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   من الضفة ومبادلة بقيتها% 97.7يني يطلب استعادة  ملف الحدود الفلسط":الحياة" .1

 اإلسرائيلية غير المباشرة، انتهى الطاقمان -قبل أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية :  محمد يونس-رام اهللا 
الفنيان المكلفان الحدود واألمن من إعداد ملفيهما اللذين سيستند إليهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو التي تتم عبر المبعوث األميركي جورج في المفاوضات 
  .ميتشل

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الحدود يتضمن إقامة دولة فلسطينية على مساحة تساوي مئة في المئة 
ع إسرائيل  في المئة منها في الضفة، على أن يتم تبادل المساحة الباقية م97.7من الضفة الغربية، 

  .بمساحة مساوية من أراضي الخط األخضر
وقالت المصادر إن الخطة الفلسطينية للحدود بنيت على أساس المفاوضات السابقة الرسمية وغير 

 ووثيقة جنيف التفصيلية التي صدرت العام 2000الرسمية خصوصاً كامبد ديفيد ومفاوضات طابا عام 
غبعات «و » عتصيون« ضم الكتل االستيطانية الرئيسة مثل وتكفل مساحة التبادل إلسرائيل. الماضي
  .وغيرها» مودعين عيليت«وبعض المستوطنات مثل » زئيف

ويحصل الفلسطينيون مقابل تلك األراضي على شريط يحاذي منطقة الخليل، كما يتضمن الملف حصول 
تثناء الحي اليهودي وحائط الفلسطينيين على القدس الشرقية عاصمة لهم، بما فيها البلدة القديمة، باس

المبكى، على أن تظل البلدة مفتوحة ألبناء مختلف األديان، إضافة إلى إقامة معبر آمن يربط الضفة 
  .الغربية وقطاع غزة

أما ملف األمن، فيتضمن التزام الجانبين باتفاق على منع أي عنف متبادل واالمتناع عن أي سياسات من 
ئة مؤاتية للعنف، وتشكيل لجنة ثالثية تحت إشراف أميركي لضمان ذلك، شأنها تغذية التطرف وإيجاد بي

كما يشمل نشر قوات دولية من حلف شمال األطلسي على الحدود والمعابر لضمان تطبيق االتفاق 
  .األمني

ويؤكد مسؤولون أن التواجد الدولي مطلب فلسطيني لضمان حماية أراضي الدولة من أي اعتداءات 
 مسؤول رفيع إن ميتشل سيعود األسبوع المقبل لبدء جولة طويلة من التفاوض غير وقال. إسرائيلية

المباشر بين عباس ونتانياهو، كما سيزور الرئيس الفلسطيني واشنطن مطلع الشهر المقبل للقاء الرئيس 
  .باراك أوباما
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يرفض سيطلب من أوباما طرح خطة للسالم وفرض الحل على الجانب الذي «وأشار إلى أن عباس 
أهمية «وأضاف أن الجانب الفلسطيني يرى في المفاوضات غير المباشرة . »التقدم في العملية السلمية

خاصة ألنها تسمح بوجود طرف ثالث يناقش الجانب اإلسرائيلي في كل ما يطرحه قبل أن ينقله إلى 
عن العقل، ومن معروف أن الجانب اإلسرائيلي يطرح أفكاراً بعيدة «: وأضاف. »الجانب الفلسطيني

  .»المهم أن يتلقى الجانب األميركي مثل هذه االقتراحات التي سيرد عليها حتماً قبل أن ينقلها إلينا
وقال هذا المسؤول إن . وستقتصر المفاوضات في األشهر األربعة األولى على ملفي الحدود واألمن

نحن مهتمون «: وأضاف. »ملفينمرهون بحدوث تقدم كبير في هذين ال«االنتقال إلى الملفات األخرى 
جداً بالحدود، فهي التي تظهر إن كانت الدولة الفلسطينية ستقام أم ال، واإلسرائيليون مهتمون باألمن، وإذا 
حصل تقدم مرض سننتقل إلى المفاوضات المباشرة، وإال فإننا سنعود إلى لجنة المتابعة العربية وإلى 

  .»رح مبادرة للسالم وفرض حل على الجانب اإلسرائيلياإلدارة األميركية، وسنطالب واشنطن بط
بسبب مواقف الحكومة اإلسرائيلية التي ترفض «ورجح أن ال تشهد المفاوضات غير المباشرة تقدماً مهماً 

اإلشارات «ولفت إلى أن . » في المئة من مساحة الضفة، بما فيها القدس الشرقية50التنازل عن نحو 
ويشكل غور . »و تشير إلى أنها تعتزم إبقاء سيطرتها على القدس وغور األردناآلتية من حكومة نتانياه

 في المئة من مساحة 22األردن من دون مدينة أريحا الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية نحو 
  .وتقيم إسرائيل في هذه المنطقة مزارع ومصانع ومستوطنات زراعية واسعة. الضفة

  14/5/2010الحياة، 
  

  مداً قوياً هي في أشّد الحاجة له" حماس "أعطى مدفيديف -لقاء مشعل : رونبيل عم .2
، نبيل عمرو أن لقاء الرئيس "فتح"أكد السفير الفلسطيني السابق في مصر، القيادي في حركة : رام اهللا

الروسي دميتري مدفيديف وخالد مشعل برعاية الرئيس السوري بشار األسد في دمشق، أعطى حركة 
  . قوياً قال بأنها في أمس الحاجة إليهمداً" حماس"

أن لقاء مشعل ـ ميدفيديف يكتسي أهمية سياسية " قدس برس"وأوضح عمرو في تصريحات خاصة لـ 
 هو رسالة ألكثر من جهة، فهو رسالة إلى  أن اللقاءتقديري،: "فلسطينية وعربية ودولية مهمة، وقال

، ورسالة إلسرائيل أن روسيا تمتلك امكانيات " دمشقإن مربط الفرس في"السلطة الفلسطينية كمن يقول 
التأثير في المعادلة الشرق أوسطية، ورسالة إلى العالم كله بأن االحتكار األمريكي للتحرك في الشرق 

مدا قويا في وقت هي في أمس الحاجة لهذا " حماس"أما داخليا فقد أعطى اللقاء . األوسط يجد له منافسين
  ".المد

؛ رفض عمرو الحديث عن حرب استئصال تقودها مصر ضد حركة المقاومة اإلسالمية على صعيد آخر
أعتقد أن ملف المصالحة يجب أن يظل بيد مصر، ألن مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ : "، وقال"حماس"

، "حماس"والسياسة هي الطرف األكثر تأثيرا في الحياة الفلسطينية وفي غزة تحديدا التي تسيطر عليها 
لهذه الحقيقة " حماس" أن المعبر الوحيد لها مع العالم هو رفح، ولذلك يجب أن يكون هناك تفهم من حيث

والمصريون، وأنا هنا أتحدث من موقع العارف بدوائر اتخاذ القرار في مصر، ال يعلنون . الموضوعية
ه المباشر على الحرب على أي طرف فلسطيني، فقد تدخلوا لحل نزاع فلسطيني ـ فلسطيني أصبح له أثر

إلى التوقيع على الورقة المصرية، ولذلك أرفض القول " حماس"مصر، وهم اآلن يحاولون االتيان بـ 
  ".حماس"بوجود حرب استئصال من مصر ضد 

من جهة أخرى؛ جدد عمرو رفضه لقرار السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع 
  د الدخول في المفاضلة بين المفاوضات غير المباشرة والمباشرة، ال أري: "الجانب اإلسرائيلي، وقال
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فالمفاوضات هي مفاوضات، وأعتقد أنها بالطريقة التي تدار بها اآلن وبالتعامل اإلسرائيلي الراهن مع 
  .، على حد تعبيره"الجانب الفلسطيني ال تبدو فقط عديمة الجدوى وإنما ستكون نتائجها عكسية تماما

  13/5/2010 قدس برس
  

  "أضعف مفاوض"صف نفسه بـيو... "االنحطاط" ويصفها بـ"إسرائيل"عريقات يهاجم  .3
, 2010-5-13شن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية الخمـيس              

ـ           , هجوماً الذعاً على الحكومة اإلسرائيلية     ع معتبراً إياها في قمة االنحطاط األخالقي نتيجـة لتعاملهـا م
  . المواطنين الفلسطينيين، ال سيما في ظل القرارات األخيرة القاضية بتقسيمهم والتميز بينهم وتهجيرهم

:  وماذا يفعل الفلسطينيين للتصدي له في رام اهللا        1650وقال عريقات خالل حلقة نقاش القرار اإلسرائيلي        
 ما يخالف اتفاقية أوسـلو الـذي   تعتبر قطاع غزة وحدة جغرافية منفصلة عن الضفة وهذا   ) إسرائيل(إن  "

  ". نصت على أن الضفة والقطاع وحدة جغرافية واحدة
كـسيف فـي يـدها      ) إسـرائيل (وأشار إلى أن حاجيات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تستخدمه           

  . في الوقت ذاته تسيطر على أبار مياه في الضفة الغربية وتقوم ببيع المياه إلى الفلسطينيين, لمقايضتهم
أدرك تماماً أنني أضعف مفاوض فـي تـاريخ         : "وفيما يخص المفاوضات مع اإلسرائيليين قال عريقات      

التي تمارس ضـغطها علـى      , )إسرائيل(المفاوضات كون أنني ال املك دبابات وال طائرات على غرار           
  ". الكونجرس األمريكي وتسيطر عليه بقوتها

 القدس ذكرت في التوراة أكثر من القرآن واإلنجيل معتبراً        في تركيزها على أن   ) إسرائيل(وأنتقد عريقات   
  . ذلك قمة في االنحطاط اإلسرائيلي

  14/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   المباشرة ترسيم حدود الدولة الفلسطينيةغيرالهدف من المفاوضات : عريقات .4
التأكيد علـى اسـتمرار      الخميس   اإلسرائيليينفيما واصل العديد من المسؤولين      :  وليد عوض  -رام اهللا   

 رغم موافقة العرب والفلسطينيين على العـودة        1967االستيطان وخاصة في القدس الشرقية المحتلة عام        
  للمفاوضات غير المباشرة

اكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير بان الهدف من العودة للمفاوضات غير المباشـرة هـو                 
  .دول زمني محدد، واستنادا على قرارات الشرعية الدوليةترسيم حدود الدولة الفلسطينية وفق ج

وشدد عريقات على ان المفاوضات غير المباشرة التي تجريها القيادة الفلسطينية هي مع الواليات المتحدة               
 باالستيطان على تلك المفاوضات،     "إسرائيل"، محذرا من خطورة استمرار      "إسرائيل" وليس مع    األمريكية

  .ايا الحل النهائي مطروحة على طاولة البحث في المفاوضات غير المباشرةمنوه بان جميع قض
واوضح عريقات بأن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية سيستند على القرارات الدولية ذات العالقـة وعلـى                

 االستيطان الذي يدمر فكرة حـل الـدولتين،         "إسرائيل"، منتقدا مواصلة    األمريكيةخطة خارطة الطريق    
  .ى ان القيادة الفلسطينية ستراقب ما يجري على ارض الواقعمشددا عل

، بالمـشروع االسـتيطاني     'صوت فلـسطين  ' الفلسطينية الرسمية    لإلذاعةوندد عريقات، في تصريحات     
  . ألف وحدة سكنية في أحدى مستوطنات مدينة القدس12اإلسرائيلي الجديد الذي يتضمن بناء 

  14/5/2010القدس العربي، 
 

  تشريعي في غزة يرفض التفاوض على حق العودةالمجلس ال .5
في مدينة » حماس«صادق المجلس التشريعي الفلسطيني الذي عقد جلسة غير عادية بنواب حركة : غزة

غزة أمس، على تقرير للجنة شؤون الالجئين التابعة له يؤكد رفض التفاوض على حق عودة الالجئين، 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1789:         العدد       14/5/2010 الجمعة :التاريخ

مقاومة «، ويدعو إلى »رض في كل الظروف واألحوالالتوطين في أي بقعة من بقاع األ«كما يرفض 
  .»الترحيل واإلبعاد داخل الوطن وخارجه بكل الوسائل

وفي اختتام جلسته األولى من دورته الرابعة غير العادية أمس، صادق المجلس على التقرير الذي تاله 
العودة إلى أرضنا حق «وأكد أن . رئيس لجنة شؤون الالجئين في المجلس النائب عبدالفتاح دخان

وديارنا التي هجرنا منها حق فردي وجماعي ال يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو المساومة عليه مهما 
ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والتزام اإلجماع الوطني وتعرية كل من «ودعا إلى . »طال الزمن

  .»يحاول التفلت مما يجمع عليه الناس بفطرتهم السليمة
  14/5/2010حياة، ال

 
  بحر يحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية الكاملة عن نكبة الشعب الفلسطيني .6

حمل النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني أحمـد بحـر بريطانيـا               : جمال جوهر -غزة
لي المسؤولية التاريخية الكاملة عن نكبة الشعب الفلسطيني وطرد أصحاب األرض منها والمجتمع الـدو             

ـ      "وقال بحر في تصريح له أمس        .الستمرار معاناة الشعب الفلسطيني     62إن إسرائيل وفي الـذكرى الـ
تحتفل بقيام دولتهم التي تم إنشاؤها على جثث وجثامين شيوخ وأطفال ونساء وشباب ورجال شعبنا بعـد                 

  ". وشاتيالارتكابه مجازر بشعة بحق شعبنا في دير ياسين وكفر قاسم والحرم اإلبراهيمي وصبرا
 1560وأدان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة القرار العسكري اإلسرائيلي رقـم              

القاضي بترحيل الفلسطينيين من الضفة لغزة ، مؤكداً أنهم سيواصلون رفض هذا القرار وسيعملون كـل                
  .ما بوسعهم إليقافه

مقر األمم المتحدة في غزة للمطالبة بتمكين الالجئـين          وللمناسبة تظاهر عشرات الفلسطينيين أمس قبالة       
رافعين الفتات تؤكد علـى التمـسك       .  عاما 62الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي شردوا منهم قبل          

  .بحق العودة وترفض حلول التوطين أو التعويض
  14/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
  ة لديارهم غير قابل للتصرفحق الالجئين في العود: منظمة التحرير .7

 شددت منظمة التحرير الفلسطينية امـس   علـى أن حـق عـودة                : وكاالت – كامل ابراهيم    -رام اهللا   
  .الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها هو أحد الثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف

 للنكبة الفلـسطينية، إن     62ا بمناسبة الذكرى    وقالت دائرة العالقات الدولية للمنظمة ، في بيان صحفي له         
حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها هو احد الثوابت الوطنيـة غيـر القابلـة                  «

  .»للتصرف
قضية الالجئين مقدسة وعلى سلم أوليات اهتمام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي            «وأكدت الدائرة أن    
  .»ئين الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهمترفض توطين الالج

التي هجروا منها بفعل الجرائم والمجازر التـي        «كما أشارت إلى حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم          
ومبـادرة  ) 338(و) 242(و) 194(ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية         

  .»السالم العربية
وسيلة جديدة  »باعتباره) 1650( حذرت الدائرة من خطورة القرار العسكري اإلسرائيلي         في سياق متصل،  

لتهجير المزيد من الفلسطينيين، وبدأ االحتالل بتنفيذه بصمت وترحيل العشرات إلى قطاع غزة أو األردن                
  .»بحجة مكان السكن
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حرير الفلـسطينية رئـيس دائـرة       من جانبه أعلن الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت          
شؤون الالجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة امس انطالق فعاليات إحيـاء الـذكرى                

  .الثانية والستين للنكبة في محافظات الضفة وغزة والشتات
ستنطلق وقال األغا في بيان صحفي صادر عنه امس إن المسيرة المركزية في محافظات الضفة الغربية                

 من جميع المحافظات والقرى والمخيمات من ضريح الشهيد الرئيس          2010 /5 /17يوم االثنين الموافق    
ياسر عرفات ومن ثم تتجه إلى دوار المنارة بمدينة رام اهللا وسيتخللها كلمة للرئيس محمود عباس  وكلمة                  

  .للقوى الوطنية واإلسالمية
  14/5/2010الرأي، األردن، 

  
  نير االحتالل الخارج لعدم زيارة القدس واألقصى تحت بالمسلمينيدعو  ةخالد أبو عرف .8

دعا المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق، المسلمين خارج فلسطين، لعدم : القدس المحتلة
" أحمد الطيب"وشكر في بيان صحفي، شيخ األزهر الدكتور . زيارة القدس واألقصى تحت نير االحتالل

على اهتمامهما الملحوظ تجاه هموم القدس والمسجد " محسن العواجي"السعودي الدكتور والداعية 
األقصى، واستنكارهما لما نسب للشيخ تيسير التميمي من دعوة المسلمين لزيارة القدس والمسجد األقصى 

