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   للنكبة تؤكد على حق العودة 62مسيرات وتظاهرات فلسطينية في الذكرى الـ .1

 فـي تظـاهرتين     واآالف الفلسطينيين شـارك   ، أن   ب أ ف  نقال عن وكالة   15/5/2010 الخليج،   ذكرت
وشدد معين  .  للنكبة 62ـنظمتهما حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، أمس، في قطاع غزة إحياء للذكرى ال           

المحلي في حماس خالل تظاهرة نظمتها الحركة في مخيم جباليا لالجئين شمال القطـاع              مديرس القيادي   
  ".ال تنازل عن حق العودة"، مؤكداً أن "ديارهم التي هجروا منها"إلى " حق عودة كل الالجئين"على 
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وفي كلمته أمام . مظاهرة مماثلةحركة الجهاد اإلسالمي نظمت وفي مخيم النصيرات وسط القطاع 
لاللتفاف حول خيار المقاومة استعداداً للمعركة  "الجهادظاهرين دعا محمد الهندي القيادي البارز في المت

لن "، مشيراً إلى هذه المفاوضات "إسرائيل"مع " العبثية"، كما دعا السلطة إلى وقف المفاوضات "المقبلة
  " .تحقق شيئاً

كتا حماس وفتح على تنظيم تظاهرة مشتركة من جهة أخرى، اتفقت كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حر
  . اليوم في مدينة غزة تتوجه إلى مقر األمم المتحدة في القطاع إحياء لذكرى النكبة 

أخذت المسيرات المناهضة لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية هذا األسبوع، طابعاً إحيائياً كما 
تالل على المتظاهرين، وبينهم متضامنون أجانب وكالعادة انقضت قوات االح.  للنكبة62 ـللذكرى ال

  .ويساريون يهود، واعتدت أو اعتقلت عدداً منهم 
ففي القدس المحتلة قمعت شرطة االحتالل، أمس، بهمجيتها المعهودة تظاهرة مناهضة لالستيطان في حي 

ستخدمت الشرطة وا.  ناشطاً إسرائيلياً يسارياً فيما أصيبت متظاهرة بجروح30الشيخ جراح، واعتقلت 
واعتقلت الشرطة  . ناشطاً يسارياً بادعاء أنهم أغلقوا مدخل حي الشيخ جراح350 القوة لتفريق نحو

مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية شاي زيلبر واعتدوا عليه بالضرب لكنهم أطلقوا سراحه بعد فترة قصيرة حين 
  .اتضح لهم أنه صحافي

لى جانب عشرات حاالت االختناق واإلغماء، واعتقل وفي بلدة نعلين، أصيب متظاهران بجروح، إ
مصور صحافي يعمل لدى قناة العربية، إثر قمع قوات االحتالل، المسيرة األسبوعية المناهضة لجدار 

وأقامت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في القرية، خيمة . الفصل العنصري واالستيطان
  .لنكبة  ل62ـ اعتصام لمناسبة الذكرى ال

وأحيا أهالي بلعين ومعهم أصدقاؤهم المتضامنون األجانب ويساريون إسرائيليون وفلسطينيون من القرى 
المجاورة وممثلون عن القوى الوطنية واإلسالمية هذه المناسبة خالل المسيرة األسبوعية التي انطلقت بعد 

سطينية، ويافطات خاصة بذكرى النكبة، صالة الجمعة باتجاه الجدار، ورفع المشاركون فيها األعالم الفل
والشعارات المنددة باالحتالل واالستيطان،  وللحلم بقية، ...نحن أحياء وباقون... تقول نحن من هناك

وأخرى تندد باالعتداء على منازل المقدسيين، وتدعو إلى وقف االعتقال واإلفراج عن األسرى ورفع 
  .الحصار عن غزة 

 اعتصاماً أمام بيت واعشرات الفلسطينيين واألطفال نفذ، أن بيروتمن  15/5/2010الحياة، ونشرت 
 اإلنسانيةوقفية الغوث " واإلنساناألمم المتحدة في بيروت للمناسبة بدعوة من مؤسسة شاهد لحقوق 

 أسماء في الحديقة حول العلم الفلسطيني ووقعوا على خريطة ضخمة تتضمن األطفالوتحلق  ."للتنمية
 ورافعين "مفتاح العودة "هم وقراهم في فلسطين المحتلة لتأكيد حقهم في العودة اليها، حاملينمدنهم وبلدات

  ."طيور العودة موطنها فلسطين": الونات كتب عليهاب
 عدم التنازل والتهاون إلىوكذلك رفع المعتصمون الفتات حملت المجتمع الدولي مسؤولية نكبتهم، ودعت 

 القائم إلىوسلّم المعتصمون مذكرة بهذا المعنى .  المحتلةاألرض من  ذرة ترابأيعن هذا الحق وعن 
  . المفوضيةإلى رينو ديتالي موجهة اإلنسان لمفوضية حقوق اإلقليميبأعمال الممثل 

 األمم مقر أمامذكرى النكبة  في  لتحرير فلسطين اعتصاماالديمقراطية نظمت الجبهة من ناحية أخرى،
حق العودة الذي ال يقبل "عضو اللجنة المركزية احمد ابو ودو خالله أكد المتحدة في وسط بيروت 

ترجمة مواقف الدعم والتأييد إلقرار الحقوق " إلى، ودعا "المقايضة أو المساومة وال يسقط بالتقادم
  ." لالجئين على أرض الواقعاإلنسانية

في في مخيم عين الحلوة المؤسسات والجمعيات االهلية الفلسطينية أن  15/5/2010السفير، وأضافت 
وانطلقت .  شبل من أطفال الرياض والمربيات500نظمت مسيرة تربوية شارك فيها جنوب لبنان 

، حيث "نرواوتجمع مدراس األ" عند مدخل المخيم بمحاذاة وانتهت "نادي ناجي العلي"المسيرة من ساحة 
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للقدس ورفعوا رسومات لخارطة ارتدى األطفال بزات من التراث الشعبي الفلسطيني وحملوا مجسمات 
كداللة على بقائها حية "فلسطين وشعارات ضمنها األطفال أسماء مدنهم وبلداتهم وقراهم الفلسطينية، 

العربية  األنظمة شعارات تحمل األطفال وحمل " يتوارثها الفلسطينيون جيال بعـد جيـلبالذاكرة
     .طينيينمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والالجئين الفلس

  
   مطالبتها بحق العودة لالجئينالنكبةالسلطة تجدد في ذكرى  .2

 1948طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل باالعتراف بحق العودة لالجئي :  والوكاالت-ماهر ابراهيم
الفلسطينيين، وذلك في الذكرى الثانية والستين للنكبة،كما دعت األمم المتحدة إللزام الدولة العبرية بوقف 

. الكارثة مستمرة«وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان ان .النشاطات االستيطانية 
  .، في اشارة الى حق العودة»194ينبغي ايجاد حل لقضية الالجئين يستند الى قرار االمم المتحدة الرقم 

ودة الالجئين وينص على حق ع.  لكنه لم يطبق مذذاك1948 ديسمبر 11وصدر هذا القرار في 
  .الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم التي اجبروا على مغادرتها ودفع تعويضات لهم

تم في نزاعات اخرى احترام حقوق الالجئين، بما في ذلك حقهم في العودة واستعادة «واضاف عريقات
وتدمير مواصلة النكبة عبر سياسة الطرد «واتهم اسرائيل ب.»ممتلكاتهم وحصولهم على تعويضات مالية

من جهة اخرى دعا عريقات،األمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إلزام . »المنازل واالستيطان والحصار
وبما يشمل » النمو الطبيعي«إسرائيل بوقف كافة النشاطات االستيطانية، بما في ذلك ما يسمى بـ 

  .القدس
تحدة روبرت سري، بضرورة وطالب عريقات خالل لقائه امس، المبعوث الخاص لسكرتير األمم الم

التحرك العاجل لمنع إسرائيل من هدم منازل المقدسيين وتهجير السكان ومصادرة األراضي وفرض 
الحقائق على األرض، ووقف بناء جدار التوسع والضم والحصار، إلعطاء إدارة الرئيس األميركي باراك 

  .أوباما الفرصة التي تستحق للنجاح في محادثات التقريب
 15/5/2010ن، االمارات، البيا

  
  مناصب وزارية على الفصائل والشخصيات المستقلةعرضت  هنيةحكومة : محمد عوض .3

محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلـسطينية عـن عـرض         .كشف د : رائد أبو جراد  
  .حكومته قبل أشهر على الفصائل الفلسطينية والمستقلين مشاركتهم في الحكومة

 :الذي تنظمه صحيفة الرسالة اليوم الخميس" تحت مجهر الرسالة"الل اللقاء الدوري وقال عوض خ
الحكومة أكدت لهم أنها على استعداد كامل لمشاركة كافة القوى الفلسطينية لها في القرار الفلسطيني "

سي وفيما يتعلق بالمصالحة شدد عوض على أنها من أولويات قرار العمل السيا ".ضمن سياسات متعددة
  .الفلسطيني

وبالنسبة للمعلومات التي صدرت مؤخراً عن نية الحكومة القيام بعملية توسيع وتدوير وزاري قال أمين 
أي توسيع أو تدوير وزاري في الحكومة الفلسطينية منوط بقرار رئيس الوزراء :"عام مجلس الوزراء

  ".اسماعيل هنية في إطار تواصله مع المجلس التشريعي
هذا األمر متعلق بالمتغيرات السياسية في المرحلة الحالية، موضحاً أن الحكومة وأكد عوض أن 

الفلسطينية ال زالت تعمل بكافة طواقمها الوزارية وأن قرار التعديل او التوسيع يتم برؤية رئيس الوزراء 
  .هنية

كمساعدات  مليون دوالر 99اسماعيل هنية مبلغا ماليا وصل لـ.ولفت إلى تقديم الحكومة برئاسة د
  .للمواطنين خالل االربع سنوات الماضية من عمل الحكومة
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مسألة المساعدات الحكومية مرتبطة بوضع المجتمع الدولي والوضع المالي، ووزارة " :وتابع عوض
، "الشئون االجتماعية تعمل في اطار برامج وتعاون مع المؤسسات الدولية وتقدم مساعدات للمواطنين

  . المساعدات الحكومية يتم على فترات وأن الرقم الموزع عادةً يكون متغيرامنوهاً الى أن توزيع
نحن لسنا في أزمة مالية بل في إعادة ترتيب الوضع، :" ونفى مرور الحكومة في أي أزمة مالية، قائالً

جد بمجهود الحكومة واإلدارة والتخطيط ال يو(..) وهل لدينا أموال نستمر فيها في مسيرة الحكومة أم ال 
  ".أزمة مالية وأي صعوبات تدرج في إطار خطة طوارئ تعمل بها الحكومة

 عنصر جديد بعد انتهائها من  عقد مسابقات 200وأوضح عوض أن وزارة الداخلية ستعلن استيعابها 
االنتساب آلالف الشباب الغزيين الذين تقدموا لالمتحانات الوزارة من اختبارات اللياقة والفحص الطبي 

  . شهورقبل عدة
عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الى أن " الرسالة نت"وتطرق عوض في حديثه لـ

هذه القضية تطرح في كل زيارة ولقاء مع الجانب المصري، مشيراً إلى وجود مطالبة من الحكومة ألجل 
رحلة مرت في استجابة طبيعة الم:"حل كل المشاكل وأن هناك حراكا على أكثر من مستوى، مستطرداً 

 ".واضحة تندرج على أساس طبيعة العالقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري
  13/5/2010 الرسالة نت

  
   بالضفةنالدويك وشخصيات فلسطينية تشارك في المسيرات المناهضة للجدار واالستيطا .4

 الجماهيرية المناهضة في المسيرات" فتح"و" حماس"لوحظ اشتراك قيادات من  : منتصر حمدان-رام اهللا 
وأكد رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك، الذي شارك في مسيرة . للجدار واالستيطان في الضفة 

وشدد على أهمية المحافظة على الثوابت وحماية قضية . نعلين، على وحدة الدم الفلسطيني في كل مكان 
ي محمود الرمحي في مسيرة مماثلة في األسرى والالجئين، في حين شارك أمين سر المجلس التشريع

وأشار الرمحي إلى أن بلعين أثبتت . في مسيرة ذكرى النكبة " فتح"بلعين، حيث شارك إلى جانب قيادات 
أنها كانت صائبة في هذا التوجه، ففي زمن االختالف واالنقسام استطاعت هذه المقاومة أن تجمع جميع 

  .القوى خلف هذا النموذج 
إن الجنود "، بصمود أهالي بلعين وقال "فتح"بو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة وأشاد سلطان أ

  " .يقولون للمتظاهرين إن تظاهرتكم غير قانونية، فهل وجود هؤالء الجنود قانوني؟
  15/5/2010الخليج، 

  
   المفاوضات في ظل االستيطان خطيئةاستمرار: األحمد .5

رئيس كتلتها النيابية عزام » فتح«اللجنة المركزية لحركة اعتبر عضو :  جيهان الحسيني-القاهرة 
إذا «وشدد على أنه يجب وقف التفاوض . »استمرار المفاوضات في ظل االستيطان خطيئة«األحمد أن 

وأكد وجود هذه التعهدات لألميركيين، على رغم . »لم تلتزم اسرائيل بتعهداتها المتعلقة بوقف االستيطان
  . سرائيلية بنيامين نتانياهو وجودهانفي رئيس الحكومة اإل

قال فيها إن إسرائيل تعهدت وقفاً جزئياً «سيلفان شالوم » ليكود«ولفت إلى تصريحات للقيادي في حزب 
وهذا دليل على أن هناك ضمانات قدمها األميركيون لنا تتعلق بوقف االستيطان، ... لالستيطان في القدس

ضرورة التمسك بالموقف «ودعا إلى . »بعدم وجود التزاماتوهذا أيضاً يدحض ادعاءات نتانياهو 
الفلسطيني الداعي إلى وقف االستيطان كشرط لبدء المفاوضات، خصوصاً في ضوء وجود ضمانات 

