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  و لرفع الحصار وإشراك حماس في العملية السياسية تدعروسيةمبادرة  .1

األسبوع المقبل مبعوث من الحكومـة الروسـية حـامال مجموعـة مـن              " إسرائيل"يصل إلى   : وكاالت
االقتراحات تدعو إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإشراك حماس في العملية السياسية في               

المها تتكشف بعد زيارة الرئيس الروسي إلى سوريا ولقائـه          المنطقة، وذلك ضمن مبادرة شاملة بدأت مع      
  . خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس

لالقتراح الذي عرضه الرئيس الروسي خالل جولته في المنطقة والذي يدعو إلى            " إسرائيل"ورغم انتقاد   
وسيا كبيـرا وصـف الموقـف اإلسـرائيلي         ضرورة إشراك حماس في عملية السالم، إال أن مسؤوال ر         

بالمتسرع، وقال إن هذا االقتراح هو ضمن رزمة كاملة تنهي الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غـزة،                 
مؤكدا أن دوال أوروبية طرحت في السابق اقتراحات مماثلة، وأن هناك مسؤولين أمـريكيين فـي إدارة                 

وتشمل هذه الرزمة اإلفراج عـن الجنـدي        . لمغلقةباراك أوباما يتحدثون عن هذا االقتراح في الغرف ا        
األسير جلعاد شاليط وإتمام صفقة التبادل، وفتح المعابر، وإشراك حركة حماس في عملية السالم سـواء                
بالمشاركة مع السلطة في رام اهللا، أو بشكل منفصل من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنية ملزمـة بـين                   

بمنع القيام بعمليات عسكرية وإطالق القذائف من القطـاع اتجـاه           إسرائيل وحماس، وأن تتعهد الحركة      
  ".إسرائيل"

يساهم في إنهـاء االنقـسام      " إسرائيل"أشار المسؤول الروسي إلى أن إغالق الملفات العالقة بين حماس و          
 على الرزمة الروسية في مدة أقصاها ثالثة      " إسرائيل"داخل الساحة الفلسطينية، وذكر أنه في حال وافقت         

  .أسابيع فإن موسكو ستتحرك باتجاه اللجنة الرباعية من أجل كسب تأييدها للمقترح الروسي
إلى ذلك، قال مصدر في المكتب السياسي لحركة حماس إن األوروبيين يرون في مقترحات حماس أنهـا              

ل مقترحات عملية وبرجماتية، خاصة موافقة حماس على ما جاء في وثيقة األسرى والتي تنص على قبو               
 وعاصمتها القدس مع االحتفاظ بحق العودة وإزالة جميع         1967 يونيو 5حماس دولة فلسطينية على حدود      

أشار المصدر إلـى أن جـوهر المقترحـات         ". إسرائيل"المستوطنات في الضفة الغربية مقابل هدنة مع        
بية في هذا الـشأن     الروسية التي يتحدث عنها اإلعالم تقوم على هذه الفكرة ويستفيد من المقترحات العر            

  .وفي مقدمتها المبادرة العربية للسالم
  17/5/2010الشرق، قطر، 

  
   لم يتوقف والكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلياالستيطان: أبوردينة .2

قال نبيل أبوردينة المستشار اإلعالمي للرئيس محمود عباس إنه ليس لدى            : محمد جمال -القدس المحتلة 
لسطيني بعد التصريحات الصادرة عن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين            ميتشل ما يقوله للجانب الف    

نتنياهو وغيره من الوزراء بشأن تواصل البناء االستيطاني والعودة إلى سياسة هدم البيوت في القـدس،                
  .مشيرا إلى أن الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي إليقاف البناء االستيطاني
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إال أنـه لـم     " خالل أيام "يركية أنه من المقرر أن يعود ميتشل إلى المنطقة          أكد متحدث باسم السفارة األم    

  .يحدد موعد وصوله ولم يكشف عن تفاصيل عن جدول أعمال أو لقاءات المبعوث األميركي
  17/5/2010الشرق، قطر، 

  
  عباس يبحث تعزيز التعاون مع الفاتيكان .3

لسطيني محمود عباس أمس مع المطران انطونيو بحث الرئيس الف: )د ب أ(عبدالرحيم حسين،  -رام اهللا 
فرانكو القاصد الرسولي في القدس تطورات عملية السالم وتعزيز التعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية 

  .والفاتيكان
وأطلع عباس المطران فرانكو خالل اجتماعهما في مقر الرئاسة برام اهللا في الضفة الغربية على آخر 

  .د العملية السلمية خاصة بعد بدء المحادثات غير المباشرة برعاية الواليات المتحدةالمستجدات على صعي
أن المطران فرانكو أكد ضرورة حل القضية الفلسطينية ) وفا(وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

وأوضحت . يخيةحالً عادالً على أساس حل الدولتين مع التأكيد على مكانة القدس وأهميتها الدينية والتار
أن اللقاء تناول البدء بالخطوات العملية لصياغة اتفاقية شاملة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحاضرة 

  .الفاتيكان
  17/5/201االتحاد، االمارات، 

  
  المجتمع الدولي وتطالب بتدخل مخططات االستيطانيةالتحذر من حكومة فياض  .4

ير األعمال الفلسطينية، خالل جلستها األسبوعية برئاسة طالبت حكومة تسي :وكاالت - القدس المحتلة
سالم فياض، المجتمع الدولي وعلى رأسه اللجنة الرباعية الدولية واإلدارة األمريكية بتوفير الحماية 

سيؤدي "وحذرت من أن استمرار هذه االعتداءات والمخططات االستيطانية  .الدولية للشعب الفلسطيني
الدولي واإلدارة األمريكية وتعطيل عملية التسوية، األمر الذي يستوجب اتخاذ إلى نسف جهود المجتمع 

  " .مواقف ملموسة تلزم الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذه االعتداءات والممارسات
  17/5/2010الخليج، 

  
 على تأجيل قرار بشأن القدس" اليونسكو"بحر يدين إقدام سفير السلطة في  .5

سلطة رام " النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إقدام سفير أدان الدكتور أحمد بحر: غزة
، إلياس صنبر، على إرجاء استصدار قرار "اليونسكو"في منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلم والثقافة " اهللا

جريمة "بخصوص مدينة القدس المحتلة في المجلس التنفيذي األخير باليونسكو، مؤكدا أن ذلك يشكل 
  ". جديدة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
محاسبة سفير السلطة "نسخة منه، على ضرورة " قدس برس"وشدد بحر في بيان صحفي مكتوب، وصل 

على جريمته في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس ومقدساتها المسيحية " اليونسكو"في منظمة 
يد االحتالل الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم واإلسالمية إلى أبشع حملة تهويد واستباحة على 

هذه الجريمة تشكل حلقة في سلسلة الجرائم والفضائح التي سقطت فيها السلطة، والتي "، مؤكداً أن "أجمع
غولدستون وفولك أمام مؤسسات األمم المتحدة مما سمح للكيان الصهيوني : كان آخرها تأجيل تقريري
  ".ذه التقارير والجهود القانونية الدولية الهامة من مضامينها الحقيقيةوالدول الداعمة له بتفريغ ه

الذي تجاوز كل الخطوط " اليونسكو"محاسبة سفيره في "ودعا بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى 
والمحرمات الوطنية، وخصوصا في ظل المعلومات التي رشحت حول تواطئه مع المديرة العامة الجديدة 
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، مشيراً إلى أن المدعو إلياس صنبر يجب أن يخضع لمحاكمة "لقاء مصالح شخصية بحتةلليونسكو 
  .فورية أمام القضاء الفلسطيني كي يلقى جزاء ما اقترفته يداه بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

لة على إعادة النظر في البنى والهياكل واألدوات الدبلوماسية الفلسطينية العام"وأكد بحر على ضرورة 
كادر السلطة الفلسطينية في الخارج في ظل الفساد المالي واإلداري الذي ينخر في سفارات السلطة في 

، داعيا إلى اختيار السفراء والعاملين الدبلوماسيين على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن "الخارج
  .المحسوبيات واالعتبارات الشخصية، كما قال

  16/5/2010قدس برس 
  

   مقدس ومن يتنازل عنه مرتد عن الصف الوطني الفلسطينيعودةال حق :بحر .6
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في مؤتمر عقد أمس بغزة،            . أكد د :  حازم الحلو  -غزة

،  أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي، واصفاً من           2010-5-16شهود على النكبة األحد     "بعنوان  
، مشدداً  "ال بديل عن حق العودة إال بالعودة      :" وقال  . الصف الوطني الفلسطيني  يتنازل عنه بأنه مرتد عن      

  . على أن حق العودة ال يمكن أن يتحقق إال بالجهاد المقدس ووحدة الصف الفلسطيني
، والعمل الجاد من    "إسرائيل"وطالب بوقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي تجريها السلطة مع           

 األسرى، مؤكداً أن المصالحة مطلب استراتيجي لشعبنا وضرورة دينية ووطنية على            أجل إطالق سراح  
  . قاعدة الثوابت الوطنية والمحافظة على مشروع المقاومة

واستعرض بحر خالل كلمته أسباب النكبة منذ مؤتمر بازل بسويسرا مروراً بوعد بلفور وانتهاء بتأسيس               
رب خاضوا أربعة حروب مع االحتالل لـم تنجـز شـيئاً للقـضية              الكيان اإلسرائيلي، الفتاً إلى أن الع     

  . الفلسطينية
  17/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  الفلسطينيين  تعهدت باحتضان مؤتمر دولي حول أوضاع األسرىالجزائر: قراقع .7

الحكومة ان " الشرق األوسط"لـ قال وزير شؤون األسرى، عيسى قراقع:  بوعالم غمراسة-الجزائر
ة تعهدت توفير ظروف تنظيم مؤتمر دولي حول معاناة األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل الجزائري

  .جاء ذلك خالل زيارة وفد من السلطة الفلسطينية للجزائر. اإلسرائيلي، قبل نهاية العام الحالي
وتعهدا باسم "التقى قراقع وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، ووزير التضامن جمال ولد عباس و

الحكومة الجزائرية، باحتضان مؤتمر دولي حول األسرى الفلسطينيين، الهدف من تنظيمه هو حشد 
إضافة إلى ". الحقوقيين من العالم تحسبا لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة اإلسرائيلية بالمحاكم الدولية

  .إجراء مباحثات مع أمين عام قدامى المجاهدين الجزائريين، سعيد عبادو
سيكون الهدف من هذه التظاهرة، : "ير الفلسطيني عقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي، وقالورجح الوز

لفت انتباه العالم إلى الوضع المأساوي للمعتقلين الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات فظيعة جدا 
يتحدرون من وأوضح أن مناضلين من أجل الحرية وضد االحتالل والعنصرية، ". وأعمال ال إنسانية

جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية يرتقب حضورهم للتظاهرة، إلى جانب حقوقيين ومختصين في القانون 
الجنائي سيبحثون، حسب قراقع، خالل أعمال المؤتمر المنتظر، آليات قانونية تسمح بمتابعة الحكومة 

لسياسيين الفلسطينيين الذين يفوق اإلسرائيلية في القضاء الدولي بتهمة تعذيب وانتهاك حقوق المساجين ا
 آالف، بحسب وزير شؤون األسرى، الذي قال إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرعى شخصيا 7عددهم 

  .الماضي) تشرين الثاني(هذه المبادرة التي تم طرحها ألول مرة في نوفمبر 
وتابع بأن األسرى ، "1967هي األسوأ منذ "واعتبر قراقع أن األوضاع في السجون اإلسرائيلية 

يتعرضون للموت البطيء خاصة المرضى حيث يوجد نحو ألف حالة مرضية صعبة وهناك إصابات "
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كثيرة بالسرطان وأمراض خطيرة تتعرض لإلهمال الصحي، ووصلتنا مئات الشكاوى والنداءات من 
ت ولم يعد مقبوال إن ملف أسرانا يستحق وقفة جدية على كل المستويا: "وقال أيضا". المرضى والمعاقين

أن يبقى في إطار ثنائي فلسطيني إسرائيلي، وأنه ينبغي طرحه بقوة في المحافل الدولية، وسيكون مؤتمر 
  ".الجزائر أحد المفاتيح التي ستحقق لنا هذا المسعى

االتحاد العربي لقدامى "إلى ذلك، ذكر عبادو للوفد الفلسطيني أن الجزائر ستستغل عضويتها في 
الجزائرية " منظمة المجاهدين"وأوضح أن . ، إلعطاء ملف األسرى الفلسطينيين بعدا دوليا"المحاربين

على استعداد لدفع االتحاد العربي إلى تقديم دعم مادي لألسرى الفلسطينيين بعد انقضاء مدة سجنهم، 
  .لمساعدتهم على العودة إلى الحياة العادية

  17/5/2010الشرق األوسط، 
  

  مسك بحق العودة وتؤكد أن ال أوهام بنجاح المفاوضاتمنظمة التحرير تت .8
 في أكدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : )وكاالت(،  يوسف الشايب–رام اهللا 

تمسكها بأهداف شعبنا الوطنية وبالشرعية الدولية كسبيل إلعادة  إحياء ذكرى النكبة الثانية والستين
  ..ين إلى ديارهم التي شردوا منها الالجئين الفلسطيني

وأكد البيان تمسك المنظمة باالهداف الوطنية وبالشرعية الدولية، ودعت الشعب إلحياء هذه الذكرى 
  .بفعاليات كفاحية تواصل عزل االحتالل وفضحه

بها وقال البيان، انه ليس لديها اوهام بامكانية نجاح المفاوضات غير المباشرة التي وافقت على البدء 
 شهرا في ظل السياسة اإلسرائيلية 18بوساطة أميركية لتحريك عملية السالم المتوقفة منذ أكثر من 

  .الحالية
كفرصة أخيرة النقاذ الحل السلمي ... ان القبول بالمفاوضات غير المباشرة: وأضافت المنظمة في البيان

لسياسة اإلسرائيلية الحالية والمستمرة على أساس التفاوض ال يعني أن لدينا أوهاما حول نجاحها في ظل ا
استنفاد لرغبة دولية " القبول بالمفاوضات غير المباشرة" لكنها "واضاف البيان . في تخيالتها االستعمارية

وعربية ما تزال ترى في التفاوض مع إسرائيل فرصة أخيرة للوصول الى حل مرض للصراع الدامي 
  ".في المنطقة

ان قبولنا "لمجتمع الدولي الى فرض تسوية حسب قرارات الشرعية الدولية وقالتودعت اللجنة التنفيذية ا
المشروط لهذه الرغبة الدولية في المفاوضات غير المباشرة يتطلب من االسرة الدولية في حال فشل 
طريق المفاوضات غير المباشرة التقدم الحازم بفرض تسويتها على إسرائيل تسوية واضحة ومستندة الى 

ت الشرعية الدولية تمكن الفلسطينيين من ادارة حياتهم ودولتهم على أرضهم باستقالل ناجز وكامل قرارا
  ".وسيادة مطلقة على أرضهم وبرهم وجوهم ومياههم وحدودهم

  16/5/2010الغد، األردن، 
  

  لن يخيفنا خيار الدولة الواحدة : عريقات .9
منظمة التحريـر   ، مسؤول ملف المفاوضات فيأكد الدكتور صائب عريقات :  محمد الرنتيسي -رام اهللا   

الفلسطينية أن خيار السلطة الوحيد بعد األشهر األربعة ، المدة المحددة للمفاوضات غير المباشـرة مـع                 
الجانب اإلسرائيلي يتمثل في حل الدولتين ، وأنه في حال أصر االحتالل على نسف هذا الخيار ، فحينها                  

  ".دةلن يخيفنا خيار الدولة الواح"
ـ     على هامش مشاركته في ندوة سياسية برام اهللا ، أن القيادة           " الدستور"وأضاف عريقات في تصريحات ل

الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ال تثق بإسرائيل في تحقيق السالم ، مشيرا إلى أن العيب ليس                  
  .طاته بهدوءفي السالم ، وإنما في االحتالل الذي يستخدم أدوات السالم لتمرير مخط
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القاضي بإبعاد فلسطينيين من الضفة إلى غزة ، يشكل         ) 1650(وأشار عريقات إلى أن القرار اإلسرائيلي       
عندما أعلن الرئيس عباس عدم ترشيح نفـسه لواليـة          "محاولة لسحب والية السلطة الفلسطينية ، مضيفا        

 الفلسطينية بفعـل إجراءاتهـا علـى       ثانية ، كان قراره احتجاجا على ممارسات إسرائيل ، وتآكل الوالية          
وشدد عريقات على أن المقاومة حق مشروع طالما استمر االحتالل على األرض الفلسطينية ،               ".األرض

  .شريطة التفريق بين المقاومة وتوظيفها ألهداف أخرى
  16/5/2010الدستور 

  
  بالتزام المهنيَّة" رايتس ووتش" يطالب  في حكومة غزة العدلوزير  .10

كد وزير العدل في الحكومة الفلسطينية في غزة المستشار محمد فرج الغول أن الحكومة قدمت أ: غزة
أفضل تقرير يجيب على الرسالة الموجهة من ممثل المندوب السامي لمجلس حقوق اإلنسان في األمم 

  .المتحدة كيرت جورنغ، المستمدة من توصيات تقرير غولدستون
ضم المديرة التنفيذية لقسم " هيومان رايتس ووتش" وفداً من منظمة وقال الغول خالل لقائه أمس األحد

الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، والباحث بيل فان ايسفيلد، اهتمام الحكومة 
  .وحرصها على وقف أي تعديات على القانون واإلعالء من قيمة اإلنسان

ل بتقارير المنظمة، معرباً عن أمله أن تلتزم المنظمة بالحياد وأكد الغول اهتمام الحكومة ووزارة العد
  ".ألن تقاريرها األخيرة تساوي بين الجالد والضحية"والموضوعية، 