  .في الظرف الراهن
هللا لنظيره المصري بزيارة أبو عرفة دعوة وزير األوقاف بالحكومة الفلسطينية في رام ا. كما استنكر م

إن هذه الدعوات فيها توريط للمدعوين باالشتراك في تجميل صورة االحتالل، : "وقال. المسجد األقصى
 ." وتبرئته من جرائمه المقترفة بحق القدس والمسجد األقصى والمقدسيين

  14/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  لحجم الحركةتقدير حقيقي ضات السالم إشراك حماس في مفاو وتركيادعوة روسيا : البردويل .9
 بدعوة روسيا وتركيا إلشراكها في مفاوضات السالم في أمس رحبت حركة حماس ):أ ف ب( –غزة 

  . هذه الدعوة تقدير حقيقي لحجم الحركة السياسيأن، معتبرة األوسطالشرق 
لحركة السياسي الذي تقدير حقيقي لحجم ا" هذه الدعوة أنواعتبر القيادي في حماس صالح البردويل 

صمود حماس في مواجهة "وأضاف في بيان ان . "تستحقه، حماس تمثل الشعب الفلسطيني تمثيالً صادقاً
تزداد دائرة االعتراف بشرعية " أن، وتوقع "، يعطيها هذه الشهادةاإلسرائيليةكل الضغوط واالعتداءات 

حت في تكريس نفسها على الساحة نج" حركته أن إلى وأشار. " حذو روسياأخرىحماس لتحذو دول 
  ."الدولية من خالل صمودها والتفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة

  14/5/2010الحياة، 
  

  دحماس تنفي عالقتها بطائرة األسلحة التي أوقفت في تايالن .10
عزت الرشق أمس، مزاعم وزير حماس  عضو المكتب السياسي لحركة ىنف ):يو بي آي (-دمشق 
 إلىة اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان عن أن طائرة األسلحة التي تم توقيفها في تايالند كانت متجهة الخارجي

ن مزاعم ليبرمان فبركات وأكاذيب وجزء من حملة التحريض على حماس إوقال  .حزب اهللا وحماس
في وانتقد الرشق دور الرئيس محمود عباس وما أسماه فريق أوسلو . وقوى المقاومة والممانعة 

  .التحريض على حماس وعلى قطاع غزة
  أثناء محرقة غزة مواصلة الحرب والقضاء على " إسرائيل"وحول مزاعم ليبرمان بأن عباس طلب من 
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نحن ال نستبعد على هؤالء شيئاً، فمن يعتقل المجاهدين ويالحقهم، ومن يدين "حماس، قال الرشق 
  ."المقاومة ويسخر منها يمكن أن يقوم بأسوأ من ذلك

  14/5/2010الخليج، 
  

 الموقف الروسي فرصة ليصوب المجتمع الدولي مواقفه من حماس: أسامة حمدان .11
إن االمتعاض :" مسؤول العالقات الدوليةقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحماس و): وكاالت(

سي يعبر عن والتذمر اإلسرائيلي من لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع الرئيس الرو
القلق بعد األزمة التي مرت بها إسرائيل مؤخرا مع الواليات المتحدة ، إضافة إلى أن هناك انزعاجا 

الفتة إلي أن هذين الطرفين يشكالن مع روسيا واألمم المتحدة اللجنة " أوروبيا من سلوك إسرائيل
 .الرباعية الدولية الخاصة بالشرق األوسط

فيديف أبدى أثناء اللقاء مع مشعل حرصه على إطالق سراح الجندي وأوضح حمدان أن الرئيس ميد
اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، لكنه وفي الوقت ذاته كان متفهما لموقف الحركة ومطالبتها بإطالق 

 .األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
ادل لكن الجانب اإلسرائيلي هو الحركة أكدت للرئيس الروسي أنها معنية بإتمام صفقة التب"وأضاف أن 

 ". من يعرقل إتمام الصفقة
خطوة إلى األمام وفرصة ليصوب المجتمع الدولي مواقفه "واعتبر أن الموقف الروسي يشكل بحد ذاته 

 معرباً عن أمله في أن تنجح أوروبا بتجاوز المأزق الذي صنعته لنفسها في ما يخص ،"من حماس
- ن على أن ال أحد يأمل بأن تحقق التسوية والمفاوضات غير المباشرة وشدد حمدا .القضية الفلسطينية
 . أي شيء يذكر ألن الحل الحقيقي يتمثل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة-التي بدأت مؤخراً

  14/5/2010اإلسالم اليوم، 
  

   وهدم البيوت في القدس نذير بإفشال المفاوضاتاالستيطاناستمرار : فتح .12
د الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن إعالن مخططات االستيطان وقرارات الحكومة  أك:رام اهللا

  .اإلسرائيلية بهدم البيوت في القدس نذير بإفشال المباحثات غير المباشرة
أن حكومة نتنياهو  ":وأضاف القواسمي في تصريح صحفي نشرته مفوضية الثقافة واإلعالم اليوم

رية تفشل سلفاً كافة جهود السالم الدولية التي تعهدت اإلدارة األميركية بإنجاحها، بإجراءاتها المعلنة والس
  ."وتثبت أنها ستبقى خارجة على القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ومخالفة إلرادة المجتمع الدولي

نا وهويتنا وأكد القواسمي أن حركة فتح كانت وستبقى في الخندق األول مدافعة عن أرضنا وشعبنا وقدس
وأنها لن تسمح لنتنياهو وللمستوطنين بأي حال من األحوال باستغالل المباحثات غير . الوطنية والثقافية

المباشرة، ألن إيقاف االستيطان نهائياً في القدس والضفة الفلسطينية هو أحد أهدافنا من المفاوضات، 
ية للتعهدات التي استلمناها عبر ميتشل، ونحن لن نستمر يوماً واحداً في حال خرق الحكومة اإلسرائيل

على اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي التدخل الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي  ":وقال
 .تريد إعادة المنطقة إلى دائرة العنف

  13/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  داخلية بشأن المفاوضات  وجود خالفات ينفيمسؤول فتحاوي  .13
ـ     فتح نفى مسؤول رفيع في حركة    :  اشرف الهور  -غزة    وجـود   "القدس العربي " في تصريحات خاصة ل
 إنهـا ، وقـال    إسرائيل مع   "التفاوض غير المباشرة  " اللجنة المركزية حول عملية      أعضاء خالف بين    أي

ـ     جـورج ميتـشل     األمريكيوث   هناك عودة جديدة للمبع    أن، وكشف   "إجباريممر  "دخلت في العملية ك
وقال هذا المسؤول الرفيع الذي طلب عـدم         . لبدء الجولة الثانية من هذه المفاوضات      أيام 10للمنطقة بعد   
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المفاوضـات  " على الدخول في عمليـة       وباإلجماع اللجنة المركزية كانوا متوافقين      أعضاء إنذكر اسمه   
 اللجنة المركزية حول قرار     أعضاء خالفات بين     الحديث عن وجود   إنوقال   .إسرائيل مع   "غير المباشرة 

 الموافقـة علـى بـدء       أعطوا المركزية   أعضاء أن أكد، لكنه   "غير صحيح "الدخول في هذه المفاوضات     
  ." تعهدات رسميةأي لم تحمل ألنها ثمار، أيرغم قناعتهم بأن المفاوضات لن تعطي "التفاوض 
 لزم الدخول   "إجبارياممرا  " أصبحت أنلتفاوضية جاء بعد     سبب الموافقة على هذه العملية ا      أن إلى وأشار

ـ    .واألمريكي األوروبيبه بسبب الضغط      أننحن ال نستطيع    " "القدس العربي "وقال المسؤول الفتحاوي ل
  ." والعرب يدعون لهذه العمليةوأوروبا أمريكانقف في وجه المجتمع الدولي، الن 

 مركزية فتح، الـذين قالـت   أعضاء بين   "خالفات حادة " عن نشوب    أمس تحدث يوم    إخباريوكان تقرير   
 أن انقسموا بين مؤيدين للرئيس محمود عباس بدخول المفاوضات، وبين معارضين له حذروه مـن                إنهم

 إلى بمطالب السلطة الفلسطينية السابقة سيؤدي       إسرائيلفشلها بسبب عدم وقف البناء االستيطاني والتزام        
 على قرار القيادة الفلسطينية بالموافقة      "الغضب" هناك حالة من     أن التقرير   وذكر. "تراجع شعبية الحركة  "

ـ         إلىعلى استئناف المفاوضات،      على  "المتسرع" جانب وجود استغراب من القرار العربي الذي وصفه ب
  . في وقت تتواصل فيه مشاريع االستيطانإسرائيلصعيد القبول بالمفاوضات غير المباشرة مع 

  14/5/2010القدس العربي، 
  

  ملوح يطالب بالعودة عن قرار استئناف المفاوضات .14
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب األمين العام  : منتصر حمدان-رام اهللا 

الرحيم ملوح، الرئيس محمود عباس واألمين العام للجامعة العربية  للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد
المتابعة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، بالعودة عن قرار الموافقة على استئناف ورئيس لجنة 

  .فوراً" البائس"المفاوضات غير المباشرة، وإلغاء هذا القرار الذي وصفه ب 
. اثبتوا أنهم ليسوا بوارد وقف االستيطان وااللتزام بالقرارات الدولية" إسرائيل"وأكد ملوح أن قادة 

  .االلتزام بما أعلنته على لسان مبعوثها جورج ميتشيل حول وقف االستيطان وطالب واشنطن ب
  14/5/2010الخليج، 

  
  اجتماع لفتح في رام اهللا للتحقيق في اختفاء مئات ماليين الدوالرات منذ السبعينيات": هارتس" .15

 األيـام  فـي    هل قادة فتح في الماضي أخفوا مئات ماليين الدوالرات؟ التقت اللجنة المركزية للمنظمـة             
 أنوقد عقد اللقـاء بعـد       .  فتح من السبعينيات   وأمالك أموال في رام اهللا للبحث في قضية اختفاء         األخيرة

 فـتح مـن     أموال اختفت كل    أين إلى يفهم   أن في أثناء جلسة المجلس الثوري للمنظمة        ءالنشطاطلب أحد   
لدوالرات، حسب تقـديرات مختلفـة،       بقيمة مئات ماليين ا    وأموالويدور الحديث عن أمالك     . تلك الفترة 

 ألنـه  السبعينيات، وذلك    أثناء عشرات النشطاء في     إلىنقلها رئيس منظمة التحرير السابق ياسر عرفات        
  .  يسجلها على اسم المنظمةأنكان ممنوعا 
 كبديل ملك عقاري ما،  أو مليون دوالر،    3 – 2 النشطاء حصل على مبلغ مالي بقيمة        أولئككل واحد من    

 أمـاكن  وفـي    ،السعوديةو،  واألردن موضع الحديث توجد في العراق،       األمالك. لها باسمه الخاص  وسج
ولكن مع مرور السنين، الكثير من النشطاء الـذين تلقـوا تلـك             .  العالم العربي  أرجاء في   أخرىعديدة  
ترة أساسا مـن     فتح كانت تتم في تلك الف      أموال إدارة السلطات، وكون    إلىالتبليغ عن ذلك    " نسوا "األموال

 األمـالك  أووقد نقل النشطاء المال     . األمالكقبل عرفات، تكاد ال تكون هناك أدلة وسجالت توثق تسليم           
  . موضع الحديثاألموال وبناتهم وهكذا، على نحو شبه منهاجي اختفت أبنائهم إلىبالوراثة 

قدومي، رئـيس الـدائرة      كانت مسجلة على اسم فاروق ال      األموالوبزعم مصادر في فتح، فان قسما من        
  ).  مازنأبو(ف في الماضي، خصم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .ت.السياسية لـ م
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 إلـى  الضائعة بـل ونجحـت فـي الوصـول           األمالكوقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحقيق في        
  . أيديهمإلى األموال الذين وصلت األشخاصاستنتاجات أولية حول هوية جزء من 

 المسؤولين، الذين كانت في حوزتهم أموال أو أمالك لفتح في السبعينيات، من المتوقـع           أولئكأسماء  نشر  
فتح كانت تخضع النتقاد شديد في أعقاب نـشر قـضايا الفـساد             . أن يثير عاصفة في المنظمة وخارجها     

جرت عليـه    عن الشكل الذي     أشهر كشفت قبل بضعة     10القناة  .  التي شارك فيها رجال الحركة     األخيرة
، في أعقاب وثائق عرضها فهمي شبانة، الذي كان مسؤوال عن مكافحة الفساد عـن               األمالك إخفاءعملية  

  .المخابرات الفلسطينية
 نية فتح التحلل من قضايا الفساد التـي         إلى كفيل بالذات أن يشير      باألموالولكن نشر تفاصيل المحتفظين     

 أبناءمن كبار المسؤولين في الحركة، والسيما من أوساط         ومع ذلك، غير قليل     . ميزتها جدا في الماضي   
  . قد تظهر في هذه القوائمأسماءهمالجيل القديم، يخشون من أن 

 ال توجد بعد قائمـة      أقوالهولكن حسب   ". هآرتس" في حديث مع     األمورعضو اللجنة المركزية لفتح أكد      
الصعب تقـدير القيمـة الدقيقـة لهـذه         وادعى بان من    . األمالكأسماء أو استنتاجات بشأن مكان وجود       

  .، ولكن يدور الحديث عن مبالغ كبيرةاألمالك
  13/5/2010وكالة سما، 

  
  والعشرات من كواردها " كتائب األقصى" باعتقال الناطق باسم غزة داخليةفتح تتهم  .16

لذراع اتهمت حركة فتح  األجهزة األمنية في غزة باعتقال الناطق باسم كتائب شهداء األقصى ا: غزة
  .العسكري لها والعشرات من كوادرها في رفح

  13/5/2010قدس برس، 
 

   لفتح رسمياًناطقاً ردينة أبوعيين ت .17
 ردينة ناطقا رسميا باسم اللجنة المركزية لحركة فتح         أبو انه تم تعيين نبيل      "القدس العربي "علمت  : لندن  
عها الذي عقدتـه االثنـين الماضـي        وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتما        . الخميس أمس

 ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية عضوا في        أبوبرئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين نبيل        
 ردينة تكون اللجنة اكملت تشكيلها حيث كان قد جرى          أبووحسب مصادر مطلعة جدا فانه بتعيين        .اللجنة

 السادس للحركة الذي عقد في بيـت لحـم فـي شـهر آب              عضوا فيها خالل المؤتمر العام       19انتخاب  
  .أعضائها من 3 يتم تعيين أن الماضي على أغسطس/

  14/5/2010القدس العربي، 
  

   تتمسك بحق العودة في ذكرى النكبةفلسطينيةفصائل : لبنان .18
صام  الفلسطينية للمشاركة في االعتالديمقراطيةدعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين والمنظمات 

كما تقيم حركة الجهاد .  في بيروتأمام مقر االسكوافي ذكرى النكبة الذي تقيمه العاشرة صباحاً 
 .  في فلسطين اعتصاما بعد صالة الجمعة أمام مسجد الفرقان، في مخيم برج البراجنةاإلسالمي

حالف القوى ت"فدعا . في السياق نفسه، أصدرت بعض المنظمات واللجان الفلسطينية بيانات للمناسبة
 تأكيدا" العام والحداد في المخيمات الفلسطينية كافة لإلضراب اعتبار غد يوماً إلى في لبنان "الفلسطينية

العمل على دعم صمود "وطالب التحالف الحكومة اللبنانية . "على رفضنا لالحتالل وتمسكنا بحق العودة
  . "الشعب الفلسطيني في لبنان ورفع الغبن والحرمان عنه

 الديار والوطن إلى حق العودة أن"عتبرت قيادة منظمة الصاعقة التابعة لطالئع حزب التحرير الشعبية وا
 وعادل ومقدس تكفله جميع الشرائع السماوية والقوانين يوقانون والممتلكات حق طبيعي األرضواستعادة 
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عادة بناء منظمة التحرير  في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وإاإلسراع" إلىودعت . "الوضعية
 . "ديمقراطيةوتطويرها وتفعيلها على أسس 

ال حل للصراع في المنطقة إال بتطبيق "، أن " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة " أكدتمن جهتها، 
قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 

  . "دس وتفكيك كل المستوطنات، وضمان حق الالجئين في العودةوعاصمتها الق
الجبهة "، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و الشعب لقاء إعالمي دعا إليه حزبفي السياق نظم أمس

، في الذكرى، وعقد في قاعة نقابة الصحافة، "حزب الشعب الفلسطيني"و " لتحرير فلسطينالديمقراطية
 . ب لبنانية وفلسطينية، ولجان نسائية ونقابات متعددة، وليندا مطرحضره ممثلون عن أحزا