  . »أميركية
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إذا استمرت عمليات هدم المباني العربية في القدس الشرقية واستئناف بناء «: »الحياة«وقال األحمد لـ 
  .» جديدة، فيجب أن تتوقف المفاوضاتوحدات استيطانية

  15/5/2010الحياة، 
  

   التحرير في لبنان تحيى ذكرى النكبة بمواقف أجمعت على حق العودةمنظمةممثلية  .6
 للنكبة بمواقف 62في لبنان أمس الذكرى الـ » منظمة التحرير الفلسطينية«أحيت ممثلية : بيروت

بيوم فلسطيني مفتوح تحت عنوان  نية وحق العودةواعتصامات أجمعت على التمسك بالقضية الفلسطي
  .في حرج قصقص في بيروت» األمانة ننقلها من جيل الى جيل«

كل طفل فلسطيني في رحم أمه يعرف حقوقنا المشروعة في إقامة «: وقال ممثل المنظمة عبداهللا عبداهللا
ى ديارهم وإنهاء االحتالل عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين ال

  .»أرضنا، فهذه حقوق غير قابلة للتصرف وال تتغير بالتقادم وأجيالنا قادرة على حماية هذه الحقوق
 حملنا البندقية لنستعيد هذا الحق ونفتح العقول السود التي كانت 65عندما انطلقنا في العام «: وأضاف

سطين على الخريطة الدولية من جديد، وفرضنا على العالم تحرم علينا حقوقنا ولكننا استطعنا ان نضع فل
أجمع االعتراف بنا، تحدياتنا كثيرة في دعم صمود أهلنا في الوطن ضد االعتقال واالغتيال وتهويد 
القدس وهدم المنازل وبناء الجدار وكل أشكال االحتالل، وواجبنا ان نكون سنداً للمقاومة بكل اشكالها 

لى رغم كل الصعاب ولن نغير من قناعاتنا وسنسلك كل الطرق الستعادة وسنستمر في النضال ع
  .»حقوقنا

  15/5/2010الحياة، 
  

   قبل عام ناقش إستراتيجية الحركةاجتماع لقيادات حماس واإلخوان المسلمينتنشر محضر " وفا" .7
 ضم خالد ، على محضر اجتماع"وفا" حصلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية :ج .م - رام اهللا

مشعل وقيادات من حركة حماس وبعض قيادات حركة اإلخوان المسلمين العالمية، تقرر خالله وضع 
الخطة اإلستراتيجية التي ستتبعها حماس تجاه الورقة المصرية والمصالحة والوضع الفلسطيني في 

 .المرحلة القادمة
، تتمثل في إعادة النظر في دور وبحسب المحضر فإن أبرز النقاط التي تضمنتها هذه اإلستراتيجية

فهي "منظمة التحرير الفلسطينية كليا، وإيجاد مرجعية جديدة، وكذلك وضع خطة إلنهاء حركة فتح تماماً 
  ."العدو األكبر والمنافس

بإدخال أطراف أخرى للحديث عن المصالحة وأن ال "وطالبت قيادات حماس واإلخوان حسب المحضر 
البد من دخول األتراك لتحقيق أهدافنا، فالدور المصري البد أن يتراجع تقتصر األمور على مصر بل 

  ."ويجب أن ننال من هيبة مصر وقيمتها فالوضع في مصر متأزم ومليء بالمشاكل
وفي ما يلي أهم النقاط التي تضمنتها هذه اإلستراتيجية التي أقرت في االجتماع الذي عقد في إحدى 

  :12/10/2009العواصم العربية، بتاريخ 
 إعادة النظر في دور منظمة التحرير الفلسطينية فليس المطلوب هو المطالبة بإصالح المنظمة بل -1

إعادة النظر كلياً فيها، أي أنه البد من مرجعية جديدة يبدأ بالدعوة لها المستقلون وتنتهي بالذي نريده، 
أن الخروج عليها ليس خيانة وال تمثل كل الشعب الفلسطيني و ولنكثر من الحديث على أن المنظمة ال

  .يشكل جريمة وطنية
 إلى الحد الذي يضطر الطرف اآلخر فتح إلى بخصوص المصالحة )حماس( رفع سقف مطالبنا -2

يستوجب على جميع القيادات التمسك بشرط التوافق على البنود المتعلقة  رفض هذه المطالب وهذا ما
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 المركزية واللجنة األمنية العليا والموعد الجديد االنتخاباتجنة بتشكيل اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة ول
 المصالحة المصرية وأن اتفاقلالنتخابات، وأن تلحق هذه الشروط التي البد من التوافق عليها بوثيقة 

يتجزأ منها وأن يتم التوقيع عليهما في وقت واحد من قبل فتح وحماس وجميع الفصائل  تكون جزءاً ال
  .الفلسطينية المشاركة بالحوار ومن قبل الراعي واألطراف الساعية والضامنةوالشخصيات 

 لقد اضطرت حركة حماس للمناورة في موضوع المصالحة لما عليها من ضغوط مصرية وإقليمية -3
 ولما كان التوقيع يفرض على الحركة االلتزام، "الذي عاد اآلن بزخم قوي"ونظراً لتراجع الدعم اإليراني 

 الهدف منه هو أال تتحقق المصالحة أي أن تكون مفاوضات من أجل األنفةإن وضع الشروط لهذا ف
المصالحة دون مصالحة، فالمصالحة تساوي الصحوة في العراق كالهما في الظاهر لهما معان  طيبة 

  .ولكن في الحقيقة هما فاسدان
التخلص من السلطة القائمة في رام اهللا  إنه البد من تغيير الوضع القائم تغييراً جذرياً وذلك من خالل -4

 سياسات وليس شعارات لتخدم إلىأما قطاع غزة فيمكن إعالنه بعد فترة منطقة محررة وهذا يحتاج 
  .تحقيق هذا الهدف

 البد من إدخال أطراف أخرى للحديث عن المصالحة فال يجب أن تقتصر األمور على مصر بل البد -5
، فالدور المصري البد أن يتراجع ويجب "وذكر أربعة دول غير تركيا"نا من دخول األتراك لتحقيق أهداف

أن ننال من هيبة مصر وقيمتها فالوضع في مصر متأزم ومليء بالمشاكل فلماذا تقدم لها حماس خدمة 
مجانية لتحسن وضعها وتعود علينا بالضرر، وهذا رأي إخوتنا في مكتب اإلرشاد لحركة اإلخوان 

  .المسلمين في مصر
يظل قطاع غزة عامالً ضاغطاً على أعصاب قادة الحركة وال أن يظلوا مشغولين   يجب أن ال-6

  .بالدرجة األولى بكيفية عيش أهل غزة أو تقييد حركة إخواننا من والى القطاع
 البد من وضع خطة إلنهاء حركة فتح تماماً فهي العدو األكبر والمنافس وهنا نؤكد على العمل مجدداً -7

 بعض عناصرها وإن أمكن قياداتها، فحينما دخل ياسر عرفات استيعاب وأن يتم اختراقهاورة على ضر
 بعض رجاالت حماس وكثيراً من رجاالت الفصائل األخرى مثل طالل سدر وعماد الفالوجي استوعب

  .وغيرهم ويجب أن نحاول نحن أيضاً اختراقهم
يستحق جائزة نوبل وأي  ندما قلنا أن أوباما ال محاولة التقرب من الرئيس األميركي ولقد أخطأنا ع-8

شخص منا تتاح له الفرصة أن يجري اتصاالت مع أي مسؤول أميركي عليه أن يقوم بذلك وعدم 
أرسل هنية  مؤخراً " علينا التحدث بمرونة  الرباعية فقط بالطرف الثالث وإذا طرحوا شروط االكتفاء

  ."برسالتين الرئيس أوباما
 فطالما أن واستيعابهم الستمالتهم مناصب في الحكومة للفصائل األخرى من غير فتح  ينبغي إعطاء-9

حماس بيدها األمن والعسكر فلن يضيرها أن يشارك اآلخرون في إدارة شؤون الناس وتحميلهم  بعض 
  .مسؤوليات الفشل والتقصير بعيداً عنا

أحداث مسجد عبد "كما حدث في رفح يهمهم طريقة اإلخراج    إن الكثير من القيادات في غزة ال-10
بل يهمهم إنجاز العمل بأي طريقة، وكذلك البد من السرية عند إعدام وتصفية أعداء "اللطيف موسى 

 إلىمشروعنا ولقد ساعدنا فضيلة الشيخ القرضاوي في كتابة مذكرة تأصيل حول الموضوع وأرسلناها 
  .غزة
ن خاصة في هذه األيام خالل المناسبات  ال ينبغي أن يطغى علم حماس على علم فلسطي-11

وهنا قال "ينبغي أن تكون قناة حزبية بحته   فاألمر أصبح مستفزاً، كما أن قناة األقصى الواالحتفاالت
  ." محاورك فعليك أن تتكلم عنه أكثر مما تتكلم عن نفسكاستمالةإذا أردت "خالد مشعل ناصحاً الحضور 

  14/5/2010ينية، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط 
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   والتنازل عن حق العودة أكبر النكبات المقبلة  القدس: حماس وفتح .8

 السنوات المقبلة إن مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر قال: امجد سمحان -رام اهللا 
 أكبر نكبة في  ما يجري في المدينة هوأن عبد القادر  واعتبر. "نكبة القدس"والالحقة ستكون عبارة عن 

. أعوام وما تالها من 1948تاريخ الفلسطينيين والمسلمين والعرب تتعدى خطورتها ما جرى في العام 
 الموحدة، ويؤكد أن من فيها من إسرائيل لدينا اليوم احتالل يقول بكل وقاحة أن القدس عاصمة "وأضاف

 . "فلسطينيين عاجال أم آجال سيرحلون منها
 إضافة إن أكبر نكبة مقبلة على الفلسطينيين "السفير" في حماس مشير المصري لـمن جهته قال القيادي

النكبة الفلسطينية حاليا "ويعتبر المصري أن . "نكبة التنازل عن حق العودة" ما يجري في القدس هو إلى
اهو  بنيامين نتنياإلسرائيليتتمثل في التنازل عن حق العودة، والثوابت، في ظل حديث رئيس الوزراء 

عن يهودية الدولة والقبول بالمفاوضات غير المباشرة من قبل سلطة رام اهللا وما يتبع ذلك من مخاطر 
 . "على عودة الالجئين

  15/5/2010السفير، 
  

   بالعدول عن قرار المفاوضاتعباس والجامعة العربية وقطر تطالب" الشعبية" .9
ي في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الرئيس       طالبت الجبهة الشعبية الفصيل الثان     : أشرف الهور  -غزة  

محمود عباس واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ورئيس الوزراء القطري رئيس لجنة المتابعة              
وقـال   ."المفاوضات غير المباشرة  " بالعودة عن قرار الموافقة على إجراء        "قرار مسؤول "العربية باتخاذ   

 إنين العام للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر            عبد الرحيم ملوح عضو نائب األم     
القاضي بالموافقة على عودة    " القرار البائس " نحو إلغاء    "قرار مسؤول "هؤالء المسؤولين مطالبون باتخاذ     

  .التفاوض مع إسرائيل
  15/5/2010القدس العربي، 

 
   الفلسطينية- مسيرة على الحدود اللبنانية تنظمحماس  .10

مسيرة شعبية على الحدود مع فلسطين، شارك فيها المئات من أبناء "في لبنان ظمت حركة حماس ن
 62شدد المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة على أن مرور و. المخيمات الفلسطينية

وأكد أن حركة حماس والشعب الفلسطيني . عاماً لن ينسي الشعب الفلسطيني تعلقه بأرضه ووطنه
وأن خيار المفاوضات لم يحقق شيئاً للشعب . متمسكان بخيار الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة

وأوضح أن مشروع الشعب  . الفلسطيني مطالباً بوقف المفاوضات العبثية المباشرة وغير المباشرة
لكن ذلك . العودةالفلسطيني في لبنان هو العودة إلى فلسطين، وأنهم ضيوف في لبنان إلى أن تتحقق هذه 

ال يعني أن يفقدوا العيش الكريم في هذا البلد، مطالباً الحكومة والبرلمان واألحزاب بإقرار الحقوق 
 . المدنية واإلسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد

 في المنطقة، سواء جاءت على شكل األميركية بركة رفض الشعب الفلسطيني لكل مشاريع التوطين أكدو
وأشاد بإصرار األجيال الفلسطينية على التمسك .  سيادة أو توطين في بالد بعيدة عن فلسطيندويلة بال

  . بفلسطين، كل فلسطين، واختيار طريق التحرير والعودة
  15/5/2010السفير، 
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  قتل المستوطنين فتى فلسطينياً جريمة إرهابية إلفشال جهود السالم: فتح .11
قيام  " إنأمس،قال الناطق باسم فتح احمد عساف في تصريح له ): وكاالت (-محمد إبراهيم  - رام اهللا

المستوطنين بقتل الشاب أيسر الزبن من بلدة المزرعة الشرقية بدم بارد، يأتي كرد على الجهود التي 
تبذلها اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي من أجل محاولة استئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين 

على ضرورة قيام الواليات المتحدة األميركية بإثبات جديتها، بإيقاف هذه "وشدد  ."يني واإلسرائيليالفلسط
  ."االعتداءات التي هدفها نسف جهود إحياء مفاوضات السالم

هذه االعتداءات تتناقض مع التعهدات التي قدمتها لنا اإلدارة األميركية والتي نصت على "وقال إن 
دم القيام بأية إجراءات استفزازية، وهنا نسأل اإلدارة األميركية ما هو األكثر إلزامها إلسرائيل بع

  ."استفزازا من قتل أبنائنا ومصادرة أراضينا وهدم منازلنا أمام أعيننا
 15/5/2010البيان، اإلمارات، 