وتناول الجانبان العديد من التساؤالت حول االتهامات الموجهة للحكومة ولفصائل المقاومة المسلحة 
  .، وحول ادعاءات التعذيب وعقوبة اإلعدام1948ام باستهداف أماكن المدنيين داخل فلسطين المحتلة ع

وشدد الغول على أن المقاومة الفلسطينية هي حق أصيل كفلته جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات 
الدولية، وأن الذي يجب أن يجرم ويحاكم ويسأل هو االحتالل ال الشعب الذي يذوق ويالت االحتالل على 

 .مرأى ومسمع العالم
 17/5/2010يل ، األردن، السب

  
  الرويضي يحذر الكيان الصهيوني من هدم منازل المقدسيين ويهدد بمقاضاته .11

حذر رئيس وحدة القدس في الرئاسة المحامي أحمد رويضي، الكيان الصهيوني من  -القدس المحتلة
 88يضم وخاصة هدم حي البستان الذي aاتخاذ أي خطوة غير محسوبة باتجاه هدم منازل المقدسيين، 

منزال، أو طرد عائالت أخرى من الشيخ جراح، مشيرا إلى أنه سيترتب على مثل هذه الخطوة نتائج 
  .سياسية وميدانية غير متوقعة

والذي جاء فيه أن المحاكم اإلسرائيلية اتخذت ' يديعوت أحرونوت'جاء ذلك ردا على ما ورد في صحيفة 
  . دد من هذه المنازل في سلوان منازل أقيمت بدون تراخيص، وع109قرارا بهدم 

واعتبر رويضي قرار المحاكم اإلسرائيلية بخصوص الهدم يؤكد سياسات التمييز العنصري التي تمارسها 
التخطيط الهيكلي والمخططات " إسرائيل"ضد المقدسيين في القدس الشرقية، مذّكرا برفض " إسرائيل"

  . الوقت تصادق على مخططات إسرائيلية لالستيطانالمقدمة من الفلسطينيين، ومنعهم من البناء، وبذات
أن الجانب الفلسطيني سيتصدى لكل اإلجراءات اإلسرائيلية، من خالل القيام بالدعاوى بشكل "وأشار إلى 

جدي ضد منع هدم المنازل بالقدس، وضد مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن هنالك كامل الوثائق التي سيتم 
فتا إلى أنه تم تعيين طواقم قانونية وهندسية لمساندة المواطنين المقدسيين استخدامها في الدعاوى، ال

 ".لمواجهة هذا المخطط االستيطاني، وللحفاظ على العقارات من الهدم
 17/5/2010السبيل ، األردن، 
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   خالل فترة امتحانات شهادة الثانوية العامةالليليةشرطة غزة تقرر منع الحفالت  .12
علنت شرطة غزة التابعة لحكومة حماس انها ستمنع اقامة الحفالت الليلية خـالل             ا: اشرف الهور  -غزة  

  .فترة امتحانات شهادة الثانوية العامة
وقال الرائد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة ان عناصر الشرطة على جاهزية تامة السـتقبال هـذا                 

خالل هذه الفترة تتناسـب والوضـع       اعدت خطة عمل    'الموسم الوطني وان العمليات المركزية للشرطة       
  .الراهن

ستمنع اقامة اي حفالت بعـد      ) يونيو(واوضح انه ابتداء من اليوم وحتى تاريخ الثاني عشر من حزيران            
الساعة الحادية عشرة مساء في الشوارع واالماكن العامة، وانه من بداية التاريخ االخير ستمنع الحفالت               

  .تى ال تؤثر على الطالبنهائيا اال في الصاالت المغلقة ح
وفي سياق قريب اعلنت شرطة المرور انها قررت منع سير الدراجات النارية على الطريـق الـساحلي                 

الحفاظ علـى   'يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، وذكرت ان الهدف من هذه الخطوة يأتي في سياق                
لى ان الطريق الـساحلي يـزدحم       يشار ا  .'سالمة المواطنين وامنهم خالل اصطيافهم على شاطئ البحر       

 .كثيرا في هذه االيام بالسيارات خالل موسم االصطياف
  17/5/2010القدس العربي، 

  
   حافالت عبر معبر رفحسبعةدخول : هيئة المعابر .13

 حافالت تقل مسافرين ومرضى، إلى جانب عدد من سيارات 7 ذكرت هيئة المعابر والحدود أن -غزة
  .انب المصري من معبر رفح الذي فتح أبوابه صباح أمس السبتاإلسعاف تمكنت من دخول الج

 باصات تحمل مرضى وثالثة أخرى تقل 4وأشارت الهيئة في بيان صحفي لها يوم أمس، إلى أن 
سيارة إسعاف دخلت الجانب المصري حتى 23مسافرين من أصحاب اإلقامات بالخارج، إضافة إلى 

 مواطناً دخلوا قطاع غزة قادمين من الجانب 77يئة أن وبينت اله .الساعة الثالثة من بعد الظهر
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح السبت في كال  . مواطنًا20المصري، فيما أرجع األمن المصري 

االتجاهين لمدة ثالثة أيام، فيما توقعت هيئة المعابر أن يتم تمديد فتح المعبر يومين إضافيين لتسهيل سفر 
  .ن في قطاع غزةأكبر عدد من العالقي

  16/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  من فتح على آلية اقترحتها حماس من أجل المصالحةننتظر رداً: الزهار .14
محمود الزهار ، أن علي الصالح لندننقال عن مراسلها من  16/5/2010الشرق األوسط، نشرت 

لسلطة الفلسطينية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال إن حركته تنتظر ردا من حركة فتح وا
 .بشأن آلية وضعتها حماس لدفع جهود المصالحة والتوصل إلى اتفاق يخرج الوضع الفلسطيني من أزمته

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (اتصلت شخصيا بعزام األحمد ": "الشرق األوسط"وأوضح الزهار لـ
فهم الذي حصل بعد مجيء منيب لتفسير سوء ال) المسؤول عن ملف العالقات الوطنية وملف المصالحة

طرحنا ": وأضاف. ")رجل األعمال الفلسطيني الذي يبذل جهودا للتوسط بين حماس وفتح(المصري 
فإذا ما اتفقنا حولها يمكن الذهاب إلى . ونحن في انتظار ردهم.. عليهم آلية وطلبنا منهم التفكير فيها

إنهم لم يردوا علينا حتى ": وتابع القول. "بهمصر، ويمكن أن نجعل منها جزءا من االتفاق أو ملحقا 
 ."وقد أتصل بعزام األحمد مجددا لمعرفة الموقف. ونحن في االنتظار.. اآلن

لم يتفق عليها بعد، وسيجري الكشف عنها في "ورفض الزهار الكشف عن هذه اآللية انطالقا من أنه 
 ."اللحظة التي نتفق حولها
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فتح وحماس تتركز حول نقطتين رئيسيتين؛ األولى "احثات بين قيادتي لكن نقل عن الزهار القول إن المب
تتعلق بلجنة االنتخابات المركزية، والثانية تتعلق بمنظمة التحرير، وال تزال فتح تدرس الموقف لكنها 

وطلبت حماس أن يجري تشكيل لجنة االنتخابات بالتشاور، في حين تريدها فتح . "تتعاطى معه بإيجابية
ورد األحمد على الزهار بأنه ال خالف على االصطالحين لديه، لكن الزهار أعاد التأكيد عليها . بالتوافق

 .لضمان نزاهة اللجنة كما حدث في االنتخابات السابقة
بتوقيع حماس أوال على ورقة المصالحة ) أبو مازن(وحول شرط الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الماضي، قبل اتخاذ أي خطة ) تشرين الثاني( نوفمبر 25تح في الفلسطينية كما هي، وكما فعلت حركة ف
 ."إذا كان هذا هو رأيه فعليه أن ينتظر": جديدة، قال الزهار

وردا على وجود قناعة لدى السلطة الفلسطينية، وقادة حركة فتح على وجه الخصوص، بأن هناك شرخا 
وأن جماعة الداخل من أمثال الزهار قد في الموقف بين قيادة حماس في الداخل وقيادتها في الخارج، 
وبعدين اللي بيته .. عليهم أن ينتظروا": تتخذ خطوة جريئة في اتجاه المصالحة، كرر الزهار القول نفسه

وأكد الزهار أن حماس اتصلت بالراعي المصري للمصالحة مساء . "من زجاج ال يقذف الناس بالحجارة
واستبعد ذهاب وفد من حماس إلى . لتطورات الجديدةيوم األربعاء الماضي، ووضعته في صورة ا

إذا توصلنا إلى اتفاق مع فتح فسيتوجه وفد من حماس إلى القاهرة بعد ساعة لتوقيع ": القاهرة، بقوله
  ."الورقة المصرية، وإال فما فائدة هذه الزيارة

قة مصر وحركة أن الزهار ربط توقيع المصالحة الفلسطينية بمواف 15/5/2010قدس برس، وجاء في 
وكشف في حديثه للصحفيين على هامش حضوره الفتتاح معرض  .فتح على آليات جديدة إلنهاء االنقسام

عن اتصاالت تجريها حركته مع حركة فتح ومصر راعية الحوار الفلسطيني ، 15/5العودة بغزة السبت 
ومصر على " فتح"فقت حركة أنه في حال وا: "وقال. بخصوص االتفاق على آليات جديدة إلنهاء االنقسام

أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجا في عالقات الحكومة : "وأضاف ".هذه اآلليات سيتم توقيع المصالحة
وأوضح أنه سيتم ". بغزة وحركة حماس مع دولة خارجية منها على سبيل المثال سويسرا والنرويج

ووصف . خاطئ من أطراف معاديةإطالع هذه الدول على مواقف الحركة التي نقلت إليهم بشكل 
االجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بالرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والسوري 

  .بشار األسد بأنه خطوة من خطوات توسيع روسيا لعالقاتها مع القوى اإلسالمية في العالم
يجب نبذ  " أن الزهار قال إنه،)وكاالت(من غزة نقال عن  17/5/2010الخليج، من جهة أخرى ذكرت 

  ". خيار التفاوض مع إسرائيل ووقف المفاوضات العبثية واللقاءات التي تضيع األوطان
من يثقون بالعدو الصهيوني ويظنون بأنه سيرجع لنا بالدنا على طبق من ذهب هم "وأضاف إن 

ستعادة األوطان، وعودة واهمون، وال خيار لنا سوى خيار الجهاد والمقاومة، فهو السبيل الوحيد ال
وجدد القيادي في حماس تأكيد إجراء حركته اتصاالت ". الالجئين الذين طُردوا من أرضهم ظلماً وعدواناً

أي مصالحة ستكون يجب أال تعود باألجهزة "وقال . مع حركة فتح من أجل الخروج لمصالحة حقيقية 
، وأن تكون مصالحة لبناء مؤسسات مقاومة، األمنية الفاسدة التي تنسق مع االحتالل ضد أبناء شعبنا

  ".ومؤسسات عربية إسالمية خالصة تساوي بين الجميع
  

   ذات مغزى بين حماس ومصراتصاالت ال توجد :البردويل .15
ـ أمسقال الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس          : اشرف الهور  -غزة    انه  "القدس العربي " ل

 ونفى  ،"محدودة" حركته ومصر، وان االتصاالت التي تجرى بينهما          بين "اتصاالت ذات مغزى  "ال توجد   
  . تكون القاهرة قد قطعت مؤخرا هذه االتصاالتأنفي ذات الوقت 

 ال  أنهـا ال تقيم عالقات مع حركة حماس والحكومة في غزة على اعتبار            " مصر   أن إلى البردويل   وأشار
 في الـسابق    أجرت مصر   أنوذكر   ." فوز حماس  رتأقتعترف بها وال بنتائج االنتخابات التشريعية التي        
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 األسـرى ، مثل المصالحة الداخلية وملف تبـادل        "وأزماتقضايا اسعافية   " إطاراتصاالت مع حماس في     
 إلـى ،  األسـرى  االتصاالت الجارية بشأن التهدئة وتبادل       أوقفت من جهتها    إسرائيل أنوذكر   .والتهدئة

لم " مصر   أن إلى، الفتا في ذات الوقت      " عند بعض العبارات   التوقف"جانب توقف جهود المصالحة بسبب      
   . لتغيير بعض ما جاء في ورقتها للمصالحة"تتلحلح

  17/5/2010القدس العربي، 
  للورقة المصرية للمصالحة قبل توقيعها حماس تطالب بإصدار مالحق .16

إن موافقة "د يوسف قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة حركة حماس المقالة في غزة أحم: رام اهللا
القاهرة على تضمين ورقة المصالحة الوطنية مالحق تندرج فيها مالحظات حركة حماس، يمكن أن 

وتابع  ".تكون مخرجاً لمساعدة الجميع في تجاوز النقطة التي توقفت عندها مساعي إنهاء حالة االنقسام
ن مخارج لحالة تعطل بعض الوسطاء طرحوا في سياق الحديث ع" أن أمسفي تصريحات صحافية 

الحراك السياسي الرامي إلنهاء حالة االنقسام، أن يتم أخذ مالحظات حماس على ورقة المصالحة الوطنية 
 وكيل وزارة ورأى ".بعين االعتبار من خالل تضمينها في مالحق بحيث تضمن توقيع الحركة عليها

  . يحفظ ماء الوجه لجميع األطرافالخارجية في غزة، أن مقترح إضافة مالحق للورقة المصرية مخرج
  17/5/2010المستقبل، 

  
  "منظمة التحرير" ال تعارض دخول حماس والجهاد لـفتح: منيب المصري .17

 المقترحات الجديدة التي وضعتها حماس للتوقيع علـى         أن "القدس العربي "علمت   : اشرف الهور  -غزة  
ـ "التشاور"ورقة المصالحة المصرية تطالب باستبدال كلمة         في عملية تـشكيل اللجنـة العليـا         "التوافق" ب

 عنـد   "نوايا إيجابيـة  "وقال منيب المصري رئيس التجمع الوطني الفلسطيني انه لمس           ولجنة االنتخابات، 
  ."جوا تفاؤليا يسود العالقة بين جميع األطراف "الطرفين، وان

فتح، وكذلك خالل لقاءاتـه     وقال انه لمس هذا الجو خالل لقاءاته مع الرئيس محمود عباس وقادة حركة              
وكشف المصري أنه خالل زيارته األخيرة لغزة التي التقى فيهـا            .في غزة ومشق مع قادة حركة حماس      

 .قادة حماس حمل خاللها لحركة فتح مقترحات من قادة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المـصرية               
للفصائل، وكذلك تشكيل لجنة االنتخابات      أن هذه المقترحات تخص عملية تشكيل اللجنة العليا          إلىوأشار  

 في عملية تشكيل لجنة االنتخابات      "التوافق بدل التشاور  'المركزية، الفتاً إلى أن حركة حماس تريد أن يتم          
 في اللجنـة العليـا التـي تـضم الفـصائل      "تمثيل مناسب'المركزية، إضافة إلى مطالبتها بأن يكون لها   

  .الفلسطينية
ل هذه المقترحات إلى عزام األحمد عضو اللجنة المركزية في فتح ومسؤول ملـف              وذكر المصري انه نق   

عملية التشاور لتشكيل لحنة االنتخابات     " أنالمصالحة، مشيراً إلى أن حركة فتح أكدت له في هذا السياق            
ال تعارض في دخول حركتي حمـاس والجهـاد لمنظمـة           ) أي فتح  (وإنها،  "ستتلوها حتماً عملية توافق   

  ."رير، وأنها تسعى بكل جدية إلتمام هذه العمليةالتح
 األحمد أكد له أن حركة فتح ترفض أن تلغي عملية تـشكيل اللجنـة               أن إلىوبحسب المصري فقد أشار     

  .العليا دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
  17/5/2010القدس العربي، 

  
  صاالت الجديدة ال جديد في ملف المصالحة ومصر ليست طرفا في االت: األحمد .18

ـ      :  اشرف الهور  -غزة   مقترحـات  " وجود أي    "القدس العربي "نفى عزام األحمد في تصريحات خاصة ل
لـم  "، الذي قـال أنـه       "نقلت نفس موقفها التقليدي   " حركة حماس    إن بشأن عملية المصالحة، وقال      "جديدة
تـرفض  "مشدداً على أن فتح     وأكد األحمد انه لم يطرأ أي جديد على ملف المصالحة مع حماس،              ."يتغير
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 كال من ملفي لجنة االنتخابات واللجنة       إنوقال   ."بحث أي موضوع تم االتفاق عليه في حوارات القاهرة        
وأضـاف   ." وافقت عليهم حماس في الحوارات السابقة      أنغير قابلة للبحث من جديد، بعد       "العليا للفصائل   

، وعاد المسؤول الفتحاوي المكلف بملف المصالحة       "ديدما تم االتفاق عليه انتهى، ولن نعود لبحثه من ج         "
وأكد أن االتصاالت الجديدة بشأن المصالحة ال جديد فيها سوى إجراء اتصاالت هاتفية بين قـادة فـتح                  

   . اتصاالت تمت بينه وبين القيادي في حماس محمود الزهارإلىوحماس، في إشارة 
ـ     التوقيع دون تعـديل    " هذه االتصاالت تأتي على قاعدة       إن "القدس العربي "وذكر األحمد في تصريحاته ل

ليست طرفاً  '، موضحاً أن مصر راعية اتفاق المصالحة        "أي حرف في ورقة المصالحة المصرية كما هي       
  ."في هذه الجهود الجديدة ألن الحل يأتي من خالل توقيع حماس على ورقيتها لحل الخالفات

  17/5/2010القدس العربي، 
  

   األحمد حول المصالحة تشويش على جهودهاتاتصريح: برهوم .19
 فوزي برهوم إن حركته اتخذت إجـراءات  حركة حماسقال الناطق باسم   : محمد جمال  - القدس المحتلة 