  14/5/2010السفير، 
  

   االمتناع عن إطالق تصريحات بشأن القدسإلىباراك يدعو  .19
أصدر وزير الحرب االسرائيلي إيهود باراك أمس، بيانا موجها إلى زمالئه :  برهوم جرايسي-الناصرة

 يدعوهم فيها إلى ضبط خطابهم، في ما يتعلق بالقدس المحتلة، من الوزراء والمسؤولين في الحكومة
خصوصا حيال كثرة التصريحات التي تنفي وجود قرار بتجميد االستيطان في المدينة، واإلعالن عن 

على الجميع من إسرائيل "واقترح باراك في بيانه،  .استئناف وشيك لهدم البيوت العربية في القدس
أن هذه "، معتبرا "ولية، واالمتناع عن تصريحات مهيجة واستفزازيةوالفلسطينيين العمل بمسؤ

التصريحات تمس بالمصالح اإلسرائيلية أمام الواليات المتحدة والعالم، وهذه تصريحات من شأنها أن 
  .، حسب باراك"تعرض إسرائيل كرافضة للسالم، وهذا ما سينعكس على مكانتها في العالم

  14/5/2010الغد، األردن، 
  

  تتمسك باالستيطان في القدس" إسرائيل": شايي .20
وزير الداخلية ، أن وكاالتوعبدالرحيم حسين  عن مراسلها 14/5/2010االتحاد، االمارات، ذكرت 

أعلن أمس، عن اجتماع مقبل للجنة المكلفة خصوصاً السماح ببناء مساكن في  اإلسرائيلي ايلي يشائي
الناطقة باسم حزب ” يوم ليوم“وقال يشائي لصحيفة  .دةالقدس الشرقية رغم معارضة الواليات المتح

أنوي دعوة لجنة التخطيط والبناء في القدس إلى اجتماع في أسرع وقت “المتطرف الذي يرأسه ” شاس“
لكن هذه المرة المحادثات .  وحدة سكنية1600ممكن إلطالق أعمال البناء في رامات شلومو والتي تضم 

وقال إن التخطيط إلقامة الحي سيستمر فترة  .”ن أميركيين إلى إسرائيللن تجري خالل زيارات مسؤولي
لجنة «طويلة، مشيراً إلى أن هذا األمر ليس له عالقة بتجميد االستيطان، موضحاً أنه أصدر أوامر لـ

ولم يوضح يشائي الذي يتولى أيضاً  .لكي تصدر رخص البناء في األحياء االستيطانية» البناء والتنظيم
  .ائب رئيس الوزراء، في أي موعد سيعقد اجتماع هذه اللجنةمنصب ن

الحكومة االسرائيلية لم تتراجع ولن «اكد ان  يشائي ، أن 14/5/2010البيان، االمارات، وأضافت 
تتراجع امام الواليات المتحدة وستواصل اعمال البناء في كل انحاء القدس، العاصمة االبدية للشعب 

نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون لالذاعة االسرائيلية ان موقف من جهته اكد  و.»اليهودي
الى ذلك أعلن مصدر  .يشائي يعكس الموقف الرسمي للحكومة، ال يمكن الحد ان يوقف البناء في القدس

إسرائيلي سياسي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه لالذاعة االسرائيلية ان بالده ستؤجل عملية تنفيذ أوامر 
هدم التي صدرت بحق بعض المنازل في شرق القدس تجنبا لعرقلة المفاوضات غير المباشرة مع ال

وأضاف إن هذا القرار اتخذ في اعقاب االحتجاجات االميركية والتوضيحات التي طلبتها  .الفلسطينيين
ن واشنطن من اسرائيل حول تصريحات وزير االمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش الذي أعلن أول م

  .امس عن استئناف اعمال هدم المنازل في شرقي القدس قريبا
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  سير المفاوضات يعرقل هدم المنازل الفلسطينية في القدس إعالن: إسرائيليونبرلمانيون  .21

، تساحي هنغبي إعالن وزير األمن "الكنيست"انتقد رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية في : الناصرة
ناف أعمال هدم المنازل الفلسطينية بشرقي مدينة القدس المحتلّة، مشيراً إلى أن الداخلي اإلسرائيلي، استئ

، ال سيما بعد إطالق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني "في أسوأ توقيت ممكّن"هذا اإلعالن يأتي 
  .واإلسرائيلي

في " ا ما يبررهاله"إن إسرائيل اعتادت على إطالق تصريحات "وقال هنغبي في حديث لإلذاعة العبرية، 
االمتناع عن وضع العراقيل أمام مسيرة المفاوضات كلما بدأت "، مشيراً إلى ضرورة "أسوأ توقيت ممكن

  ".تتحرك
اإلسرائيلي، حايم اورون أن إعالن الوزير يتسحاق أهارونوفيتش " الكنيست"من جانبه؛ اعتبر عضو 

  . رأيه، حسب"يستهدف خلق أزمة جديدة بهدف عرقلة المفاوضات"
  13/5/2010قدس برس، 

  
  يغزون الليكود لتقييد يدي نتنياهوالمتطرفونالمستوطنون  .22

 آالف مستوطن إلى 10وضع قادة اليمين المتطرف في مستوطنات الضفة الغربية خطة لضم  :تل أبيب
يس حزب الليكود، وذلك في محاولة لتعزيز مكانة المتطرفين في هذا الحزب وتشكيل قوة داخلية تكبل رئ

  .الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتقيد خطواته وتمنعه من الرضوخ للضغوط األميركية في المفاوضات
  14/5/2010 الشرق األوسط، 

 
  الجدار يعزل أهل القدس ويصادر ثُلث األراض: جمعية حقوقية .23

 أن سلطات االحتالل صادرت ثلث مساحة" إسرائيل"أكدت جمعية حقوق المواطن في : القدس المحتلة
فيما عزل الجدار الفاصل السكان المقدسيين ,  دونم24,500أراضي القدس الشرقية، أي ما يعادل 

حسب تقرير أصدرته " إسرائيل"كما اتخذت حكومة  .وسجنهم في منطقة، وحرمهم من حقوق المواطنة
 على ، وبدل ذلك يحصلون"إسرائيل"الجمعية قرارا يحرم المقدسيين من الحصول على إقامة دائمة في 

والتصريح يسمح لمن  .تصاريح مؤقتة يمنحها الجيش، وذلك بعد إجراءات بيروقراطية معقدة ومكلفة
يحصلون عليه بالنوم في بيوتهم، ولكن ال يسمح لهم بالعمل في القدس، وال قيادة المركبات، وال يحق لهم 

لنسبة للبناء والزيادة وبا .الحصول على خدمات تعليمية وصحية، وال على خدمات الشؤون االجتماعية
 مرات ونصفا، ولكن استصدار رخص بناء لبنايات 4السكانية، يورد التقرير أن عدد العرب قد تضاعف 

كما تفرض السلطات اإلسرائيلية على الراغبين . جديدة بالقدس يكاد يكون غير ممكن منذ عشرات السنين
بعض  .من اإلجراءات الباهظة المكلفةفي الحصول على رخصة بناء في القدس الشرقية سلسلة طويلة 

هذه المدفوعات مفروضة حصرا على المواطن المقدسي، وبعضها حسب التقرير الصادر باللغات العبرية 
والعربية واإلنجليزية، مماثل لتلك التي تفرض في القدس الغربية، لكن الحالة االقتصادية المتردية للسكان 

 بالمائة من العائالت العربية يعيشون 65ال يمكنهم تحمله، خاصة أن الفلسطينيين تجعل هذه الرسوم عبئاً 
  .2008 بالمائة فقط من اليهود حسب إحصائية 31تحت خط الفقر، في مقابل 
اإلسرائيلي فإن االكتظاظ السكاني في القدس الشرقية يماثل ضعف " يورشاليم"وطبقا لمعطيات من معهد 

 كما يحظى الجزء الغربي من المدينة باستثمارات ضخمة، وثورة .االكتظاظ السكاني في القدس الغربية
 .حسب ما ورد في التقرير, إعمارية واسعة

  14/5/2010السبيل ، األردن، 
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   لها"ذخرا استراتيجيا"وتعتبره ..  تتابع بقلق تدهور صحة مبارك"إسرائيل": "معاريف" .24
 إلى وجود تقارير تؤكد أن الوضع أشارت صحيفة معاريف اإلسرائيلية:  وكاالت–القدس المحتلة 

الصحي للرئيس المصري حسني مبارك ما زال صعباً، وقد تكشف هذا األمر بعد زيارات لدبلوماسيين 
غربيين التقوا به في منزله الصيفي في شرم الشيخ الذي يمكث الرئيس فيه منذ عاد من ألمانيا بعد رحلة 

وأضافت الصحيفة أن التقارير ترسم صورة الرئيس  .عالج تضمنت عملية جراحية إلزالة كيس المرارة
مبارك بأنه ضعيف جداً من الناحية الجسدية، وأنه يعيش حالة من التشويش، ومن الصعب إجراء حديث 
معه، بل أنه يعاني من صعوبة في السير أو في الوقوف الطويل، كما أن وجهه شاحب وهزيل ومشيته 

   .متثاقلة
الة الصحية للرئيس المصري تهم إسرائيل بشكل كبير، ألنها تراه في وأشارت الصحيفة إلى أن الح

وتحدثت  .، خاصة بالنسبة للتصدي إليران وحماس وحزب اهللا"ذخر استراتيجي"العالقة مع مصر كـ
الصحيفة عن العالقات مع بين مبارك والقيادة اإلسرائيلية، فنتنياهو يقوم بزيارات متكررة للقاهرة ويلتقي 

يس مبارك، كما يصطحب نتنياهو معه وزير الصناعة والتجارة بنيامين فؤاد بن اليعيزر، حيث فيها بالرئ
ورجحت الصحيفة أن ال يقوم مبارك بترشيح نفسه  .تربط األخير عالقة حميمة مع الرئيس المصري

 .لوالية جديدة، وأن المرشحين األبرز خلفه هما نجله جمال مبارك، ومدير المخابرات عمر سليمان
  14/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  2000 لبناني فروا عام 2700 إليجاد حلول لـ"الجنوبي" تعين ضابطاً سابقاً في "اسرائيل" .25

) سابقاً(» جيش لبنان الجنوبي« عينت الحكومة االسرائيلية أخيراً ضابطاً سابقاً في :أ ف ب-تل ابيب
دامى هذه الميليشيا التي تعاملت مع الجيش مستشاراً خاصاً لق)  مواليد القليعة- سنة 43(سعيد غطاس 

وسيلتحق غطاس بمكتب الوزير بال  .2000االسرائيلي خالل احتالله جنوب لبنان حتى انسحابه في عام 
وقال  .، فروا الى اسرائيل»الجنوبي« عنصر من 2700حقيبة يوسي بيليد، ويكلف ايجاد حلول لـ

الحكومة . ة وصل بين العائالت واالدارة االسرائيليةانا هنا ألكون صل«: »فرانس برس«غطاس لوكالة 
  . »انفقت امواالً كثيرة لكن نتيجتها كانت ضئيلة

 يعمل مع العائالت ويعرف افرادها 2000غطاس صديق ومنذ عام «ونقلت الوكالة عن بيليد قوله ان 
وامضى غطاس  .»شخصياً ويعرف اكثر من اي شخص آخر ماذا يستطيع هذا البلد ان يفعل لمساعدتهم

  . الى اسرائيل مع زوجته وولديه2000) مايو(قبل ان يفر في ايار » الجنوبي« سنة في صفوف 21
  14/5/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"القدس الغربية أفقر المدن في  .26

إن السبب الرئيسي الرتفاع الهجرة اليهودية : "برنارد سابيال. قال خبير الديموغرافيا د: القدس المحتلة
والمثقفين، والذين ال ينتمون  دس الغربية يعود إلى أن المهاجرين من اليهود، هم من جيل الشبابمن الق

وبين في حديث صحفي أن ثلث السكان في القدس الغربية  ".إلى الجو الديني الذي يميز سكان هذه المدينة
اءات وتضييقات واضحة هم من المتدينين، وهذا هو أحد األسباب الرئيسية للهجرة المعاكسة، وهنالك إجر

يقومون بها من النواحي الدينية في يوم السبت، ومنع حركة السير على حياة الشباب الذين ال ينتمون لهذه 
أن السبب الثاني للهجرة يعود للمشاكل التي تواجه األيدي العاملة، خاصة أن "سابيال . واعتبر د .الفئة

، ويفضل المواطنون إيجاد عمل خارج هذه "إسرائيل "القدس الغربية تعتبر كمدينة من أفقر المدن في
من السكان، وبلغ عدد سكانها %10، ويشكل سكانها ما نسبته "إسرائيل"المدينة التي تعتبر أكبر مدينة في 

أن عدم وجود استقرار نفسي للعيش في هذه : "وأضاف ". نسمة774.000حسب التقرير األخير حوالي 
عتبر الحساسية السياسية والصراع العربي اإلسرائيلي الموجود في المدينة المدينة يعد سببا آخر، كما ت
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أكبر، ويؤدي ذلك إلى شعور اليهود، وهو شعور عام، أن المدينة من الناحية السياسية مدينة غير 
 ".مستقرة

 14/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  2010 "اسرائيل" عدد سكان عنمعطيات إحصائية  .27
 مليون نسمة ، حيث ازداد 7,587في ذكرى تأسيسها الثانية والستين نحو " اسرائيل"بلغ عدد سكان 

  .  آالف نسمة806 عندها بلغ تعدادهم 1948 أضعاف عما كان عليه في فترة إقامة الدولة عام 9عددهم 
من كافة السكان ، في حين يبلغ عدد السكان % 75,5 مليون ، يشكلون 5,726يبلغ عدد اليهود نحو 

 ألفاً يصنفون 313من مجمل عدد السكان ، ونحو % 20,4 مليون نسمة بنسبة 1,548العرب نحو 
آخرين ، معظمهم من القادمين الجدد وذريتهم من غير المسجلين كيهود في وزارة الداخلية ، ويشكلون 

  . من كافة السكان% 4,1
ومعظم الزيادة ، % 1,8 ألف نسمة ، بنسبة 137 ازداد عدد السكان بنحو2009خالل العام األخير 

 159مردها التكاثر السكاني الطبيعي ، الوالدات ناقص الوفيات ، حيث ولد خالل هذا العام في إسرائيل 
  .  آالف إسرائيلي عادوا إلسرائيل9 ألف قادم جديد ، و16ألف طفل ، وقدم إليها أكثر من 

 35%ن مواليد إسرائيل ، مقابل  ، أكثر من نصفهم ولدوا آلباء م70%وتبلغ نسبة مواليد إسرائيل حاليا 
 ، ووصلت نسبة السكان اليهود في إسرائيل من 1948فقط من سكان إسرائيل لدى تأسيس الدولة عام 

  %. 42أصل يهود العالم 
، % 2,1، مسيحيون % 16,8، مسلمون % 75,5يهود : وتتوزع ديانات سكان الدولة على النحو التالي

، % 91,7وينتشر السكان على المدن والبلدات بنسبة %. 3,9ديانة ، غير محددين وفقًا ل% 1,7دروز 
  %. 8,3فيما يقيمون في المناطق الريفية بنسبة 

 ألف نسمة ، 100 كانت مدينة واحدة في إسرائيل ، هي تل أبيب يافا ، تجاوز تعداد سكانها 1948عام 
 ألف نسمة 391,300، تل أبيب يافا  ألف نسمة 755,600القدس :  مدينة النحو التالي14أما اليوم فهناك 

  . ألف نسمة208,100 ألف نسمة ، أسدود 225,200 ألف نسمة ، ريشون لتسيون 264,900، حيفا 
 ألف نسمة ، من آسيا 497,439 نسمة ، من أفريقيا 204,118,1هاجر من أوروبا الى اسرائيل 

نسمة ، من مناطق غير  ألف 242,703 ألف نسمة ، من أمريكا ودول المحيط الهادي 429,160
  . ألف نسمة31,572معروفة 

  14/5/2010الدستور، األردن، 
 

   على السوق اآلسيوية بديلة ألوروباتراهنشركات إسرائيلية  .28
 تراهن الشركات اإلسرائيلية التي تواجه تداعيات األزمة االقتصادية في القارة : أ ف ب-القدس المحتلة

الجنوبية واليابان باعتبارها أسواقاً بديلة لصادراتها في قطاع األوروبية على الصين والهند وكوريا 
  .التكنولوجيا المتطورة

وقال وزير المال اإلسرائيلي يوفال ستاينيتز خالل زيارة أخيرة إلى الصين إن الضعف االقتصادي 
مراكز «وأعلن ستاينيتز عن قرب إنشاء . ألوروبا يحملنا على التطلع نحو الشرق والصين خصوصاً