  
  بعد ضغوط أمريكية  هدم منازل مقدسية أسبوعينيرجئنتنياهو  .12

بنيامين نتنياهو إرجاء تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس " اإلسرائيلي"قرر رئيس الوزراء 
، إن "يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة . أسبوعين على األقل بعد ضغوط أمريكية مورست عليه 

نتنياهو دعا إلى مداوالت عاجلة أمس شارك فيها وزيرا الداخلية إلياهو يشاي واألمن الداخلي يتسحاق 
ر القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين وتقرر في ختامها تأجيل تنفيذ الهدم ألسبوعين أهرونوفيتش والمستشا

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عقد المداوالت في أعقاب اتصاالت " . العتبارات سياسية"على األقل 
في أعقاب تصريح أهرونوفيتش في " إسرائيليين"أجراها مسؤولون في اإلدارة األمريكية مع مسؤولين 

  " .ال مانع من البدء بتنفيذ أوامر هدم"، األربعاء، وقوله إنه "الكنيست"
  15/5/2010الخليج، 

  
  إهانة روسية لبيريز في مطار بموسكو ": معاريف" .13

 النسخة اإللكترونية لصحيفة معاريف اإلسرائيلية إن بيريز وبسبب ما ذكرت : ضياء الكحلوت-غزة
ابر والحدود الروسية تعرض للكثير من اإلهانات والمعاناة، أسمته بالتصرف السيئ من قبل سلطات المع

بعد أن اضطر إلى االنتظار داخل الطائرة ألكثر من ساعة مع أكثر من مئة مسافر آخر، قبل أن تسمح 
وذكرت الصحيفة أن سلطات المطار في روسيا  .لها السلطات الروسية باإلقالع في طريقها إلى تل أبيب

قيل خالل تفحصها لجوازات السفر العائدة لشيمون بيريز وحاشيته وصممت على وضعت الكثير من العرا
فحص الجوازات بحضور بيريز ورجاله بشكل شخصي وفردي عبر شباك فحص الجوازات، خالفا 
للعرف السائد في مثل هذه الحاالت، كما منعت سلطات المطار دخول بيريز في سيارته المصفحة حرم 

ل مباشرة إلى الطائرة كما يفعل الزعماء في مثل هذه الحاالت، وطلبت منه المطار ومنعته من الوصو
العادي وصوال إلى باب الطائرة مثل أي مسافر آخر، إال " تيرمينال"السير على قدميه من خالل المسار 

وأضاف الموقع أن الروس رفضوا  .أن تدخل السفارة اإلسرائيلية منع هذه اإلهانة وفقا لتعبير الموقع
ية األمر التعامل مع بيريز كشخصية مهمة، ورفضوا تقديم الخدمات المرتبطة بهذا التوصيف بدا

-من شركة خاصة، ما دفع بيريز  " VIP"وضغطوا على حاشية بيريز من أجل أن يستأجروا خدمات 
 إلى الوقوف في -الذي كان من المفروض يدخل الطائرة بعد انتهاء إجراءات جميع أفراد حاشيته

  .ر مثل أي مسافر عاديالطابو
  15/5/2010العرب، قطر، 
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   اليهود لفلسطينعادتغراءات مالية ضخمة إلتعلن عن إ" إسرائيل" .14
 ألف إسرائيلي قرروا الرحيل عن األراضي 75عادت إعن حملة جديدة هدفها ) إسرائيل(أعلنت 

  ". الهجرة المعاكسة"، والسكن في الخارج 1948الفلسطينية المحتلة عام 
ي الخطة وفقاً لما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى منح من يقرر العودة من هؤالء وتقض

مكانة المهاجر الجديد وما تعنى من إعفاءات ضريبة كبيرة وإغراءات ) إسرائيل(واالستقرار مجدداً في 
  . مالية أخرى

ياهو بالتعاون مع وزارة ومن المقرر أن تصادق الحكومة اإلسرائيلية ، على الخطة التي بادر إليها نتن
 سنوات وقرر 6االستيعاب وسيتقرر منح مكانة مهاجر جديد لكل إسرائيلي قضى في الخارج على األقل 

وفيما يتعلق باإلغراءات المالية، نشرت الصحيفة جدوال يقارن بين التسهيالت . العودة واالستقرار هنا
 20 من ضريبة الدخل، من خارج البالد لمدة الحالية والموعودة حيث سيتم إعفاء كل من يقرر العودة

سنة بدال من عشر سنوات كما هو معمول حاليا إضافة إلى منّه نقاط تفضيلية فيما يتعلق بضريبة الدخل 
  . العادية

مساعدات كبيرة في مجال استيعابهم في سوق العمل وستعقد " للعائدين"وفيما يتعلق بالعمل ستقدم الحكومة 
نية تأهيلية إضافة إلى منح أطفالهم خمس ساعات تقوية في مجال التعليم أسبوعيا من اجلهم دورات مه

 .بدال من ساعة واحدة حاليا
  3/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  قرب معبر صوفا القديم جنوب قطاع غزة   قنبلةانفجار .15

رور  اعلن ناطق عسكري ان قنبلة انفجرت امس من دون ان تسفر عن اصابات، عند م: أ ف ب-غزة 
العبوة التي وضعت على السياج الحدودي انفجرت «: وقال. دورية اسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة

ووقع االنفجار قرب معبر صوفا القديم . »عند مرور دورية من دون ان تتسبب بإصابات او اضرار
  .جنوب قطاع غزة

 15/5/2010الحياة، 
  

  في مؤتمر بالقاهرةغاضبة من منع أطبائها من المشاركة " إسرائيل" .16
تنظر بخطورة الى " إسرائيل"ان " إسرائيلية"عن مصادر سياسية " اإلسرائيلية"نقلت االذاعة : ا.ب .د 

في مؤتمر دولي حول أمراض الدم من " اإلسرائيليين"قرار مصر إلغاء مشاركة مجموعة من األطباء 
موقعها االلكتروني، امس، أن نحو ألفي وأضافت االذاعة في  .المقرر عقده في القاهرة األسبوع المقبل 

طبيب من جميع أنحاء العالم سيشاركون في هذا المؤتمر، وأن نقابة األطباء والصيادلة المصريين هددت 
 3إنه حاول " اإلسرائيليين"وقال أحد األطباء  .فيه " اإلسرائيليين"بمقاطعته في حال مشاركة األطباء 

وأشارت االذاعة الى ان مدير  .مصر لكن طلبه قوبل بالرفض مرات الحصول على تأشيرة دخول الى 
الحكومي بعث برسالة الى الرئيس المصري حسنى مبارك، طلب منه التدخل في " تل هشومير"مستشفى 

  . لحضور المؤتمر " اإلسرائيليين"الموضوع وإفساح المجال امام األطباء 
  15/5/2010الخليج، 

  
  فة في عملية اطالق نار قرب رام اهللا  مستوطنين اثنين بجراح طفياصابة .17

 أصيب مساء اليوم مستوطنان، رجل وامرأة بجروح طفيفة في عملية اطالق نار شمال رام اهللا : رام اهللا
وانتشرت قوات اإلحتالل في منطقة العملية في محاولة لتعقب منفذي العملية،  .اثناء سفرهما في سيارة

، من بلدة المزرعة ) عاما16(ى الفلسطيني أيسر ياسر فواز الزبن بعد أن ربطت بينها وبينها مقتل الفت
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وقالت مصادر  .الشرقية بعد أن أطلق عليه مستوطنون النار، في منطقة واد الحرامية قرب رام اهللا
 .عسكرية اسرائيلية أن عملية مساء اليوم وقعت قرب المكان الذي عثر فيه على الفتى الفلسطيني المغدور

  .ن اإلدعاءات اإلسرائيلية، لم تعلن حتى الساعة اية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العمليةوعلى الرغم م
  13/5/2010وكالة سما،  

   
   لفحص االستعداد لحرب على كل الجبهات"إسرائيل" ضخمة للدفاع المدني في مناورة .18

الدفاع (خلية في الجيش  تستعد إسرائيل للمناورة الكبرى التي تجريها الجبهة الدا: أسعد تلحمي-الناصرة 
. في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لفحص جاهزيتها لحرب شاملة على مختلف الجبهات) المدني

بعد أن أجريت مناورات مماثلة في السنوات الثالث الماضية، » 4تحول «وتحمل المناورات عنوان 
  .لدولة العبريةواعتبرت مناورة العام الماضي األكبر للجبهة الداخلية في تاريخ ا

، لكنها تساءلت عما إذا كانت »كأنها حرب«الخبر عن المناورة بكلمتي » يديعوت أحرونوت«وعنونت 
وأضافت أن إسرائيل بعثت برسائل تهدئة إلى جاراتها بأن الحديث هو . إسرائيل تستعد للحرب المقبلة

  .عن مناورات وأن ليست لديها النية ليصبح السيناريو واقعياً
التي أقيمت في وزارة الدفاع بعد الحرب على لبنان أن المناورات » سلطة الطوارئ الوطنية«ت وأعلن

الحالية تقوم على استخالص العبر من مناورات كثيرة تمت في األعوام الثالثة الماضية، ومن عبر 
  .  والحرب األخيرة على قطاع غزة2006الحرب على لبنان عام 

عام، فيتمثل في الدور المناط بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إذ أما الجديد في مناورات هذا ال
  .سيتم اختبار مدى قدرتها على استيعاب آالف من سكان وسط إسرائيل إذا اقتضت الضرورة
  15/5/2010الحياة، 

 
  باندالع حرب مع لبنان" إسرائيلية "تقديرات .19

ل أمس، لمناسبة مرور عشر سنوات على عاموس هارئي" هآرتس"كتب المحلل العسكري في صحيفة 
ال يزال باإلمكان أن يشتعل لبنان انعكاسا لما يحدث في "انسحاب جيش االحتالل من جنوب لبنان، إنه 

ورأى هارئيل أن السؤال  " .الجبهة األساسية وهي النضال من أجل كبح البرنامج النووي اإليراني
الية هو كيف ستحاذر كي ال تتكرر أخطاء حرب لبنان حيال جبهتها الشم" إسرائيل"المركزي اآلن في 

عزا  و .1973 أو حتى أخطاء حرب تشرين 1996عام " عناقيد الغضب"الثانية والحملة العسكرية 
هارئيل باالستناد إلى تحليالت عسكريين نشوب حرب لبنان واندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية إلى 

 وأشار إلى أنه في ظل الهدوء األمني النسبي بنى 2000مايو ،/ر أيا24االنسحاب من جنوب لبنان في 
 . وأعقبتها الحرب 2006يوليو / تموز12حزب اهللا على طول الحدود مواقع شن منها الهجوم في 

تكرر بعد حرب لبنان الثانية وأدى إلى نتائج أخطر تتمثل بحيازة حزب " اإلسرائيلي"واعتبر أن األداء 
ألف صاروخ من أنواع شتى بينها صواريخ قادرة على ضرب أي مكان في  45اهللا حاليا حوالي 

  .اآلن " تجلس هادئة"، التي "إسرائيل"
  15/5/2010الخليج، 

  
  في لبنان تحيي النكبة باعتصامات ومسيرات الفلسطينية األهلية والجمعيات المؤسسات .20

 اعتصاماً أمام بيت وانفذعشرات الفلسطينيين واألطفال ، أن بيروتمن  15/5/2010الحياة، نشرت 
 اإلنسانيةوقفية الغوث " واإلنساناألمم المتحدة في بيروت للمناسبة بدعوة من مؤسسة شاهد لحقوق 

 أسماء في الحديقة حول العلم الفلسطيني ووقعوا على خريطة ضخمة تتضمن األطفالوتحلق  ."للتنمية
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 ورافعين "مفتاح العودة "ي العودة اليها، حاملينمدنهم وبلداتهم وقراهم في فلسطين المحتلة لتأكيد حقهم ف
  ."طيور العودة موطنها فلسطين": الونات كتب عليهاب

 عدم التنازل والتهاون إلىوكذلك رفع المعتصمون الفتات حملت المجتمع الدولي مسؤولية نكبتهم، ودعت 
 القائم إلىبهذا المعنى وسلّم المعتصمون مذكرة .  المحتلةاألرض ذرة تراب من أيعن هذا الحق وعن 

  . المفوضيةإلى رينو ديتالي موجهة اإلنسان لمفوضية حقوق اإلقليميبأعمال الممثل 
في المؤسسات والجمعيات االهلية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة أن  15/5/2010السفير، وأضافت 

وانطلقت . يات شبل من أطفال الرياض والمرب500نظمت مسيرة تربوية شارك فيها جنوب لبنان 
، حيث "نرواوتجمع مدراس األ" عند مدخل المخيم بمحاذاة وانتهت "نادي ناجي العلي"المسيرة من ساحة 

ارتدى األطفال بزات من التراث الشعبي الفلسطيني وحملوا مجسمات للقدس ورفعوا رسومات لخارطة 
كداللة على بقائها حية "نية، فلسطين وشعارات ضمنها األطفال أسماء مدنهم وبلداتهم وقراهم الفلسطي

العربية  األنظمة شعارات تحمل األطفال وحمل " يتوارثها الفلسطينيون جيال بعـد جيـلبالذاكرة
 .مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والالجئين الفلسطينيين

  
   للنكبة62تؤكد تمسك الالجئين الفلسطينيين بالعودة في الذكرى " ثابت "منظمة .21

حدود فلسطين التاريخية من رأس " فيه إلى أن  النظر لفتت بياناً"ثابت لحق العودة"ة أصدرت منظم
الناقورة شماالً وحتى قرية أم الرشراش جنوباً ومن نهر األردن شرقاً والبحر األبيض المتوسط غرباً، 

ليس هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن العودة تشمل أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني في الشتات و
 ألف فلسطيني مهجر في 250 إلى عودة أكثر من باإلضافةخمسة آالف هنا أو عشرة آالف هناك، 

 . " إلى قراهم التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية1948الداخل الفلسطيني المحتل عام 
االجتماعية كمقدمة  في بيانها الدولة اللبنانية المضيفة ضرورة توفير الحقوق المدنية و"ثابت"وناشدت 

توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين لم يكن يوماً بهدف التوطين " أن "ثابت"لتحقيق العودة، وأكدت 
الذي يرفضه الشعب الفلسطيني الالجئ ويتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني وانما بهدف توفير الحياة 

وق سيساهم في حماية اللبناني والفلسطيني على حد الكريمة لالجئ إلى حين العودة وأن توفير تلك الحق
 . "سواء

 حوالي المتعلقة بالالجئين في لبنان إذ أشارت إلى وجود تاإلحصاءا الضوء على بعض "ثابت"وسلطت 
 أربعة آالف الجئ من وحوالي ألف الجئ غير مسجل 35 ألف الجئ فلسطيني مسجل وأكثر من 300

ونسبة الفقر % 25,5 إلىواألمية % 60 حواليسبة البطالة قد وصلت إلى فاقدي األوراق الثبوتية، وأن ن
وإلى نسبة % 18 إلى، والى نسبة تسرب مدرسي وصلت %12إلى دون الحد المتعارف عليه عالميا 

في المخيمات في مساحات محدودة متعارف عليها من قبل % 314 أكثر من إلىازدحام سكاني وصلت 
كيف لمجتمع يعيش حالة الفقر والبؤس والمعاناة " في بيانها "ثابت"وتساءلت . االدولة اللبنانية واألونرو

 الدولة اللبنانية "ثابت"ودعت . "كمجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أال يفرز مشاكل اجتماعية وأمنية؟
جئون ذكرى  ضرورة اإلسراع في إعادة بناء مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين الذي يحيي الالإلى

 يكون هناك مدى منظور الستكمال عملية البناء وعودة أنتدميره للسنة الثالثة على التوالي، من دون 
 .  ألف الجئ20المهجرين إليه، الذي قارب عددهم أكثر من 

 نداء الى الدولة اللبنانية وأجهزتها المختصة إلى ضرورة إلغاء القرار الذي اتخذ "ثابت"كما وجهت 
الرشيدية، البص، ( وقضى بعدم إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة 1/1/1997وم صبيحة ي

 لمدة 23/11/2004، وعادت الدولة وسمحت بإدخال المواد في )برج الشمالي، المية ومية وعين الحلوة
 في بيانها على التمسك بوكالة "ثابت" وأكدت . 14/6/2006ستة أشهر وعادت ومنعتها بتاريخ 
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ودعت . التي تأسست نتيجة نكبة فلسطين وأصبحت تمثل الشاهد الدولي على جريمة الترحيل» االونروا«
  . واإلسالمية بالتزاماتها المالية وخاصة الدول العربية لإليفاءالدول المانحة » ثابت«

  15/5/2010السفير، 
  

   باألرقامفلسطيننكبة  .22
  .1948اريخية قبل نكبة فلسطين في العام مليون ونصف مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين الت

  . من مجمل سكان فلسطين30% يهودي أقاموا في نفس الفترة وشكلوا نحو 650,000
  .من مساحة فلسطين التاريخية تبعت للفلسطينيين مع بداية حقبة االنتداب البريطاني على فلسطين 90%
  1947رار التقسيم في تشرين ثان من مساحة فلسطين التاريخية خضعت للصهاينة عند صدور ق% 6,5
  بموجب قرار التقسيم" للدولة اليهودية"من مساحة فلسطين التاريخية منحت % 56
المقترحة كانوا من العرب " الدولة اليهودية"من سكان )  عربي فلسطيني497,000نحو (تقريباً % 50

  .الفلسطينيين
  .مقترحة كانت تتبع للفلسطينيينال" الدولة اليهودية"تقريباً من ملكية األراضي في % 90

المقترحة بموجب قرار " الدولة العربية" يهودي هم سكان 10000 عربي فلسطيني مقابل 725,000
  .التقسيم

  . قرية ومدينة فلسطينية هجرت خالل نكبة فلسطين وتم تدميرها531
هجروا خالل ) نسمة 840000أكثر من  ("إسرائيل"من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها % 85

  .النكبة
  .من مجمل مساحة إسرائيل تعود إلى الالجئين الفلسطينيين% 92
  1948من مجمل مساحة فلسطين التاريخية ، قامت عليها إسرائيل في العام % 78

  .1948 دونم صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين في العام 000,871,71
  . مت عليها إسرائيل فلسطيني فقط بقوا في المناطق التي قا150000

  . فلسطيني هجروا داخليا خالل نكبة فلسطين40000 - 30000
  1948 فلسطيني أو ثلث تعداد الشعب الفلسطيني هجر من دياره حتى ربيع 400,000

  1948 دونما هجرت حتى ربيع 3363964 قرية فلسطينية ممتدة على 199
  . فلسطيني قتلوا خالل النكبة15000

   1948وقعت بحق الفلسطينيين في العام " موثقة" مذبحة 70أكثر من 
  1967 - 1948 دونم صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين بين أعوام 700,000

 وأوائل 1948من األراضي التابعة للسكان الفلسطينيين تحولت لأليدي الصهيونية بين % 70
  .الخمسينيات

هم داخل إسرائيل تحولت لأليدي الصهيونية من األراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضي% 50
  .2000 و 1948بين األعوام 

  .تقريباً من مجمل الفلسطينيين اليوم هم الجئون ومهجرون% 75
  . تقريباً من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين التاريخية% 50

  15/5/2010الدستور، األردن، 
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 اليوم % 4و... 1948بل من فلسطين ملك ألهلها ق% 96 .23
 المتعلقة بخسائر الفلسطينيين تبدو األرقام عاما مرت على يوم النكبة، وكل 62: امجد سمحان- رام اهللا

 نكبات متتالية تبدأ بالضحايا وتنتهي األرض على اإلسرائيلية اإلجراءاتفي ارتفاع متزايد، فيما تخلق 
باعد الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة لتنتهي آمال  الفلسطينية، وتزيد من حدة التواألرض باألمالك
 .  بإقامة دولة متواصلةنالفلسطينيي

، إن عدد الشهداء الفلسطينيين "السفير" المركزي الفلسطيني عال عوض لـاإلحصاءوتقول رئيسة جهاز 
 منهم سقطوا في قطاع غزة، والبقية في مناطق% 70 شهيدا، 7235منذ بداية انتفاضة األقصى بلغ 

 آخرين سقطوا في 2000 هؤالء الشهداء نحو إلىويضاف . "إسرائيلالضفة ومن الفلسطينيين في 
، 1967 شهيد سقطوا يوم النكسة في العام ألف 11 ونحو 1987 في العام األولىاالنتفاضة الفلسطينية 

 15 وكانت إحصاءات للجهاز المركزي الفلسطيني قالت في وقت سابق إن.  فلسطيني4500منهم نحو 
 مجزرة ارتكبت في يوم النكبة لتصل 70، وخالل نحو اإلسرائيلية فلسطيني سقطوا بالنيران ألف

 . "إسرائيل" فلسطيني قتلوا منذ بداية الصراع مع ألف 30 نحو إلىالحصيلة النهائية 
جي، ومن جهته قال رئيس دائرة الخرائط في مؤسسة الدراسات العربية في مدينة القدس المحتلة خليل تفك

 فقط من كل %4 من فلسطين التاريخية فيما يملكون اليوم %96إن الفلسطينيين كانوا قبل النكبة يملكون "
تسيطر على الضفة الغربية " "إسرائيل" أنوبين  ." كلم مربعألف 27مساحة فلسطين التاريخية البالغة 

 مستوطنة 160ها فيما هناك والقدس بالكامل وال يملك الفلسطينيون سوى مساحات محدودة يمتدون علي
 من %85 على أكثر من إسرائيليقطن فيها نصف مليون مستوطن، تسيطر مع الجدار الذي تبنيه 

، وال نعلم إن كنا سنبقى أسوأ إلىينتقل الوضع يوميا من سيء " التفكجي وأضاف."مساحة الضفة الغربية
 . " خارج بالدنا للعيش فيهداخل بقايا فلسطين، وربما نكبتنا القادمة هي البحث عن مكان

 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة 800 خالل النكبة نحو إسرائيلوشردت 
 . 531 قرية ومدينة فلسطينية، دمرت منها 774والدول العربية المجاورة، وسيطرت على 

 في اإلسرائيلييناليوم أقل عددا من  تضاعف ثماني مرات منذ يوم النكبة لكنهم نالفلسطينييورغم أن عدد 
 . إسرائيليفلسطين التاريخية حيث يقدرون بخمسة ماليين نسمة مقابل نحو سبعة ماليين 

 من عدد الفلسطينيين في العالم، وتتركز %45ويشكل الالجئون الذين يقدر عددهم حاليا بخمسة ماليين، 
 في لبنان، وفي الضفة %0.9سوريا، و في %9.9 في المئة في األردن، و41.7توزيعاتهم بواقع 

 . %23.1، وقطاع غزة %16.3الغربية 
وبالرغم من فظاعة األرقام التي خلقتها النكبة وما تالها من نكبات فإن الحكاية لن تتوقف عند هذا الحد، 

 السنوات المقبلة والالحقة أنكما يؤكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر الذي يعتبر 
 ما يجري في المدينة هو أكبر نكبة في تاريخ أنيعتبر عبد القادر . "نكبة القدس"ستكون عبارة عن 

 وأضاف. أعوام وما تالها من 1948الفلسطينيين والمسلمين والعرب تتعدى خطورتها ما جرى في العام 
من فيها من  الموحدة، ويؤكد أن إسرائيللدينا اليوم احتالل يقول بكل وقاحة أن القدس عاصمة "

 . "فلسطينيين عاجال أم آجال سيرحلون منها
 اإلحصاءات آخر أشارت مستوطن فيما ألف 250 مستوطنة ويقطنها قرابة 20ويوجد داخل مدينة القدس 

 سيفقدون هوياتهم خالل السنوات المقبلة بعد أن عزلهم الجدار ألفاً 240 أن نصف سكان القدس البالغ إلى
  . بلدية االحتالل للمدينةعن الحدود التي تضعها 

 إضافة إن أكبر نكبة مقبلة على الفلسطينيين "السفير"ومن جهته قال القيادي في حماس مشير المصري لـ
النكبة الفلسطينية حاليا "ويعتبر المصري أن . "نكبة التنازل عن حق العودة" ما يجري في القدس هو إلى
 بنيامين نتنياهو اإلسرائيليل في التنازل عن حق العودة، والثوابت، في ظل حديث رئيس الوزراء تتمث
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عن يهودية الدولة والقبول بالمفاوضات غير المباشرة من قبل سلطة رام اهللا وما يتبع ذلك من مخاطر 
 . "على عودة الالجئين

  15/5/2010السفير، 
 

   اهللاستشهاد فتى برصاص المستوطنين قرب رام .24
استشهد، أمس، الفتى أيسر ياسر فواز الزبن، من بلدة المزرعة الشرقية شرق  : منتصر حمدان-رام اهللا 

مدينة رام اهللا، بعد أن أطلق عليه مستوطنون النار، في منطقة واد الحرامية في الطريق الواصل بين رام 
  . اهللا ونابلس

 إسرائيليين كانوا في سيارة عند وقوع الحادثة اإلسرائيلية أن" يديعوت احرونوت"وذكر موقع صحيفة 
  .ابلغوا الشرطة بأنهم شاهدوا شخصاً يخرج من سيارة ويطلق النار من بندقية على فلسطينيين

وأدان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، هذه الجريمة، وقال إنها جزء من 
  .مستوطنين بحماية جيش االحتالل إرهاب الدولة المنظم الذي يمارس من جانب ال

  15/5/2010الخليج، 
  

   توغالً وتختطف عشرات الفلسطينيين في الضفة16قوات االحتالل تنفذ : أسبوعفي  .25
 نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي ست عشرة عملية توغل على األقل خالل األسبوع الممتد من :رام اهللا

ري، في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، طبقاً  مايو الجا/السادس وحتى الثاني عشر من أيار
وأورد التقرير أن تلك القوات اختطفت  .لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي

وأكد المركز الفلسطيني . خالل توغالتها تلك ستة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم اثنا عشر طفالً
تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء " قوات االحتالل لحقوق اإلنسان أن

  .، وفق التقرير"اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها
  14/5/2010 قدس برس،

  
  ة حقوقية تدعو إلى وضع حد لسياسة اإلبعاد اإلسرائيلية في الضفمنظمات .26

 دعت منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، في بيان مشترك صدر عنها، إلى وضع حد :الناصرة
  .لسياسة اإلبعاد التي تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

ر عن نحن، الموقّعين أدناه، نُعبِّ"، )14/5(اليوم الجمعة " قدس برس"وجاء في البيان الذي تلقته 
معارضتنا للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تسفير المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم بصورة غير قانونية 

) 2التعديل رقم " (األمر بشأن منع التسلل"من الضفة الغربية، والتي تصاعدت حدّتها ووتيرتها بإنفاذ 
  ". سرائيليةالذي أصدرته سلطات االحتالل اإل") 1650األمر رقم ) ("1650رقم (

، الضمير لرعاية "عدالة"المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل : وتشمل قائمة الموقّعين
 القانون من أجل اإلنسان، –األسير وحقوق اإلنسان، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق 

، "بديل"ق المواطنة والالجئين  غزة، المركز الفلسطيني لمصادر حقو–مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
، الحركة العالمية للدفاع عن "بيتسيلم"مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

 فرع فلسطين، مركز إنسان للديموقراطية وحقوق اإلنسان، برنامج غزة للصحة النفسية، –األطفال 
، مركز القدس للمساعدة "هموكيد"اع عن الفرد ، مركز الدف"مسلك"مركز الدفاع عن حرية الحركة 

 –القانونية، مجموعة متين، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، رابطة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، مركز 
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 االئتالف – متطوعون لحقوق اإلنسان، حركة –عي، منظمة يش دين المرأة لإلرشاد القانوني واالجتما
  .اإلقامةالفلسطيني من أجل الحق في الحركة واختيار مكان 