، وذلك من خالل السماح لحركة       حول ملف المصالحة الفلسطينية    عملية على أرض الواقع لتثبت لما تقول      
أيها بكل حرية والسماح لقيادات فتح بزيـارة غـزة وإلقـاء            فتح بممارسة كافة أنشطتها والتعبير عن ر      

أشار برهوم إلى أن حركته تجري اتصاالت مباشرة وغير مباشرة مع            و .الفصائل والشخصيات المستقلة  
حركة فتح والعديد من الشخصيات التي تزور قطاع غزة من أجل إيجاد مخرج للتوقيـع علـى ورقـة                   

  .المصالحة
التي نفى فيهـا    د عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها النيابية           عزام األحم  وحول تصريحات 

، قـال   تكون هناك مقترحات أو أفكار جديدة قدمت لهم من قبل حركة حماس تجرى دراستها حاليـاً               أن  
إن تصريحات األحمد تؤكد أن فتح تتعامل مع المصالحة رسماً وشكالً، مستغرباً تلك التصريحات              : برهوم

حديث عن أجواء إيجابية وجهود تبذل لتحقيق المصالحة، معتبراً أن تلك التصريحات تـشويش              في ظل ال  
  .على جهود المصالحة وتعكس نوايا فتح تجاه ذلك الملف

طالب برهوم في الوقت ذاته مصر التعاطي بإيجابية مع مالحظات حركة حماس على ورقة المصالحة               و
قاهرة، منوهاً إلى أن ما أضيف على الورقة المصرية للمصالحة          والتي اتفق عليها أثناء جلسات الحوار بال      

  .لم يعرض على الفصائل الفلسطينية
  17/5/2010الشرق، قطر، 

  
  المفاوضات استئناف  وافقت على "منظمة التحرير"أغلبية طفيفة في : "الديمقراطية"قيادي في  .20

 المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة       عضو "أبو ليلى "كشف قيس عبد الكريم     : محمد الشعيبي  -رام اهللا   
 مفاوضـات غيـر     إجـراء لتحرير فلسطين، النائب في المجلس التشريعي، النقاب عن أن الموافقة على            

آذار، / منذ شهر ونصف فـي مطلـع مـارس         أنجزت وإنما ليس جديدا،    األميركيةمباشرة عبر الوساطة    
حرير الفلسطينية، وفي ذلـك الحـين اتخـذ القـرار            طفيفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة الت      أغلبيةبموافقة  

  . بالموافقة على هذه الصيغة من المفاوضات
 للـشرق   األميركي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخبر المبعوث        أن،  "الدار"لقاء مع   وأكد أبو ليلى في     

ة فـي منظمـة      يحصل على أغلبية طفيفة من اللجنة التنفيذي       أن جورج ميتشل، انه بالكاد استطاع       األوسط
 ال يستطيع   اإلسرائيلية انه وفي ضوء الممارسات      إلىالتحرير، من اجل الموافقة على هذا القرار، مشيرا         

 يمضي قدما في تنفيذ هذا القرار، وما دام لم يـتم التراجـع عـن عمليـة البنـاء                    أنالرئيس أبو مازن    
  . سرائيلياإلاالستيطاني في القدس الشرقية، ويلغى مشروع البناء من الجانب 

  16/5/2010الدار، الكويت، 
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  تحفظ على قرار استئناف المفاوضات لعدم وجود ضمانات"  الشعبحزب: "الصالحي .21

قال األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، إن حزبه تحفظ علـى قـرار                : ام اهللا ر
 بوقف االستيطان، مشيرا      وكافية بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية     استئناف المفاوضات غير المباشرة،   

إلى أنه أعلن هذا الموقف خالل االجتماع الرسمي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيـادة الفلـسطينية                
وأشار إلى   السبت الماضي، التي ناقشت الموقف من المشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل            

 وحـدة اسـتيطانية فـي رأس العـامود،          14عن نية بناء     يليةاإلسرائ" السالم اآلن "أن ما كشفته حركة     
والمخططات الضخمة في محيط المسجد األقصى، وفي البلدة القديمة في القدس المحتلة، تأكيد جديد على               

  .مواصلة إسرائيل لسياستها االستيطانية في القدس وباقي األراضي المحتلة
  16/5/2010قدس برس، 

  
  قف المفاوضات العبثية التي لن تسفر عن شيءالسلطة بو نطالب: علي بركة .22

زيارة ميتشل للمنطقة بوصفها  "إن المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة قال :ادية سعد الدينن
تغطية لجرائم االحتالل، حيث لم تمنع اإلدارة األميركية حكومة االحتالل عن التوسع االستيطاني وإنما 

وأوضح  ".الخادعة"لجانب الفلسطيني لالستمرار في عملية السالم تمارس المزيد من الضغوط على ا
الزيارة تأتي في ظل التهديدات اإلسرائيلية المتكررة لشن عدوان جديد "من بيروت أن " الغد"بركة إلى 

السلطة بوقف المفاوضات "، مطالباً "على قطاع غزة ولبنان، والتهديد بضرب المواقع النووية اإليرانية
  ".لتي لن تسفر عن شيءالعبثية ا

  17/5/2010الغد، األردن، 
  

  لنكبة ل 62 الـذكرىل في غزة بمشاركة جميع الفصائل إحياًء لحاشدةتظاهرة  .23
شارك آالف الفلسطينيين أمس في مسيرة جماهيرية حاشدة في ): ا ف ب( – ضياء الكحلوت -غزة 

ألهلية والعشائرية تحت مظلة العلم مدينة غزة بمشاركة جميع القوى والفصائل والتجمعات الشعبية وا
وفي مؤتمر صحافي  .الفلسطيني؛ حيث وجهوا رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة تؤكد حق العودة

إن المذكرة تطلب من األمين العام لألمم : أمام مقر األمم المتحدة قال زكريا األغا القيادي في حركة فتح
، وتؤكد حق الشعب "الظلم عن الشعب الفلسطيني المشرد والمحتلالتحرك بأقصى ما يمكن لرفع "المتحدة 

شدد إسماعيل رضوان القيادي  و".في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس"الفلسطيني 
ال "وأضاف أن عودة الالجئين  ".حق العودة مقدس وال يملك أحد أن يتنازل عنه"في حماس على أن 
  ".وضات بل بالمقاومة؛ ألن عدونا ال يعرف إال لغة القوةيمكن أن تتحقق بالمفا

ليس لدينا : "من جانبه، قال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في المؤتمر الصحافي نفسه
وهم بأن إسرائيل ستلتزم بقرارات األمم المتحدة، لكننا نعول على وحدة شعبنا والتمسك بخيار المقاومة 

وفي كملة القوى الوطنية واإلسالمية دعا خالد البطش القيادي بحركة الجهاد  ".نحتى نعيد فلسطي
اإلسالمي إلى رص الصفوف والتمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ على حق العودة، مشيراً إلى أن الوحدة 
الوطنية هي صمام األمان للحفاظ على الثوابت الفلسطينية والرد على جرائم االحتالل وتحقيق حلم 

وأكد أن حق العودة مقدس ال يسقط بالتقادم وال يمكن التنازل عنه، مشددا على رفض التوطين أو . لعودةا
  ".ال عودة إال للوطن الفلسطيني"التعويض أو الوطن البديل؛ ألنه 

 16/5/2010العرب، قطر، 
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  حماس تؤكد في ذكرى النكبة أن العودة حق جماعي وفردي غير قابل للتصرف  .24
والستين  حركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، بمناسبة الذكرى الثانية حركة حماس أكدت: دمشق

حقُّ غير قابل "التي انتزعوا منها،  لنكبة الشعب الفلسطيني على أن حق عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم
 وال جماعي وفردي، وحق طبيعي وشرعي ال يزول باالحتالل للتصرف وال يسقط بالتقادم، فهو حق

حد  ، على"فيه اإلنابة، وال تلغيه أية اتفاقيات أو معاهدات تتناقض مع هذا الحق بالتقادم، وال تجوز
   .تعبيرها
أرضنا، وما دام  ستبقى سبيلنا، وحقنا األكيد الدائم ما بقي االحتالل على"على أن المقاومة  وشددت

مقدساتنا، ولن نلتفت إلى المرجفين  سيواصل عدوانه على شعبنا، ويستمر في اعتقال أبنائنا، وتدني
المهزومة التي تدين المقاومة في كل مناسبة، وتسخر منها  المحبطين من أبناء جلدتنا من القيادات

وتالحق  وتتآمر عليها وعلى المجاهدين األبطال،) حقيرة(وتصف عمليات المقاومة بأنها  وتعتبرها عبثية،
االحتالل الذي حولها ومن معها إلى   وتتباهى بالتنسيق األمني معالمجاهدين وتعتقلهم وتسلمهم لالحتالل،

  ."هأداة وعصا غليظة بيد
  15/5/2010قدس برس،          

  
   حق ثابت ال يخضع للنقاش أبداًالعودة: النكبةفتح في ذكرى  .25

النكبـة الـسبت    بمناسـبة دخـول   في بيان صدر عن مفوضية الثقافة واإلعالم بهـا، فتح أكدت حركة 
   .وطنه حق ثابت ال يخضع للنقاش أبداً عامها الثاني والستين بأن عودة الفلسطيني إلى )15/5(

أن الحقوق التاريخية والطبيعية الثابتة للشعب الفلسطيني ال يمكن إخضاعها للمـساومة            :" وجاء في البيان  
مـع ماضـينا وحاضـرنا      أو النقاش، فتحقيق حق العودة تعني االطمئنان إليماننا العظيم بصلتنا األبدية            

ومستقبلنا مع بيوتنا وأراضينا ومدننا وقرانا في فلسطين، فالحرية واالستقالل ال يكتمالن إال بعودة أبنـاء                
وإطالق حرية األسـرى مـن      ". شعبنا الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وأرض آبائهم وأجدادهم األولين        

 ".ا المستقلة، وانجاز السيادة عليهامعتقالت وسجون االحتالل، وحرية القدس عاصمة دولتن
  15/5/2010قدس برس،  

  
  في سوريا يؤكد على المقاومة وحق العودة"  للفصائل الفلسطينيةالمتابعةلجنة "مؤتمر لـ .26

إن كل الوسائل التي " طالل ناجي األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .دقال : )د ب أ(
 القضية الفلسطينية فشلت وهم اليوم يحاولون تصفية هذه القضية بالطرق استخدمها األعداء لتصفية

وأكد، في  " .السياسية من خالل التساوم مع فريق من الفلسطينيين من دون باقي أبناء الشعب الفلسطيني
كل الجهود من "المؤتمر األول للجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية الذي عقد أمس في سوريا تحت شعار 

حرص قوى "وبحضور ممثلين عن قيادات فصائل المقاومة، "  مرجعية وطنية للشعب الفلسطينيأجل
المقاومة على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام على قاعدة التمسك بالثوابت والحقوق وإعادة 

  " .بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كافة قوى الشعب الفلسطيني
إن االجتماع يوجه "بد المجيد أمين سر تحالف فصائل المقاومة في تصريح للصحافيين بدوره، قال خالد ع

رسالة قوية بتمسك الشعب الفلسطيني بحقه بالعودة ومواجهة الضغوط التي تستهدف إعادة توجيه 
المفاوضات غير المباشرة في إطار خريطة الطريق وإن القضية المتصلة بالمرجعية من أجل بناء 

  " .ى المقاومة يقع على عاتقها استمرار الحوار من أجل إعادة بناء منظمة التحريرمرجعية لقو
نعلن في هذا المؤتمر أننا مع حق "من جانبه، أوضح جمال عيسى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 

  " .العودة، ونؤكد الوحدة الوطنية التي تميز شعبنا، ونؤكد أن المقاومة خيارنا
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حق مقاومة االغتصاب واالحتالل والعدوان حق كفلته كافة "ة سياسية أبرز بنودها وأصدر المؤتمر وثيق
  " .  الشرائع، والكفاح المسلح أساس إلنجاز أهداف شعبنا في التحرير والعودة

  16/5/2010الخليج، 
  

   الدولي ضالع في ضياع حقوق الشعب الفلسطينيالمجتمع": الشعبية" .27
مع الجانب " التواطؤ" المجتمع الدولي بـ في بيان لهارير فلسطيناتهمت الجبهة الشعبية لتح: الضفة

 1948الفلسطينية، وضلوعه في تداعيات إعالن االحتالل عن قيام دولته عام " النكبة"اإلسرائيلي عقب 
ثابتا "باعتباره " حق العودة"على تمسكها بـ: ةالجبه  وأكدت".المتمثلة بضياع حقوق الشعب الفلسطيني"

مشددة في الوقت ذاته على " ا سياسيا وقانونيا مقدسا ال يقبل التفويض أو اإلنابة أو المقايضةوطنيا، وحق
 ".بلدان اللجوء"ضرورة حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين المدنية واالقتصادية واالجتماعية في 

 16/5/2010السبيل، األردن، 
 

 "اليونسكو"في  قيام السلطة بتأجيل استصدار قرار حول القدس تدينحماس  .28
أدانت حركة حماس إقدام سفير السلطة الفلسطينية في منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلم والثقافـة               : غزة

، على تأجيل استصدار قرار بخصوص القدس في المجلس التنفيذي األخير باليونسكو، معتبرةً             "اليونسكو"
لغه ممثلو السلطة، وبـضوء أخـضر مـن         تصرف مشين وانحدار كبير في مستوى االنتماء الذي ب        "إياه  

نسخة الفصائل الوطنية الفلسطينية    " قدس برس "ودعت الحركة في بيان صادر عنها، وصل        ". عباس نفسه 
إلدانة هذا التواطؤ وفضحه، والتنصل من أي تبعة أو أي التزام بما تقوم به              "وكل أبناء الشعب الفلسطيني     

ليست صفقة يمكن التالعب بهـا بيـد أشـخاص ال           "القدس  وشددت على أن    . ، على حد تعبيرها   "السلطة
، مؤكدة عدم اعترافها بأي قرار ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في القدس             "يمثلون الشعب الفلسطيني  

  . ومقدساتها كلها
 في   في رام اهللا  " سلطة فتح "إقدام سفير   "من جانبه؛ قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس إن            

، إلياس صنبر، علـى إرجـاء استـصدار قـرار           "اليونسكو"ألمم المتحدة للثقافة والعلم والثقافة      منظمة ا 
بخصوص مدينة القدس المحتلة في المجلس التنفيذي األخير باليونسكو، دليل علـى أنهـا تحولـت ألداة                 

يني، فهي لم   سلطة رام اهللا لم تعد مؤتمنة على مصالح الشعب الفلسط         "وأكد أن    ".سياسية لخدمة االحتالل  
  ."تكتفي بالتعاون والتنسيق األمني مع االحتالل، بل تحولت لخدمة مصالح الكيان السياسي

  16/5/2010قدس برس، 
  

  كارتر حمل رسالة هنية إلى أوباما:  حماسفيمسؤول  .29
ـ     :  جيهان الحسيني  -القاهرة    أن الـرئيس األميركـي الـسابق        "الحياة"كشف مسؤول في حركة حماس ل

 هو الذي نقل رسالة رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية إلـى الـرئيس بـاراك                  جيمي كارتر 
عقب انتهاء حرب غزة، جاء كارتر وزار غزة، وخالل محادثاته معنا طلب            ":  المسؤول  وأوضح .أوباما

، الفتاً إلـى أن الرسـالة التـي كتبهـا           "منا إرسال رسالة إلى الرئيس األميركي لتوضح مواقف الحركة        
لكن المسؤول لم يفصح    . "ستشارو هنية إلى أوباما جاءت استجابة لمبادرة كارتر واستعداده لنقل الرسالة          م
  .  كان أوباما تلقى الرسالة فعالً، وما هي ردود األفعال عليهاإن

كانت رسالة عامة تم فيها توضيح مواقف الحركة في خطـوط           ": وعن مضمون الرسالة، أجاب المسؤول    
لم تتطرق الرسالة إلى الشأن الـسياسي     ":  أن تكون الرسالة تناولت المسار السياسي، وقال       ، نافياً "عريضة

 تحرير وطنها الفلسطيني    إلىالمتعلق بالتسوية، فنحن حركة وطنية ومقاومة وطنية نهجها إسالمي تهدف           
  ."من االحتالل
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رتر رسائل شـفوية، وان      الحكومة حملت كا   إنغير ان مستشار رئيس الحكومة المقالة احمد يوسف قال          
 اوباما عبر شخصيات سياسية ذات وزن زارت القطاع عقب حرب غـزة،             إلىرسالتين مكتوبتين وجهتا    

  .، والثانية بعد خطابه في القاهرةأنقرةإحداهما عقب تصريحات اوباما في 
  16/5/2010الحياة، 

  
  ديو للقاءاته مع اإلسرائيليين وتعتزم نشر فيتتهم دحالن بالخيانة وتهدد باغتياله" األقصىكتائب " .30

، الجناح العسكري لحركة فتح في الضفة الغربية، أنها ستقوم في "كتائب شهداء األقصى"أعلنت : رام اهللا
األيام المقبلة بعرض شريط فيديو يظهر محمد دحالن، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وهو يجتمع 

وقالت  .الشريط سري ولم يكشف عنه من قبلمع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، ملمحة إلى أن 
صور فيديو اجتماعات "بأنها ستقوم بعرض  الكتائب، في بيان منسوب لها عمم على وسائل اإلعالم

، "دحالن وفريقه األمني مع جنراالت صهاينة خالل األيام القادمة، بمشاركة الجنرال األمريكي دايتون
وحذر  .، كما قالت"حالن كيف حصلنا على تلك اإلثباتاتالجميع سيفاجئ بمن فيهم د"مشيرة إلى أن 