وتقدم هذه المراكز مساعدة الخبراء الشرعيين والمترجمين . في عدد من كبرى المدن الصينية» إينشتاين
  .خصوصاً إلى رؤساء الشركات اإلسرائيلية الذين يرغبون في بدء أعمال في الصين
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با الصادرات إلى أورو«الذي يعد الثاني في إسرائيل، أن » بنك ليومي«وأكد داني تسيدون، المسؤول في 
قد ال تبقى مربحة على المدى البعيد، لذلك من الضروري أن نبحث عن أسواق جديدة، خصوصاً في 

  .»جنوب شرقي آسيا ألن االنكماش في أوروبا يمكن أن يكون طويالً ومؤلماً
إذا ما تفاقمت األزمة في أوروبا التي «: رئيس جمعية الصناعيين اإلسرائيليين شراغا بروش: وقال

ثلث صادراتنا، فال شك في أن من الضروري أن نخفض توقعات بنك إسرائيل للنمو تستوعب نحو 
  .»2011 في المئة لهذه السـنة وأربعـة في المئة في 3.7المقدرة بـ 

هذا الوضع يدفعنا إلى «ورأى المسؤول عن العالقات الدولية في جمعية الصناعيين داني كاتاريفاس أن 
التغير خصوصاً بالنسبة إلى الشركات المتخصصة في قطاعات مثل وبدأ هذا . »البحث عن آفاق أخرى

  .االتصاالت والمعلوماتية وتكنولوجيا الماء والتكنولوجيا الحيوية واألسلحة أيضاً
  14/5/2010 الحياة، 

  
  تظاهرة في غزة تطالب األمم المتحدة بمساندة حق العودة: في ذكرى النكبة .29

ون من جيل النكبة وأطفال قبالة مقر األمم المتحدة، مؤكدين في غزة الجئ تظاهر : رائد الفي-غزة 
األجيال "ورفع المشاركون في تظاهرة .  عاما62ًتمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل 

التابعة للحكومة المقالة، " اللجنة العليا إلحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة"التي دعت إليها " الحاشدة
وحمل . ح منازلهم القديمة، والفتات تؤكد حق الالجئين بالعودة، ورفض حلول التوطين أو التعويضمفاتي

أطفال تقدموا التظاهرة وارتدوا أزياء فلسطينية تقليدية الفتات كتب عليها أسماء مدنهم وبلداتهم األصلية 
   .48التي دمرتها العصابات الصهيونية عام 
أي حل للسالم ال " إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أن وأكد المتظاهرون في رسالة سلمت

وقالت الرسالة إن هيئة األمم ". يتم فيه حل لقضية الالجئين لن يكتب له النجاح ولن يكون قابال لالستمرار
تطبيق نزيهاً وحيادياً وساعياً دوماً ل"المتحدة أنشئت بهدف إنقاذ الشعوب وان األمين العام يجب أن يكون 

  " .ميثاق الهيئة ومعززاً لمبادئ القانون الدولي العام واإلنسان
ال يمكن أن يبنوا مستقبلهم، إال في بلدهم وبلد "واختتم المتظاهرون رسالتهم بالتأكيد أن الفلسطينيين 

وقال ممثل . أجدادهم ولن يندرجوا في أي مجتمع من المجتمعات، فهم أصحاب تاريخ وتراث وهوية
إن ذكرى النكبة تطل "لوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة القيادي في حركة حماس محمد شمعة اللجنة ا

وهي تحمل في طياتها المزيد من العذابات والجروح، بعد أن صعد االحتالل هجمته ضد األرض 
  " .قهواإلنسان، ظناً منه أنه يستطيع أن ينال من إرادة الشعب الفلسطيني أو يفت من تشبثه بأرضه وحقو

  14/5/2010الخليج، 
  

   المستمرةة الشعب الفلسطينيالمجتمع الدولي مسؤولية معانا يحّمل" سواسية"مركز  .30
ن المجتمع الدولي أ باإلنسان لحقوق "سواسية"فاد مركز  أ: وليد عوض واشرف الهور- غزة ،رام اهللا

 المعاناة التي لحقت بالشعب  المباشرة عنواألخالقيةبمنظماته المختلفة يتحمل المسؤولية القانونية 
 من اآلالف للوعد المشؤوم وتشريد مئات ، تنفيذا1948ً بالنكبة  مروراً، من وعد بلفورالفلسطيني بدءاً

 لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني باإلضافة دولة اليهود في فلسطين، هذا وإقامةالفلسطينيين 
  .الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء األراضيوالى اآلن، سواء بمصادرة 

  14/5/2010القدس العربي، 
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   شريط يظهر قصف األقصى وتدميرهيبثاليمين اإلسرائيلي  .31
، يبثُ نشطاء اليمين اإلسرائيلي شريط فيديو يظهر في أحد "إسرائيل"ـ في ظاهرة جديدة ب:تل أبيب

ائرة، ثم يقصف بعد ذلك بطائرات عسكرية تدمره كليا، وفي مشاهدة المسجد األقصى مصورا بواسطة ط
الشريط يبث في  .مشهد آخر تظهر صور للهيكل المزعوم مكانه، على خلفية أغان دينية يهودية

 وهي احتفاالت بالصبية عندما يصل "البار متسبا"االحتفاالت الدينية اليهودية خاصة االحتفاالت المسمى 
 وتوزيع الشريط نشطاء اليمين اإلسرائيلي، الذين يحاولون بين الفترة ويقوم ببث . عاما13عمرهم 

  ."إسرائيل"واألخرى اقتحام المسجد األقصى بعشرات الحفالت في مناطق مختلفة من 
قصف المسجد هي رغبة الحكومة اإلسرائيلية وليست الهدف منه أن يقوم "وقال احد نشطاء اليمين إن 

  ."فرد من إسرائيل بقصف المسجد
هذه الظاهرة تعبر عن حلم آالف اليهود " إن "رض إسرائيلأ"وقال بروخ مرزل رئيس حركة ما يسمى 

  ."الذين يصلون يوميا لبناء الهيكل
  13/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  دخول الحرم القدسي منع الشيخ عكرمة من .32

ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي منع مفتي القدس 
  عسكرياًوأكد الشيخ صبري للجزيرة أنه تسلم قراراً .من دخول الحرم القدسي الشريف لمدة ستة أشهر

 "دولة إسرائيل" الخميس يمنعه من دخول الحرم أو الوجود في حدوده بدعوى الحفاظ على أمن إسرائيلياً
  . أنه ال يوجد أي مبررات إلصداره الشيخ صبري هذا القرار، مؤكداًواستنكر .وعلى األمن العام

  14/5/2010الجزيرة نت، 
  

   من قيادة الحركة اإلسالمية من دخول المسجد األقصىشيخينتجديد أوامر منع  .33
علي أبو شيخة، ويوسف الباز، : جددت سلطات االحتالل األوامر الصادرة بمنع الشيخين: القدس المحتلة

م، من دخول المسجد األقصى 1948قيادة الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل عام وهما من 
وتقضي أوامر المنع بمنع الشيخين من االقتراب من المسجد  .المبارك لمدة ستة أشهر جديدة لكل منهما

 . مترا150األقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة إلى مسافة 
 14/5/2010ن، السبيل، األرد

  
  الف الطالب المقدسيين خارج المدارسآ :زحالقة .34

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، األوضاع التعليمية في القدس .وصف النائب العربي د
في ظل االحتالل اإلسرائيلي : "وقال.  تعليم عند الشعب الفلسطيني بأسرهأوضاعالمحتلة بأنها أصعب 
  ". اع التعليم وهناك آالف األوالد والبنات بال أي إطار تعليمي وال أحد يسأل عنهمتتدهور باستمرار أوض

وجاءت أقوال زحالقة خالل تقديمه اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة التجمع الوطني 
 704وقدم زحالقة معطيات خطيرة حول أوضاع التعليم في القدس، حيث هناك  .الديمقراطي في الكنيست

 غرفة صالحة، ما يعني أن أكثر من النصف هي غرف 656 دراسية غير صالحة للتعليم، وفقط غرف
 من المدارس هو مبان مستأجرة غير معدة للتعليم،  كبيراًوذكر أن قسماً. في مبان غير مالئمة للتعليم

زمة للتعليم الغرف غير مالئمة وغير صحية، بال تهوية، وتفتقر هذه المدارس إلى الساحات والمرافق الال
وتطرق زحالقة إلى النقص في الغرف الدراسية . مثل المختبرات والرعاية الصحية والحواسيب وغيرها
  . غرفة دراسية1500قائالً بأنه وفق معطيات رسمية هناك نقص ألكثر من 
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ي  ألفاً يدرسون ف41 ألف طالب منهم 90يشار إلى أن عدد الطالب الفلسطينيين في القدس يبلغ حوالي 
 ألفاً في مدارس األوقاف اإلسالمية المرتبطة بالسلطة 14  و ألفاً في مدارس أهلية،21و مدارس رسمية، 

ورغم أنه ال تتوفر معلومات .  ألفاً في مدارس خاصة ومدارس وكالة غوث الالجئين14  والفلسطينية،
 طالب، 9000م بحوالي ال أن جهات عديدة تقدر عددهإ التعليمية، األطردقيقة عن عدد الطالب خارج 

  . طالب5500في حين تدعي بلدية القدس بأنه حوالي 
  14/5/2010الدستور، األردن، 

  
   بإدخال مالبس عن طريق أهالي أسرى الضفة غزةرفض السماح ألسرى قطاع .35

قدم "لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين إن األسير الفلسطيني محمد الناعوق " مانديال" قالت مؤسسة :غزة
 أبريل الماضي، ولكن المحكمة وافقت على طلب النيابة / نيسان27تماس إلى المحكمة المركزية في االل

) المالبس النظامية(ورفضته، معللة ذلك بأن الصليب األحمر يقوم بإدخال مالبس لألسرى إضافة إلى 
البس من الكنتينا بإمكان األسير شراء األحذية والم"إن "وأضافت المؤسسة  ".التي تقدمها مصلحة السجون

حسب رد النيابة، كما ادعى ممثل " حيث أن الحسابات الخاصة تجعلهم قادرين على الشراء من الكنتينا
مصلحة السجون أنهم غير قادرين على إدخال المالبس الخاصة بأسرى غزة ألنهم ال يستطيعون فحصها 

  .لضفة الغربيةمن الناحية األمنية، حيث أنهم بالكاد يقومون بفحص مالبس أسرى ا
عن استنكارها الشديد لقرار المحكمة وانحيازها لصالح النيابة، وأكدت أن " مانديال"وأعربت مؤسسة 
  .القرار غير قانوني

  13/5/2010 قدس برس،
  

   تضييقها على األسيرات الفلسطينياتتواصل "إسرائيل": تقرير .36
 المحتلة، تدهور أوضاع األسيرات الحقوقية في الضفة الغربية" مانديال" أكدت مؤسسة :رام اهللا

ونقلت  .في ظل الهجمة التي تشنها إدارته بحق األسيرات) هشارون(الفلسطينيات في سجن تلموند 
الوضع في سجن تلموند "أن : المؤسسة عن  األسيرة أحالم التميمي، من سكان رام اهللا، والتي أفادت

سجن وذلك عقب فعاليات وإضرابات شهر كباقي السجون، حيث أنه يشهد تصعيدا من قبل إدارة ال
 على غير عادتها كثفت من زيارتها للقسم، وتتعمد استفزاز األسيرات من خالل إجراءات ةفإالدارنيسان، 

وطرق عدة منها االستهتار باإلضراب بطريقة ساخرة وذلك من أجل النيل من معنويات وإرادة 
  ".األسيرات

أوضاع األسيرات في سجن تلموند غاية في " أن: كما نقلت عن  األسيرة قاهرة السعدي من مخيم جنين
  ."الصعوبة وسط تصعيد غير مسبوق من قبل اإلدارة لسحب انجازاتهن وحرمانهن من كافة حقوقهن

  13/5/2010 قدس برس،
  

   النار في حقل زيتون قرب سلوانيضرمونمستوطنون  .37
 دونما في وادي 11م مستوطنون النار الليلة الماضية في حقل زيتون مساحته أضر: القدس المحتلة

 3 أدى إلى احتراق ذلك  إنوقالت مصادر فلسطينية. الربابة في سلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس
  . بالكامل، فيما تضررت جراء ذلك عشرات األشجار عاما150ًأشجار يزيد عمرها عن 

  14/5/2010السبيل، األردن،     
 
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1789:         العدد       14/5/2010 الجمعة :التاريخ

   تدخل مواد بناء بكميات قليلة لمستشفى القدس"إسرائيل" .38
 بدخول كميات قليلة من مواد البناء أمس يوم اإلسرائيليسمحت سلطات االحتالل :  اشرف الهور-غزة 

وقال رائد فتوح رئيس لجنة  . تشييد مستشفى القديس بمدينة غزة، في حادثة نادرةإلعادةمخصصة 
 شاحنات قليلة تحمل حديدا إدخال قررت اإلسرائيلية السلطات إن قطاع غزة لىإ البضائع إدخالتنسيق 

 بناء مستشفى القدس بمدينة غزة التابع لجمعية الهالل إعادةمسلحا وحصى واسمنتا لصالح مشروع 
 الجهة الجنوبية منه بشكل كامل عقب وأزيلتوكان جزء كبير من المشفى تعرض للدمار،  .األحمر

  ).الرصاص المصبوب( ضد غزة األخيرة إلسرائيليةاانتهاء الحرب 
  14/5/2010القدس العربي، 

  
   تطالب عباس التدخل لوقف التعدي على ناشط حقوقي فلسطينيحقوقيةمنظمات  .39

 انتقدت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان ومن الشخصيات الحقوقية واإلعالمية والمثقفين :بيروت
 غير قانوني قوقي الفلسطيني مهند صالحات، واعتبرت ذلك عمالًالممارسات التي خضع لها الناشط الح

 لحقوق صالحات، الذي قالت بأنه تعرض للتوقيف واإلساءة لثالث مرات، من قبل ضباط  فادحاًوإنتهاكاً
  . في جهاز االستخبارات الفلسطيني بمدينة أريحا

" قدس برس"رسلت نسخة منه لـ أ13/5ودعت هذه المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها يوم الخميس 
 قضية وضمان سالمة مهند صالحات إلنهاءرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة التدخل الفوري 

وضمان وأمنه الشخصي وعدم التعرض له بعد اإلفراج عنه ووضع حد لهذا الجهاز واإلفراج عن كافة 
  .سياسية الفلسطينيةالفلسطينيين المعتقلين بطريقة سرية وغير سرية في السجون ال

  13/5/2010 قدس برس،
  

   غزة األسبوع المقبل إلجراء عدة عمليات جراحية للمرضىيصلوفد طبي أمريكي  .40
 يستعد برنامج غزة للصحة النفسية الستقبال وفد طبي أمريكي مكون من تسعة أطباء ومختصين :غزة

ة وذلك في السادس عشر من الشهر ولية االجتماعية األمريكيؤفي الجراحة من مؤسسة أطباء ألجل المس
الجاري، حيث سيقدم الوفد العديد من الخدمات الطبية لسكان القطاع في مجاالت متعددة منها األعصاب 

كما سيقوم الوفد بإجراء "، "واألورام وتجبير األعضاء وأمراض القلب والمسالك البولية والصحة النفسية
رضى والجرحى ممن أصيبوا بإصابات بالغة في الحرب العديد من العمليات الجراحية ومعالجة الم

  ".اإلسرائيلية األخيرة على القطاع وكذلك تدريب األطباء والممرضين الفلسطينيين في المستشفيات
  13/5/2010 قدس برس،

  
  معرض فني في القاهرة "زوروا غزة" .41

ء بعد غد، في ساحة ، مسا"زوروا غزة"أعلنت مؤسسة المورد الثقافي عن افتتاح معرض فني بعنوان 
وقالت سلمى سعيد، المتحدثة باسم المؤسسة، إن المعرض يضم  .روابط للفنون األدائية بوسط القاهرة

أعماالً فنية ومجموعة أفالم لفنانين من داخل فلسطين وخارجها تدور حول مدينة غزة، إضافة إلى 
ال المشاركة في المعرض بأنها تحاول وتتميز األعم .عرض ألهم المزارات السياحية في المدينة الساحلية

التعبير عن واقع كئيب ومظلم بطريقة مبتكرة وساخرة وتذهب إلى ما هو أبعد من صور الموت والدمار 
معرضاً فوتوغرافياً للفنان الفلسطيني " زوروا غزة"ويضم برنامج  .التي ال تخلو منها نشرات األخبار

  ".أماكن فارغة وعوامل تعرية"عنوان  ب1980حازم حرب المولود في قطاع غزة عام 
  14/5/2010الخليج، 
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  هل بلغ تهويد القدس وهدم األقصى مراحله النهائية؟: كتاب جديد يسأل .42
 أن إسرائيل تقوم بعملية منظمة لتهويد القدس، بعد أن أعلن رئيس وزرائها بات مؤكداً: حلمي النمنم

