن دون                    

  .صهيوني مباشر-، أميركيتشجيع
وبهذا تكون نتائج السياسات المصرية التي راهنت على العالقات بأميركا وراحت تسخو عليها بالتنازالت              

، قد أوصلت األمور بالنسبة إلى األمـن    )في العراق مثالً  (من حساب القضية الفلسطينية والقضايا العربية       
 إلى تقسيم السودان ووضع وجـود مـصر تحـت           الوجودي لمصر، وليس األمن القومي المصري فقط،      

وقد ذهب بعضها بعيداً في عالقاته بالكيان الصهيوني وإن اشـتركت جميعـاً فـي               . رحمة دول المنابع  
  . الغربية-ارتباطاتها بالسياسات األميركية

قـدموا  كان يفترض بمصر ودول لجنة المتابعة، واألمانة العامة للجامعة العربية، في هذه الظروف، أالّ ي              
إلدارة أوباما الموافقة على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، على طبق من ذهـب، أو قـل مجانـاً                  

أي كان عليهم أن يهزوا العصا من أجل وحدة السودان ومياه النيل في األقّل، ما داموا قد                 . وطلباً للرضى 
  .تخاذلوا عن هزها من أجل قضية فلسطين

  13/5/2010العرب، قطر، 
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  "إسرائيل"القدس بين أميركا و .65
  وحيد عبد المجيد. د

 اإلسرائيلية، -رغم أن تسوية مشكلة القدس هي إحدى القضايا القائمة بذاتها في المفاوضات الفلسطينية
، فهي ترتبط ببعض أهم القضايا التفاوضية األخرى برباط 2000في يوليو " 2-كامب ديفيد"منذ قمة 

وتخطئ إدارة . تقدم ذي قيمة في حال تأجيل التفاوض على القدسلذلك يصعب تصور إحراز . وثيق
أوباما حين يظن أركانها أن هذا التأجيل يمكن أن يفيد المفاوضات غير المباشرة التي تمكنوا أخيرا من 

لذلك ينبغي تنبيههم إلى أن خالفهم مع إسرائيل على االستيطان في القدس هو جزء من . بناء توافق عليها
فالموقف األميركي . وهم يعرفون أن هذا الخالف ليس جديدا.  على مصير هذه المدينةخالف أكبر

الرسمي تجاه قضية القدس كان، منذ البداية، قريبا إلى الموقف العربي الذي يعتبرها ضمن األراضي 
وليس . لكن هذا الموقف األميركي لم يؤثر في مسار قضية القدس منذ ذلك الوقت. 1967المحتلة عام 

ناك ما يدل على استعداد إدارة أوباما للخوض فيها خالل المفاوضات الجديدة غير المباشرة، رغم أن ه
فالخالف على االستيطان في القدس، والذي أعاق الجهود السلمية التي بذلتها . استبعادها قد ال يكون ممكناً

 أن يؤدي عدم التفاوض واألرجح. هذه اإلدارة شهوراً طويلة، يجعل قضيتها حاضرة في كل األحوال
عليها، رغم حضورها هذا، إلى إخفاق المفاوضات غير المباشرة بافتراض أن سياسة حكومة نتانياهو 

  .تسمح بإحراز تقدم في القضايا األخرى
وحتى إذا كان لمثل ذلك االفتراض أساس، سيكون صعباً إحراز تقدم حقيقي في قضايا مثل الحدود 

وهذا ما يغفله الداعون إلى إرجاء . أدنى من التفاهم على قضية القدسوالمستوطنات قبل تحقيق حد 
فاالرتباط بين . التفاوض على مصير القدس من أجل إتاحة الفرصة إلحراز تقدم في القضايا األخرى

قضية القدس وبعض هذه القضايا وثيق، خصوصا قضيتي المستوطنات والحدود اللتين تعتبران 
  .اوضيةمحوريتين في العملية التف

فمن الصعب الوصول إلى حل لهاتين القضيتين بدون تسوية مشكلة مستوطنات القدس، التي تعتبرها 
وهذه مشكلة جوهرية، إذ يتوقف . إسرائيل أحياء ومدنا البد أن تبقى ضمن حدودها في أي حل نهائي

ن في حال  ألف مستوط280 وهل هم 1967عليها تحديد عدد المستوطنين في األراضي المحتلة عام 
   ألفا هم مجموع مستوطني الضفة الغربية والقدس؟485استبعاد مستوطنات القدس، أم 

كما أن حل هذه المشكلة شرط ضروري لتحديد حدود الدولة الفلسطينية، بمعنى أن قضية القدس ال 
يها بدون تنفصل عن باقي قضايا المفاوضات، بل تتداخل مع اثنتين من أهمها، بينما يستحيل إحراز تقدم ف

وهذا ما نأت اإلدارات المتعاقبة بنفسها عنه مكتفية بتسجيل موقف ظل . ضغط أميركي على إسرائيل
  .نظريا في أفضل األحوال