وفريق التسوية من التواجد بشوارع ومدن وقرى الضفة الغربية، " الخائن محمد دحالن"البيان ممن أسمته 
وقال  .، حسب تهديده"إن لم تطاله رصاص قناصتنا؛ فإن عبواتنا ستطاله وتطال فريقه األمني"مضيفاً 
مد دحالن وفريق التسوية ال يمثلون إال أنفسهم ولن نسمح بتمرير مشروع التسوية الخائن مح"إن : البيان

، رافضة رفضا قاطعا القرار اإلسرائيلي "ومبادلة األراضي ومشروع الوطن البديل ومشروع التوطين
  . الخاص بإبعاد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة واألردن

الغطاء التنظيمي عن كل قيادي في فتح يساوم على الثوابت الفلسطينية، والتي "ع برف"وطالبت الكتائب 
كل من يتحدث باسم كتائب "، محذراً "أهمها حق العودة أو المساومة على أي من الثوابت الفلسطينية

وإال سنضطر إلى قطع لسانه وجعله عبرة لمن "، وأضاف "شهداء األقصى ويعلن مواالته للخائن دحالن
كافة الشرفاء من أبناء كتائب شهداء األقصى الذين رفضوا تسليم "ودعا البيان  .، حسب تهديدها"يعتبرلم 

رسالة إخاء ومحبة إلى "، موجها "أنفسهم مقابل العفو العام، بأن يلتحقوا معنا في ركب المقاومة من جديد
  ".ةة واإلسالميكافة المناضلين رفاق الدم والسالح من كافة الفصائل الفلسطينية الوطني

  15/5/2010قدس برس، 
  

   بتهديد قياداتها في بيانات مدسوسة بيان استهداف دحالن وتتهم حماستنفي فتح .31
بيـان االسـتهداف    " نفت حركة فتح أن تكون كتائب شهداء األقصى التابعة لها قد أصـدرت               ):األلمانية(

جهـة  "ان لفتح جهة لم يسمها قال إنها        واتهم بي  .المنشور ضد القيادي في الحركة محمد دحالن      " والتهديد
من حركة حماس معروفة لدينا تزور وتصدر بيانات التهديد، وهي التي تقف وراء هـذا البيـان الـذي                   

  ".استهدف محمد دحالن عضو اللجنة المركزية للحركة
  16/5/2010الجزيرة نت، 

  
  ام اهللاتتبنى عملية إطالق النار على سيارة إسرائيلية قرب ر" األقصىكتائب " .32

نسخة منه  " قدس برس " التابعة لحركة فتح،ي بيان مكتوب وصل     " كتائب شهداء األقصى  "أعلنت  : رام اهللا 
استهدف سيارة لمستوطنين يهود قرب رام اهللا، مساء أمس،          مسؤوليتها عن هجوم مسلح    ،)15/5(السبت  

  .األمر الذي أدى إلى إصابة اثنين منهم
  15/5/2010قدس برس، 
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   بإطالق نار في غزةوشقيقه" شهداء األقصى"قادة  أحدإصابة  .33
أطلق مجهولون مسلحون فجر أول من أمس النار على أحد قادة كتائب شهداء األقـصى                :فايز أبو عون  

وشقيقه أمام مدخل منزلهما الواقع في شـارع        " فتح"الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني       
لـواء  (وحملت كتائب شهداء األقـصى       .، وأصيبا بجروح متوسطة   العيون بحي النصر شمال مدينة غزة     

نسخة عنه الحكومة المقالة المسؤولية عن إصابة أحـد         " األيام"في بيان تسلمت    ) الشهيد نضال العامودي  
بثالثة أعيرة نارية في ركبتيه والكاحل، وشقيقه باسل بشظايا فـي   )  عاماً 33(قادتها حسن صالح أبو زيد      

ستقطع هذه األيدي وتقتص مـن مرتكبـي      "وأكدت أن كتائب شهداء األقصى       .لته إنقاذه الرأس لدى محاو  
  ".هذه الجريمة آجال أم عاجال

 17/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  اشتباكات بين المقاومة وقوات إسرائيلية شمال غزة .34
شهداء إلى ، اشتباكات مسلحة عنيفة شرق مقبرة ال)15/5(اندلعت في ساعة مبكرة من فجر السبت : غزة

وقال راصد . الشرق من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بين قوات االحتالل ورجال المقاومة الفلسطينية
أن إطالق نار كثيف يدور شرق المقبرة وان قوات االحتالل تطلق قنابل مضيئة " قدس برس"ميداني لـ

  .لكشف المنطقة
  15/5/2010قدس برس، 

  
   أشهرستة لمدة األقصىد القادر عن عبحاتم إبعاد  قرار يجدد االحتالل .35

 عـن المـسجد األقـصى       اإلبعاد أمر   األحد اإلسرائيليجددت سلطات االحتالل    : وليد عوض  -رام اهللا   
المبارك ومحيطه بحق حاتم عبد القادر رئيس لجنة القدس في التعبئة والتنظيم لحركة فتح لمدة ستة أشهر                 

 استدعي للتحقيق معه في جهاز الـشاباك اإلسـرائيلي          وكان عبد القادر قد    .2010/ 11 /12تنتهي في   
واستند هذا األمر الصادر عـن قائـد الجبهـة           . وتم تسليمه األمر العسكري خالل التحقيق      األحدصباح  

 من قانون الطـوارىء     109 و 108الداخلية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال يائير غوالني، على المادتين          
عه خريطة للمسجد األقصى ومحيطه تحدد المسارات والمواقـع التـي           ، وأرفقت م  1945البريطاني لعام   

  . مترا خالل األشهر الستة الماضية150يحظر على عبد القادر دخولها لمساحة 
  17/5/2010القدس العربي، 

  
   مع الفلسطينيين محادثات"اسرائيل" نتنياهو يشهد انقساماً فيما تخوض تحالف :بن اليعيزر .36

ان تحالف يمين الوسط الذي يقوده رئيس الوزراء " زير في الحكومة االسرائيلية  قال و:القدس المحتلة
بنيامين نتنياهو والمؤلف من ستة أحزاب يشهد انقساما فيما تخوض اسرائيل محادثات غير مباشرة مع 

  ".الفلسطينيين
 أقول ان ال يمكنني أن"وقال بنيامين بن اليعيزر وزير التجارة والصناعة والعضو في حزب العمل 

وحزب العمل هو الحزب اليساري الوحيد في ." ستكون هذه كذبة لو قلت لكم ذلك. االئتالف موحد
ولم يقدم بن اليعيزر تفسيرا لموقف الشركاء في االئتالف  ".الحكومة وهو يؤيد مبدأ االرض مقابل السالم

. ارجية أفيجدور ليبرمان معروفةان االراء المشككة التي يتبناها وزير الخ" من عملية السالم ولكنه قال
  ".ويقود ليبرمان حزب اسرائيل بيتنا اليميني

هناك أغلبية تؤيد رئيس الوزراء ولكنها ليست مئة في "وأضاف للصحفيين في تصريح غير رسمي 
كل "وشدد بن اليعيزر على أن  ".أن نتنياهو يحظى بتأييد االعضاء االصغر في ليكود" واشار الى  ."المئة
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حيث تستأنف المحادثات بعد توقف طويل بشأن قضايا منها المستوطنات االسرائيلية " لى الطاولةشيء ع
  .. على حد زعمه"..ومستقبل القدس

  17/5/2010وكالة سما، 
  

   العسكري ما تتجه إلى فك تحالفهوتركيا" اسرائيل"  بينألزمات الدبلوماسيةا": أنتليجنس نشرة" .37
التي تصدر بالفرنسية واإلنكليزية من باريس في " أنتليجنس أون الين" قالت نشرة :رشيد خشانة - تونس

إن لألزمات الدبلوماسية المتكررة بين أنقرة وتل أبيب وجها آخر خفيا يتمثل بقرب إنهاء "عددها األخير، 
التعاون العسكري واإلستخباري بينهما، خصوصا بعد ضرب كبار الضباط األتراك الذين كانوا يقودون 

حزب العدالة "ن العسكري مع اسرائيل، في أعقاب اكتشاف ضلوعهم في مؤامرة لقلب حكومة التعاو
ولمحت النشرة التي يحررها مسؤولون سابقون في جهاز . برئاسة رجب طيب أردوغان" والتنمية

. ، إلى أن فرنسا قد تحل محل تركيا في مجال التعاون العسكري الجوي مع الدولة العبرية"شاباك"
التدريبات المشتركة بين القوات الجوية الفرنسية واإلسرائيلية تكررت في الفترة األخيرة، "أن وكشفت 

وأشار محررو الخبر أنهم الحظوا وجود عناصر من سالح الجو اإلسرائيلي في ". لكن في ظل التكتم
 في ، حيث كانوا مرفوقين بحراس من السفارة اإلسرائيليةLandesمركز التدريب في منطقة الند 

  .باريس
  16/5/2010القدس، فلسطين، 

  
   مواقف موسكو والقاهرة وأنقرة من اإلرهابينتقدليبرمان  .38

 انتقد وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان امس عبر اإلذاعة العامة : أ ف ب-القدس المحتلة
لك دوالً اخرى ان روسيا وأيضاً مصر وتركيا وكذ«: موقف روسيا ومصر وتركيا ازاء اإلرهاب، وقال

تنتهج نوعاً من السياسة يميز بين اإلرهاب الجيد والسيء، بين اإلرهاب الذي يستهدف اسرائيل وذلك 
  .»الذي يضرب في مكان آخر

وأدلى الوزير اإلسرائيلي بهذه التصريحات رداً على سؤال عن لقاء الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 
  .خالد مشعل» حماس«مع رئيس المكتب السياسي لحركة 

كنا ننتظر . اصدرنا بياناً في خصوص ذلك اللقاء، وُأصبنا حقاً بخيبة أمل من روسيا«: وأضاف ليبرمان
واستطرد . »منها موقفاً مختلفاً تماماً، وأبلغنا هذه الرسالة الى المسؤولين الروس على المستويات كافة

تشارك هذه الحركة في أي عملية في خصوص حماس، لن نقبل بأي انذار، ولن نسمح بأن «: محذراً
ال تسهم في خلق «وانتقد ليبرمان ايضاً تزويد سورية أسلحة روسية، وقال ان هذه األسلحة . »سياسية

  .، من دون اي تفاصيل اخرى»مناخ سالم
الساذجين اولئك الذين يصدقون الشعارات القائلة بأن «الى ذلك، وصف وزير الخارجية اإلسرائيلي بـ 

هضبة ) استرجاع( السالم، وبأنها مستعدة لقطع تحالفاتها مع ايران وحزب اهللا في مقابل سورية تريد
  .التي احتلتها اسرائيل وضمتها» الجوالن

  17/5/2010الحياة، 
  

   تتحسب لهجمات صاروخية بتدريب شامل للجبهة الداخلية"إسرائيل: "فيلنائي .39
ان فيلنائي في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في قال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي مت: وكاالت-االتحاد

تل أبيب إن التمرين يأخذ بالحسبان التهديدات التي تواجهها إسرائيل وخاصة تهديد الصواريخ بعيدة 
وأشار قائد الجبهة الداخلية الميجور جنرال يائير جوالن إلى . المدى التي قد تتعرض لها الجبهة الداخلية

وذكرت وزارة . لطوارئ من اختبار قدراتها ورفع جاهزية الجبهة الداخليةأن هذا التمرين يمكن قوات ا
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وأصدرت وزارة  .الدفاع أن موعد إجراء التدريب قد تم تحديده سلفا في إطار خطة التدريبات السنوية
 الدفاع اإلسرائيلية بياناً لطمأنة اإلسرائيليين على ضوء المناورات الضخمة التي ستجريها الجبهة الداخلية

ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون ). نقطة تحول أربعة( أيام، والتي أطلق عليها 10في إسرائيل بعد 
المناورات غير نابعة من معلومات "اإلسرائيلي أمس عن وزارة الدفاع اإلسرائيلية بيانا صحفيا جاء فيه 

 مضيفةً أن المناورات ،"تشير إلى أن حرب ستقع في الصيف المقبل مع سوريا أو لبنان وقطاع غزة
ستبدأ بصفارات اإلنذار في كل إسرائيل وعلى جميع السكان االختباء فوراً في الغرف المحصنة 
والمالجئ، حيث سيتم التدرب على سيناريو سقوط مئات الصواريخ في كل أنحاء إسرائيل من سوريا 

  .ولبنان وقطاع غزة
  17/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  لوقف تقدم دباباتها نحو دمشق  حزب اهللا ببناء سورتتهمائيلية  إسرعسكريةمصادر  .40

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن حزب اهللا بدأ قبل أيام ببناء سور عسكري يمتد من : وكاالت-االتحاد
 كيلو عن بيروت ويتم بناء السور من 85الواقعة غربي جبل الشيخ، والتي تبعد ) راشيا الوادي(قرية 

" تيك ديبكا"ونقل موقع . شمال حتى يصل لقرية عيطة الفوقار الواقعة في البقاع اللبنانيالجنوب نحو ال
 22االستخباري اإلسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول، إنه من المتوقع أن يبلغ امتداد السور 

 الحدود من ووصفت المصادر السور بأنه سيكون مضادا لتقدم أي دبابات إسرائيلية تحول اجتياز. كيلو
وحسب المصادر، فبناء . وسط لبنان باتجاه دمشق، وتحول اجتياز الحدود من وسط لبنان باتجاه دمشق

السور العسكري في أراض تابعة للدروز اللبنانيين جاء بعد التقارب بين قائد الدروز وليد جنبالط مع 
  .الرئيس السوري بشار األسد ومع زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا

  17/5/2010د، االمارات، االتحا
  

  زحالقة يحذر من انتفاضة ثالثة ويؤكد على أّن تهويد القدس نكبة ثانية .41
جمال زحالقة على أن النكبة ال تزال . رئيس كتلة التجمع البرلمانية، د أكد:زهير أندراوس-الناصرة

والنكبة ال تزال نحيي اليوم ذكرى النكبة : وقال.  وثانيةمستمرة، وأن تهويد القدس هو نكبة كبيرة
كما أكد على أن القدس هي قلب فلسطين، وقال القدس . مستمرة، نكبتنا الكبيرة اليوم هي تهويد القدس

وفي حديثه عن إيغال االحتالل في تهويد القدس، . أوال، وال حل وال مفاوضات إن لم تكن القدس أوال
سي يتهددهم خطر هدم البيوت، منوها  ألف مواطن مقد60زحالقة إلى حقيقة أن هناك أكثر من . تطرق د

وحذر في هذا  .في الوقت نفسه إلى أننا أمام مؤامرة ال تستهدف الحجر فقط، بل تستهدف البشر أيضا
السياق من انتفاضة ثالثة في حال أقدمت سلطات االحتالل على تنفيذ مخططاتها وهدم مئات البيوت، 

  .مؤكدا على أن شعبنا لن يسمح بنكبة أخرى
  17/5/2010 العربي، القدس

  
  "إسرائيل"ـلن تتحول إلى ملكية شرعية ل و عنوان سيادة الفلسطينيينالقدس: زعبي .42

 النائبة حنين زعبي في بداية كلمتها إنه ال توجد حياة بدون حرية، وال  أكدت:زهير أندراوس-الناصرة
التحرر الوطني فالقدس تقع في لب . حرية لشعب بدون سيادة، وال سيادة لفلسطين بدون القدس

  .الفلسطيني
.. وقالت نحن وكل فلسطيني شريف ال يقبل بإخراج القدس من دائرة النضال الفلسطيني الرسمي والشعبي

ونحن نرفض أن تترك القدس للمقدسيين فقط ليدافعوا عنها، فالقدس قضية عربية، والقدس عنوان سيادة 
  . الفلسطينيين
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لن تتحول القدس إلى ملكية شرعية إلسرائيل، كذلك لن تقبل يافا وأضافت في ذكرى النكبة نقول إنه كما 
ويهودية الدولة هي ليست ملفا نضاليا يحمله عرب الداخل . وال حيفا وال عكا وال الناصرة بيهودية الدولة

نحن نرى أصحاب القوة والجبروت كيف : وتابعت. فقط، وإنما هذا هو لب الصراع مع الصهيونية
شة تخاف من عاطفة الضحية تجاه وطنها، وتخاف من ذاكرة الضحية، فيختلقون يتحولون إلى ذات ه

وقالت أيضا إن الذاكرة هي أول اإلرادة وهي منبعها، . قوانين ضد الذاكرة والعاطفة لم تعرفها أي دولة
ومن يحضر فيه حق الضحية وليس . ومن تحضر فيه الذاكرة، كحق وليس كهزيمة، فإنه منتصر حتما

  .هو منتصرهزيمتها ف
  17/5/2010القدس العربي، 

   
   لدعمهم حق العودة48على فلسطينيي " إسرائيلية "حملة .43

قال  افيغدور ليبرمان" اإلسرائيلي"وزير الخارجية ، أن وكاالتوغزة  من 17/5/2010 الخليج، ذكرت
نهم يطمحون يشكلون ابرز مشكلة بالنسبة إلينا أل "48قبل بدء جلسة الحكومة األسبوعية إن فلسطينيي 

شاركوا في "، معرباً عن أسفه ألن قادة هؤالء الفلسطينيين "الى دولة بقوميتين وهذا أمر خطير جداً
انه ينبغي "واعتبر وزير المالية يوفال شتاينيتز من حزب الليكود اليميني " . تظاهرات تطالب بحق العودة

ط األخضر وبينهم رئيسها الشيخ رائد التفكير في سحب الجنسية من قادة الحركة اإلسالمية داخل الخ
برأيي يجب البحث عن طريقة لتقييد حرية هؤالء األشخاص وربما حتى سحب "وقال " . صالح

ومن يبكي على إقامتها يضع عالمة استفهام كبيرة حول " إسرائيل"ومن يعارض وجود . . . مواطنتهم 
  " .ما إذا كان بإمكانه أن يكون مواطنا فيها