لوحدات االستيطانية بالمدينة المقدسة، وما يقوم به بنيامين نتنياهو عن خطة واسعة لبناء عدد ضخم من ا
ويعود الباحث والمؤرخ المصري . نتنياهو ليس جديدا على إسرائيل وال هو غريب على الفكر الصهيوني

وهناك عبارة تنسب إلى .  إلى الوثائق واإلحصائيات ليؤكد ذلك"تهويد القدس"أنور زناتي في كتابه الجديد 
إذا حصلنا يوما على القدس، وكنت ما أزال أحيا وقادرا ": الصهيونية يقول فيها مؤسس الحركة "هرتزل"

على القيام بأي شيء فسوف أزيل ما ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسأحرق اآلثار التي مرت عليها 
  ."القرون

فهو  ما وقع في المسجد األقصى وتحته بهدف هدمه أما عن واقع المسجد األقصى فيشير الكتاب إلى أن
 وهو يقع في الجزء الجنوبي الغربي "حائط المبكى"الذي جعلته إسرائيل ” حائط البراق“معروف بدءا من 

 مترا، ويسمح لليهود بالصالة عنده، رغم انه 47 مترا وطول 17من جدار الحرم القدسي بارتفاع 
  .التنطبق عليه قواعد مكان الصالة في الديانة اليهودية

 ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية الحالية ليس جديدا، بل هو يسير وفق خطة نالكتاب تؤكد أوخالصة 
 !، فهل يتم الحفاظ عليها؟%14منهجية قديمة من أيام هرتزل لتهويد المدينة، وما بقي في يد العرب منها 

 14/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  االنقسام في مؤتمر فلسطينيي أوروباتخطوا ألفا 40 .43
من البداية كان مستحيالً الحصول على التأشيرة األلمانية، وبالحد األدنى، كان يجب :  عليياسر -برلين 

أربعة أسابيع لحجز موعد في السفارة، أسبوعان لتحريات . تقديمها قبل ثالثة أشهر من أي موعد مطلوب
 ! من غير ضمان النتيجة... الشرطة، وستة أسابيع إلنجاز معامالت التأشيرة

 غير "دار الجنوب" التي نظمتها "الذاكرة الشفوية الفلسطينية"أصالً في أوروبا، مرتبطين بندوة وألننا كنا 
. الحكومية في فيينا، تزامن وجودنا مع المؤتمر الثامن لفلسطينيي اوروبا، وذهبنا إلى برلين لحضوره

ين القياديون كان مالحظاً التضييق على الوفود القادمة من الشرق، حيث غاب من الضيوف الرئيسي
قبل " جيروزاليم بوست"على خلفية ما كتبته ). فلسطين(وحسام خضر ) لبنان(الفلسطينيون صالح صالح 

حماس تعقد مؤتمراً " تحت عنوان - حسب اإلعالمي المقيم في فيينا حسام شاكر-أسبوع من المؤتمر 
لكبير لسيارات الشرطة األلمانية التي ، كان التشديد األمني على المؤتمر متجسداً بالعدد ا"شعبياً في برلين
 ساعة، تحسباً لحدوث ما يعكّر الوضع الداخلي، خاصة أن كل سنة في هذا الوقت 14واكبت المؤتمر 

 . يتعرض وزير الداخلية لضغوط التظاهر في يوم العمال العالمي، وغالباً ما ينتهي األمر به إلى االستقالة
 في برلين

ن في برلين، دخلوها في عدة موجات هجرة، فهي بالد منهمكة بتطور أربعون ألف فلسطيني يقيمو
صناعتها التي ال تتواءم مع متوسط األعمار، الذي يدل على أنها بلد عجوز، وتستجلب اليد العاملة الفتية 

 . "!استجالب اليد العاملة يعني استجالب بشر"من كل مكان، لتسود فيها صراعات سياسية على خلفية أن 
نا سيارة الناشطين في المؤتمر، في جولة سريعة في األحياء العربية، لتناول الفطور في مطعم أقلّت

. "رزقة"، فإذا بها "RIZA"وأمام المطـعم الصغـير، تبارينا في قراءة الفتة باالحرف التينية . المصطفى
لك تيمناً بقناة ، وهو محل للبناني جنوبي، سماه كذ»حلويات المنار«وتنتقل خطوات من المطعم إلى 

، ويعقوب المقيم في برلين منذ ثالثين سنة رجل سبعيني »كافيتيريا ومرطبات يعقوب"، ويالصقه "المنار"
من تجمع القاسمية لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، يعصر ويحضر ويقدم بنفسه العصائر، ويتحدث 

 المؤتمر وهموم فلسطينيي برلين وألمانيا مع الزبائن الذين عرفونا عند دخولنا، ودار حديث بيننا عن
ألمانيا لم تعد تعترف بوثائق الالجئين الفلسطينيين ... عموماً، ومعظمهم حدثنا عن مشكلة الوثائق الجديدة
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في لبنان، ووزعت عليهم وثائق جديدة أصدرتها وزارة الداخلية، ال مكان فيها لجنسية الالجئ، ويصنف 
علماً أن الجنسية منعت ( الذي يسمح به الدستور األلماني "!التوطين"ي إطار رواد المطعم هذا اإلجراء ف

 2010، وحددت الحكومة األلمانية االول من آب )عن آالف الفلسطينيين المقيمين منذ عشرات السنين
 . يوم بدء العمل بهذه الوثائق

ة، حيث كان فريق من الناشطين قد انتهينا من جولتنا، فإذا بنا أمام مسجد دار السالم للجالية الفلسطيني
انتهى من إعداد الغداء لضيوف المؤتمر، بطعام فلسطيني بدأ بالمسخن وانتهى بالمجدرة وملحقاتهما، 
صنعته أيدي النساء الفلسطينيات الناشطات في برلين اللواتي زودن المؤتمر والضيوف لثالثة أيام 

 . بالمأكوالت الفلسطينية
 جامعالمؤتمر الفلسطيني ال

 الفلسطينية بأربع "راب"بين الكلمات السياسية بامتياز لكبار الشخصيات الفكرية الفلسطينية، وأغاني الـ
لغات قدمها فتَيان فلسطينيان مولودان في أوروبا، وما بينهما من ندوات سياسية وفكرية وحلقات إعالمية 

، بعنوان وحدوي 2010 أيار8في وفقرات فنية، انعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن يوم السبت 
 . "وألسرانا الحرية... عودتنا حتمية"

قبل أسابيع، اجتمع ممثلو الفصائل الفلسطينية في برلين، ووقعوا ميثاق شرف ضد االنقسام الداخلي ومع 
وتجسدت الوحدة في كلمات االفتتاح للشيخ رائد صالح ورئيس المجلس التشريعي . الوحدة الفلسطينية

قرأتها زوجته فدوى (والنائب األسير مروان البرغوثي ) كلمة مسجلة( عزيز الدويك الفلسطيني
 ). البرغوثي

ونظمت هذا الحدث الفلسطيني الكبير، األمانة العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني 
مانيا، ووسط إقبال شعبي في لندن، والتجمع الفلسطيني في ألمانيا، وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية في أل

 . فلسطيني كبير، وبحضور وفود غفيرة من الفلسطينيين القادمين بالحافالت من عموم أوروبا
. الشيخ رائد صالح أعلن في الجلسة االفتتاحية عن مشاركته في أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة

 سور برلينجدار الفصل العنصري سيسقط في الضفة الغربية كما سقط"وأكد صالح أن " . 
بدوره أعلن الدويك، عن قناعته بأن نكبة الشعب الفلسطيني إلى زوال، وأن عودة الالجئين الفلسطينيين 

إلى أرضهم وديارهم ستتحقق بال شك . 
وخاطب البرغوثي المؤتمر مستعرضا الظرف التاريخي الذي عقد فيه هذا المؤتمر، من حصار وحرب 

ما تشهده الساحة الفلسطينية من انقسام منذ عدة سنوات، "قال، منبهاً إلى أن تجويع واستيطان وتهويد واعت
 . "يلقي بظالله السلبية على مقاومة شعبنا وحقوقه

إلى ذلك أعلن رئيس المؤتمر ماجد الزير، عن إطالق مجموعة من المبادرات والمشروعات والبرامج 
انوني دولي متخصص بقضية أسرانا وأسيراتنا في إقامة مؤتمر ق"الجديدة المنبثقة عن المؤتمر، ومنها 

سنةً لمناهضة المستوطنات والجدار "، 2011وأعلن العام . "سجون االحتالل، سيعقد هذا العام في باريس
 . "العنصري

وتحدث في المؤتمر أيضاً المفكر الفلسطيني منير شفيق ممثل المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي 
 األحزاب العربية، ورئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد الغني التميمي، اإلسالمي ومؤتمر

والكاتب بالل الحسن المتحدث باسم الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت، ورئيس اتحاد 
الية المنظمات اإلسالمية في أوروبا شكيب بن مخلوف، واألمين العام للمؤتمر عادل عبد اهللا، وعن الج

الفلسطينية في ألمانيا رائف حسين، وعن مخيمات الشتات ياسر علي، وعدد من الشخصيات السياسية 
 . األلمانية

 جولة سياحية 
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بعد انتهاء اعمال المؤتمر، أقامت اللجنة المنظمة جولة سياحية سياسية للمشاركين من خارج ألمانيا، 
عبرة، ومساحات بيضاء للتعبير عن الرأي، حيث كتب زرنا فيها جدار برلين، الذي امتأل بلوحات فنية م

الدخول (ثم بوابة براندنبورغ، ومبنى البوندستاغ . المشاركون شعارات ضد الجدار الفاصل في فلسطين
، وقصر )تحاذيه حديقة عامة يلعب فيها األطفال مع عائالتهم(، وقصر المستشارة األلمانية )مجاني

 !). ته حارساً واحداً فقطرأينا في حديق(الرئيس األلماني 
ولوال هذه الجولة ما شعرنا أننا في ألمانيا، بل في أحياء عربية في الشرق، تحكمها أنظمة بلدية غربية، 

  .تضيف إلى عالقاتهم وروحهم الشرقية نظاماً وحرية، تحتاجها بالدنا هنا
  14/5/2010السفير، 

  
  ر الفلسطينيين رفض االردن للقرار االسرائيلي بتهجييؤكدابو هديب  .44

عقدت اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعها امس في المقـر الـدائم            :  جمانة خوري  - بترا   -دمشق  
للبرلمان بدمشق ، بمشاركة االردن ، حيث تم مناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية في الـوطن                 

  .العربي
 محمد ابو هديب انه تم خالل االجتماع مناقـشة          واكد رئيس اللجنة السياسية في البرلمان العربي الدكتور       

  .خطة عمل اللجنة للسنتين المقبلتين من اجل تفعيل عمل البرلمان عن طريق تفعيل عمل اللجان
واكد رئيس اللجنة السياسية رفض االردن القرار االسرائيلي بتهجير االشقاء الفلسطينيين من اراضيهم ،              

رعية الدولية ، كما يتناقض مع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية          مؤكدا ان هذا يتناقض مع قرارات الش      
  .الموقعة بين االردن واسرائيل

  14/5/2010الدستور، األردن، 
  

  "الكيان الصهيوني" يوافق على تسمية مروان المعشر:  عبيداتوثيقةمفارقات  .45
د عبيدات نقطة تواصل غير شكلت مبادرة رئيس الوزراء االردني االسبق احم  :عمان ـ بسام البدارين 

ممكنة وغير مسبوقة من الناحية العملية بين نخبة من اكبر السياسيين المتناقضين فكرا وخطابا في اطار                
  .الدعوة الجماعية للوحدة الوطنية

وقائمة الموقعين على المبادرة حفلت بمفارقات االسماء، فالناطق الرسمي باسم المفاوضات وسفير االردن             
ل ابيب وواشنطن مروان المعشر وقع على وثيقة المبادرة الى جانب حليف ونصير المقاومـة               سابقا في ت  

وهنا الحظ احد المتابعين ان اسم المعشر ظهر على بيان يـصف    . وحركة حماس الشيخ زكي بني ارشيد     
  .في واحدة من مفارقات البيان' بالكيان الصهيوني'اسرائيل 

  .سياسة وجنراالت االمن والمخابرات والسياسة ووقع على الوثيقة الكثير من خصوم ال
  14/5/2010القدس العربي، 

  
   موقف لبنان من القضية الفلسطينية وبحث معه"منظمة التحرير" ممثل التقى حرب .46

قال وزير العمل بطرس حرب بعد استقباله أمس، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فـي لبنـان الـسفير                  
كانت مناسبة لعـرض العالقـات      : "شار االعالمي في السفارة حسان شيشنيه     عبداهللا عبداهللا يرافقه المست   

اللبنانية ـ الفلسطينية، إضافة الى موقف لبنان الرسمي من القـضية الفلـسطينية ومـن حـق الـشعب       
هنـاك مطلبـاً    "واوضـح ان    ". الفلسطيني في العودة ورفض أي محاولة لتوطين الفلسطينيين في لبنـان          

 الالجئ الفلسطيني الى لبنان بشكل شبيه للعمال اللبنانيين، وقد أبلغت السفير ان هناك              فلسطينياً بأن يعامل  
مهام تنظمها القوانين وال يمكن فتح الباب لالنتساب اليها اال بعد االتفاق مع النقابات التي تدير هذه المهن                  

  ".وفي إطار سياسي عام
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رة العمل تجاه الالجئين الفلـسطينيين فـي لبنـان          تركز البحث على ما تقوم به وزا      : "بدوره، قال عبداهللا  
ووجدت كل تفهم واستعداد لديه ولدى الحكومة بأن تكون حياة الفلسطينيين المؤقتة في هذا البلد الى حين                 

  ".عودتهم حياة مريحة في ظل القانون اللبناني وضمن حفظ حقوقهم االنسانية والمدنية في هذا البلد
ين وزير العمل الفلسطيني ونظيره اللبناني على أكثر من صعيد يشكل اشارة            التعاون الذي يتم ب   : "اضاف

رمزية قوية الى التالحم المصيري بين لبنان وفلسطين، ونحن حريصون على أمن بلدينا واسـتقرارهما               
  ".وسيادتهما، ولهذا السبب اشغل هذا المنبر

  14/5/2010المستقبل، 
  

  !ت عن إسرائيلييناتصاالت من أرقام بريطانية لطلب معلوما .47
 تلقى عدد من المواطنين في منطقة عكار اتصاالت عبر الشبكتين الخلوية والثابتة من أرقام هاتفية                :عكار

 المملكة البريطانية المتحدة، تدعوهم لالدالء بأية معلومات ممكنة عـن أسـرى ومفقـودين               "كود"تحمل  
 .  ين دوالراسرائيليين في لبنان مقابل جوائز مالية تقدر بخمسة مالي

  14/5/2010السفير، 
  

   معنى ذلك وعلى نتنياهو أن يفهم  أحمر لكل المؤمنينخطاالقدس ستظل : الجامعة العربية .48
استنكرت جامعة الدول العربية أمس تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي :  صالح جمعة-القاهرة 

وطالبت اإلدارة األميركية . بناء في المدينةبنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بعدم تقسيم القدس ومواصلة ال
باتخاذ موقف يتماشى ويساند القانون الدولي وحقوق اإلنسان، حتى تلتزم بالمصداقية في الحفاظ على 

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين . القانون الدولي وحقوق اإلنسان وحق تقرير المصير
إن القدس ستظل خطا أحمر لكل "ربية، محمد صبيح، أمس واألراضي العربية المحتلة بالجامعة الع
 مليار مسيحي، 1.4 مليار مسلم، أو للمسيحيين وعددهم 1.5المؤمنين، سواء للمسلمين البالغ عددهم 
وأشار صبيح إلى قيام إسرائيل ببناء مستوطنات بأموال معفاة . "وعلى نتنياهو أن يفهم معنى ذلك تماما

إن مدينة "وقال . من أراضي القدس، المصادرة% 40ركيين، على أكثر من من الضرائب لمتعصبين أمي
التسامح تشهد إجراءات إسرائيلية خطيرة للغاية، في ظل إجراءات التهويد وسحب الهويات والدبابات 

  ."ومنع الصالة، إال لما يرونه مناسبا، على عكس ما يقوله نتنياهو
  14/5/2010الشرق األوسط، 

  
   اإلسرائيليممدودة ما تزال تقابل بالمزيد من التعنت والرفض والتعطيلاليد ال: الفيصل .49

 -أكد وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل في كلمة له خالل منتدى التعاون العربي : بكين
الصيني الذي انعقد في تيان جين الصينية، رغبة العرب الصادقة في تحقيق السالم في الشرق االوسط، 