  14/5/2010 قدس برس،
  

   فلسطيني قرب مفاعل ديمونة النوويأسير آالف ثالثة من أكثر تعتقل "إسرائيل" .27
 من أكثر تعتقل "إسرائيل" بأن "لقدس العربيا"كدت مصادر فلسطينية الجمعة لـ أ:وليد عوض -رام اهللا 

 فلسطيني في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي مما يهدد حياتهم بالخطر جراء أسير آالف 3
  . المنبعثة من المفاعللإلشعاعاتتعرضهم 

 الجمعة عن خشيته على حياة هؤالء "القدس العربي" الفلسطيني لـاألسيروعبر قدورة فارس رئيس نادي 
  . جراء قربهم من مفاعل ديمونة النووياألسرى

هذا واشتكى عدد من األسرى والمعتقلين داخل سجن النقب الصحراوي من الروائح الغريبة واإلشعاعات 
النووية والكيماوية الخطيرة التي تتسرب من مفاعل ديمونة وتأثيراتها السلبية على صحتهم وأجسادهم 

  .والمخاطر الناجمة عنها
  15/5/2010ربي، القدس الع

  
   ما بعد النكبة حقبة منسية لكنها األكثر إجراماً بحق األسرىمرحلة: فروانة .28

كشف األسير الفلسطيني السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد : عبد الغني الشامي -غزة 
كمال  وحتى است1948الناصر فروانة، النقاب عن أن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 

األكثر إجراماً بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، "، كانت 1967االحتالل اإلسرائيلي سنة 
حيث اتسمت باعتقاالت عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات شبيهة بمعسكرات النازية، واعتمدت 

اإلعدام الجماعي "، في ما شكَّل "على التعذيب الجسدي وإلحاق األذى الجسدي المباشر بالمعتقلين
  .ظاهرة هي أخطر ما اتصفت به تلك الفترة" والمباشر لألسرى والمعتقلين

، إن تلك الفترة وما تخللها من فظائع بحق األسرى "قدس برس"وقال فروانة في حديث خاص مع وكالة 
تُعنى باألسرى لألسف الشديد، بقيت مهمشة من قبل المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وتلك التي " والمعتقلين

وأيضاً من قبل وسائل اإلعالم، ولم تحظَ باهتمام يذكر سوى ما ندر في التوثيق والدراسات، ولم تُمنح 
  ". مساحات كافية أو حتى جزئية في وسائل اإلعالم لتسليط الضوء عليها

رة منهم لتلك اكتفوا ببعض العبارات في إشا"وتابع فروانة أن بعض المعنيين والمهتمين بقضايا األسرى 
الفترة، دون التعمق بالجوهر والمضمون، وأن الجميع بات يتحدث بإسهاب وتركيز أكبر حول االعتقاالت 

، وكأن معاناة األسرى وسجل االعتقاالت وما صاحبها قد بدأت منذ 1967والشهداء األسرى منذ سنة 
  ".ذلك التاريخ، وهذا خطأ فادح يجب تداركه وتجاوزه

في الذكرى الثانية والستين للنكبة الفلسطينية، أن مجمل حاالت االعتقال التي سجلت منذ وأضاف الباحث 
وبين الباحث الفلسطيني بالمعطيات  . ألف حالة اعتقال800ذلك التاريخ ولغاية اليوم، قد بلغت قرابة 

، وقرابة 1967 –1948ي  ألف حالة اعتقال سجلت خالل الفترة الممتدة مابين سنت100العددية، أن قرابة 
كانون (، ثم خاللها 1987 وحتى االنتفاضة الشعبية السابقة عام 1967 ألف حالة اعتقال منذ سنة 420
  . ألف حالة اعتقال210سجلت قرابة ) 1994 ولغاية منتصف 1987ديسمبر / األول

انية ومراكز الدراسات وخلص الباحث عبد الناصر فروانة إلى مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنس
  والتوثيق ووسائل اإلعالم، إلى العمل الجاد والحثيث من أجل توثيق تجربة االعتقال بكافة مراحلها 
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 1967 وحتى احتالل 1948وأشكالها، وما صاحبها من انتهاكات وجرائم، وايالء الفترة الممتدة من نكبة 
  .األهمية التي يجب أن تستحقها

  14/5/2010 قدس برس،
  

   جوهر القضية الفلسطينيةهي العودة تؤكد أن"  العليا للدفاع عن حق العودةاللجنة" :األردن .29
أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن التمسك بحق عودة : نجاة شناعة

 تنتقص 194لقرار ، ورفض أي تفسيرات أخرى ل1948الالجئين إلى الديار التي شردوا منها قسرا عام 
وشددت اللجنة في بيان صحفي في الذكرى الثانية والستين للنكبة الفلسطينية على أن حق . من حق العودة

العودة هو جوهر القضية الفلسطينية، وإن المس به ليس منفصال عن المشاريع السياسية المشبوهة للمس 
  .بمجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية

التي يتحدث عنها العدو الصهيوني ويروج لها بديال عن حق العودة، هي عبارة واعتبرت أن التعويضات 
، ما يعني أنه )وفق تقديرات تحددها لجنة أو صندوق دولي(عن ثمن أراضي الالجئين وممتلكاتهم 

سيفرض على الالجئين بيع أراضيهم أو التنازل عنها، وهو ما يرفضه الالجئون رفضاً قطعياً، 
  .اومة عليهويرفضون حتى المس

  15/5/2010السبيل ، األردن، 
 

   تنظم مسيرة في ذكرى النكبة" االجتماعياليسار: "األردن .30
وانطلقت المسيرة ،  للنكبة62نفذت حركة اليسار االجتماعي امس مسيرة بمناسبة الذكرى الـ : عمان 

دوار باريس  شخصا بين شاب وفتاة وطفل وبعض المتضامنين األجانب من 50التي تكونت من حوالي 
  .في جبل اللويبدة نزوال الى وسط البلد ثم عادوا الى جبل اللويبدة 

  15/5/2010الدستور، األردن، 
  

   اللبنانية يدعو الفلسطينيين في ذكرى النكبة إلنهاء اإلنقسامالجمهوريةمفتي  .31
في ذكرى النكبة : أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني بياناً مما جاء فيه

نناشد أهلنا وإخواننا في فلسطين وخارجها، أن يوحدوا صفوفهم ونظرتهم لمستقبل فلسطين، ليتمكنوا معاً 
بدعمٍ من أشقائهم العرب والمسلمين والمجتمع الدولي من مجابهة التحدي الصهيوني الذي يهدد األرض 

 . »أماكن وجودهموالمقدسات والحق التاريخي لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم و
  15/5/2010السفير،  

  
  "السفير"صحف عربية ترحب بملحق فلسطين الذي تصدره  .32

الذي قررت » فلسطين«عبر عشرات الرسائل ومئات االتصاالت الهاتفية توالى الترحيب بملحق 
 ، كما يسميه»يوم النكبة«: إصداره، شهرياً، واختارت لعدده األول التاريخ الذي ال ينسى» السفير«

 .  أيار14كما يسميه اإلسرائيليون، » يوم االستقالل«العرب، و
في صفحاتها، » فلسطين«ولقد شاركت صحف عربية، مرحبة، بنشر مختارات من موضوعات ملحق 

» االتحاد االشتراكي«في لندن ـ و» القدس العربي«في االمارات العربية المتحدة، و» الخليج«من بينها 
قد عوضت تقصيراً أو قصوراً عاماً » السفير«القاهرة، مفترضة ان في » الشروق«في المغرب، و

على االهتمام العربي العام باعتبارها جرحاً مفتوحاً ينزف كرامة األمة العربية وحقها » القضية«بفرض 
 . في غد تستحقه
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، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور والنبطية وبعلبك وسائر أنحاء الجنوب والبقاع والشمال والجبل
 بالترحيب الحار، "فلسطين"وفي مخيمات اللجوء الفسطيني، على وجه الخصوص، استقبل الناس ملحق 

 عبر موقعه الخاص على "فلسطين"ملحق ولقراءة ال. وتبادلوا إهداء النسخ لمن تعذر عليه الوصول إليها
 :الرابط التالي

Palestine.assafir.com  
  15/5/2010السفير،  

  
   "سرائيلإ" مع وقف اإلتصاالت المباشرة وغير المباشرةدعو الى  يالعربيالبرلمان  .33

في بيان لها   ،  دعت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي في البرلمان العربي         :  بترا –دمشق  
وقف االتصاالت المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني في ظـل اسـتمرار سياسـة               إلى   ،امس

لك إلى قطع العالقات مع هذا الكيان احتجاجا على سياسة التهجير القسري لألشقاء             ودعت كذ  .االستيطان
في فلسطين والتي كان آخرها قراره بترحيل عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين يقيمون فـي الـضفة             

  .الغربية المحتلة إلى قطاع غزة والذي يمثل فصال جديدا من فصول التطهير العنصري
  15/5/2010 الدستور، األردن،

  
   القدس مدينةالعرب الكنعانيون أول من أسس:  رداً على نتنياهوالعربيةالجامعة  .34

ردت الجامعة العربية أمس على مزاعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بأحقية اليهود : القاهرة
كرى الثالثة واألربعين وقالت الجامعة في بيان أصدرته لمناسبة الذ .دون غيرهم بمدينة القدس المحتلة

التاريخ يشهد بأن العرب الكنعانيين أسسوا مدينة أور سالم وجعلوها «الحتالل القدس الشرقية، إن 
عليه (عاصمة لدولتهم التي أقاموها على أرض كنعان في األلف الثالث قبل الميالد، وسبقوا نبي اهللا داود 

  . »في بنائهم للمدينة بألف وخمسمئة عام) السالم
القدس عربية، ولن تنعم إسرائيل بالسالم الدائم إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة «شددت على أن و

. »وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاءت به مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية
ان، بل عمد إلى اإلدعاء االحتالل لم يكتف بضم المدينة تحت تهديد القوة المسلحة والعدو«وأضافت أن 

  .»بأنها تعود إلى اليهود باالستناد إلى مزاعم توراتية تدحضها التوراة نفسها
 دأب االحتالل على إعادة كتابة تاريخ المدينة وفق ما تشتهيه العقلية 1967منذ عام «وأشارت إلى أنه 

 على أنقاض تاريخ المدينة الصهيونية التي تقود آلة الحرب، فعمد المحتلون إلى اختراع تاريخ مزيف
  .»الذي يعرفه العرب والمسلمون المستشرقون الغربيون على حد سواء

 15/5/2010الحياة، 
  

  للقوانين الدولية" إسرائيل" أثبت انتهاكات  غولدستونتقرير: أنقره .35
قال وزير الدولة التركي فاروق جيليك، أمس، إن تقرير غولدستون حول المحرقة : )آي.بي .يو (
وذكرت وكالة . للقوانين الدولية وحقوق اإلنسان" إسرائيل"في قطاع غزة يظهر انتهاكات " سرائيليةاإل"

أنباء األناضول أن تصريحات جيليك جاءت خالل مشاركته في لقاء للجنة المنتدى التركي الفلسطيني 
  . المنعقد في اسطنبول للتعريف بتقرير غولدستون

  15/5/2010الخليج، 
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   في مؤتمر دولي بالقاهرة نظرائهم اإلسرائيليين مشاركة ونرفضي مصريونالاألطباء  .36
رفضت مصر مشاركة أطباء إسرائيليين في مؤتمر دولي بالقاهرة بعـد تهديـد   :  د ب أ  -القدس المحتلة   

نقابة األطباء والصيادلة المصريين بمقاطعته في حال مشاركة األطباء اإلسرائيليين فيه، ما اثار اسـتياء               
  .ئيلاسرا

و نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر سياسية في القدس المحتلة أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى قـرار                 
مصر إلغاء مشاركة مجموعة من األطباء اإلسرائيليين في مؤتمر دولي حول أمراض الدم من المقـرر                

  .عقده في القاهرة األسبوع المقبل
  15/5/2010الدستور، األردن، 

  
     شعبية إلغاثة غزة تعبئة تركية  .37

أيار ليلة للتضامن مـع     / مايو 13في إسطنبول مساء الخميس     أحيا األتراك   :  سعد عبد المجيد   - إسطنبول
تميزت  .الشعب الفلسطيني التي أقامتها خيرية المساعدات اإلنسانية التركية بمشاركة اآلالف من األهالي           

بخطـب لنـشطاء بـارزين      , لية المدنية والبلديات  هذه الليلة التي حظيت بدعم العديد من المؤسسات األه        
 الجهات بالتعـاون    واختارت .صاحبتها أناشيد حماسية وهتافات تركية وعربية     , بحقوق اإلنسان في تركيا   
التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وبمشاركة أعضاء مـن الحـزب الحـاكم             -مع بلدية حي باغجيلر     

رئيس وقف المساعدات    وقال   ".نؤيد مقاومة غزة  " التضامنية شعار     لهذه الليلة  -وحزب السعادة المعارض  
أي ظالم هذا الذي يستطيع أن يقف في وجـه مثـل هـذه              "التركي بولنت يلديريم تساءل في بدايته قائال        

نحن نعمل ألجل مساعدة فلسطين وسنتحرك مـن إسـطنبول بالقافلـة             "وأضاف ".االنتفاضة اإلنسانية؟ 
أكد ,  حجم األسطول الذي سيشارك في هذه القافلة       وعن ".أيار الحالي / مايو 21ة يوم   البحرية اإلنسانية لغز  

وال نبـالي   "يلديريم للجزيرة نت أن تسع سفن محملة بالمساعدات المتنوعة سـتتحرك مـن إسـطنبول                
  ".باإلمبريالية الصهيونية وال بتهديداتها لنا

  14/5/2010الجزيرة نت، 
  

  قية عاصمة لفلسطينالصين ترفض اعتبار القدس الشر .38
شكلت القدس المحتلة نقطة خالف بين الصينيين والوفد العربي في أعمـال الـدورة الرابعـة                : وكاالت