 زحالقة تصريحات النائب، أن الناصرة أسعد تلحمي عن مراسلها من 17/5/2010ة، الحياوأضافت 
المتطرف أليكس ميلر الذي دعا المستشار القضائي للحكومة » إسرائيل بيتنا« من حزب  النائباستفزت

نواب التجمع يثبتون، المرة تلو المرة، أن القانون «الى فتح تحقيق جنائي ضد زحالقة بداعي أن 
تحريضهم اليوم هو خطوة أخرى في الطريق إلى تدمير «وأضاف أن . »ئيلي ال يسري عليهماإلسرا

ورد زحالقة على هذه الدعوة . »أسس النظام في إسرائيل، من خالل تحدي الدولة ورموزها ومؤسساتها
بفتح تحقيق أما المطالبة . عليهم أن يعرفوا أننا لن نحترم قوانين ال تحترمنا وال تحترم ذاكرتنا«: بالقول

  . »فهي دليل عجز عن مناقشتنا، لذا فهم يريدون حسم النقاش في غرف التحقيق
  

   مصنعاً إسرائيلياً بسبب المقاطعة الفلسطينية17إغالق ":  بوستواشنطن" .44
أدت حملة المقاطعة التي يتبناها الفلسطينيون لمنتجات مصانع المغتصبات في الضفة الغربية إلى إغالق 

  .سبعة عشر مصنعا منذ انطالق تلك الحملة قبل عدة أشهرما ال يقل عن 
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن آفي الكيام الذي يمثل مالكي ثالثمائة مصنع في مغتصبة ميشور أدوميم 

  .الصناعية بالضفة الغربية اعترف بأن الوضع ال يطاق
". إلستراتيجية التي يتطلعون إليهاأما بالنسبة للفلسطينيين فربما تكون تلك الحملة ا: "وأضافت الصحيفة
الفلسطينيون حاولوا على مدى أكثر من أربعين عاما إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عبر : "وأردفت الصحيفة

  ".االنتفاضات والمفاوضات التي استمرت ما يزيد على عقدين من الزمن، ولكن دون جدوى
يق النجاح بالمقاطعة باعتبارها دليالً على أن اآلن يتطلع الفلسطينيون إلى تحق: "وتابعت واشنطن بوست

  ".الحملة التي تقوم على االحتجاج السلمي، وليس العنف، ربما تؤتي أكلها في نهاية المطاف
جدير بالذكر أن هذه اإلستراتيجية بدأت على مستوى شعبي، ثم تنامت بشكل كبير بسبب تبنى القيادة 

ي احتجاجات مناهضة للمغتصبات بقيادة ناشطين محليين، في الفلسطينية لها، وقد ظهر مسئولون كبار ف
  .دوليا ضمن حملة اتخذت مثاالً من الصراع المناهض للعنصرية بجنوب أفريقيا" إسرائيل"محاولة لعزل 
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حملة المقاومة السلمية قد تأتي بنتائج عكسية، وتلحق ضررا باحتماالت إحراز : "وقال دبلوماسي غربي
  ".تاختراق في المفاوضا

  ما "، وهذا "إسرائيل"محاولة فلسطينية لعزل " اإلسرائيليين"وأضاف أن مثل تلك الحملة ستكون في نظر 
  

يدفع المرء إلى التساؤل عما إذا كان ذلك سيكون ناجعا أم سيدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى مزيد من 
  .  ؟، وفق قوله"التردد

  16/5/2010المصريون، 
  

  "إسرائيل"لى سوريا تُثير أزمة في  الروسية إاألسلحةصفقة  .45
 أثارت صفقة األسلحة الكبيرة بين سوريا وروسيا، والتي أعلنت عنها وكاالت األنباء الروسية، :رام اهللا

موجة من الغضب العارم في األوساط السياسية اإلسرائيلية، والتي تُلقي باللوم على وزارة الدفاع 
عبرية أمس أن هذا األمر أثار حفيظة الساسة في إسرائيل، ال» معاريف«وأوضحت صحيفة . اإلسرائيلية

الذين برروا خطأ وزارة الدفاع اإلسرائيلية، بأنها ال تقوم بعقد صفقات أسلحة للصناعات العسكرية 
وأشارت . اإلسرائيلية مع دول من خالل مشاركة ثالثية، والتي من شأنها أن تُدر ماليين الدوالرات

الرفض أعطى مبررا لروسيا لكي تعقد مثل هذه الصفقات مع سوريا، وأن تبيع الصحيفة، إلى أن هذا 
  .األسلحة ألحد أعداء إسرائيل

  17/5/2010االتحاد، االمارات، 
  

  ميناء المصر أكثر الدول األفريقية تصديًرا للبضائع عبر : ميناء أشدود اإلسرائيلي .46
 الواردات المصرية إلسرائيل ـ عبر هذا اإلسرائيلي أمس، أن حجم" أشدود"أعلن ميناء : محمد عطية

، وهي الوحدة التي توازي "تي اي يو" وحدة 13.693الميناء ـ خالل األربعة أشهر الماضية بلغت 
وأضاف في بيان أن الواردات القادمة من الدول  . عشرين قدما من البضائع المشحونة في حاويات

 وحدة 14.120ذا العام لميناء أشدود وصلت إلى األفريقية وصلت خالل األربعة الشهور األولى من ه
 تي 13.693، موضحة أن مصر تتصدر هذه القائمة بوارداتها لميناء أشدود والتي تقدر بـ "تي اي يو"

في المقابل، وصل حجم الصادرات اإلسرائيلية عبر الميناء ذاته إلى الدول األفريقية خالل الفترة  . اي يو
وقال .  تي اي يو8.508 تي اي يو وبلغ نصيب مصر منها 8.591 إلى من يناير إلى أبريل الماضي

البيان إن الصادرات لمصر والدول األفريقية تعد نسبيا أكبر من مثيالتها لكل من الدول األمريكية التي 
  .  تي اي يو فقط4.121 تي اي يو واآلسيوية التي بلغت 416وصلت إلى 

  17/5/2010المصريون،  
  

    لمفكر االميركي تشومسكي من دخول الضفة منع ا ياالحتالل .47
المفكر األميركي نعوم تشومسكي المعروف بمناهضته  سلطات االحتالل اإلسرائيلي أجبرت: وكاالت

من خالل , بعد أن منعته من الدخول إلى الضفة الغربية, للسياسات اإلسرائيلية على العودة إلى األردن
شومسكي إلى جامعة بيرزيت إللقاء محاضرة ولقاء مجموعة وكان من المقرر أن يصل ت. معبر الكرامة

وقد وصل تشومسكي ظهر األحد إلى معبر . من األدباء واألكاديميين الفلسطينيين في مدينة رام اهللا
الكرامة بين األردن والضفة الغربية لكن ضباط أمن إسرائيليين أجروا تحقيقا معه، وبعد ساعات من 

يلي على الجسر بأنه لن يسمح له بدخول الضفة الغربية، وأن إسرائيل االنتظار أخبره موظف إسرائ
  . سترسل رسالة إلى السفارة األميركية في تل أبيب تشرح أسباب المنع

  16/5/2010الجزيرة نت، 
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  "السالم اآلن" بدعوة من حركة  إسرائيلية ضد االستيطانتظاهرة .48
دعما للصهيونية وضد “االول في القدس  تظاهر نحو ألفي اسرائيلي امس :ا ف ب-القدس المحتلة

ورفع المتظاهرون الفتات تندد . المناهضة لالحتالل” السالم اآلن“استجابة لدعوة حركة ” االستيطان
كما رفع المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط القدس . باالستيطان وخاصة في القدس الشرقية المحتلة

اغنيات لدعم ) نواه(ت المغنية االسرائيلية افينوام نيني وعلى المنصة انشد. الغربية اعالما اسرائيلية
 ”إلنهاء االحتالل“وقال المنظمون انهم دعوا الى هذه التظاهرة . المتظاهرين

 17/5/2010االتحاد، االمارات، 
  

   يهودياً متشدداً في عسقالن كانوا يحتجون على نقل موقع مقابر30 اعتقال .49
 يهودياً متشدداً تظاهروا صباح امس احتجاجاً على 30رائيلية  أوقفت الشرطة االس:أ ف ب - عسقالن

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة . نقل موقع مقابر، معتبرين انه سيؤدي الى تدنيسها
. » متظاهراً حاولوا عرقلة االشغال30نشرنا المئات من رجال الشرطة، وأوقفنا «: »فرانس برس«

ى احراق مستوعبات للنفايات في حي يقطنه يهود متشددون في القدس احتجاجاً وعمد متظاهرون ايضاً ال
  . على مشروع نقل المقابر

وخالل االجتماع االسبوعي للحكومة، علق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على هذه االحتجاجات، مؤكداً 
في (في مستشفى برزيالي قررنا اقامة ملجأ «: وأضاف. انه يريد مواصلة الحوار مع اليهود المتشددين

نجهد لمواصلة المفاوضات مع جميع ممثلي الرأي العام دفاعاً عن . لضمان أمن الجميع) عسقالن
  .»المصلحة العامة

وقال ان القرار . »تفضيل الموتى على األحياء«وكان رئيس بلدية عسقالن بيني فاكنين اتهم الحكومة بـ 
الى تأخير لسنوات عدة تشغيل قسم الطوارئ في مستشفى االول للحكومة سيؤدي في حال عدم إلغائه 

 .برزيالي الذي يقع في مرمى الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة
  17/5/2010الحياة، 

  
   يستعد لتنفيذ مخططات استيطانية واسعة لتهويد البلدة القديمة ومحيط األقصىاالحتالل: القدس .50

مؤسسة األقصى للوقف "، أن  أسعد تلحمي،الناصرةراسلها في نقالً عن م 17/5/2010الحياة، نشرت 
 اعتبرت مخططات االحتالل اإلسرائيلي الجديدة في المحيط المالصق للمسجد األقصى المبارك "والتراث

إعالن حرب مجنونة وهستيرية على المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس، وإشارة "في القدس المحتلة 
  ."مسبوق على المسجد األقصى المبارك والمحيط األقرب إليهواضحة إلى تصعيد غير 

 في "إشعال المنطقة" التي أكدت أمس وجود المخططات من احتمال "يديعوت أحرونوت"وحذرت صحيفة 
 في المحيط المالصق للمسجد "مكثفة وكبيرة" في القدس خطط بناء "لجنة التخطيط اللوائية"حال أقرت 

البراق، وعدد من المواقع الفلسطينية في قلب البلدة القديمة في المدينة األقصى، وتحديداً في ساحة 
وأفادت الصحيفة أن لجنة خاصة برئاسة نائبة رئيس البلدية اإلسرائيلية نعومي تسور توشك . المحتلة

لى لجنة التخطيط والبناء إعلى االنتهاء من وضع خطط لبناء مكثف في البلدة القديمة بهدف تقديمها 
ية للتصديق عليها، والتي كان مفروضاً انعقادها قبل أكثر من شهر لمناقشة خطط البناء، لكنها اللوائ

 "رمات شلومو"أرجأت اجتماعها في أعقاب األزمة مع الواليات المتحدة على خلفية البناء في مستوطنة 
   .شمال القدس المحتلة

عن ضغوط يمارسها مكتب رئيس الحكومة وقالت أوساط في البلدية أن التأخير في اجتماع اللجنة ناجم 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما نفاه المكتب الذي اعتبر االدعاءات غير صحيحة، مضيفاً أنه لم يقدم 
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كما أكدنا مراراً، فإن سياسة البناء في القدس مشابهة لتلك التي "أي طلب للجنة اللوائية لالنعقاد، و
  ."، وال يوجد أي نية لتغييرها)الل المدينةمنذ احت( عاماً 43اعتمدت منذ 

وتشمل الخطط، وفقاً للصحيفة وللمعلومات المتوافرة لدى مؤسسة األقصى إقامة مبنى متعدد الطبقات 
 آالف متر مربع في مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان على بعد عشرات األمتار من 3بمساحة 

نفق تحت األرض يصل إلى أسفل ساحة البراق قريباً من المسجد األقصى من جهة باب المغاربة، وإقامة 
  . باب المغاربة يرتبط بشبكة األنفاق أسفل بلدة سلوان وأسفل المسجد األقصى ومحيطه القريب

أما المخطط الثاني، فهو أعمال بناء وتوسعة في ساحة البراق وإقامة مبان مصفحة بالجدران ومسقوفة 
بي للمسجد األقصى المبارك ومواصلة أعمال الحفريات أسفل الموقع  أمتار مالصقة للجدار الغر8بعلو 
أما المخطط الثالث، فهو إلقامة مبنى على مساحة أكثر من ألف متر مربع يشمل بناء مركز كبير . نفسه

  .لشرطة االحتالل على حساب مبنى إسالمي تاريخي على بعد أمتار من الجدار الغربي للمسجد األقصى
 آالف متر مربع في أقصى 3لرابع عن إقامة بناية من ثالث طبقات على مساحة ويتحدث المخطط ا

 في المكان "توراتي"الجهة الغربية لساحة البراق حيث تجري هذه األيام حفريات واسعة لبناء مركز 
أما المخطط الخامس، فهو أعمال بناء في منطقة قصور اإلمارة . يركز على مفاهيم بناء الهيكل المزعوم

 متر مربع، وهي أعمال 500وية في أقصى الجهة الغربية الجنوبية للمسجد األقصى على مساحة األم
 المقام على أنقاض وبقايا قصور "مركز ديفيدسون" الموقع التهويدي المسمى إلىتوسعة للشرق ستضاف 

  .اإلمارة األموية جنوب األقصى
مال زحالقة اعتبر خالل مهرجان الحزب في  ج. النائب د"التجمع الوطني الديموقراطي"وكان رئيس كتلة 

حي الشيخ جراح في القدس مساء أول من أمس في ذكرى النكبة، أن ما يحصل اليوم في القدس المحتلة 
وحذر من انتفاضة ثالثة في حال أقدمت سلطات االحتالل على تنفيذ مخططاتها وهدم . "هو نكبة ثانية"

القدس أوالً، ": وتابع أن القدس هي قلب فلسطين. "بنكبة أخرىشعبنا لن يسمح "مئات البيوت، مؤكداً أن 
  ."وال حل وال مفاوضات إن لم تكن القدس أوالً

نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي ويوسف نقالً عن مراسليها  17/5/2010 الغد، األردن، وأضافت
إن :  قاليل التفكجيمدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خل، أن الشايب

 لتغيير معالم البنية التاريخية في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى  يهدفسرائيلياإلمخطط ال
المخطط األول يهدف إلى إقامة موقف حافالت وموقف تجاري "أن " الغد"، وأضاف التفكجي إلى "المبارك

 4 وضمن مساحة تبلغ 1990لي العام خارج باب المغاربة في موقع استولى عليه االحتالل اإلسرائي
دونمات، حيث تم آنذاك الكشف عن منطقة أثرية أموية تشكل جزءاً من دار اإلمارة األموية التي تقع 

 ماليين سائح 10المخطط اإلسرائيلي يهدف إلى جلب "وأوضح أن  ".بالقرب من منطقة جنوب األقصى
ب تهيئة البنية التحتية الالزمة لذلك، من خالل ، عق2020وحاج يهودي إلى منطقة حائط البراق العام 

المخطط "ولفت إلى أن  ".تسهيل عملية التنقل بين حائط البراق والجانب الغربي من القدس المحتلة
يتضمن أيضاً إقامة الكنس ومراكز شرطة، بهدف تغيير جذري للبنية التاريخية والتحتية في البلدة القديمة 

 االحتالل اإلسرائيلي وطمس الهوية العربية اإلسالمية، في إطار ما ولحائط البراق، ووضع بصمات
  ".والتاريخي" الحوض المقدس"يسمى 

من جهته، دافع حاخام الكنيس االستيطاني المقام عند أسفل حائط البراق، شموئيل رابينوفتش، عن 
ما يستوجب تقديم " إلى حائط البراق،  ماليين زائر سنويا8ً إلى عدد الزوار يصل أنالكنيس، وزعم 

  ".خدمات تحتاج إلى مثل هذا المبنى
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  مسيرات وفعاليات ب النكبة يحيون ذكرىنفلسطينيوال .51
يوم السبت مع انتصاف نهار ، أنه و فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  16/5/2010الحياة، نشرت 

كما ُأطلقت عند الساعة الثانية . ذكرى النكبة، توقفت مظاهر الحياة دقيقة واحدة تماماً حداداً على 15/5
.  للنكبة62يذاناً بانطالق فعاليات إحياء الذكرى الـ إعشرة ظهراً صفارات اإلنذار في المدن الفلسطينية 

 إلىوكان شعار تلك الفعاليات في الوطن والشتات، كما في كل عام، التمسك بقوة بحق عودة الالجئين 
 إرغامهم األجيال الصاعدة، ورفض كل مؤامرات توطينهم أو ىإلديارهم التي شُردوا منها، وتوريثه 

  .على التنازل عن حقوقهم الفردية والجماعية وإفراغ قضيتهم من جوهرها
والى حديقة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، توافد آالف الفلسطينيين في مسيرات أو باصات جاءت 

وتوحدت المسيرات في مسيرة مركزية .  للنكبة62من المناطق المختلفة للمشاركة في فعاليات الذكرى 
حاشدة انطلقت من حديقة الجندي المجهول في اتجاه مقر األمم المتحدة غرب المدينة، وشاركت فيها 

، اإلسالمي جنب مع حركتي حماس والجهاد إلىللمرة األولى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية جنباً 
تشابكت أيدي قادة فتح وحماس والجبهتين الشعبية  و.سطينيوتجمعات شعبية وأهلية رفعت العلم الفل