لت في تبنيهم السالم خياراً استراتيجياً، وتقديمهم مبادرة شاملة ومتوازنة للسالم مع اسرائيل والتي تمث
هذه اليد الممدودة ما تزال تقابل لألسف بالمزيد "لكنه لفت الى ان . تستند  الى قرارات الشرعية الدولية

ان، وتستمر في انتهاك من التعنت والرفض والتعطيل من الحكومة االسرائيلية التي تتمادى في العدو
الحقوق وتوسيع المستوطنات ومصادرة االراضي، متحدية بذلك اجماع المجتمع الدولي، ومنتهكة 

  ."المواثيق الدولية وقرارات مجلس االمن
  14/5/2010الحياة، 
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   ورفضها السالم تقوض أمن المنطقة وتقودها إلى المجهول"إسرائيل"تهديدات : سداأل .50
قال الرئيس بشار االسد إن سياسة اسرائيل القائمة على رفض السالم واطالق : ميدي ابراهيم ح-دمشق 

، داعياً االتحاد "تقوض االمن واالستقرار في المنطقة وتقودها الى المجهول"التهديدات بشن الحروب 
 على اسرائيل لوقف ممارساتها في "الضغط"االوروبي الى دعم الوسيط التركي في عملية السالم و 

  .راضي العربية المحتلةاال
وبعدما جدد الرئيس . جاء ذلك خالل لقاء االسد امس وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس

، دعا االتحاد "ضرورة تحقيق السالم القائم على أساس استعادة الحقوق"السوري تمسك بالده بـ 
التركي والضغط على إسرائيل لوقف القيام بدوره في هذا الصدد عبر دعم الوسيط "األوروبي إلى 

  . "ممارساتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في القدس المحتلة وفك الحصار عن قطاع غزة
  14/5/2010الحياة، 

  
  شن هجوم على سورية وايرانل من استخدام اجوائها "اسرائيل" لمنعتركيا تنصب صواريخ  .51

' كييل'التركية انه تم نصب بطارية الصواريخ في قرية ' حريت'نشرت صحيفة  :لندن ـ واحمد المصري 
ونقلت الصحيفة عـن مـصدر      . الواقعة في لواء االسكندرون جنوب تركيا والقريبة من الحدود السورية         

عسكري تركي فضل عدم نشر اسمه قوله ان الصواريخ تهدف لحماية االجواء التركية والدفاع عنها في                
 صد االختراقات االمريكية واالسرائيلية في حال ارادوا شـن غـارات            وجه اختراقات اخرى اضافة الى    

  .على سورية او ايران
  14/5/2010القدس العربي، 

 
  "األونروا"تتبنّى مدرسة في غّزة باالشتراك مع " خليفة بن زايد"مؤسسة  .52

االبتدائية " يابيت اله"اإلماراتية، مشروعاً تبنّت من خالله مدرسة " خليفة بن زايد"أطلقت مؤسسة : غزة
وقال المفوض العام لـ  ".األونروا"بشمال قطاع غزة، في شراكة تعد األولى من نوعها مع وكالة 

ستتقاسم "، )12/5(، فيليبو غراندي، خالل االحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة يوم األربعاء "األونروا"
كلفة الباهظة إلدارة مدرسة كبيرة مثل هذه مؤسسة خليفة بن زايد على مدى العام المقبل، مع األونروا الت

، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتيح إمكانية تزويد المدرسة بكافة احتياجاتها التي لم تتمكّن "المدرسة
من تحمل نفقاتها وحدها، ال سيما في ظل األزمة المالية التي تواجهها، حيث بلغ عجز " األونروا"

وسبعين مليون دوالر، األمر الذي يهدد بوقف أنشطتها في نهاية شهر أيلول ميزانيتها لهذا العام نحو مائة 
  .القادم) سبتمبر(

  13/5/2010قدس برس، 
  

  اإلسرائيلية ألسطول الحرية لن يجبرنا على التراجعالتهديدات: التركيةقافلة اإلغاثة  .53
ديدات اإلسرائيلية بمنع سفن أدانت قافلة اإلغاثة التركية لكسر الحصار اإلسرائيلي عن غزة الته: موسكو

أسطول الحرية، الذي تشارك فيه القافلة بقوة، من الوصول إلى القطاع المحاصر، والتلويح باستخدام 
القوة للحيلولة دون وصول اإلمدادات اإلنسانية التي تحملها إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين منذ 

  .ثالث سنوات
إن : "نسخة منه" قدس برس"القافلة في تصريح صحفي مكتوب وصل وقال زياد العالول المتحدث باسم 

  ووصف العالول أي اعتراض عسكري إسرائيلي للسفن التركية،  ".تلك التهديدات لن تجبرنا على التراجع
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تعد وقرصنة " بأنه  الجاري،) مايو(التي ستبدأ تحركها يوم الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أيار 
  ".ل إسرائيل مسؤوليتهابحرية تتحم

  13/5/2010قدس برس، 
  

  أرشيف اليهود العراقيينالستعادةكي راتفاق عراقي أمي .54
كشف وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر الحمود عن اتفاق تم التوصل إليه بين :  نصير العلي- بغداد

ئق التي نقلها الجيش األميركي العراق والواليات المتحدة، الستعادة أرشيف اليهود العراقيين وماليين الوثا
الوثائق موزعة اآلن بين معهد هوفر "وأضاف الحمود أن  .2003من بغداد بعد اجتياح البالد عام 

 "والخارجية األميركية والمركز الوطني األميركي لألرشيف وتفاوضنا معهم ووضعنا آلية مستقبلية
  . الستعادتها

  14/5/2010الشرق األوسط، 
  

  للتحقيق في حرب غزة" إسرائيل"تطالب بضغط على " وتشهيومن رايتس و" .55
  طالبت الحقوقية الدولية"هيومن رايتس ووتش" منظمة ، أنغزةمن  14/5/2010 الحياة، ذكرت

 إلجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في "إسرائيل"الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بالضغط على 
ثناء الحرب األخيرة على قطاع غزة، كما حضت واشنطن على وقف انتهاكاتها للقانون اإلنساني الدولي أ

تصدير الجرافات التي استخدمتها إسرائيل في تدمير آالف المنازل خالل عدوانها الذي أدى إلى مقتل 
  . ألف منزل كلياً وجزئيا25ً وجرح نحو خمسة آالف وتدمير نحو 1400

على إسرائيل أن تحقق في أعمال " تقرير لها إن وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في
، وأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء "التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب

  .سكان القطاع منازلهم
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسون خالل مؤتمر 

الكشف علناً عن نتائج التحقيقات ومقاضاة المسؤولين "في عقدته في مدينة غزة أمس، إسرائيل إلى صحا
كل االنتهاكات التي ترتكب في حق "وانتقدت . "عن جرائم الحرب في محاكم تحترم المعايير الدولية

ديد من االنتهاكات وثقت الع"، مشيرة إلى أن المنظمة "المدنيين سواء كانت عدواناً أو دفاعاً عن النفس
  ."بحق المدنيين خالل الحرب

الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب وتقديم الجناة للعدالة "واعتبرت أن 
بمراجعة تنفيذ الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي "، مطالبة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان "غير كافية

بتوفير التعويض الفوري والمالئم لضحايا "، كما طالبت "ة توصيات تقرير غولدستونوهيئات األمم المتحد
  ."االنتهاكات

تدمير إسرائيل "وعرض الباحث في المنظمة بل فان ايسفلد خالل المؤتمر الصحافي التقرير عن 
ه  حادثة وقعت في مناطق عزبة عبدرب12وثق " الذي "للممتلكات في شكل غير قانوني أثناء الحرب

. "وغربي بيت الهيا شمال القطاع وحي الزيتون شرقي غزة وبلدة خزاعة والفخاري شرقي خان يونس
 11 بناية، منها 189دمرت في تلك المناطق التي وثقها التقرير وفي شكل كامل "وقال إن قوات االحتالل 

 خرق واضح  شخصاً بال مأوى، في971 بناية سكنية، ما خلف نحو 170مصنعاً، وثمانية مخازن، و
  ."لقوانين الحرب
هذه االنتهاكات وقعت في أوقات لم يكن فيها القتال مشتعالً في تلك المناطق المستهدفة، إذ "وأضاف أن 

ولفت . "تعمدت قوات الجيش خرق الحظر بموجب القانون اإلنساني الدولي على تدمير األعيان المدنية
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ها مكامن أو ناشطين أو ألي سبب عسكري، بل من دمرت هذه الممتلكات ليس ألن في"إلى أن اسرائيل 
  ."أجل معاقبة الفلسطينيين، وهذا بمثابة جريمة حرب تستوجب العقاب ومحاكمة المسؤولين عنها

 من غزة أن التقرير أشار إلى أن قوات االحتالل دمرت خالل الحـرب              14/5/2010 الخليج،   وأضافت
ة إلى مدارس وآبار مياه وبنية تحتية وأراضٍ زراعية          مصنعاً ومخزناً، إضاف   268 منزالً و  3540حوالي  
  .واسعة 

وأكد التقرير أن الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام تسبب فـي منـع إعـادة بنـاء                     
  .الممتلكات الخاصة والبنية التحتية العامة المدمرة بعد الحرب، ما أثر على حياة السكان المدنيين 

  
  حماس حركة تعتمد على ثقة الفلسطينيين بها وتعاطفهم معها تعتبرموسكو : اروسي .56

ايـار ان   / مايو 13علن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية اندريه نيستيرينكو يوم           أ :وكاالت
منظمة ذات طابع مصطنع بل تعتبرها حركة تعتمد على ثقة جزء كبيـر            " حماس"موسكو ال تعتبر حركة     
  . بها وتعاطفهم معهامن السكان الفلسطينيين 

من المعروف ان حماس نالت غالبية اصوات الناخبين فـي االنتخابـات            "وجاء في بيان لنيستيرينكو انه      
 والتى اعتبرهـا المجتمـع الـدولي نزيهـة          2006البرلمانية التى جرت على االراضي الفلسطينية عام        

  ".  وعادلة
كمـا مـن    .  هذه الحركة تجري بـشكل منـتظم       االتصاالت بيننا وبين  "وشدد المسؤول الروسي على ان      

المعروف ان بقية  االطراف االعضاء في رباعي الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق االوسط  تجـري               
  ". اتصاالت مع حماس بشكل او بآخر، غير انها السباب غير مفهومة  تخجل من االعتراف بذلك علنا

13/5/2010روسيا اليوم،   
  

  "القبة الحديدية"إلنهاء تطوير منظومة " إسرائيل"ة لـ  أمريكيماليةمساعدة  .57
من أجل إنهـاء    " إسرائيل" ماليين دوالر ل   205قررت الواليات المتحدة مؤخرا منح مساعدة مالية بمبلغ         

  .العتراض الصواريخ القصيرة المدى " قبة حديدية"األخيرة تطوير منظومة 
ساعدة المالية قدمتها اإلدارة األمريكية بناء علـى        ، أمس، أن هذه الم    "يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   

  .قدمه وزير الحرب ايهود باراك خالل زيارته للواليات المتحدة قبل أسبوعين " إسرائيلي"طلب 
عن مصادر أمريكية ضالعة في اتخاذ القرار قولها إن الرئيس األمريكي باراك أوبامـا              " يديعوت"ونقلت  

وأضافت المصادر ذاتهـا أن     . اها مع وزير الدفاع روبرت غيتس       صدق على القرار بعد مشاورات أجر     
بأن العالقات األمنية بينها وبين الواليـات المتحـدة         " إسرائيل"األمريكية غايتها اإلشارة إلى     " اللفتة"هذه  

  ".أقوى مما كانت في الماضي"
14/5/2010الخليج،   

  
  "إسرائيل"ولية ضد أوباما ينوي ضم الواليات المتحدة إلى منظمة د" معاريف " .58

كتبت صحيفة معاريف أنه لغاية اآلن امتنعت الواليات المتحدة األمريكية من االنـضمام             : القدس المحتلة 
إلى منظمة تحالف الدول المتحضرة التابعة لألمم المتحدة، تخوفاً من تبني هذه المنظمة لمواقـف ضـد                 

  .وبعض الدول الغربية" إسرائيل"
بـاراك  " ليلة أمس عن مصدر في البيت األبيض قوله إن الرئيس األمريكـي              ومقابل ذلك نقلت الصحيفة   

وحسب تصريحات لبعض العناصر في أمريكا أكدت أن حكومة اوبامـا           . ينوي االنضمام للمنظمة  " اوباما
  .ستعلن في مطلع األسبوع القادم البدء بنسج عالقات رسمية مع هذه المنظمة
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لمتحدة لهذه المنظمة يعتبر نابع من رغبتها في تعميـق عالقتهـا            وادعت الصحيفة أن انضمام الواليات ا     
  بالمنظمات الدولية وزيادة صالتها مع العالم اإلسالمي

14/5/2010السبيل ، األردن،   
  

  ليس لديها أي نية للتصعيد، بل نية جدية للمضي في المفاوضات" إسرائيل: "موراتينوس .59
مؤتمر صحافي في مقر السفارة في بعبدا قبيل        اتينوس في   أعلن وزير الخارجية االسباني ميغل انخل مور      

ليس لديها اي نية للتصعيد، بل نيتهـا        "انه نقل الى لبنان وسوريا رسالة من اسرائيل أن           "مغادرته بيروت 
جدية للمضي في المفاوضات، وتلتزم التزاما كامال المضي قدما في المفاوضات غيـر المباشـرة مـع                 

، مشيراً الى ان    "اننا نتجه نحو اجواء اكثر سالماً في المنطقة       "عرب عن اعتقاده    وأ". السلطات الفلسطينية 
: وقال". مختلف االفرقاء ادركوا انه يجب المضي قدماً سياسياً وديبلوماسياً، ويريدون االلتزام ديبلوماسياً           "
لفلسطينية محمـود   وهذه هي ايضاً نيات رئيس السلطة ا      . هذه هي الجهود التي أبدت االستعداد للقيام بها       "

  ". عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض ومختلف االفرقاء ذوي الصلة
2010-5-14النهار، لبنان   

  
  في مواجهة تعنتها في عملية السالم...  من استحضار مفاعل ديمونا"إسرائيل"مخاوف في  .60

ائيلي ايهود باراك، طوال التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع اإلسر:  أمال شحادة-القدس المحتلة 
األسابيع األخيرة، وكررها على نحو بالغ الوضوح والحدة في محاضرة أمام معهد فايتسمان األسبوع 
الماضي وأمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية يوم االثنين، وأكد خاللها أن العالقة مع الواليات المتحدة 

ة ذات رؤية مستقبلية واضحة واتخاذ قرارات جدية بكل تتطلب من حكومة بنيامين نتانياهو، خطة سياسي
هذه التصريحات لم يكن تكرارها مصادفة محضة، والتأكيد عليها في . ما يتعلق في الملف الفلسطيني

شكل خاص بعد عودته من واشنطن، وتلميحه الى وجود حاجة ملحة إلنقاذ العالقات مع واشنطن عندما 
، يشير الى أن »خالل األفعال وليس بعدد ابتساماتنا في البيت األبيضسيتم الحكم على األمر من «: قال

هناك صفقة أبرمت بين حكومته وبين اإلدارة األميركية تضع قضية السالم مع الفلسطينيين وربما مع 
السوريين مقابل موقف أميركي متساهل في قضية الرقابة الدولية على المفاعل النووي اإلسرائيلي 

بية التي تلف هذا الموضوع من جهة وكذلك التقدم في الموقف األميركي من إيران واستمرار الضبا
  .ليصبح قريباً من الموقف اإلسرائيلي

، )الجيش والموساد في شكل خاص(حديث باراك جاء متزامناً مع دعوة قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
وقدمت هذه األجهزة .  الى اتفاق سالمللحكومة الى أن تعمل من أجل مفاوضات فورية مع سورية تفضي

الى الحكومة تقارير تقول إن سورية معنية بالسالم مع إسرائيل وجادة فيه ولكنها ال تثق بحكومة بنيامين 
بيد انها وفي حالة شعور أن هناك موقفاً مغايراً . نتانياهو ولذلك تقترب من إيران وتوثق العالقة معها

  .دم في السالم وستكون مستعدة لدفع ثمنه، على ما نقلت هذه األجهزةلدى نتانياهو، فإن سورية ستتق
  وما هو الثمن؟ 

أي عن إيران » محور الشر«في إسرائيل من يعتقد أن السالم مع سورية كفيل بأن يبعدها عما يسمى بـ 
ع ، وبالتالي أن تمنع المخاطر المحدقة بإسرائيل جراء وجود صواريخ من نو»حماس«و » حزب اهللا«و 
، وتضعف هذا »حزب اهللا«والصواريخ المضادة للطائرات في حوزة » سكود«وصواريخ » 600-أم«

  .المحور وربما تؤدي الى تراجع إيران عن التسلح النووي
هذا السيناريو اإلسرائيلي، الذي يضع في رأس سلم أولوياته السالم مع سورية لمصلحة األمن اإلسرائيلي 