ونشب الخـالف   . لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مدينة تيانجين الصينية الساحلية          
وفد الذي يضم وزراء الخارجية العرب،      بعد رفض المسؤولين الصينيين التوقيع على وثيقة مشتركة مع ال         

  .تعتبر القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية 
وأفادت مصادر صحافية بأن الوفد العربي فوجئ في اللحظات األخيـرة عنـدما رفـض المـسؤولون                 

  .الصينيون التوقيع على الوثيقة، رغم كل الجهود التي بذلت الحتواء الموقف 
ة الدول العربية عمرو موسى لقناة الجزيرة الفضائية إنه على الـصين أن تقـف       وقال األمين العام لجامع   

  .إلى جانب العرب في قضاياهم كي يقفوا إلى جانبها في القضايا التي تهمها 
أن األطراف المجتمعة دعت في البيان الختامي لالجتماع، إلى         " شينخوا"ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة      

م فيه السالم الدائم والرفاهية المشتركة، وإلى حل كل النزاعات الدولية واإلقليميـة             بناء عالم متجانس يع   
وحدد االجتماع المقبـل    ". اإلرهاب والتطرف "عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، ومعارضة كل أنواع        

  . 2012الذي سيعقد في تونس في عام 
15/5/2010الخليج،   
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  فاع جوي لسوريا وأنظمة دحربيةروسيا تبيع طائرات  .39
قال مسؤول روسي كبير في مجال تجارة االسلحة يوم الجمعة ان روسيا وقعت اتفاقات مع : موسكو

سوريا ستبيع بموجبها موسكو لدمشق طائرات حربية وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة للدفاع الجوي مما 
دي للتعاون العسكري الفني ان وقال ميخائيل ديمترييف رئيس الجهاز االتحا .اثار احتجاجا من اسرائيل

 وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات وصواريخ 29روسيا ستزود سوريا بطائرات مقاتلة من طراز ميج 
ولم يحدد نوع االسلحة المضادة للدبابات التي  .بانتسير قصيرة المدى أرض جو محمولة على شاحنات

  .تشملها الصفقة
وقال مسؤول  .ت التساؤل عن الوضع المالي لدمشقوردت اسرائيل بغضب على الصفقة لكنها اثار

سوريا في الوقت الحالي ال يمكنها تحمل دفع "بالحكومة االسرائيلية في القدس طالبا عدم كشف هويته 
ال يسع . فهي بالفعل تمتلك بشق االنفس المال لشراء الغذاء لمواطنيها..مقابل هذه االسلحة المتطورة
تعجل "وقال المسؤول االسرائيلي  ."ب الحقيقي وراء هذه الصفقة المريبةالمرء اال ان يعجب ازاء السب

روسيا للفوز بهذا العقد وصل الى حد استعدادها لالجتماع مع زعماء حماس ذوي السمعة السيئة في 
  ."سوريا

  15/5/2010رويترز، 
  

 السالم الشامل في الشرق األوسط يتطلب وجود الجميع على طاولة التفاوض: كلينتون .40
أكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في مـؤتمر صـحافي مـع        :  مينا العريبي  -واشنطن  

 -نحن نسعى إلى حل الدولتين في النزاع اإلسـرائيلي          «وزير الخارجية البريطاني الجديد ويليام هيغ أن        
الجميـع  ) جودو(الفلسطيني، مع الهدف العام للحصول على سالم شامل في الشرق األوسط الذي يتطلب              

الدعم الكلي والصلب للجهود المبذولة إلعادة إطالق       «وقال هيغ إن حكومته تقدم      . »على طاولة التفاوض  
 .»المفاوضات وسنعمل ما في وسعنا كعضو قائد في االتحاد األوروبي لدعم تلك الجهود

15/5/2010الشرق األوسط،   
  

  ون من دخول الواليات المتحدةيهودي أمريكي يدعو إلى منع غولدست": جيروزالم بوست" .41
أن شخصية يهودية أمريكية بارزة عملت      " اإلسرائيلية" "جيروزالم بوست "ذكرت صحيفة   ): آي.بي  .يو  (

على ترحيل النازيين السابقين من أمريكا، يحثّ المسؤولين هناك على منع القاضـي الـدولي ريتـشارد                 
اماً خالل حقبة الفصل العنصري فـي جنـوب         غولدستون من دخول الواليات المتحدة بزعم إصداره أحك       

  .إفريقيا 
 -وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي نيل شير، المدير التنفيذي السابق في لجنـة العالقـات األمريكيـة                

التـي  " المعلومات"، وجه رسالة إلى المسؤولين األمريكيين، يشير فيها إلى أن           )إيباك(العامة  " اإلسرائيلية"
  .ام غولدستون تثير التساؤالت حول أهليته لدخول الواليات المتحدة كشفت أخيراً حول أحك

وقد وجهت الرسالة إلى كّل من وزارة الخارجية هيالري كلينتون ووزير العدل أريك هولـدر ووزيـرة                 
وقال شير في رسالته إن األشخاص الذين يعترفون بالقيام بأعمال تشكل           . األمن الداخلي جانيت نابوليتانو     

القية شائنة غير مؤهلين للدخول إلى الواليات المتحدة، وقال إن االكتشافات العلنيـة األخيـرة               جريمة أخ 
التي أفيد أن غولدستون اعترف بها تتطابق مع هذه األحكام، وأشار إلى وجود أساس على األقل لتفـتح                  

  .السلطات الفدرالية تحقيقاً في هذا الموضوع 
، لكن غولدستون رد بالقول إنه      "إسرائيلية"دى مطابقاً التهامات    وتعتبر هذه االتهامات بحق غولدستون ص     

  . كان جزءاً من النظام وتعين عليه تطبيق القوانين حتى لو كان يعارضها 
15/5/2010الخليج،   
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  خدمة لعملية السالم" القبة الحديدية"تمويل أوباما لمشروع : مسؤول أميركي سابق .42
يات المتحدة األسبق لدى األمم المتحدة طلب الـرئيس أوبامـا           وصف توماس بيكرينغ مندوب الوال    : غزة

 ماليين دوالر لمساعدة إسرائيل على تطوير منظومة مضادة للصواريخ القـصيرة            205تخصيص مبلغ   
" راديو سوا "وقال بيكرينغ في لقاء مع      . بأنه يخدم عملية السالم   ) أو ما يعرف باسم القبة الحديدية     (المدى  

إزاء أمنها والذي أثر سلبا على مفاوضات السالم فـي  " إسرائيل"مة ستضع حدا لقلق     االمريكي إن المنظو  
لن يؤثر ذلك بأي شكل من األشكال على موقف الفلسطينيين خالل محادثات الـسالم،              : "وأضاف. السابق

ويدرك كال الطرفين أنه من الصعب بـدء        . بل سيعيد طمأنة إسرائيل التي أبدت قلقها إزاء قضايا األمن         
، مؤكـدا علـى أن      "المفاوضات مع استمرار القلق األمني ألنه يضع عراقيل أمام التوصل إلـى اتفـاق             

  . المنظومة تركز على إيران وحزب اهللا أكثر من الجهات األخرى
وفيما يتعلق بسير المفاوضات السلمية، قال بيكرينغ إنه من السابق ألوانه إصدار حكم في الوقت الراهن                

ينبغي علينا مراقبـة األوضـاع      ": "راديو سوا "وأضاف خالل لقاء مع   . السالم أو فشلها  بشأن نجاح عملية    
ومن الواضح أن األطراف المتفاوضـة      . بحذر وإتاحة وقت كاف لها ألن هذه مفاوضات طويلة ومضنية         

  ". بحاجة للتغلب على كثير من الجمود الذي أصبح لألسف جزءا من العملية السياسية
ينبغي علينا تشجيع حماس على االستمرار في تبني مـنهج      "قال  " راديو سوا "ال من   وفي إجابة له عن سؤ    

وأضاف بيكرينغ أنه على الرغم مـن        ".يقوم على نبذ العنف إذا أرادت أن تكون طرفا في عملية السالم           
أنه ال ينبغي تجميد عملية السالم في انتظار موافقة حماس على المشاركة فيها، إال أنـه مـن األفـضل                    

   .شاركة جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك العمليةم
15/5/2010وكالة سما،   

 
   بليون دوالر100مع الصين تجاوزت العربية التجارة :  موسىعمرو .43

 يرى مسئولون عرب يشاركون في الدورة الرابعة لالجتماع الوزاري لمنتدى : وكالة شينخوا–تيانجين 
لعربي في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين، أن تصدر االقتصاد الصيني  ا-التعاون الصيني 

  .االنتعاش في العالم ساهم بقوة في دفع التنمية االقتصادية في العالم العربي
 العربية -قيمة التجارة الثنائية الصينية "إن : وقال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

، وحقق الجانبان الصيني والعربي "الر العام الماضي على رغم األزمة المالية بليون دو100تجاوزت 
زيادة كبيرة في قيمة التجارة الثنائية من خالل المثابرة على مبدأ التعاون بحيث ازدادت قيمة تجارتهما 

   .2009 بليون 107.4 إلى 2004 بليون دوالر عام 36.4من 
 2004 بليون دوالر بين 5.5 إلى 1.1عربية المباشرة من وازدادت قيمة االستثمارات الصينية وال

 70 بليون دوالر إلى 13.5، مع ازدياد قيمة األعمال من التعاون في مقاولة المشروعات من 2009و
  .بليوناً

  15/5/2010الحياة، 
  

  ! مشعل ؟- لقاء ميدفيدف بعدماذا  .44
  عريب الرنتاوي

، بهـذه العبـارة ردت الخارجيـة        " لرباعية في الخفاء  روسيا تفعل في العلن ما تفعله مختلف أطراف ا        "
الروسية على بعض االنتقادات التي وجهت للقاء القمة الذي جمع الرئيس الروسـي ديمتـري ميدفيـدف     
برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق ، وبحضور الـرئيس الـسوري بـشار األسـد                  

  .شخصيا
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األول بين حماس وروسيا ، فقد سبق لمـشعل أن زار موسـكو          مشعل ، ليست االتصال      -قمة ميدفيدف   
مرات عدة وأجرى العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين فيها ، بيد أنها المرة األولى التي يلتقـي بهـا                    

بقائد حماس ، وهذا تطور نوعي مهم في العالقة الثنائية بين الجانبين            ) رئيس دولة عظمى  (رئيس روسي   
 حيال المسألة الفلسطينية ، سيكون له ما بعده ، سواء في عالقات حماس الدولية أو                ، وفي سياسة روسيا   

  .حتى على صعيد مواقفها ومقارباتها السياسية
 مشعل ، فإن حماس جزء من حركـة التحـرر           -من وجهة النظر الروسية ، التي أجملها لقاء ميدفيدف          

عب الفلسطيني ، والحوار معها يعزز مكانتها       الوطني الفلسطينية ، تحظى بثقة وتعاطف جزء مهم من الش         
هذه ، ويساعد في تبديد العديد من االحتقانات الفلسطينية الداخلية ، ويذلل العديد من العقبات على طريق                 

  .العملية السلمية
والراهن أن روسيا بوصفها الضلع الرابع في الرباعية الدولية ، ال تعارض مطالب األطـراف الثالثـة                 

االعتراف بإسرائيل ، قبول االتفاقات المسبقة ووقف العنف ، فهذه جزء أصيل مـن              : حماساألخرى من   
 -السياسة الخارجية الروسية ومحور رئيس في مواقف موسكو من القضية الفلسطينية والصراع العربي              

مـل  لكن وبخالف األطراف الثالثة األخرى المنضوية في إطار الرباعية ، فإن موسكو تتعا            . اإلسرائيلي
بوصفها أمورا يمكن الحصول عليها في سياق عملية الحـوار مـع حمـاس              " مطالب الرباعية "مع هذه   

وكنتيجة لسياسة احتواء الحركة في النظام السياسي الفلسطيني ابتداء وفي عملية السالم في نهاية المطاف               
على حماس االنـصياع    ، ويرفض الكرملين كما بات معلوما اعتبار هذه المطالب ، شروطا مسبقة يتعين              

  .المسبق وغير المشروط لها قبل الشروع في أي حوار معها
لقد صدق الناطق باسم الخارجية الروسية ، فكثير من الدول الغربية المقررة وعواصم القرار الـدولي ،                 

مع حماس ، أو هي ترغب في فعل ذلك بيـد           " سري وغير مباشر وغير رسمي    "تجد نفسها إما في حوار      
ى المجازفة بإثارة غضب إسرائيل أو إزعاج جورج ميتشيل وإدارة أوباما ، وأحيانا فإن بعـض            أنها تخش 

بيكفيهمـا مـا    "هذه الدول ال يريد إحراج الرئيس عباس وسلطته وسالم فياض وحكومته ، ودائما بحجة               
  ".فيهما

 Off the" تحـدثوا  لقد استمعت خالل األشهر القليلة الماضية لمسؤولين كبار في عواصم أوروبية نافذة
Record "    وبعـضهم  " نتحدث مع من يتحدثون مـع حمـاس  "عن عالقاتهم مع حماس ، بعضهم قال أننا

أكتفى بعدم نفي أو تأكيد وجود اتصاالت مباشرة ، لكنهم جميعا أشاروا إلى أن األمر برمته بات مـسألة                   
  .وقت ، ال أكثر وال أقل

 بل أن البعض يتطوع لشرح كيف أن حماس اقتربت كثيرا           ،" شروط الرباعية الثالث  "ال أحد يحدثك عن     
قبول دولة على الـضفة والقطـاع والقـدس يعـادل           ...الهدنة تعادل نبذ العنف   : من األخذ بهذه الشروط   

المشاركة في االنتخابات وتشكل الحكومة ودخول مؤسسات السلطة يعني اإلقـرار           ...االعتراف بإسرائيل 
 يعد أحد مهتم بها على أية حال ، بعد أن خرقت عشرات المـرات ، ومـن                  باالتفاقيات المسبقة ، التي لم    