  . مقر األمم المتحدةإلىوالديموقراطية والجهاد وغيرها من الفصائل، وساروا موحدين 
وحمل كثير من الالجئين مفاتيح منازلهم أو مفاتيح صنعت من الورق أو الخشب أو المعدن تعبيراً عن 

خر شعارات والفتات كثيرة ألسماء قرى ومدن مدمرة وأخرى تندد التمسك بحق العودة، فيما رفع عدد آ
حتماً ": كما رفع خالل المسيرة مجسم لمفتاح طوله نحو ثالثة أمتار كتب عليه. باالحتالل وجرائمه

 وقف سياساتها التعسفية المتمثلة باالستيطان "إسرائيل"وطالب المشاركون المجتمع الدولي بإلزام  ."سنعود
كما سلموا . 194ار، واالعتراف بحق العودة وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم وبناء الجد

رسالة مكتوبة إلى ممثل في مكتب األمم المتحدة في غزة أكدوا فيها التمسك بحق العودة ورفض كل 
  .السياسات اإلسرائيلية أو األجنبية الرامية إلى شطب هذا الحق

لعليا إلحياء ذكرى النكبة حق عودة الالجئين الفلسطينيين بأنه حق مقدس ال ووصفت اللجنة الوطنية ا
وأضافت اللجنة التي تضم ممثلين عن القوى . يمكن أي جهة أن تتنازل عنه ألنه حق شخصي وجماعي

والفصائل والفعاليات والمؤسسات المختلفة، أن الذكرى تأتي هذا العام في مرحلة سياسية دقيقة ومعقدة 
وطالبت بإنهاء حال التشرذم . ، تتطلب قراءة الواقع بدقة ومن دون مجاملة للذات أو تجميل لهاوخطيرة

واالنقسام الداخلي بأسرع وقت ممكن، ودعم المقاومة الشعبية وتعزيزها بكل أشكالها من دون ربط ذلك 
في المخيمات بمدى رضا إسرائيل والدول المانحة، والتسريع في وضع قانون انتخاب اللجان الشعبية 

  .الفلسطينية وتجمعات الالجئين في كل مواقعهم في فلسطين والشتات
مدينة القدس المحتلة، شهدت أن ) وفا( نقالً عن مراسليها ووكالة 16/5/2010األيام، فلسطين، وأضافت 
،  للنكبة، رفعت فيها عشرات األعالم الفلسطينية62، مسيرةً شعبية حاشدة، في الذكرى الـيوم السبت

رغم االنتشار المكثف لمئات العناصر من شرطة وحرس حدود االحتالل، الذين أحاطوا المسيرة 
  .وحاصروها من كل االتجاهات

، تمسك الشعب يوم السبتمن جهتها، أكدت فعاليات وقوى وشخصيات وطنية في الوطن والشتات، 
 حالة االنقسام وإنهاءلوحدة الوطنية  تعزيز اإلىالفلسطيني بحق العودة إلى دياره التي هجر منها، داعية 
  .الداخلي والتفرغ لمواجهة مخططات االحتالل التهويدية

إلحياء ذكرى " عودة وبقاء"خطباء مهرجان ، أن القدس المحتلةمن  16/5/2010الخليج، وجاء في 
  بمبادرة الحركة اإلسالمية أكد على عبثية كل التسويات من دون عودة48 ـالنكبة في أراضي ال
 وشدد خطباء المهرجان الذي نظم في بلدة كفركنا في الجليل بمشاركة وفد من ،الالجئين إلى ديارهم

وقال نائب رئيس الحركة اإلسالمية . القدس المحتلة، على قدسية حق العودة ورفض التوطين والتعويض
ئيس الهيئة وأكد ر .الشيخ كمال خطيب إن الفلسطينيين يرفضون توطينهم حتى لو في مكة المكرمة
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اإلسالمية العليا وخطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري في كلمته على أهمية إحياء ذكرى النكبة لألجيال 
  .كي تبقى واعية لمؤامرات تصفية القضية

واختتم المهرجان بكلمة للشيخ رائد صالح قال فيها إن فلسطين ستلفظ الغرباء، واستذكر جرائم 
. المغربي الذي يحرم من رؤية طفله ابن التاسعة منذ وقع باألسر، مشيراً لألسير أحمد "إسرائيل"

عدم حشر "إلى " إسرائيل"ودعا ". الوحوش واألفاعي تخشى من إنسانيتكم ومحاكم تفتيشكم" وأضاف
فلسطينيي الداخل بالزاوية لئال يتحول المعتدل إلى متطرف والمتطرف إلى مجنون في الدفاع عن البقاء 

  . إسماعيل هنية للوحدةفي غزةعوة للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة ووجه د ".والمستقبل
  

   من كبار ضباط مخابرات االحتالل تقتحم المسجد األقصىمجموعة .52
 اقتحمت مجموعة من كبار ضباط مخابرات االحتالل، المسجد األقصى المبارك من جهة بوابة :السبيل

ة من شرطة االحتالل رافقت مجموعة المخابرات وأكد حراس المسجد األقصى أن قوة معزز. المغاربة
وأوضح الحراس بأن مجموعة المخابرات، التي يتقدمها مسؤول المخابرات في  .لتوفير الحماية والحراسة

القدس، تجولت في العديد من ساحات و مرافق المسجد األقصى، واستعملت شروحات لم يتسن معرفتها 
  .م بهبسبب الطوق العسكري الذي تم إحاطته

 17/5/2010السبيل، األردن، 
  

  ثالثة ماليين دوالربلمسجد األقصى ل مشاريع أردنية خمسة .53
 كشف وزير الشؤون والمقدسات اإلسالمية األردني، عبد السالم العبادي النقاب عن مبادرة ملكية :عمان

مية األخرى في تعنى بالمسجد األقصى والمقدسات اإلسال" كبرى"أردنية تقضي بتنفيذ خمسة مشاريع 
، عن العبادي قوله إن تكلفة )17/5(ونقلت وسائل إعالمية أردنية، اليوم اإلثنين  .مدينة القدس المحتلّة

الدور الكبير الذي تقوم به إدارة "هذه المشاريع تتجاوز ثالثة ماليين دوالر تقريباً، الفتاً النظر إلى 
وجه التحديات الكبيرة التي تفرضها سلطات االحتالل تقف في "األوقاف اإلسالمية وموظفيها، حيث أنها 

  .، حسب قوله"على المسجد األقصى والعمليات االستيطانية التي تجري في المدينة المقدسة
  17/5/2010 قدس برس،

  
   يخطر بهدم مضارب بدو في رام اهللاالحتالل .54

ن بدو الكعابنة الذين يقطنون  أكدت مصادر أمنية فلسطينية أمس األحد أن عشر عائالت م:الضفة الغربية
في محيط قرية الطيبة شرق رام اهللا فوجئوا بدوريات االحتالل تحاصر مضاربهم وتطلب منهم إخالءها 

وأضافت المصادر أن جيش االحتالل هدد العائالت بتدمير مضاربهم، ومصادرة  .خالل عشر ساعات
بهدف توسيع مستوطنة ريمونيم المقامة على أغنامهم في حال رفضوا تنفيذ أوامر اإلخالء التي أصدرها، 

وقال البدو إنه في حال قيام جيش االحتالل بتنفيذ تهديده سيقطع مصدر . أراضي قرى شرق رام اهللا
رزقهم الوحيد، وسيفقدون مراعيهم، مناشدين المؤسسات الحقوقية والدولية التدخل من أجل منع تدمير 

 .مضاربهم
 17/5/2010السبيل ، األردن، 

  
   بالضفة بينهم متضامنون أجانب12 فلسطينيين واعتقال خمسةإصابة  .55

أعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد أربعة فلسطينيين : وكاالت األنباء -فلسطين المحتلة
  ".مطلوبون"في منطقتي قلقيلية ورام اهللا بدعوى أنهم 
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فالها، بجروح خطيرة ومتوسطة بحوادث وفي الخليل، أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم أم وط
  .دهس منفصلة، ارتكبها مستوطنون يهود في المدينة

في السياق نفسه؛ قام مستوطن آخر بدهس أم وطفليها في منطقة الجبع شمال مدينة الخليل ووصفت 
  .إصابتهم بالمتوسطة حسب التقارير الطبية

ينهم ثالثة مصابين شاركوا في مسيرة بيت جاال كما اعتقلت قوات االحتالل ثمانية متضامنين أجانب من ب
  .األسبوعية المنددة بجدار الضم والفصل العنصري

أفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في بيت جاال عماد أبونصار بأن جنود االحتالل قمعوا 
، ما أدى إلى المشاركين في المسيرة من خالل االعتداء عليهم بالضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق

 .إصابة ثالثة متضامنين أجانب واعتقال ثمانية آخرين
  17/5/2010الشرق، قطر، 

  
  48على طلبة فلسطينيي " الهولوكوست"الحكومة اإلسرائيلية تفرض دراسة  .56

" المحرقة النازية" قرر وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، غدعون ساعر فرض تدريس :الناصرة
، ابتداءاً 1948 المرحلة الثانوية من الفلسطينيين في سكان األراضي المحتلة سنة ، لطلبة)الهولوكوست(

العبرية، يوم األحد / يديعوت أحرونوت/وكشفت النسخة اإللكترونية لصحيفة  .من العام الدراسي المقبل
، النقاب عن اعتزام الوزارة إرسال وفد من معلمي ومدراء المدارس العربية في األراضي )16/5(

في بولندا، في مسعى لتأهيلهم لتدريس " معسكر اإلبادة النازي"، إلى ما تسميه بـ1948المحتلّة عام 
، مشيرةً إلى أنه من المفترض أن تشتمل امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين "كفاءة"ـالموضوع ب

، حسب "إبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية والهولوكوست"في مبحث التاريخ على سؤال إلزامي حول 
 يشدد على تدريس موضوع وأفاد مسؤول في وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية بأن هذا القرار .تعبيرها

الطالب "في المدارس العربية وتأهيل المعلّمين في هذا المجال، ذلك أنه تبين للوزارة أن " الهولوكوست"
  .، كما قال"العرب يجهلون كلياً هذا الموضوع

  16/5/2010 قدس برس،
  

  عرب هي دولة ديمقراطية لليهود فقط ودولة يهودية عنصرية تجاه ال"إسرائيل" :الطيبي .57
 وبالتنسيق مع "الجالية الفلسطينية في مدينة دورتموند وضواحيها"بدعوة من :  عالء جمعة-برلين 

 برنامج ثقافي وفني متكامل بمناسبة إلحياءجاليات وفعاليات مدن مونستر، فوبرتال، كوبلنز وبوخوم، 
 الجالية الفلسطينية في  على ضيفاًاإلسرائيلي احمد الطيبي العضو في الكنيست .ذكرى يوم النكبة حل د

 أهمية إلى الذكرى في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إحياءكد الطيبي على معنى أوفي كلمته  .ألمانيا
المصالحة الفلسطينية على كافة المستويات في ضوء التحديات الحالية التي تواجه الشعب الفلسطيني 

ر والمكون من جماهير الشتات الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا على قوة المثلث غير القابل للكس
 48 أراضي الشعب الفلسطيني في أبناءوالجمهور الواقع تحت االحتالل المباشر والضلع األهم وهو 

  .والذين من خالل صمودهم يشكلون العنوان األول في الدفاع عن البقاء وحق العودة والمقدسات
 المزيف لدولة االحتالل ضد العرب الفلسطينيين من 'الديمقراطي'ودحض الدكتور الطيبي أكذوبة الوجه 

مواطنيها الذين تمارس ضدهم سياسة التمييز على كافة األصعدة، يضاف الى ذلك سياسة األبرتهايد 
والعنف والحصار والجدران العنصرية والكانتونات ضد من يقعون تحت احتاللها من ابناء الشعب 

وأكد على ان اسرائيل هي دولة .  طبق في جنوب افريقياالفلسطيني والذي يشكل نموذجا اسوأ مما
  .ديمقراطية لليهود فقط ودولة يهودية عنصرية تجاه العرب

  17/5/2010القدس العربي، 
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  يعيد الحقوق إلى أصحابها" جريء" يطالبون كاميرون بموقف بريطانيافلسطينيو  .58

 رئيس الحكومة البريطانية الجديدة، ،ائماً له الذي يتخّذ من لندن مقراً د، طالب المنتدى الفلسطيني:لندن
يسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وذلك في الذكرى الثانية والستين " تاريخي جريء"باتخاذ موقف 

نطالب الحكومة البريطانية ورئيسها الجديد ديفيد كاميرون باتخاذ "وقال المنتدى  .لنكبة الشعب فلسطيني
إعادة الحقوق ألصحابها، ووضع حد للظلم الذي تمارسه دولة االحتالل موقف تاريخي جريء يساهم في 

وحذّر  ".اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ال سيما وأن بريطانيا مسؤولة تاريخياً عن نكبة الفلسطينيين
، من تداعيات استمرار السياسات )15/5(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"المنتدى، في بيان وصل 

، "تهديداً لألمن والسالم في كافة أنحاء العالم"ية وتنكّرها للحقوق الفلسطينية، األمر الذي يشكّل اإلسرائيل
مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الجانب اإلسرائيلي بتطبيق القرارات الدولية المتعلّقة بالحقوق 

سطينية الثانية والستين، التي تصادف وأكّد البيان، في ذكرى النكبة الفل .والثوابت الوطنية الفلسطينية
، "التسوية العقيمة والعبثية"اليوم، على ضرورة اإلسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونبذ 

  .حسب تعبيره
  15/5/2010 قدس برس،

  
   التمسك بحق العودةيجددمؤتمر بغزة  .59

، على 16/5/2010بغزة، األحد أكد مسئولون فلسطينيون ومفكرون في مؤتمر عقد :  حازم الحلو- غزة
، ونشر 1948ضرورة التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 

شهود "وشدد هؤالء خالل مشاركتهم في مؤتمر . مفاهيمه عبر المؤسسات اإلعالمية والثقافية المختلفة
 للنكبة، على ضرورة تحرك كافة القوى 62ياء الذكرى الذي نظمته اللجنة الوطنية العليا إلح" على النكبة

والفصائل نحو الشعوب العربية لتفعيل دورها في التمسك بحق العودة، والضغط من أجل الدفاع عنه 
  . وحمايته وتحقيقه

خالد الخالدي الالجئين الفلسطينيين في الداخل . دعا ممثل اللجنة الشعبية العليا إلحياء ذكرى النكبة دو
تات للتمسك بحقهم في أرض فلسطين، وإعالن رفضهم التنازل عن أي جزء منها، وأن يعتبروا من والش

  .يدعو لذلك بأنه مرتد وخائن
إن حق العودة هو منطلق : "بدوره، قال رئيس التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة عبد اهللا الحوراني

يراً إلى أن مخيمات الشتات هي أول من ، مش"وجوهر القضية الفلسطينية وأساس الصراع مع االحتالل
  .شهد الثورة الفلسطينية والمقاومة من أجل حق العودة

وخالل المؤتمر، أدلى عدد من كبار السن بشهاداتهم حول واقع الشعب الفلسطيني قبل وأثناء وبعد النكبة 
مة في تاريخ القضية ، مشددين على أن النكبة شكلت انعطافة مه1948الفلسطينية التي حلت بهم في العام 

  .الفلسطينية، محملة مسئولية ضياع فلسطين لبريطانيا
  17/5/2010فلسطين أون الين، 

  
   يؤكدون على التمسك بحق العودة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومثقفونأكاديميون  .60

 أجمع أكاديميون ومثقفون على أن حق العودة هو حق مشروع للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة :غزة
زيز الصمود الفلسطيني على األرض ووحدة الشعب الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً في وجه تع

  جاء ذلك خالل يوم دراسي نظمته رابطة الكتاب واألدباء بالتعاون مع اللجنة  .االعتداءات اإلسرائيلية
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 ممثلي  في مدينة غزة بحضور عدد من16/5 للنكبة، يوم األحد 62الوطنية العليا إلحياء الذكرى 
  .الفعاليات الرسمية والشعبية وجمع من المثقفين واألدباء

  16/5/2010 قدس برس،
  

   متر تدخل كتاب غينيس في ذكرى النكبة6500 بطول يتجاوز فلسطينيةكوفية  .61
يوم السبت  للنكبة 62ـ  عرض ناشطون لبنانيون وفلسطينيون في الذكرى ال:).ب.ف.ا (-بيروت 

 كان  سابقاً قياسياً متر، محطمين رقما6500ًنية ضخمة بطول يتجاوز  في بيروت كوفية فلسطي15/5
  .194 المطالبة بحق العودة بموجب القرار الدولي إطار انجازهم في وأدرجوامسجال في كتاب غينيس، 

 واألسود كوفية باللونين االبيض 6500 بسط الكوفية العمالقة المؤلفة من إلى من مئة متطوع أكثروعمد 
وكتب . 194ورسموا بها الرقم . بعضها، على ارض ملعب المدينة الرياضية في بيروت إلىخيطت 

  ".حملة حماية قرار حق العودة. سنعود: 194"على طرفي الكوفية عبارة 
  16/5/2010الرأي، األردن، 

  
   المهجرين اليهود مستوطني فلسطين حالياً إلى أوطانهم وأماكنهم األصليةإلعادةمبادرة تدعو  .62

دعت مبادرة إلى إعادة المهجرين اليهود مستوطني فلسطين حالياً إلى أوطانهم : الدين  نادية سعد-عمان 
وتنشط راهناً جهود رجل  .وأماكنهم األصلية، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمعاملة بالمثل وحقوق اإلنسان

تعكس "مية فكرية األعمال واالقتصادي طالل أبو غزالة، صاحب المبادرة، لبلورتها ضمن حركة تنظي
مبدأ المعاملة بالمثل وأبسط قواعد العدالة، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تقر بحقوق المهجرين مهما 