و » حزب اهللا«ه المرة انه تجاوز مسألة ابتعاد سورية عن إيران و ولكن، يبدو هذ. ليس بالجديد
وإضافة عنصر جديد، يتعلق بالخوف اإلسرائيلي من تغيير الموقف األميركي من التسلح » حماس«
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فقد طرح في الوقت الذي جرى الحديث عن الملف النووي اإلسرائيلي بحدة الفتة في . النووي اإلسرائيلي
اب النووي، والنية لطرحه من جديد وبوضوح أكبر في مؤتمرات دولية عدة بهذا مؤتمر مكافحة اإلره

وقد بادرت مصر الى طرحه، واتخذت اإلدارة . الخصوص، وفي اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  سنة من التأييد45األميركية وللمرة األولى موقفاً مؤيداً أو قريباً من الموقف المصري، بعد أكثر من 

  .األميركي الصامت للتسلح النووي اإلسرائيلي
وهذا يعني أن سياسة الغموض والضبابية تجاه المفاعل النووي اإلسرائيلي التي تتبعها حكومات إسرائيل 
وتحظى بدعم وغطاء دوليين ومن قبل الواليات المتحدة على نحو خاص قد تتغير وبالتالي تقلب 

الذات ما قد يفسر جهود جهات إسرائيلية لدفع عمليتي السالم مع هذا الطرح هو ب. الموازين في المنطقة
الفلسطينيين وسورية، إذ يجمع عدد من الخبراء والسياسيين اإلسرائيليين أن المخرج اإلسرائيلي لمعضلة 
البحث في الترسانة النووية لتل أبيب هو إعادة الثقة مع واشنطن والتجاوب مع مطالبها تجاه الفلسطينيين 

ابل التحرك نحو عملية سالم مع سورية، بمعنى آخر بالنسبة إلسرائيل يتصدر مفاعل ديمونا في مق
والحفاظ على أسراره قائمة األهمية االستراتيجية واألمنية وبعدها تأتي القدس والمستوطنات اإلسرائيلية 

  .ثم الجوالن
  األخطار على الجيران 

نووية عكس مواقف متناقضة برزت بينها تلك الطرح اإلسرائيلي في كيفية منع كشف األسرار ال
فهناك من يرى في إسرائيل . األصوات المحذرة من خطر التكتم اإلسرائيلي على مفاعل ديمونا النووي

أن البحث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه ليس فقط أن يلغي سياسة الغموض بل سيؤثر في 
وبحسب أصحاب هذا . تصدي إليران في الساحة الديبلوماسيةشكل سلبي جداً في قدرة إسرائيل على ال

الرأي فإن مجرد وضع إسرائيل، وإيران وسورية في البند نفسه من جدول األعمال، يجعل حملة إسرائيل 
إن هذا البحث سيمس بمكانة «: في مواجهة  التسلح النووي اإليراني أصعب بكثير، ويضيف هؤالء

ة دولية إذ أن أعداءها، وليس فقط في العالم العربي سيدخلون على خط إسرائيل التي تواجه أصالً عزل
  .»هذا البحث وسيطالبون باتخاذ الخطوات التي اتخذت في وجه إيران

وفي مقابل هذه األصوات هناك من يرى ضرورة ملحة للتخلي عن السياسية الضبابية تجاه الملف 
 هناك من قبل، بعد هذه السنوات الطويلة، وفي هذا الجانب. النووي وأن هذه هي مصلحة إسرائيل

التحدث بصراحة عن جوانب سبق وتحدث عنها كاشف أسرار المفاعل النووي اإلسرائيلي، موردخاي 
أن مجرد فكرة استمرار وجود السالح النووي اإلسرائيلي هو «فعنونو الذي قال بعد خروجه من السجن 

ة إسرائيلية سيصل الى الحكم ويقرر اللجوء الى نحن ال نعرف أي رئيس حكوم«: ، وأضاف»خطر كبير
إن ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة تمكنها من . السالح النووي في صراعه مع الدول العربية المجاورة

ولكن لنقل أن جميع الرؤساء سيكونون حكماء وال يقدمون على خطوة . تدمير المنطقة وقتل الماليين
  .» المفاعل النووي في ديمونا حتى اليوم هو أمر خطير بحد ذاتهكهذه، إال أن مجرد مواصلة العمل في

على أي مفاعل نووي يفتح باب جهنم على أخطاء )  سنة52(إن مرور سنوات طويلة «: ويضيف فعنونو
ألن الفترة الزمنية التي تمنع أي تسرب منه تنتهي بعد أربعين . كبيرة إلسرائيل نفسها وكذلك لجيرانها

 وهذا ما تفعله دول أخرى تملك مفاعالت نووية، إذ تقوم ببناء مفاعل جديد مع انتهاء .عاماً على بنائه
أما في إسرائيل فإن األمر في غاية الخطورة ألن أي تصدع للمفاعل يعني تسريب المواد المشعة . الفترة

  .»التي تسبب التلوث وتشكل خطراً على المنطقة المحيطة
ك خطر جدي من القنابل النووية، ومن األسلحة النيتروجينية  هنا- يضيف فعنونو –الى جانب هذا 

العالية . ويؤكد أن هناك ثالثة أنواع من اإلشعاعات النووية. والهيدروجينية التي تحتفظ بها إسرائيل
وهنا . والوسطى والمنخفضة، وال توجد وسائل تضمن التخلص منها في شكل يحول دون خطر تسربها

فهي تحتفظ بحاويات ال تستطيع . ة في كيفية التخلص من نفايات هذه اإلشعاعاتتكمن المشكلة اإلسرائيلي
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أن تمنع الى األبد تسرب هذه النفايات الخطيرة تحت األرض ومن ثم وصولها الى المياه والمزروعات 
على المسؤولين «: وفي إسرائيل يدرك كثيرون مخاطر هذا األمر، إذ قال فعنونو في حينه. وتلويثها
وإذا وقعت . ائيليين عموماً وكل سكان المنطقة أن يدركوا بأن الخطر بات أشد من أي وقت مضىواإلسر

هزة أرضية بقوة فوق المتوسطة، فإن الكارثة ستقع حتماً ألن مفاعالً قديماً بعمر المفاعل اإلسرائيلي 
 أؤكد أن معرض أكثر من أي مكان آخر لتصدعات تتسرب عبرها إشعاعات خطيرة، وعندها أستطيع أن

ألن هزة أرضية قوية تعني تفكيك المبنى الذي . ستحدث في منطقة الشرق األوسط» تشرنوبيل ثانية«
يحتوي على األسلحة النووية وبالتالي فإن إمكانية التبريد غير واردة وستؤدي الهزة الى ارتفاع درجة 

وتلويث األشجار حرارة األرض وانبعاث الدخان في شكل كثيف ووصوله الى الدول المجاورة 
  .»والمزروعات والمياه والحيوانات ومن ثم يصل الى البشر

حديث فعنونو الذي عرضه مرة أخرى للتحقيق واالعتقال يكرره اليوم بعض المسؤولين ولكن، بالطبع، 
ليس بالوضوح ذاته، فسياسة التكتم والضبابية التي تتبعها إسرائيل تمنع أية جهة من كشف هذه األسرار 

واليوم بعد أن تصاعدت المطالبة بضم إسرائيل الى معاهدة منع التسلح النووي . لحديث عنها جهاراًأو ا
خرج مسؤولون عن صمتهم وكان األجرأ بينهم، عوزي ايفين، أحد، مؤسسي مفاعل ديمونا، الذي حذر 

فقط على من الوضع الحالي للمفاعل ودعا الى العمل على استبداله بمفاعل جديد يضمن قدرته، ليس 
مواجهة مخاطر محدقة به انما أيضاً جعله مفاعالً متطوراً تتوافر فيه مواد ومنتجات مطلوبة لتطوير 

ويرى ايفين أن الخطوة التي من الواجب القيام . القدرة النووية، وتتيح إمكانية التأهيل المطلوب للعلماء
لنووي ثم االنضمام الى معاهدة منع نشر بها لضمان ذلك هي التخلي عن السياسة الضبابية تجاه المفاعل ا

وبرأيه فان االعتراف اإلسرائيلي بامتالك قدرات غير تقليدية، لن يرفع أو يخفض شيئاً . األسلحة النووية
ولفت الى موقف الرئيس األميركي، باراك أوباما، في المؤتمر الذي بحث التسلح . »من ناحية قوة الردع

مام الى معاهدة منع نشر التسلح النووي وفتح منشآتها النووية للمراقبة النووي ودعا إسرائيل الى االنض
  .الدولية

صحيح انها ال تلوح «: ويعتقد ايفن أن على إسرائيل أن تصل الى  مكانة مشابهة لمكانة الهند ويقول
  .»بالسالح النووي الذي في حوزتها، ولكنها وقعت على الميثاق وتتمتع بالثمار الدولية له

 طرح إسرائيلي لتسلحها النووي يعود الملف اإليراني الى الواجهة ويتحدث اإلسرائيليون عن أن وفي أي
فشل فرض العقوبات على إيران سيفرض واقعاً يتعامل معه العالم والواليات المتحدة بوجود سالح نووي 

الى المزيد من وبالتالي فإن ذلك يشجع سباق التسلح النووي في الشرق األوسط، وهذا بحد ذاته يدفع 
الضغط على إسرائيل لالنضمام الى ميثاق عدم نشر السالح النووي والسماح بالرقابة واإلشراف من قبل 
مراقبي المنظمة للمنشآت في إسرائيل، وستتصدر الواليات المتحدة حملة الضغط هذه، وهو أمر يقلق 

لى أمل أن يتحوال الى  مظلة داعمة إسرائيل حالياً ويدفع جهات الى طرح الملفين الفلسطيني والسوري ع
  .لسياسة التستر على تسلحها النووي

  14/5/2010الحياة، 
  

  كبـد الحقيقة .61
  يوسف رزقة. د

الزيـارة  . ميدفيديف أول رئيس روسي يزور دمـشق        . الرئيس الروسي في زيارة لدمشق      ) ميدفيديف(
روسيا في نظر بعـض     . ستراتيجية واألمنية   ولكن البعد األهم هو العالقة اال     , تتضمن بعداً اقتصادياً مهماً   

المراقبين تنهض من كبوتها وتعمل على استعادة مناطق نفوذها في مواجهة التمدد األميركي في الحديقـة           
واتجاهه ) بوتين(السياق العام لألحداث خالل األعوام الثالثة المنصرمة تدل على تيقظ الدب            . الخلفية لها   

  .نحو استعادة الماضي
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ألن غرضنا هنا أن نتحدث عن أنفـسنا ومـشكلتنا   , م عن روسيا أمر مهم لكنه ليس لنا غرضاً هنا       ما تقد 
الفلسطينية من خالل زيارة الرئيس الروسي إلى سوريا والتقائه بشار األسد وخالد مشعل في لقـاء قمـة                  

  .وجعلها تعبر بغضب عن لقائه بخالد مشعل) إسرائيل(أغاظ 
وتحدثوا عـن   ,  ملفات مهمة كالتهديد اإلسرائيلي لسوريا وحزب اهللا وحماس        في اللقاء تحدث ثالثتهم عن    

التفاصـيل تـأتي    . وعن غزة وإعادة اإلعمار     , وعن الحصار , وعن المصالحة الفلسطينية  , المفاوضات
بل أفهم أن حماس سجلت اختراقـاً دوليـاً فـي           , الحقاً ليس المهم هنا التفاصيل على الرغم من أهميتها        

وإحدى دول  , خارجية من خالل اللقاء باعتبار أن روسيا إحدى الدول الخمس في مجلس األمن            السياسة ال 
أو قل وريثة الزعامة لكتلة شرقية تملك قدرات مواجهة أميركا والكتلة الغربية بـشكل              , الرباعية وزعيمة 

  .أو بآخر
 -ميدفيديف( قمة   تجسد مرة أخرى في مخرجات    , بخالد مشعل ) ميدفيدف(من لقاء   ) إسرائيل(ما أغضب   
ال يمكن تحقيق الـسالم دون      : (ففي لقاء مشترك أمام الصحافة قال الرئيس التركي       . في تركيا   ) أردوغان

  ).غزة تتعرض لمأساة إنسانية ينبغي إيجاد حلول لها): (ميدفيديف(وقال ) . مشاركة حماس
اس وأكدت عليه حكومة فلـسطين      وهو قول قالته حم   . لقد أصاب الرجالن كبد الحقيقة في أقوالهما للعالم         

وحماس تقبل بسالم عـادل     , وال دولة بدون غزة   , وال دولة في غزة   , ال سالم بدون غزة   : الشرعية بقولها 
وستقف المقاومة تلقائياً   , وأنها تقاوم االحتالل اضطراراً ال اختياراً     , يستعيد الحقوق ويحافظ على الثوابت    
حماس في مقاومتها تطبق القـانون      .  وهذا عين ما قاله أردوغان       .عندما يتم االنسحاب وإزالة االحتالل      

  .والمجتمع الدولي ال يقوم بواجباته تجاه فلسطين, في احتاللها تنتهك القانون الدولي) إسرائيل(و, الدولي
إن ما قاله الرئيس الروسي حول الحصار ومأساة غزة اإلنسانية هو بعض مخرجات لقائـه مـع خالـد                   

ويحمل المجتمـع   , إن استعمل لغة دبلوماسية فهو ينتقد الحصار ويعرف نتائجه بالمأساة         والرجل و , مشعل
  .ويدعو إلى إيجاد حلول سريعة له, الدولي نتائجه

وأقوالهما تعبر عن مواقف سياسية تتقابل مـع المواقـف          , ما قاله الرجالن مهم جداً في السياسة الدولية       
وهو أمر يدعو إلى القول بأن سـياقاً        , لمواقف الفلسطينية والعربية  وتتقاطع مع ا  , اإلسرائيلية واألمريكية 

يبحث عـن حـل عـادل للقـضية      , جديداً يتشكل في المنطقة بقيادة تركيا وروسيا وسوريا ودول أخرى         
السياق الجديـد وال أسـميه      , الفلسطينية التي فشلت أميركا في إدارتها على مدى عقدين من الزمن تقريباً           

  .يحتاج إلى مقاربات عربية وفلسطينية واعية, اًتكتالً أو محور
  13/5/2010فلسطين أون الين، 

 
  ثالث إهانات وجهت للجامعة العربية .62

  منير شفيق
ثالث رسائل تتالت في أقل من أسبوع وجهت إلى الدول العربية من خالل الجامعة العربية تـدّل علـى                   

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

األميركية التي طالبت الدول العربيـة بعـدم إثـارة          -وجاءت الرسالة األولى من خالل الورقة الروسية      
، وهذا يعني التراجع عن     »قبل تحقيق السالم الشامل   «موضوع إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية        

 طالب بإخالء الشرق األوسـط مـن   1955ذه مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي عام      قرار اتخ 
  . األميركية-األسلحة النووية من دون االشتراط الجديد الذي جاءت به الورقة الروسية

وحملت الورقة الموجهة إلى أمانة الجامعة العربية مطالبةً بعدم إثارة موضوع انضمام الكيان الصهيوني              
لتوقيع على المعاهدة، وإضافة إلى ذلك طالبت كلٌّ من روسيا وأميركا الدول العربيـة أن توافـق فـي                   ل

المؤتمر على وضع منشآتها للبحث النووي تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، واالمتنـاع عـن                 
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عاهدة، وهذا الشرطان   تخصيب اليورانيوم على أراضيها، رغم ما يسمح به البندان الرابع والسابع من الم            
األخيران هما المكافأة المقدمة للدول العربية التي وقعت على المعاهدة، األمر الذي يعنـي أن ثمـة نيـة        

روسية مبيتة لتغيير بنود في المعاهدة، أو إماتتها من خالل التزام الدول الموقعة ال سيما الـدول    -أميركية
  .انيوم على أراضيها حتى لألغراض السلمية وفي الحد األدنىالعربية وإيران وتركيا بعدم تخصيب اليور

بكل المقاييس إهانةً للدول العربية وللجامعة العربية، ألنها تكشف عن مدى االسـتهتار             » الورقة«وتعتبر  
بالموقف العربي، وعن مدى التجرؤ الدولي على فرض اإلمالءات عليه، وهو ما لم يحـصل فـي أيـة                   

ا العقدان األخيران، هذا يعني أن أمانة الجامعة العربية والدول المؤثرة في قراراتها             مرحلة سابقة بما فيه   
  . قد وصلت مستوى من التراجع وقبول اإلمالءات لم يسبق لها مثيل حتى بالنسبة إلى المعنيين أنفسهم