  .الجانب اإلسرائيلي على وجه الخصوص
، ) يبدو أكثر تطورا من كثير من المواقف العربية والفلـسطينية         (الموقف الروسي المتطور تجاه حماس      

نصرا جديدا على الحسابات    مدعوما بموقف تركي مماثل ، بل وربما أكثر انفتاحا على الحركة ، يدخل ع             
والمعادالت اإلقليمية والدولية المحيطة بالمسألة الفلسطينية والمتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي ، المهم            
أن تدرك حماس اآلن ما الذي تريده من وراء االعتراف اإلقليمي والدولي بها ، وكيف تخطط لتوظيفـه                  

وسع باتجاه العمل السياسي والدبلوماسي ، كيـف سـينعكس          واالستفادة منه ، هل تنوي االقتراب خطوة أ       
ذلك على برنامج الحركة ومواقفها ، هل يمكن التوفيق بين االنفتاح على العالم بكل شروطه ومتطلباتـه                 
من جهة واالحتفاظ بثوابت البرنامج والمقاومة وأشكال الكفاح من جهة ثانية ، وهل نجحت الحركة مـن                 
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وجديـدها  ) المقـاوم (ة والمقاومة حتى تنجح اآلن فـي الجمـع بـين قـديمها              قبل في الجمع بين السلط    
  في هذه العملية؟" فصائلي"وما هو " وطني"وما المسافة بين ما هو ...؟)المفاوض(

في الحقيقة أننا لسنا أمام لغز عصي على التفكيك والتحليل ، فحماس كسائر حركات التحرر الـوطني ،                  
 دون تعنت وال تحجر ، ومن حقها االستمرار في مقاومة راشدة ترفع كلفة              من حقها التمسك بثوابتها من    

االحتالل وتمكن الشعب المقاوم من العيش في كنفها آمادا طويلة ، ومن واجبها التكيف مـع متطلبـات                  
العالقات الدولية والعمل السياسي والدبلوماسي ، وأحسب أن وضع إجاباته منسجمة لكل هذه األسـئلة ،                

  . كفاحي جديد ، هو التحدي الذي ينتظر الحركة في قادمات األيام-ي برنامج سياسي وصوغها ف
  15/5/2010الدستور، األردن، 

  
   على الحدود أوالًوالتفاوضالنكبة  .45

  هاني المصري
 للنكبة وبهذه المناسبة من المفيد الربط بين النكبة وما يجري اليوم ما يدل على ان                62تمر اليوم الذكرى      

  .ستمرة النكبة م
نشأت القضية الفلسطينية أوالً واساساً كقضية الجئين، ألن اسرائيل قامت على حساب الشعب الفلسطيني              

.  ألف الى خارج وطنهم، وتشريد مئات اآلالف اآلخرين داخـل وطـنهم   800ومن خالل تشريد حوالي  
  . أصبحوا يعرفون بالنازحين 1967وتشريد اعداد اخرى بعد حرب 

 ال يمكن حل القضية الفلسطينية بدون حل قضية الالجئين حالً عادالً باعتبار ذلـك حقـاً                 في هذا السياق  
 الـصادر عـن     194فقـرار   . طبيعياً وتاريخياً وقانونياً أوالً، وكونه متضمناً في القرارات الدولية ثانياً         

ن الـى   الجمعية العامة لألمم المتحدة يتضمن ضرورة عودة وتعويض وليس عودة أوتعـويض الالجئـي             
  .ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها 

بعد النكبة وفي المراحل األولى من عمر الثورة الفلسطينية كان شعار تحرير فلـسطين يـستوعب حـل                  
قضية الالجئين ألن التحرير سيمكن الالجئين من العودة والعيش في فلسطين الديمقراطية التي سـيتعايش               

  .المسيحيين واليهود على قدم المساواةفيها جميع مواطنيها من المسلمين و
 وصوالً الى مبادرة السالم الفلـسطينية       1974وفي مرحله برنامج النقاط العشر والبرنامج المرحلي من         

، طرح برنامج إقامة السلطة على اي شبر يتم تحريره، ثم اقامة الدولة الفلسطينية على حدود                1988عام  
وال يقدم الحل الجذري االستراتيجي للقضية الفلـسطينية، أي         ، كبرنامج مرحلي مؤقت ال يتناقض       1967

ولكن البرنامج المرحلي كان يتضمن أساساً إنهـاء االحـتالل وتمكـين            . كخطوة على طريق هذا الحل      
الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير مصيره بما يشمل اقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة على حـدود                 

مشكلة الالجئين حالً عادالً، والدفاع عن حقوق شعبنا في داخل فلسطين            وعاصمتها القدس، وحل     1967
1948.   

في مبادرة السالم الفلسطينية اصبح الحل المرحلي استراتيجياً، اي حالً يقوم على أساس أن الفلـسطينيين                
من مساحة فلسطين، مقابل انسحابها مـن الـضفة الغربيـة            % 78مستعدون لالعتراف باسرائيل على     

   .194ع غزة والموافقة على حل قضية الالجئين على اساس قرار وقطا
في اتفاق أوسلو تم االعتراف باسرائيل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بـدون اعترافهـا بـالحقوق                 

ولـم  . فلم تعترف اسرائيل بانها دولة محتلة وبضرورة انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية           . الفلسطينية
ة الالجئين، وانما اكتفت باالعتراف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ووافقت           تعترف بحل قضي  

على قيام سلطة فلسطينية مقيدة ضمن حل انتقالي تخلى فيه الفلسطينيون عن اوراق القوة التـي بأيـديهم                  
ينية بعـد   فلم تعد القضية الفلـسط    . خصوصاً ورقتي الوحدة والمقاومة، وتم فيه تقسيم القضية الى قضايا           

والقضايا النهائية تم تقسيمها الى قضايا عديـدة، واألرض         . اوسلو قضية واحدة بل قضايا انتقالية ونهائية      



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1790:         العدد       15/5/2010 السبت :التاريخ

ورغـم  . تم تقسيمها الى ا،ب،ج، إضافة الى فصل القدس عملياً عن بقية االراضي الفلسطينية المحتلـة              
السرائيلية العشرات مـن االلتزامـات   التنازالت المجحفة المتضمنه في اتفاق اوسلو لم تطبق الحكومات ا 

ولم تلتزم اسرائيل بانهاء المرحلة االنتقالية فـي        . وبعد ذلك في خارطة الطريق      " اوسلو"االسرائيلية في   
.  وال تزال المرحلة االنتقالية مفتوحة الى اجل غير مسمى         2010، فها نحن في ايار      1999ايار من عام    

  .فاق اوسلو وبخارطة الطريق الدولية من جانب واحدفالفلسطينيون ال يزالون ملتزمين بات
فهم يطبقون التزاماتهم واسرائيل تتجاوز التزاماتها، على أمل، ولعل وعسى، أن تقوم الواليات المتحـدة               

  .األميركية، والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاللتزام باالتفاقيات وتطبيق االلتزامات
ر ويتم استيطانها، والقدس يتم استكمال تهويدها واسرلتها، ويـستكمل          كل هذا يحدث بينما األرض تصاد     

بناء جدار الفصل العنصري، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ويتواصل الحصار الخانق لقطاع غزة، كما              
يتواصل العدوان واالعتقاالت واالغتياالت والحواجز وهدم المنازل وتدنيس المقدسات وتهيئـة األجـواء             

ل ذلك لخلق امر واقع يجعل الحل االسرائيلي هوالحل الوحيد الممكن سـواء علـى طاولـة                 لتدميرها، ك 
  .المفاوضات أوعبر الخطوات احادية الجانب

عند التوقيع على اتفاق اوسلو كان هناك وهم بأن الحل على االبواب، وان الدولة الفلسطينية على مرمى                 
 الممكن مقايضة الدولة بحق العودة وتصفية قـضية         ونشأ اعتقاد عند اوساط قيادية وشعبية ان من       . حجر

  .الالجئين، وتبين الحقاً أن هذا االعتقاد وهم خالص 
 سقط هذا الوهم سقوطاً مدوياً، حيث تأكد بشكل قاطع ان اسرائيل تريـد              2000ففي قمة كامب ديفيد عام      

نيين جميعاً، وبما يشمل    تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها بما هي قضية تحرر وطني تخص الفلسطي           
  .تصفية قضايا القدس والدولة واالستيطان والالجئين 

فاسرائيل تريد االحتفاظ بالقدس كعاصمة موحدة أبدية السرائيل، وأقصى ما يمكن التنـازل عنـه هـو                 
  .االحياء العربية اآلهلة بالسكان وفقاً لمقترحات كلينتون 

من مساحة الضفة الغربية مـن خـالل الـضم           % 40 على   وأسرائيل تريد االحتفاظ بالسيطرة المباشرة    
المباشر أو من خالل االستيطان أواالستئجار لفترات طويلة جداً واقامة القواعـد العـسكرية والمنـاطق                

  .األمنية، بما يقضي عملياً على اية امكانية لقيام دولة فلسطينية حقيقية
ملية السالم منذ اتفاق اوسلو الى قمـة كامـب          بدالً من الخروج باالستنتاج الضروري من فشل مسيرة ع        

ديفيد وحتى اآلن، واجراء المراجعة الشاملة واستخالص الدروس والعبر قـام الفلـسطينيون والعـرب               
تجلى ذلك بوضوح في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيـروت  . باالمعان في السير بطريق االوهام    

ت العربية من خالل طرح التوصل الى حل متفق عليه لقـضية   التي قدمت المزيد من التنازال2002عام  
الالجئين، ما يعني ان موافقة اسرائيل اساسيه ألي حل، ما يفرغ قضية الالجئين مـن جوهرهـا، ومـن         

  .كونها حقاً يجب ان يلبى، الى قضية يتم التفاوض عليها 
 المفاوضات بشكل غير مباشر بدون      في هذه األيام وافق العرب على إعطاء الغطاء للفلسطينيين الستئناف         

وال على التفاوض من النقطـة      ) حتى مرجعية متآكله  ( وقف االستيطان وال االتفاق على مرجعية واحدة        
التي انتهت اليها المفاوضات السابقة، اي وافقوا على التفاوض وفقاً للشروط االسرائيلية، على امل كسب               

  .بطرح حل أوبالضغط على اسرائيل رضى االدارة االميركية لعل وعسى أن تقوم 
ومن االمور المغيظة جداً، ترديد القادة الفلسطينيين في هذه االيام متفاخرين كيف أنهم اتفقوا على ان يتم                 

صحيح أن اسرائيل ترفض حتى      .تركيز المفاوضات القادمة على قضية الحدود باعتبار ذلك تقدماً كبيراً           
نا ال معنى لما يقوله صائب عريقات بأنه ال يهمه ما تقوله اسرائيل             اآلن التفاوض على قضية الحدود، وه     

  .فاسرائيل هي الطرف العدو والمحتل وما تقوله وتفعله هواألمر الهام والحاسم . 
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ان التفاوض حول الحدود يمثل إمعاناً في تفكيك القضية الفلسطينية الى قضايا، واالرض الـى منـاطق،                 
لى فصل الداخل عن الخارج، والى انقسام الضفة العربية وقطاع غـزة،            والحل الى مراحل، وهذا أدى ا     

  .والى تراجع القضية الفلسطينية وضياع البرنامج الوطني الموحد للفلسطينيين
واذا سلمنا جدالً ان اسرائيل وافقت أو ستوافق على التفاوض على قضية الحدود، فانهـا سـتربط ذلـك                   

ية وضرورة تعزيز قدرة السلطة والتزامها بتوفير األمن لالحـتالل          بمسألة التفاوض على الترتيبات االمن    
واذا اقترب المفاوض الفلسطيني من مسألة القدس على اعتبار انهـا           . قبل إنهاء التفاوض على اية قضية     

جزء من قضية الحدود سيرفض المفاوض االسرائيلي ذلك، الن نتنياهو اتفق مع اوباما على ان تكـون                  
لمفاوضات، والفلسطينيون وافقوا كما يقولون بأنفسهم على التفاوض على الحدود واألمن           القدس في نهاية ا   

  .أوالً
نفس المصير سيكون عند طرح المفاوض الفلسطيني قضية المستوطنات، وهكذا لكل قضية، فاسـرائيل              
تريد المفاوضات من اجل المفاوضات، ولكسب الوقت الالزم الستكمال تطبيـق مـشاريعها التوسـعية               

  .والعدوانية
ان المفاوضات بدون اعتراف اسرائيل بأنها دولة محتلة، وبالقانون الدولي وقـرارات االمـم المتحـدة                
مضيعة للوقت وعملية تخدم اسرائيل بوضع الفلسطينيين تحت رحمتها وتـساهم فـي تعميـق انقـسام                 

  .الفلسطينيين وضياع قضيتهم 
ام عن الحل القريب وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني        إن مفتاح الحل الوطني يكمن في التخلي عن االوه        
  .وللوحدة وللكفاح من أجل الحرية والعودة واالستقالل

  15/5/2010، )بدائل(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات
  

   على سواحل غزةكبرىمعركة  .46
  معن بشور

مية وديبلوماسية، وربما عـسكرية،     العالم كله، ومنطقتنا بشكل خاص، على ابواب معركة سياسية وإعال         
كبرى بين العدو الصهيوني وبين أحرار من تركيا واليونان وايرلندا والعديد من دول العـالم يجهـزون                 
أسطوال من السفن المحملة بمواد إنسانية واعمارية إلرسالها الى غزة في محاولة جديدة لكسر الحـصار                

ي عقوبة غير مسبوقة لشعب أصر على ممارسة حقه         على القطاع المحاصر، دون رحمة، منذ سنوات، ف       
  .الديمقراطي في انتخاب ممثليه وحكومته

فالتهديدات الصهيونية المتتالية بالتصدي السطول سفن الحرية المتوجه من تركيا واليونان معاً، والعرقلة             
ـ  (' راشيل كوري'التي تواجهها سفينة     مـارس  /ي آذارالشهيدة االمريكية على يد الجرافات الـصهيونية ف