، " اليهود على الهجرة إلى فلسطينإلجبارفضح حق العودة المصطنع إسرائيلياً "، وتهدف إلى "طال الزمن
عربي فلسطيني لمطالبة اليهود بحقهم في العودة دعم "ودعا أبو غزالة إلى  .بحسب تصريح أصدره أمس

 هم الجئون يحملون 1948إلى أوطانهم األصلية، بخاصة وأن اليهود المهاجرين إلى فلسطين منذ العام 
المجتمع الدولي بتنظيم "وطالب  ".جنسياتهم األصلية ثم حصلوا الحقاً على جنسية من سلطة االحتالل

، وتأسيس صندوق وطني أو دولي لتمويل عودتهم إلى بلدانهم وأماكنهم حملة عالمية لعودة هؤالء اليهود
  ".األصلية، باعتبار أن الوجود اليهودي في فلسطين ما هو إال ظاهرة لجوء سياسي

  16/5/2010الغد، األردن، 
  

   مبعدي المهد تطالب السلطة بإثارة قضيتهم باعتبارها جريمة ضد اإلنسانيةلعودةالحملة الوطنية  .63
 طالبت الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد، المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة األمم :حمبيت ل

المتحدة بما فيها مجلس األمن بتنفيذ قراراته وخاصة القرارات الخاصة بحق العودة لالجئين إلى أرضهم 
ناسبة ، بم)15/5(نسخة عنه السبت " قدس برس"وشددت في بيان مكتوب، تلقت  .التي هجروا منها

األيام أثبتت وستثبت لهذا المحتل الصهيوني، أن حقنا في "ذكرى النكبة، إنه في هذه المناسبة على أن 
العودة ثابت، لن ينسى أو يضيع، وان آبائنا زرعوا فينا هذا الحق، وسوف نزرعه ونرسخه في عقول 

رض، وتطهير هذا الوطن من وقلوب أبناءنا، حتى يكتمل حلم العودة لكافة الفلسطينيين، في كل بقاع األ
  ".دنس المحتلين بإذن اهللا تعالى

  15/5/2010 قدس برس،
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   العزل الجماعيأسرى اإلسرائيلي على بالتضييقتنديد  .64
 الصحراوي "نفحة" قيام إدارة سجن "أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان" استنكر مركز :غزة

 أخرى بشكل مفاجئ، وتوزيعهم على أقسام "2شمور " الخميس الماضي بنقل األسرى الفلسطينيين في قسم
هذا القسم يعتبر من أقسام العزل الجماعية حيث يقوم "وقال مدير المركز فؤاد الخفش إن  .في السجن

االحتالل باحتجاز جماعي لمجموعة من األسرى الذين يصنفون ضمن األسرى الخطرين، وذلك بهدف 
  ."ي مواقفهم تجاه اإلجراءات المتخذة في حقهمعزلهم عن بقية األسرى ووقف تأثيرهم ف

 تسعى من وراء عزل قادة الحركة األسيرة وتوزيعهم على "إسرائيل"ورأى الخفش في بيان أمس أن 
خلق حال من عدم االستقرار داخل السجون، وأن تفوت على األسرى إمكان اتخاذ قرارات " إلىالسجون 

  ."تصعيد ضد إدارة السجون
  16/5/2010الحياة، 

  
  يطالبون باإلفراج عن أبنائهم" مصر" بـالمعتقلينأهالي  .65

طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الحكومة :  رضوان أبو جاموس-الوسطى
الفلسطينيين في سجونها، مناشدين األمين العام " السياسيين"المصرية باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين 

  . ربية والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، بالتدخل العاجل إلنقاذ أبنائهملجامعة الدول الع
، عن قلقهم البالغ على حياة أبنائهم "فلسطين"وأعرب ذوو المعتقلين الفلسطينيين، في أحاديث منفصلة مع 

ظالم ومجحف وال "الذي يتعرضون له داخل هذه السجون، مؤكدين أن قرار اعتقالهم " التعذيب"جراء 
  ".  القبول به مطلقا تحت أي ذريعةيمكن

  17/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   عربية تفكّر بتشكيل أسطول لكسر حصار غزةدول: الخضري .66
 أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ازدياد المشاركة العربية :غزة

أشار الخضري، إلى أن الشعب الجزائري و .إلى جانب المشاركة الدولية" أسطول الحرية"واإلسالمية في 
  .قدم تبرعات لشراء السفينة التاسعة وذلك وفق مصادر التحالف الذي يحرك السفن

 أن هناك دول عربية تفكر جدياً في إسناد األسطول بمزيد من السفن، أو تشكيل قافلة  الخضريوبين
  .عربية جديدة تتحرك لكسر الحصار البحري عن غزة

  17/5/2010 قدس برس،
  

  2009 سنة صافية أرباحا مليون دوالر 42.2 تحقق للتنميةفلسطين  .67
 للسنة أرباحها صافي إن األحديوم ) باديكو( قالت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة :رام اهللا
   .2008 عن العام %87 مليون دوالر بزيادة قدرها 42.2 بلغ 2009المالية 

 منيب المصري إدارتها اجتماعها السنوي العادي نقال عن رئيس مجلس وقال بيان صادر عن الشركة بعد
 هيكلة استثماراتها العاملة في إعادة في عملية 2009 خالل عام ن باديكو القابضة قطعت شوطا كبيراًإ"

 بهدف تركيز 2008قطاعات السياحة والعقار والصناعة والقطاع المالي التي بدأت في نهاية عام 
  ." على أرباحهاإيجابا شركات متخصصة وتحسين أداء تلك الشركات بحيث ينعكس ذلك االستثمارات في

تنفيذ مشروع فندق السانت جورج "واستعرض البيان بعض استثمارات الشركة في مدينة القدس ومنها 
كما "ضاف أو. " غرقة فندقية بتكلفة ستة ماليين دوالر140في مدينة القدس والذي يحتوي على أكثر من 
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.  متر مربعألف 30 في بيت صفافا على مساحة قدرها إسكان بتنفيذ مشروع لبناء أيضاًم الشركة تقو
  ." مليون دوالر37ويبلغ حجم استثمار المشروع 

  . مليون دوالر10.6 من العام الجاري بلغت قيمتها األول في الربع أرباحا الشركة حققت إنوقال البيان 
  16/5/2010وكالة رويترز، 

  
  عودةزان الجوفي في غزة وصل نقطة الالوالخ.. تواصل سرقة المياه" إسرائيل: "باحث .68

أكرم الحالق، أستاذ الجغرافيا بجامعة األقصى بغزة، أن االحتالل اإلسرائيلي زاد من سرقة . أكد د: غزة
ء على  المستوطنات واالستيال المياه باالستنزاف المباشر والغير مباشر لهذه المياه، وذلك من خالل تزويد

وقال الحالق في دراسة أكاديمية بعنوان . مياه وادي غزة الذي كان يغذي الخزان الجوفي في القطاع
إن إسرائيل قامت بحفر عدد ": "السياسات اإلسرائيلية في استنزاف المياه الجوفية العذبة في قطاع غزة"

الشمالية والشرقية من القطاع من اآلبار طيلة سنوات االحتالل لقطاع غزة، وذلك على امتداد الحدود 
تضخ منها المياه العذبة بشكل متواصل مما قلل ذلك من تسرب المياه الجوفية التي تغذي الخزان الجوفي 

حيث كانت تقوم بضخ الماليين من األمتار المكعبة من أبار المياه الجوفية العذبة ,خالل فترة االحتالل 
قيام إسرائيل بتحويل كميات أخرى مماثلة إلي مناطق " كدوأ". التي كانت تقع في مناطق المستوطنات

كل ذلك أدى إلى نقص حاد وحرج  وأن الخط األخضر حتى بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة،
  .في المياه الجوفية التي تزود قرى ومدن قطاع غزة

السرقة اإلسرائيلية قضية سياسية وأمنية بالدرجة األولى، بحيث تشكل "المياه  واعتبر الحالق قضية
  ".للمياه الفلسطينية بل والعربية تهديداً لألمن المائي الفلسطيني والعربي الممنهجة

ونوه الباحث في دراسته إلى أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة لعب دورا كبيرا في منع تطوير 
ت المياه والصرف مشروعات للمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن الحصار أثر سلبياً على خدما

الصحي نتيجة عدم إدخال المعدات والمواد الالزمة لصيانة وتأهيل المنشآت المائية في قطاع غزة، 
  .وخاصة التي تم تدميرها بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية لعبت دورا مهما في أزمة المياه، حيث ال يزال  وشدد أن 
  .لفلسطينيون ينتظرون الموافقة اإلسرائيلية على تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية الخاصة بالمياها

وخلص الباحث إلى أن نتيجة السياسات اإلسرائيلية التي كانت ومازالت تمارس أدت إلى أن الخزان 
  .الجوفي في قطاع غزة وصل إلي نقطة أالّ عودة فيما يتعلق بكمية ونوعية وجودة المياه

  17/5/2010قدس برس، 
  

  انفي عّم "وانا"السابق في مؤتمر " اإلسرائيلي" وزير الصحة مشاركةإلغاء  .69
أكد رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور أحمد العرموطي أن الوفد الهنـدي الـذي               : محمد محيسن 

يقيـا المنعقـد    تمت من خالله دعوة وزير الصحة اإلسرائيلي للمشاركة في منتدى غرب آسيا وشمال إفر             
  .ان ألغيتمحاليا في ع

ونقل العرموطي عن مدير مكتب األمير الحسن بن طالل رئيس مؤتمر منتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا                
)wana forum ( دعوة وزير صحة العدو الصهيوني جاءت من خـالل مجموعـة   "ميشيل حمارنة بأن

موقف الصادر عن النقابات المهنية األردنيـة       هندية مشاركة في المؤتمر، وقد تم إبالغ هذه المجموعة بال         
الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، ما دعا هذه المجموعة الهندية بإبالغ وزير صـحة العـدو بأنـه                  

قالت إنها تفاجأت بالبرنامج المعلن لهذا المـؤتمر         و .شخص غير مرغوب في مشاركته في هذا المؤتمر       
. لساته من خالل وزيـر الـصحة اإلسـرائيلي الـسابق          والذي يتضمن مشاركة صهيونية في  إحدى ج       



  

  

 
 

  

            32 ص                                   1791:         العدد       17/5/2010-16  اإلثنين-األحد  :التاريخ

نبنـي  (عار  شوتساءلت النقابات عن الثقة التي تبنى بين أبناء األمة وأعدائها، مشيرة إلى أن المنتدى رفع                
 .وأكدت اللجنة أن مشاركته كانت ستؤدي الى مقاطعة كبيرة لهذا المؤتمر). الثقة سوياً

 17/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  التهديدات اإلسرائيلية للبنان هروب من الضغوط الدولية: سليمانميشال  .70
وصف الرئيس اللبناني ميشال سليمان التهديدات اإلسرائيلية المتكررة للبنان بأنها : حسن عبداهللا: بيروت

وقال في حديث لمناسبة الزيارة المرتقبة ". هروب من الضغوط الدولية ومن الحق العربي والفلسطيني"
إن مجابهة إسرائيل تتم عبر وحدة "لة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  للبنانألمير دو

  ".اللبنانيين ووحدة الفلسطينيين والوحدة العربية
  17/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
  البديل عند تعثر المفاوضات غير المباشرة هو الذهاب لمجلس األمن: الفيصلسعود  .71

قال األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في تصريحات : سين القاهرة سوسن أبو ح-بكين 
، إن البديل الستئناف السالم في منطقة الشرق األوسط هو الذهاب إلى مجلس »الشرق األوسط«لـ

وأوضح الفيصل ردا على سؤال عن البدائل حال تعثر المفاوضات غير المباشرة التي يقول . األمن
إذا توقفت المباحثات فليس هناك بديل إال الذهاب إلى «: يل تعطلها ببناء المستوطناتمراقبون إن إسرائ

  .»مجلس األمن بطبيعة الحال
الذي اختتم أعماله » منتدى التعاون العربي الصيني«وكان الوزير السعودي في زيارة للصين لحضور 

تدى التي وقع عليها الجانبان ودعت الوثيقة الختامية ألعمال المن. أخيرا بحضور وزاري عربي مكثف
 1967العربي والصيني، إلى ضرورة إنهاء احتالل إسرائيل لجميع األراضي العربية المحتلة منذ عام 

بما في ذلك القدس الشرقية، ونصت على أن الجانبين يدعمان إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة 
لة ومبادرة السالم العربية وذلك في إطار حل الدولتين الكاملة على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الص

  .واستعادة الحقوق العربية المشروعة وإنهاء احتالل األراضي العربية بما في ذلك القدس الشرقية
  15/5/2010الشرق األوسط، 

  
   أمراً أكثر إلحاحاًتالمصالحة الفلسطينية بات: األسد والصباح .72

 السوري بشار األسد وأميـر الكويـت أن تحقيـق المـصالحة     اعتبر الرئيس :دمشق ـ من كامل صقر 
الفلسطينية بات أمراً أكثر إلحاحاً ودعا الزعيمان إلى نبذ الخالفات الداخلية وتوحيد المواقف بمـا يخـدم                 
القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني جاءت تلك الدعوة خالل مباحثات أجراها األسد والـصباح     

  .ق التي يزورها أمير الكويت قادماً من مصرفي قصر الشعب بدمش
كما بحث األسد والصباح المبادرات التي قدمها العرب لتحقيق السالم في المنطقة وعلى رأسها مبـادرة                
السالم العربية والرفض المستمر من االحتالل اإلسرائيلي لها ومقابلتها بمزيد من العدوان من إسـرائيل               

 المنطقة وتنفيذ المشاريع االستيطانية في األراضي العربيـة المحتلـة   والتهديدات بشن الحروب ضد دول   
وعمليات تهويد القدس واستمرار الحصار الال إنساني المفروض على قطاع غزة ونُقل عن أمير الكويت               

  .دعم بالده للجهود السورية في استرجاع الجوالن المحتل
  17/5/2010القدس العربي، 
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   بالسالح ألنها تقتل به الفلسطينيين"إسرائيل"وا ال تمد: العربيةالجامعة  .73
طالب السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة في الجامعة             : القاهرة

العربية، الدول المتقدمة بعدم إمداد إسرائيل بالسالح، مؤكدا أنها تستخدمه ليس في الدفاع عن نفسها كما                
دوان على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشعبنا الفلسطيني الذي يعانى االحتالل منذ أكثر            تزعم، بل في شن الع    

نيابة عن األمين العـام لجامعـة الـدول         ) 16/5(األحد  صبيح  كلمة ألقاها    جاء ذلك في     .من ستين عاما  
  ."فلسطين وطن الشعب الفلسطيني"العربية عمرو موسي أمام مؤتمر 

  16/5/2010قدس برس، 
  

  باالعتراف بالدولة الفلسطينية حال فشل المفاوضات " اوباما" يطالب يصلالفتركي  .74
قال االمير السعودي تركي الفيصل امـس ان الـدول العربيـة تريـد ان تحقـق                 :  ا ف ب   -الرياض  

وقال الـرئيس الـسابق     . المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين تقدما قبل ايلول المقبل         
العـالم العربـي    "رات السعودي امام عدد من الدبلوماسيين والصحافيين ورجال االعمال ان           لجهاز المخاب 

  ".اعطى الرئيس االميركي باراك اوباما حتى ايلول للقيام بذلك
اذا لم ينجح سـأطلب     "واضاف  ". ال يكفي التحدث عن مباحثات ، يجب المضي قدما        "واعتبر االمير، انه    

ادرة االخالقية الالئقة وهي االعتراف بالدولة الفلسطينية التي يتمنـى قيامهـا          من الرئيس اوباما القيام بالب    
بامكانه عندها حزم حقائبه وتركنا في سالم وترك الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين           "وقال االمير    ".بشدة

  ".يتفاوضون مباشرة مع االسرائيليين
  16/5/2010الدستور 

  
  "حماس"ف اتصاالتها مع مصر توق: الكويتية" الدار"صحيفة  .75

قررت مصر وقف كافة االتصاالت مع قيادات حركة حماس الفلسطينية في الداخل والخـارج،              : القاهرة
ورفض منحهم أي تأشيرات لزيارة مصر في الفترة المقبلة وتجميد كافة قنوات االتصال بكافة أنواعهـا                

هذا القرار يأتي ضمن سلسلة اجراءات،      وكشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة أن       . الدبلوماسية واألمنية 
ردا على حملة تشهير ضد مصر تنفذها قيادات حماس، رئيس المكتب السياسي خالد مـشعل والقيـادي                 
محمد نزال المقيمان في دمشق، واسماعيل هنية ومحمود الزهار أبرز قياديي الحركة في قطـاع غـزة،                 

  . ريةوليس بسبب رفض حماس التجاوب مع جهود المصالحة المص
  16/5/2010الدار، الكويت، 

  
   ستتألم كثيراً إذا نفّذت تهديداتها ضد سورية"إسرائيل": العطريناجي  .76

 التونسية، فـي عـددها الـصادر        "الصباح"رئيس الوزراء السوري ناجي العطري لصحيفة       قال  : تونس
يراً من الرد الـسوري إزاء  إننا ال ننصح إسرائيل بتنفيذ تهديداتها ضدنا، ألنها ستتألم كث      ): "15/5(السبت  

أي اعتداء، فلدينا كل مقومات الرد ولدينا أيضاً كل اإلرادة واالستعداد دائماً لمواجهـة هكـذا احتمـال،                  
  وأعرب العطري عن رغبة بالده في إقامة السالم العادل والشامل،           .، كما قال  "وإسرائيل تدرك هذا جيداً   

 تريد السالم، وهي قائمة على التوسع واالستيطان والتهويد فـي           المشكلة هي أن إسرائيل ال    "الفتاً إلى أن    
  ".كل شبر من األرض