 الموقف ولعل انضمام روسيا إلى هذا الموقف األميركي دليل صارخ على هذا المستوى من االستهتار في             
العربي وعدم مراعاة أي حساب له، فروسيا في هذا الموقف أشبه بالذي تأبط شراً، وهي المحتاجة إلـى                  
صداقة العرب والمسلمين، وإالّ فمن يبقى لها في قادم األيام إذا ما سقطت في حمأة العداء الذي ال مسوغ                   

ا أن ال نتائج سلبية عليها ستأتي من أمانة الجامعة          له، ومن ثَم ما كان لها أن تسقُطَ هذه السقطةَ لوال تأكده           
العربية أو الدول العربية المعنية، ولكنها، بالتأكيد، يجب أالّ تكون واثقة بأن الثمن لن تدفعه مـن خـالل                   

  . موقف الرأي العام العربي واإلسالمي الذي وقف وحده إلى جانبها في أزمتها مع جورجيا
ه المتعلق بعدم مراعاة أي حساب لرد من قبل الدول العربية وجامعة الدول             طبعاً إلى جانب التفسير أعال    

العربية، فإن انضمام روسيا ألميركا في هذه الورقة جاء مدفوع الثمنِ ونتاج صفقة، ألنه جـاء مناقـضاً                  
ق تماماً لموقف روسي ثابت في موضوع إخالء المنطقة من السالح النووي دون أن يربط ذلك بعقد اتفـا                 

  .السالم الشامل
 مـن   -مع استثناء سوريا ولبنـان    -وجاءت اإلهانة الثانية ألمانة الجامعة العربية والدول العربية بعامة          

وزيرة الخارجية هيالري كلينتون حين أعلنت، قبل صدور قرار لجنة المتابعة بدعم طلب محمود عباس               
الدول العربية ستدعم عباس في طلبه العـودة        بأن  «بالموافقة على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة،        

، فكيف علمت بذلك؟ ولماذا كانت متأكدة من أن لجنة المتابعة بأغلبيتها سـوف توافـق                »إلى المفاوضات 
  على الطلب؟ 

لقد بدا المشهد هنا فاضحاً كما لو كانت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في جيـب الـسيدة هـيالري                    
ا كل هذه الثقة بأن لجنة المبادرة ستوافق رغم ما حدث لموافقتها السابقة التي مرغهـا                كلينتون، وإالّ فلماذ  

نتنياهو بالوحل أو ألقى بها في سلة المهمالت، ففي األقل كان على لجنة المتابعة أن تتلكأ قلـيالً، وتبـدو            
لت بـأن تلبـي طلـب       ولكنها لم تفعل، وقبِ   . كما لو أنها تناقش الطلب بجدية، وأن موافقتها ليست جاهزة         

هيالري كلينتون المسيء إليها حين أعلنت مسبقاً أن الدول العربية ستدعم طلب محمود عباس العودة إلى                
  . المفاوضات غير المباشرة

 فقد جاءت في الفترة نفسها من خالل التهنئة التي أرسلها           -وهي اإلهانة األشد واألبلغ   -أما الرسالة الثالثة    
 62اراك أوباما إلى كل من شيمون بيريز وبنيامين نتنياهو بمناسبة نكبة فلسطين قبل              الرئيس األميركي ب  

إن «، ففي هذه التهنئة قـال أوبامـا         »عيد االستقالل «عاماً، والتي يحتفل بها الكيان الصهيوني باعتبارها        
 الجامعـة   ، ومع ذلك لم يصدر تعليق من أمانة       »فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي      

العربية، ولم تغضب لجنة متابعة مبادرة السالم العربية إزاء الموقف األميركي الذي يجعل مـن عمليـة                 
التسوية مسخرة، ومن مبادرة السالم العربية فضيحة، ومن الرهان على أميركا كارثة متعددة األبعاد على               

  .القضية الفلسطينية
  12/5/2010المستقبل العربي، 
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   الترانسفير اإلسرائيليةلسياساتوغرافي البعد الديم .63
  نبيل السهلي 

 فـي إطـار الـسياسات    11/4/2010 الصادر يوم األحد 1650يندرج القرار العسكري اإلسرائيلي رقم    
اإلسرائيلية الديموغرافية الهادفة إلى تفريغ األرض الفلسطينية من عـدد كبيـر مـن سـكانها العـرب                  

ية إحالل للسكان اليهود بغية اإلخالل بالتوازن الـديموغرافي فـي نهايـة             الفلسطينيين، وتالياً القيام بعمل   
  . المطاف لصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية العليا

 إلى القيام بعمليات ترانـسفير      1948ومن األهمية اإلشارة إلى أن المؤسسات اإلسرائيلية سعت منذ عام           
ر مباشرة للفلـسطينيين مـن خـالل استـصدار          مباشرة من خالل استخدام القوة العسكرية القمعية، وغي       

قرارات وقوانين إسرائيلية جائرة، تارة بحجج أمنية وتارة أخرى بمسميات التطـوير والتحـديث للبنـى                
 وقبله مـن طـرد غالبيـة        1948التحتية، ونجحت العصابات الصهيونية عبر ارتكابها للمجازر في عام          

 بابتكار سياسـات    2010ة منذ إنشاء إسرائيل وحتى عام       الشعب الفلسطيني، وقامت الحكومات اإلسرائيلي    
إسرائيلية مدروسة لتهيئة الظروف لطرد مزيد من العرب الفلسطينيين والحـد مـن تزايـدهم الطبيعـي              

  .المرتفع، فضالً عن جذب مزيد من يهود العالم لقلب الميزان الديموغرافي لصالح اليهود
 في توجهاتها، إال أن وجود نـسبة كبيـرة مـن الـشعب              وإن نجحت السياسات اإلسرائيلية بشكل نسبي     

مليون فلسطيني، أوفي الضفة    ) 1.4(سواء داخل الخط األخضر     -الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخية      
 ألف، وفـي    230مليون ومن ضمنهم السكان العرب في مدينة القدس والبالغ عددهم نحو            ) 2.9(الغربية  

ا زال يؤرق أصحاب القرار والمؤسسات المختلفة فـي إسـرائيل،            م -مليون فلسطيني ) 1.5(قطاع غزة   
ولهذا نرى تسارعا ملحوظا في وتيرة استصدار القرارات اإلسرائيلية العنصرية التي تستهدف بمجملهـا              
اقتالع الفلسطينيين من أرضهم والقيام بعملية تهويد مدروسة تطال األرض الفلسطينية وكـذلك المعـالم               

  .ي فلسطينالعربية المختلفة ف
  المذابح الصهيونية ومقدمات الترانسفير 

لم تكن عملية اقتالع القسم األكبر من الشعب الفلسطيني صدفة تاريخية، بـل تـم التحـضير لمـشاريع                   
الترحيل واقتالع الفلسطينيين من أرضهم منذ المؤتمر الصهيوني األول الذي عقـد فـي مدينـة بـازل                  

، وكان العنوان األبرز من أجل التنفيـذ ارتكـاب          1897ن عام   آب م /السويسرية في نهاية شهر أغسطس    
المذابح بحق الفلسطينيين باعتبارها من أنجع الوسائل التي يمكن استخدامها من قبل العصابات الصهيونية              

  .إلثارة الرعب بين السكان العرب وترويعهم، وبالتالي حملهم على الرحيل
مناحيم بيغن في مذكراته أن المنظمات الصهيونية العـسكرية         وقد أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق       

قد قامت بطرد العرب، وهي التي نظمت عملية القتل والترويع ثم الطرد، وفـي هـذا الـسياق تـشير                    
مذبحـة فـي    ) 24(مذبحة، منهـا    ) 34(الدراسات إلى أن عدد المذابح التي أمكن تسجيلها قد وصل إلى            

  . سط فلسطين، وخمس مذابح في منطقة الجنوبمنطقة الجليل، وخمس مذابح في و
، ودون تدخل يذكر مـن      1948وثمة سبع عشرة مذبحة نفذت في ظل احتالل بريطانيا لفلسطين قبل عام             

قبل الجيش البريطاني، في حين تم ارتكاب سبع عشرة مذبحة صهيونية بحق الفلسطينيين العـزل بعـد                 
بح دير ياسين، ومذبحة الطنطورة في قـضاء مدينـة حيفـا،         انتهاء االنتداب البريطاني، ومن أشهر المذا     

والمذبحة التي ارتكبت في قرية بلد الشيخ في قضاء حيفا، وكذلك في قرية الصفصاف في قضاء مدينـة                  
صفد، وعيلوط في قضاء مدينة الناصرة، ناهيك عن مذبحة مروعة ارتكبت بحق عرب المواسي، لكـن                

  .يمة قضاء مدينة الخليلأكبر المذابح كانت ارتكبت في الدوا
ويمكن الكشف عن عشرات من المذابح الصهيونية في حال الوصول إلى رواة من القرى التي ارتكبـت                 
بحقها المذابح، لكنها لم تسجل ألسباب ضعف اإلعالم من جهة وعدم وجود وعي كاف لتسجيل التـاريخ                 

  . الشفوي الفلسطيني ومن بينها المذابح



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1789:         العدد       14/5/2010 الجمعة :التاريخ

 في عمليات إفراغ القرى والمدن الفلسطينية من أهلها العرب الحرب النفـسية             ومن الوسائل التي سرعت   
والدعاية والحرب اإلعالمية، حيث عمدت العصابات الصهيونية التي ارتكبت المذابح إلـى فـتح بـاب                
الخروج من إحدى جهات القرية لبعض من شهود عيان من أجل نشر الروايات حـول الترويـع الـذي                   

  .لحمل العرب الفلسطينيين على الرحيل إلى خارج فلسطينحصل بالفلسطينيين 
  )1967 -1948(حقائق مثيرة حول الترانسفير 

ألف فلسطيني في عـام     ) 850(ثمة حقائق مثيرة حول الترانسفير اإلسرائيلي، حيث تم طرد مبرمج لنحو            
 62ا إسرائيل قبـل   كمقدمة أساسية لفرض وقائع ديموغرافية يهودية في المناطق التي أقيمت عليه          1948
واستمر مخطط التهجير اإلسرائيلي، فأثناء احتالل الجـيش اإلسـرائيلي للـضفة            ) 2010-1948(عاماً  

 ألف فلسطيني بشكل مباشر وغير مباشـر، وليطلـق          460 تم طرد    1967الغربية وقطاع غزة في عام      
  .عليهم فيما بعد لقب نازحو العام المذكور

 مجموع النازحين الفلسطينيين قد وصل إلى نحو مليون ونصف المليون           وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن    
، ورغم عقد عدة جلسات للمفاوضات بين منظمة التحرير الفلـسطينية           2010نازح في بداية العام الحالي      

وإسرائيل حول عودة الفئة المذكورة إلى الضفة والقطاع  فإن الطرف اإلسرائيلي رفض عـودتهم، بـل                 
ك استصدرت إسرائيل قرارات عديدة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عـام             على العكس من ذل   

 من أجل تعزيز توجهات المؤسسات اإلسرائيلية في عدم عودة أي نازح فلسطيني، وبشكل خاص               1994
إلى مدينة القدس التي تتعرض إلى عملية تهويد مبرمجة من خالل محاولة ترحيل سكانها العـرب فـي                  

  . ولالمقام األ
ومن األهمية بمكان التأكيد بأن السياسات اإلجالئية ومخططات الترانسفير اإلسرائيلية المختلفة طالت نحو             

 والبـالغ  2010من مجموع الشعب الفلسطيني في العام الحالي   %) 71.4(سبعة ماليين فلسطيني يشكلون     
 الفلسطيني، ومـن بـين      نحو عشرة ماليين ونصف المليون فلسطيني حسب تقديرات الجهاز اإلحصائي         

الفلسطينيين الذين كانوا ضحية الترانسفير اإلسرائيلي ثمة ستة ماليين الجئ فلسطيني، إضافة إلى مليون              
  . ونصف المليون نازح

  1650أبعاد قرار الترحيل اإلسرائيلي رقم 
مخططـا  نيسان المنصرم   / الصادر في أوائل شهر أبريل     1650يتضمن القرار العسكري اإلسرائيلي رقم      

مرسوما ومعدا مسبقاً لطرد عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من               
دون تصاريح إقامة، كما ينطوي القرار العسكري اإلسرائيلي على دعوة مباشـرة لعمليـات ترانـسفير                

  .يةمباشرة وتطهير عرقي ألبناء القدس وقطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغرب
ومن أوائل الفلسطينيين الذين يحتمل أن يكونوا ضحايا للقرار اإلسرائيلي العنصري هـم أولئـك الـذين                 

المولودون في غزة وأبناؤهم الذين ولدوا في       -يحملون بطاقات هوية تبين عنوان مساكنهم في قطاع غزة          
  . بب أو ألخر صفة اإلقامة أو الذين ولدوا في الضفة الغربية أو في الخارج وفقدوا لس–الضفة الغربية

كما يحتمل أن يستهدف القرار أزواج الفلسطينيين المولودين فـي دول أجنبيـة، والالفـت أن القـرار                  
  . اإلسرائيلي الجديد يضع الفئات الفلسطينية المشار إليها سابقاً ضمن سلطة المحاكم العسكرية اإلسرائيلية

ن دخل الضفة الغربية بصورة غير مشروعة على أنـه          ويقوم القرار اإلسرائيلي المذكور بتوصيف كل م      
إليها، وكذلك هي الحال بالنسبة لكل من يقيم في المنطقة من دون تصريح من قبـل الـسلطات                  " متسلل"

  . اإلسرائيلية
دخـل  " لمتسلل"وينص القرار اإلسرائيلي العسكري على أنه في حال اكتشاف القائد العسكري اإلسرائيلي             

 ساعة على الوقـت الـذي       72ة في الضفة الغربية فإن له أن يأمر بإبعاده قبل مرور            أخيرا منطقة معين  
إلى الدولة أو المنطقة التي تسلل منها، ولم يقـف          " المتسلل"يستلم فيه أمر اإلبعاد الخطي، بشرط أن يعاد         
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بتسديد " لمتسللا"القرار اإلسرائيلي عند الحد المذكور بل منح القائد العسكري اإلسرائيلي صالحية مطالبة             
  . دوالر أميركي1600 شيكل إسرائيلي، أي نحو 7500تكاليف احتجازه وطرده بمبلغ يصل إلى 

واألخطر في القرار اإلسرائيلي الجديد أنه سيطال في حال تطبيقه أكثر من سبعين ألف فلسطيني يقيمون                
ن األشخاص الذين أشـار     في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، ناهيك عن احتماالت الحبس لكل فرد م            

  .إليهم القرار اإلسرائيلي لمدد قد تصل إلى سبع سنوات، ثم القيام بعملية إبعاد إلى خارج الضفة الغربية
 ألف فلسطيني كـانوا     190 تم عودة نحو     -1994وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية في عام       -ويشار إلى أنه    

منية والشرطة وبعض المؤسسات األخـرى، ومـن        نواة للعمل في مؤسسات السلطة وخاصة األجهزة األ       
  .المقدر أن تصدر السلطات اإلسرائيلية قرارات تدعو إلبعادهم في المستقبل

  استخالصات
  :من خالل ما تقدم يمكن تسجيل االستخالصات التالية

الهادفة  في إطار السياسات اإلسرائيلية الديموغرافية       1650يندرج القرار العسكري اإلسرائيلي رقم      : أوالً
وسيطال القرار المذكور سبعين ألف فلسطيني في الضفة الغربية في حال           . إلى تفريغ األرض الفلسطينية   

  .الشروع في تطبيقه
لم تكن عملية اقتالع القسم األكبر من الشعب الفلسطيني صدفة تاريخية، بل تم التحضير لمـشاريع                : ثانياً

لمؤتمر الصهيوني األول الذي عقـد فـي مدينـة بـازل            الترحيل واقتالع الفلسطينيين من أرضهم منذ ا      
  .1897آب من عام /السويسرية في نهاية شهر أغسطس

طالت السياسات اإلجالئية ومخططات الترانسفير اإلسرائيلية المختلفة نحو سبعة ماليين فلـسطيني            : ثالثاً
حو عـشرة ماليـين      والبالغ ن  2010من مجموع الشعب الفلسطيني في العام الحالي        %) 71.4(يشكلون  

  .ونصف المليون فلسطيني
من أشهر المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية من أجل ترويع الفلسطينيين وطـردهم بعـد      : رابعاً

ذلك، مذبحة دير ياسين، ومذبحة الطنطورة في قضاء مدينة حيفا، والمذبحة التي ارتكبت في قريـة بلـد                  
لصفصاف في قضاء مدينة صفد، وعيلوط فـي قـضاء مدينـة            الشيخ في قضاء حيفا، وكذلك في قرية ا       

الناصرة، ناهيك عن مذبحة مروعة ارتكبت بحق عرب المواسي، والدوايمة في قـضاء مدينـة خليـل                 
  .الرحمن

  12/5/2010الجزيرة نت، 
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