 الجـاري، سـيكونان     24 و 23المتوجهة من ايرلندا الى غزة، كلها اشارات تشير الى ان يومي            ) 2003
يومي مواجهة في مياه البحر االبيض المتوسط الذي يبدو ان تل ابيب تسعى لتحويله الى بحيرة صهيونية                 

  . براً في فلسطين والجوالن ولبنانبالكامل، وان تتوسع بحراً، فيما تسميه مياهها االقليمية، كما تتوسع
لقد انطلقت فكرة اسطول سفن لكسر الحصار على غزة، تحمل على متنهـا مـواداً لالعمـار وللـدواء                   
والغذاء، بعد ان تمكن المحتل االسرائيلي من منع سفن عربية واسالمية واوروبية وبالقوة من الوصـول                

ة التي ما تزال محتجزة في ميناء اشـدود منـذ اوائـل             الى سواحل غزة، ومن بينها سفينة االخوة اللبناني       
 بعد ان اصطدم روادها الشجعان بجحافل الجيش الصهيوني البحرية والجوية، وهي            2009فبراير  /شباط

  .سفينة ويا للعار لم يتلق مالكوها الشرفاء من أحد أي تعويض عن خسائرهم فيها
 من دول قوية يحسب لها حساب، ال سيما تركيـا           اعتبر مطلقو الفكرة آنذاك ان فكرة االسطول المتحرك       

واليونان، وتحمل على متنها نواباً وسياسيين ومثقفين بارزين واعالميين من اصقاع متعددة من العالم، قد               
تعطي حصانة لمبادرات كسر الحصار من البحر عن مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، فانتدبت               
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نفسها لتحويل هذه الفكرة الى واقع، لكن الغطرسـة الـصهيونية، وقـد    هيئات اهلية فاعلة في بلدان عدة   
اخذت شكل القرصنة بكل ما في الكلمة من معان، تصر على التعامل مع االسطول الكبير بالطريقة ذاتها                 

  .التي تعاملت فيها مع السفن الصغيرة
يا، على مواقفها المـشرفة     ال بل ان حكومة نتنياهو المدججة بوحوش بشرية تريد ايضا ان تثأر من ترك             

من القدس وفلسطين، ومن اليونان التي بقيت دون غيرها من الدول االوروبية، مساندة للحق الفلسطيني،               
كما من احرار العالم وشرفائه، عبر التصدي لهذا االسطول الذي يحمل رسالة فيها مـن االنـسانية مـا                   

  .يفيض عن المواد االنسانية التي يحملها
يام الفاصلة بيننا وبين موعد انطالق االسطول مليئة بتحركات شعبية وسياسية وديبلوماسية            فهل تكون اال  

واعالمية تحبط العنجهية الصهيونية وتؤكد ان صوت الحق والخير واالنسانية ما زال اقوى من اسـلحة                
  .العدوان والشر والعنصرية؟

نتصار للمبادئ التي قامت عليها مؤسساته،      هل يثبت المجتمع الدولي، ولو لمرة واحدة، انه قادر على اال          
وللقرارات التي اتخذتها منظماته، وللقانون الدولي االنساني الذي تحتكم اليه آلياته فيـرفض التهديـدات               

  .الصهيونية ويحمي المبادرات االنسانية؟
ادرة وهل يقوم النظام الرسمي العربي مرة بواجبه في االنتصار لشعب عربي محاصر، وفي احتضان مب              

اسالمية ودولية كريمة فيتصدى للجريمة الصهيونية التي تتكرر فصولها كل يوم وسط احـساس غـامر                
  .لدى مجرمي الحرب الصهاينة انهم لن يجدوا من يردعهم؟

وهل تتحرك القوى الحية في االمة والعالم انتصاراً لرواد اسطول كسر الحصار على غـزة، اسـطول                 
تجعل من معركة الوصول الى بحر غزة وشواطئها الصامدة، معركة اخرى           االعمار واالمداد االنساني، ف   

  .لفضح عدوانية الصهاينة وعنصريتهم، كما لفضح التواطؤ غير المسبوق معهم؟
  15/5/2010القدس العربي، 

  
  تنازالتخذ مكانة، هات  .47

  ألوف بن
نظمة الدول المتطورة، الــ     ضم اسرائيل الى م   : بنيامين نتنياهو تلقى هذا االسبوع هدية من براك اوباما        

OECD" .             اسرائيل انضمت الى النادي النخبة القتصادات العالم، تباهى رئيس الوزراء، الذي يحتـسب
ولكن مع كـل    . جدا قبول اسرائيل الى  المنظمة االعتبارية ويرى فيه اعترافا دوليا بسياسته االقتصادية            

فقـد  . ن اوباما كانت اسرائيل ستبقى فـي الخـارج     االحترام الصالحات نتنياهو، اال انه بدون مساعدة م       
عملت االدارة االمريكية في االسابيع االخيرة على اقناع الدول التي عارضت قبول اسرائيل وعلى رأسها               

بين اسرائيل والفلسطينيين ساعد في اقنـاع       " محادثات التقارب "االعالن عن   . تركيا لتصوت في صالحها   
  .هذه المرة بالحسنةالمترددين، بأن نتنياهو جدير 

ادارة اوباما تجتهد في االسابيع االخيرة لمعانقة اسرائيل بمظاهر الحب التي لم تظهر مثلها منـذ زمـن                  
وزير الدفاع ايهود باراك حصل على البساط االحمر في واشنطن واربعين دقيقة مع الرئيس، فـي                . بعيد

موظفو االدارة ألقوا الكلمات    . اهو قبل شهرين  خالف بارز مع اللقاء المحرج، غير المصور، الوباما ونتني        
المداوالت علـى مـستقبل الـسالح       . أمام منظمات يهودية عن االلتزام االمريك الخالد باسرائيل وبأمنها        

وفـي االسـبوع القـادم    . النووي ستنتهي بضريبة شفوية امريكية، تبقي الغموض االسرائيلي دون تغيير   
ويمكـن  . بيض، رام عمانويل، لالحتفال ببلوغ ابنه سـن الرشـد         سيزور اسرائيل رئيس طاقم البيت اال     
وال تـزال البـادرات   . مع نتنياهو ومع شخصيات أخـرى " خاصة"التخمين بأنه ستكون له ايضا لقاءات      

  . الطيبة في الطريق



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1790:         العدد       15/5/2010 السبت :التاريخ

يس في أثناء زيارة نائب الرئ    " أزمة رمات شلومو  "بعد التوبيخ الشديد الذي تلقته اسرائيل من اوباما بسبب          
موظفون اسرائيليون يقولـون ان نتنيـاهو حظـي         . جو بايدن، في آذار، هذه المداعبات اكثر لطفا بكثير        

  .بالنصر، وان كان مؤقتا ايضا
يمكن التقدير بأن نتنياهو أيضا اعطى شيئا الوباما، فضال عن الوعد بأن الحي الجديد في رمات شـلومو                  

 موظفون كبار، اسرائيليون وامريكيون، يرفضون الـدخول        ماذا بالضبط؟ . لن يبنى في السنتين القريبتين    
. في تفاصيل االنذار الذي وجهته االدارة لنتنياهو كعقاب على اهانة بايدن، وماذا رد عليه رئيس الوزراء               

  .وهم يرون في حقيقة ان التفاصيل لم تسرب دليال على  عالقات العمل الجيدة، رغم الخالف
 يوجد في االدارة الحالية شخصية معاديـة السـرائيل، مثلمـا كـان              وحسب مصدر اسرائيلي كبير، ال    

 السفير مايكل   –رجال نتنياهو   . زبجينييف بجنسكي في ادارة كارتر او جيمس بيكر في ادارة بوش االب           
اورن، مستشار االمن القومي عوزي اراد والمحامي اسحاق مولكو يتمتعون بوصول حـر الـى كبـار                 

  .مسؤولي االدارة
اوباما مصمم علـى ان     . االسلوب قد تغير واعتدل، ولكن ليس المضمون      .  هي مجرد الرزمة   ولكن هذه 

، وهذا يلزمه بـاغالق     21يحدث تغييرا في الواليات المتحدة وأن يالئم سياسته الخارجية مع القرن الـ             
 العـالم  فقد مل هو ومل  .  الفلسطيني –ملفات قديمة تتجرر دون حل من القرن السابق، كنزاع االسرائيلي           

مـن  . او على االقل ان يحقق تسوية فلتت من يد اسـالفه          . من هذا االزعاج، وهو يريد ان يضع له حدا        
  .اجل هذا يحتاج هو نتنياهو

تسوية سياسـية؟   . ليس لدى أحد في االدارة فكرة عما يريد نتنياهو والى اين يسعى           . وهنا تكمن المشكلة  
م يقرر بعد؟ في البيت االبيض يقدرون القوة السياسية لرئيس          تمرير الوقت في الكرسي؟ أم لعله ال يزال ل        

وقد سحق فيغلين في التـصويت فـي        . ليس لديه منافسون يهددون كرسيه، وال قضايا تطارده       . الوزراء
كما ان االمريكيون يقدرون بان نتنياهو يمكنه ان يبرر في الجمهور االسرائيلي كل اتفاق يوقـع                . الليكود
اذا كانت الحياة طيبة بهذا القـدر، فلمـاذا         . قوة تدفع نتنياهو الى الجلوس على الجدار      ولكن هذه ال  . عليه

  .يخربها
نهاية الصيف تدعو الى لحظة اختبار جديد، أصعب من االختبارات السابقة، في عالقات             : السبب هو وها

قد الجمعيـة   تجميد االستيطان سينتهي هو ومحادثات التقارب، وفـي نيويـورك سـتنع           . نتنياهو وأوباما 
العمومية لالمم المتحدة بحضور زعماء العالم، واالدارة االمريكية ستحاول الدفع الـى االمـام برزمـة                

  .اوباما يتوقع بان يستمر التجميد، وهذا يعني ان نتنياهو قد يصطدم بالجدار. العقوبات الجديدة ضد ايران
ء اليمـين أم سـيجد الذريعـة لمواصـلة          ماذا سيفعل؟ هل سيعود للبناء في المستوطنات، كما يعد وزرا         

التجميد؟ وكيف سيقنع ائتالفه بتأييد هذا؟ محادثات مباشرة مع الفلسطينيين ستبدو كسبب وجيـه لتجميـد                
اضافي ولكنه سيتعين على نتنياهو ان يعطي شيئا آخر البو مازن وهذا من شأنه ان يكلفه مواجهة مـع                   

  .اليمين
بأنـه  " السباعية"ء اكثر راحة لنتنياهو، الذي يكون بوسعه ان يقنع          عقوبات حازمة ضد ايران تبدو كاغرا     

ولكن مشكوك ان يكون اوباما قادرا علـى ان يحقـق           . محظور عرقلة الجهد الهام ضد النووي االيراني      
موظفون امريكيون قلقون أكثر من أن عقوبات واهية ستدفع اسـرائيل الـى تـسخين               . عقوبات حازمة 

  .جوم على ايرانالمحركات في الطريق لله
التوقعات من محادثات التقارب صـفرية وهـذا        . ولكن الى جانب خطر االزمة، توجد هنا أيضا فرصة        

ايهود باراك، الـسفير    . نتنياهو ممزق . يترك الساحة شاغرة لمبادرة سياسية تسيطر على جدول االعمال        
مـرة  .  بدال مـن أن يجـر      اورن، سكرتير الحكومة تسفي هاوزر وآخرون، يقولون له ان عليه ان يقود           

  .واحدة قل نعم، بدال من ال وال فقط
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المبادرة المعقولة جدا هي دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على نحو يشبه خطة النائب شاؤول موفاز مـن                 
الفلسطينيون يعارضون، ولكن لماذا ال تعرض اسرائيل مبادرة ويبدون هم كرافضين؟ فـي ادارة              . كاديما

ينصتوا لفكرة الدولة في حدود مؤقتة، اذا كان يمكن ان يضمنوا بأن هـذه مجـرد                اوباما مستعدون الن    
معسكر اخر في اسرائيل برئاسة رئيس االركان جابي اشـكنازي،          . مرحلة في الطريق الى تسوية دائمة     

  .يجذب باتجاه القناة السورية، ولكن ليس لهذه الفكرة في هذه اللحظة من يشتري في واشنطن
ة، المتماثلة مع المستشار السياسي رون ديرمر والشركاء اليمينيين لنتنياهو، تدعوه الـى             المدرسة المضاد 

من المتوقع للجمهوريين ان يفوزوا بأغلبية فـي مجلـس          . انتظار انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني     
ح الرئيس الجـريح سـيكاف    . النواب، وهذا سيضع حدا لخياالت وضغوط اوباما في الموضوع الفلسطيني         

كل ما هو مطلوب من نتنياهو، حسب هذا النهج هو ايجاد           . عندها في سبيل اعادة انتخابه وسيدع اسرائيل      
ذريعة لسحب التجميد حتى تشرين الثاني، الصمود في جولة أخرى على القدمين وعندها االنتصار فـي                

  .المعركة بالنقاط والبقاء في الحكم دون التنازل عن مليمتر
فهو يقبل فكرة التسوية االنتقالية في الضفة الغربية كمخرج وحيد مـن الجمـود،              . درئيس الوزراء يترد  

بعض من مستشاريه يحذرونه من أنه اذا ما اعتبر الدعم السرائيل أجنـدة             . ولكنه يتردد في تأييدها علنا    
ـ       . للجمهوريين، فان الديمقراطيين سيديرون له ظهر المجن       ة، نهاية الصيف تقترب، االزمة علـى البواب

وحقا لماذا ينبغي له ان يسرع ويبلور موقفا، حين يكون بوسعه           . وأحد ال يعرف بعد ماذا سيقرر نتنياهو      
  .أن يتسلى قليال ببطاقة العضوية الالمعة في منظمة الدول المتطورة

  "هآرتس"
  14/5/2010وكالة سما، 
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