وبينما عملت إسرائيل بدأب لفرض أمر واقع يحسم الصراع على القدس فعليا، سعت إلى تقييد حرية 
لنظري، خصوصا في المحطات التي كان بعض اإلدارات األميركية في التعبير حتى عن موقفها ا
ومن أهم هذه المحطات مفاوضات السالم . لتسجيله فيها مغزى كبير وأثر مستقبلي في مسار الصراع

فقد كانت قضية القدس . المصرية اإلسرائيلية التي أحدثت تحوال استراتيجيا في مسار الصراع بمجمله
، والتي كان هدفها الوصول إلى 1978د في سبتمبر إحدى أكثر القضايا تعقيدا في مفاوضات كامب ديفي

وعندما . اتفاق إطار من شقين أحدهما للسالم في الشرق األوسط والثاني للسالم بين مصر وإسرائيل
استحال التفاهم على صياغة لمستقبل القدس، حدث توافق على استبعاد هذه القضية من إطار السالم في 

غير أنه عندما أعد كارتر هذا . يوجهه كارتر إلى السادات وبيغينالشرق األوسط ومعالجتها في خطاب 
الخطاب، معبرا عن الموقف األميركي بوضوح نادر ومقررا أن القدس هي جزء من الضفة الغربية، 

وخرج بيغين فائزا في النهاية، إذ تراجع كارتر وقصر خطابه على . ثارت ثائرة بيغين والوفد اإلسرائيلي
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 الواليات المتحدة في شأن القدس يظل هو نفسه الموقف الذي أعلنه مندوبها لدى األمم التذكير بأن موقف
  .1967 يوليو 14المتحدة أمام الجمعية العامة في 

وقد ظل الرؤساء األميركيون الذين أعقبوا كارتر ملتزمين، نظريا كذلك، بهذا الموقف الذي يعتبر القدس 
 1995لكن إسرائيل نجحت في تقييد هذا االلتزام منذ يناير . اتمنطقة محتلة تُحل مشكلتها عبر المفاوض

عندما تبنى الكونغرس مشروع قرار بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، وكرر المصادقة 
ورغم أن كلينتون وبوش استخدما صالحياتهما التنفيذية إلرجاء تنفيذ القرار، فقد أصبح . عليه مرات عدة
بيض مضطرا إلى التزام مزيد من الحذر تجاه قضية القدس مقارنة بما كان عليه الحال ساكن البيت األ
  .1994حتى نهاية عام 

وهكذا لم تكتف إسرائيل بالسعي إلى التأثير في موقف الرؤساء وإداراتهم، وإنما توجهت إلى الكونغرس 
ين أرغمها إيزنهاور  ح1956حيث تمتلك أدوات أقوى كما تفعل دائما منذ أن استوعبت درس حرب 

  .على االنسحاب من سيناء
المناصر إلسرائيل لتعبئة كل " اللوبي"وإذ يواصل العرب غيابهم عن الساحة السياسية األميركية، يتحرك 

فإلى جانب وسائل التأثير المادي، وخصوصاً في العمليات االنتخابية، يعتمد هذا . ما لديه من إمكانات
ي طابع ديني لخصه موشي ديان حين تطرق إلى قضية القدس في شهادته على خطاب عقيدي ذ" اللوبي"
فقد تحدث عن مناقشاته، وغيره، مع ". تقييم شخصي لمفاوضات السالم بين مصر وإسرائيل... االختراق"

إن "وكيف أنهم ينصتون بشدة عندما يقال لهم " إعادة تقسيم القدس"األميركيين الذين يرون ضرورة 
لقدس الموحدة عاصمة إلسرائيل يعني أن تعيدوا كتابة التوراة وأن تلغوا جزءاً من رفضكم أن تكون ا
  ...".عقيدتنا وصلواتنا 

وال غرابة في استخدام هذا النوع من الخطاب حين يتعلق األمر بقضية مثل القدس، فيها من الرموز 
لكن .  أي نزاع آخر في عالم اليومالدينية والروايات التراثية والحقائق والمزاعم التاريخية ما ال يوجد في

أصحاب هذا الخطاب يستغلون عدم إدراك كثير من األميركيين، بل غالبيتهم الساحقة، تفاصيل هذه 
القضية وعدم معرفتهم أن مكوناتها الروحية المقدسة محصورة في البلدة القديمة المتناهية الصغر التي ال 

ل، وأنه ال عالقة لها بإصرار إسرائيل على ضم القدس تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع إال بقلي
لكن هذا ليس ذنب األميركيين، وإنما العرب الذين أخفقوا في . الموسعة وامتداداتها في الضفة الغربية

  .إدارة الصراع على القدس ولم يتمكنوا حتى من تعريف العالم بتفاصيل الصراع
  13/5/2010االتحاد، االمارات، 
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