 15/5/2010قدس برس، 
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  وتمدد فتح معبر رفح.. وصلوا إليها من غزة فلسطينيا 655  بسفرتسمحمصر  .77
 فلسطينيا الى مختلـف  655أعلنت سلطات مطار القاهرة أمس حالة الطوارىء لتسفير :  د ب أ  -القاهرة  

. دول العالم كانوا قد وصلوا من قطاع غزة من منفذ معبر رفح البري الذي تم فتحه لمدة خمـسة أيـام                    
وصل الفلسطينيون في عدة قوافل بسيارات االتوبيس حيث تم تخـصيص           "وقالت مصادر أمنية بالمطار     

سفرهم على   ، وتوفير عدد من رجال االمن لمساعدتهم في إنهاء اجراءات            3 و   1صاالت بالمبنيين رقم    
  ".رحالت الطيران المختلفة

  ". استقبل مطار القاهرة المئات من الفلسطينيين قادمين من الخارج في طريقهم الى قطاع غزة"وأضافت 
نظرا لكثرة الفلسطينيين الراغبين فى العبور وبعد عدة اتصاالت         " وقال مصدر أمني مصري مسؤول إنه     

قرر تمديد فتح المعبر حتى بعد غد االربعاء ، وبـذلك سـوف             بين الحكومة المقالة والسلطات المصرية ت     
يستمر فتح المعبر لمدة خمسة ايام بدال من ثالثة وذلك لظروف انسانية واستثنائية تمت مراعاتهـا مـن                  

  ".الجانب المصرى
  17/5/2010الدستور، األردن، 

  
   يجب عدم اإلمالء على أي طرف:  في حديثه عن المفاوضاتموسىعمرو  .78

 وزير الخارجية  مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خالل مؤتمر صحافيقال : ةالقاهر
" إسرائيل" حولى عملية التسوية بين البلجيكي ستيفين فانا كير عقب محادثاتهما أمس في مقر الجامعة

يصح يجب عدم اإلمالء على أي طرف، لكن هذا يجب أن يطبق على كل األطراف، فال : "والفلسطينيين
  ". أن يقوم أحد األطراف بفرض إمالءاته ويطلب من بقية األطراف أن تخضع لها

  17/5/2010الحياة، 
  

  دبي تالحق مواطنا بريطانيا جديدا في جريمة اغتيال المبحوح": اندبندنت اون صندي" .79
ـ         ' اندبندنت اون صندي  'كشفت صحيفة   : لندن رت في التقرير الذي اعده مراسلها في الشرق االوسط روب
ان السلطات االمنية في امارة دبي تالحق مواطنا بريطانيا وهو التاسع عشر ممن تورطـوا فـي                 ،  فيسك

ونقلت الصحيفة عن مصدر اماراتي قوله ان البريطـاني         . جريمة اغتيال محمود المبحوح على اراضيها     
لجواز التي تؤكد    ا -واطلعت الصحيفة على الوثيقة     . وصل دبي حامال جوازه البريطاني وباسمه الحقيقي      

 2007) اكتـوبر ( تشرين االول    24انه يحمل الجواز البريطاني وقررت عدم نشر تفاصيلها وتعود الى           
  .1948 وحاملها مولود عام 2011وصالحة للعمل حتى عام 

وقامت سـلطات دبـي     . ويعتقد ان والده يهودي فلسطيني هاجر الى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية           
بهويته حيث يعتقد ان المشتبه به يختبئ في احدى دول اوروبـا            ' انتربول'عالم الشرطة الدولية    االمنية با 
 . الغربية

  17/5/2010القدس العربي، 
  

 دبي تبحث استدعاء عنصرين من حماس في قضية اغتيال المبحوح": األوسطالشرق " .80
يق اإلماراتية اثنين من رجحت مصادر أمنية عربية واسعة االطالع أن تستدعي سلطات التحق :لندن

حركة حماس لالشتباه في صلتهما بمعلومات تم تقديمها لعمالء أدت الغتيال القائد العسكري في الحركة، 
الشرق "وذكرت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ . محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي

ن حماس، هما مسؤول في الحركة ومدير أن سلطات التحقيق في دبي تشك في صلة عنصرين م" األوسط
مكتبه، مشيرة إلى أن هذا المسؤول كان على علم باالسم الحركي الذي سافر به المبحوح إلى دبي، حيث 
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جرى اغتياله على أيدي عمالء يشتبه في أنهم تابعون للموساد اإلسرائيلي، وأن المسؤول نفسه كان أيضا 
  .على علم بموعد سفر المبحوح إلى دبي

أضافت المصادر قائلة إن سلطات دبي توصلت إلى هذه الشكوك بناء على شهادات سرية من بعض و
أعضاء حركة حماس أنفسهم في إحدى الدول العربية، ممن يعدون من أصدقاء المبحوح، وأن مدير 
مكتب المسؤول المشار إليه من حركة حماس يشتبه في أنه باع معلومات عن المبحوح للعمالء الذين 

ذوا الجريمة أثناء وجود المبحوح في دبي، مشيرة إلى أن المسؤول ومدير مكتبه كانا أيضا على علم نف
  .بموعد سفر المبحوح

هذا المسؤول كان يعرف االسم المستعار للمبحوح الذي سافر به إلى دبي، ولذلك فإن : "وزادت قائلة
  ".جوابهما لدى سلطات التحقيق في دبيويجري بحث توقيفه هو ومدير مكتبه، الست. الشكوك حوله تتزايد

وقالت المصادر نفسها إن هذا المسؤول الذي تجري حوله الشكوك، كان على علم بموعد سفر المبحوح 
. مدير مكتبه وصل إلى اإلمارات قبل عملية االغتيال، وغادر مدينة دبي بعد عملية االغتيال"إلى دبي، و

  ". إجابات من هذين الرجلينوبالتالي، توجد أسئلة معلقة في حاجة إلى
  17/5/2010الشرق األوسط، 

  
  ال نستطيع التحدث في البيع والشراء من دون دفع القضية الفلسطينيةللصينيينقلنا : اليبي .81

، على هامش   "الشرق األوسط " وزير الخارجية الليبي موسى كوسا، في حوار مع          قال: سوسن أبو حسين  
 الصيني في بكين، أن الجانب العربـي قـال للـصينيين إنـه ال       مشاركته في اجتماعات المنتدى العربي    

 .يستطيع التحدث في البيع والشراء دون دفاع عن قضية فلسطين
  17/5/2010الشرق األوسط، 

  
   إلى األقطار العربية"اإلسرائيلي" من العبور االستخباراتي تحذّردمشق  .82

إلى عدد من " إسرائيل"اراتي التجسسي ل حذرت نائبة الرئيس السوري نجاح العطار من العبور االستخب
واعتبرت في كلمة لها في افتتاح مؤتمر العروبة والمستقبل . األقطار العربية، ليشكل بؤراً للجاسوسية 

محاوالت لتأسيس "الذي بدأ أعماله في العاصمة السورية دمشق أمس، أن هذا العبور االستخباراتي هو 
بواب ليقوموا بعمليات تدريب عسكري ألبنائنا أو إعمار بعض ما مواقع لالستيطان منذ فتحنا لهم األ

  ".دمرته الحرب أو حماية األمن أو ألسباب سياحية
في تنفيذ مخططاتها األشد خطراً، حين ازدادت ثقة " إسرائيل"أن تتمادى "ورأت العطار أن من الطبيعي 

تهزأ حتى بقرار المحكمة الدولية "بيب ، مشيرة إلى أن تل أ"بأنها في اإلطار الدولي لن تجد من يردعها
  " .وتستمر في بناء الجدار العازل الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين

تتابع مشاريعها العدوانية في عمليات االستيطان في فلسطين والجوالن وتستمر في " "إسرائيل"وأكدت أن 
) باراك أوباما(لرئيس األمريكي لم تعبأ بما دعاها إليه ا"، الفتة إلى أنها "فرض الحصار على قطاع غزة

وحمايتها " إسرائيل"من إيقاف مؤقت لبناء المستوطنات، ألنها تعرف أن واشنطن لن تتردد أبدا في دعم 
  " .حتى لو داست كل األعراف الدولية

  16/5/2010الخليج، 
  

  كان عنصراً في االستخبارات الفلسطينية" خلية التكفير والجهاد" في متهم: مصر .83
خليـة  "كشفت أوراق ثبوتية عرضتها أمس محكمة مصرية تنظر في قـضية            :  أحمد مصطفى  - القاهرة

المتهمة بالقتل والسطو المسلح والتخطيط لهجمات إرهابية، أن فلسطينياً بين المتهمين في            " التكفير والجهاد 
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ينية فـي  القضية يدعى تامر موسى أبو جزر كان أحد عناصر جهاز االستخبارات التابع للسلطة الفلـسط       
  .قطاع غزة

  16/5/2010الحياة، 
 

 طالبوا بطرد السفير اإلسرائيلي وفتح معبر رفح  للنكبة و62 يحيون الذكرى نشطاء: مصر .84
 لنكبة فلسطين وهزيمة 62 من النشطاء المصريين الذكرى الـ300أحيا نحو :  فاطمة حسن-القاهرة 

امين، مطالبين بطرد السفير اإلسرائيلي ودعم ، بالتظاهر أمام نقابة المح1948القوات العربية في حرب 
وشاركت في الوقفة اللجان الشعبية لدعم القضية الفلسطينية،  .المقاومة الفلسطينية واللبنانية على السواء

، وعدد كبير من المحامين والنشطاء "كفاية"، وحركة " أبريل6"وبعض شباب " كلنا مقاومة"وحركة 
 .السياسيين

، "ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة: "رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس,  صباحيوقال النائب حمدين
بينما طالب المهندس عبدالعزيز الحسيني منسق اللجان الشعبية لدعم فلسطين، بضرورة دعم الشعب 

 . الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
إن على الشعوب العربية أن : ةومن جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية في حركة كفاي

تستفيق ألن الشعب الفلسطيني محاصر من جانب ما وصفتها باألنظمة العربية العميلة، مطالبة بضرورة 
الرئيسي للمحاصرين في غزة، وأضافت أنه يجب على العرب أن " شريان الحياة"فتح معبر رفح ألنه 

 .يدعموا الصمود الفلسطيني ال أن يسهموا في تقويضه
 16/5/2010عرب، قطر، ال

  
  "إطعام الطعام" أسرة فلسطينية تستفيد من المرحلة الجديدة لمشروع 900: الرحمةمؤسسة  .85

أعلنت مؤسسة الرحمة لألعمال الخيرية التابعة لجمعية اإلصالح والتوجيه االجتماعي  :رأس الخيمة
 فرد من 9500 استفاد منها في فلسطين" إطعام الطعام"برأس الخيمة، تنفيذها مرحلة جديدة من مشروع 

 أسرة بتكلفة 900األسر الفلسطينية المتعففة ليصل اجمالي االسر المستفيدة من المشروع حتى اآلن إلى 
  . ألف درهم 175بلغت 

  16/5/2010الخليج، 
  

  " إسرائيل"يهود البيت األبيض يؤكدون دعم أوباما القوي لـ .86
يت األبيض، رام عمانويل، في لقاء مع مجموعة من أكد رئيس هيئة موظفي الب: واشنطن ـ محمد سعيد

الحاخامات اليهود في البيت األبيض، الخميس الماضي، عدم حدوث أي تغيير في في سياسة الواليات 
وقال . ، رغم االنتقادات التي صدرت مؤخراً تجاهها"إسرائيل"المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما تجاه 

بذلنا كل ما في . ية األميركية، كانت هناك شكوك حول دعم الرئيس أوباماخالل االنتخابات الرئاس«إنه 
، داعياً إياهم إلى النظر ملياً في ما فعلته » والمصالح على المدى الطويل"سرائيلإ"وسعنا لصالح أمن 

  ."إسرائيل"ـحكومة أوباما ل
ر مستشاري البيت ، إثنين من كبا)وهو يهودي أميركي(وشارك في االجتماع، إلى جانب عمناويل 

، و )مسؤول ملف إيران في مجلس األمن القومي(األبيض من اليهود األميركيين، هما دينيس روس 
، ودانيال شابيرو )ضابط االرتباط في البيت األبيض مع الطائفة اليهودية األميركية(سوزان شير 

، الذي زف )لبيت األبيضمسؤول ملف تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي في مجلس األمن القومي في ا(
 مليون دوالر لتمويل نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي 205إلى الحاخامات قرار أوباما تخصيص 
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، كجزء من المساعدة العسكرية األميركية السنوية إلسرائيل، البالغة ثالثة »القبة الحديدية«المعروف باسم 
  .مليارات دوالر

حّل الدولتين لن يتحقق من دون نظام دفاع صاروخي « قوله إن ونقل الحاخام جاك مونيل عن شابيرو،
فعال لدى إسرائيل، و ال يمكن لعملية التسوية أن تنجح في ظل أي شرخ بين إسرائيل والواليات 

أبلغ الحاخامات اليهود الذين تم استدعائهم «وذكرت وكالة األنباء اليهودية إن عمانويل . »المتحدة
الحكومة األميركية في الشرق األوسط تتركز حول ثالث قضايا، هي عزل إيران، لالجتماع، أن أولويات 

وإزالة آثار أقدام أميركا فى العراق، وعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، التي قال إنها مفتاح أمن 
ائفة تهدئة ما أسماه المخاوف لدى الط«وأشار إلى أن روس، الذى افتتح االجتماع، سعى إلى . »إسرائيل

اليهودية في الواليات المتحدة، حول احتمال تغير السياسة األميركية حيال القدرات النووية اإلسرائيلية 
وأوضح أن السياسة األميركية . »المزعومة، من خالل الدعوة إلى شرق أوسط خال من األسلحة النووية

أوسط خال من األسلحة النووية باتجاه شرق «، تقوم على الدفع "إسرائيل"ـ، الداعمة ل1995منذ العام 
  . »بالتوازي مع اتفاق سالم شامل

وأكد روس على أن العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل في عهد أوباما هي أقوى مما كانت عليه من 
الواليات المتحدة تزود إسرائيل بكل ما تحتاجه في محيط قاس وتدخلها في الهندسة «قبل وقال إن 

  ». خصوصا في مجال الدفاع الصاروخيالعسكرية ألميركا
وفيما يتعلق بالمحادثات بين الفلسطينيين واالسرائيليين مع وصول المبعوث االميركى الخاص لتسوية 
الصراع العربي اإلسرائيلي جورج ميتشيل، قال روس إنه يتعين على الجانبين خلق مناخ لكى تنجح 

فى فرض تسوية ولكن عندما تتعثر المفاوضات بين المحادثات موضحا أن الحكومة األميركية ال تنظر 
  .الجانبين يحتاجان فى غالب االمر الى طرف ثالث القتراح سبيل لتضييق هوة الخالفات

وأكد عمانويل أن التعاون األميركي اإلسرائيلي في مجال القضايا األمنية لم يكن يوما أفضل مما هو عليه 
طت داخل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي لجهة قبول اآلن مشيرا إلى أن الواليات المتحدة ضغ

  .إسرائيل عضوا فيها وهو ما تحقق
17/5/2010األخبار،   

  
  إلى الصين" إسرائيل"مليون دوالر من  400 : الصينيةالماليةوزارة  .87

 400ستمنح بكين قرضاً بمزايا تفضيلية قدره " إسرائيل"أعلنت وزارة المالية الصينية أن : )اي.بي .يو (
عن الوزارة قولها في بيان، إن ) السبت(أمس " شينخوا"ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة . مليون دوالر

يوفال ستاينتز، وقعا على بروتوكول التعاون " اإلسرائيلي"نائب وزير المالية الصيني لي يونغ ونظيره 
 400، وقيمته "اإلسرائيلي"لي أضافت أن القرض التفضي .المالي الثالث في تل أبيب الثالثاء الماضي

مليون دوالر، سيستخدم فى تمويل مشاريع الصحة والصرف الصحي والتنمية الزراعية والتعليم 
وكانت  .والتدريب، وتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وغيرها من المشاريع التكنولوجية

ينص على أن القدس  صيني أول أمس،الصين قد رفضت التوقيع على بيان في ختام االجتماع العربي ال
  .الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية

  16/5/2010الخليج، 
  

  أوروبا ال تريد إمالء حل للقضية الفلسطينية:  بلجيكاخارجيةوزير  .88
 أكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفين فانا كير أن أوروبا ال تريد أن تملي حالً للقضية الفلسطينية                 :القاهرة
 تشجيع ذوي اإلرادات الخيرة للجلوس على مائدة التفاوض، وهو األمر الذي أيده األمين العـام                بل تريد 

  .للجامعة العربية عمرو موسى خالل مؤتمر صحافي جمعهما عقب محادثاتهما أمس في مقر الجامعة
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ـ                  ولى و قال الوزير البلجيكي إنه قرر زيارة الشرق األوسط لالطالع على األوضاع عن كثب قبل أن تت
 له أهميـة فـي      2010بالده رئاسة الدورة المقبلة لالتحاد األوروبي لمدة ستة أشهر، خصوصاً أن عام             

  .تطور ومسيرة عملية السالم
 وأضاف انه استمع لموسى ورؤيته في شأن الدور اإليجابي الذي يمكن أن يقوم به االتحاد األوروبي في                 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ودعم فرص التوصل      » المفاوضات غير المباشرة  «دعم محادثات التقريب    
  . إلى اتفاق، مؤكداً حرص االتحاد األوروبي على لعب دور في جعل مثل هذا االتفاق ممكناً

 كـانون الثـاني   8ورداً على سؤال عن الرغبة في أن يبني االتحاد األوروبي على بيانه الـصادر فـي    
في ظل عدم وضوح البيان في ما يخص أن القدس الـشرقية            في شأن مدينة القدس، خصوصاً      ) ديسمبر(

يمثـل أهميـة كبيـرة لالتحـاد        «عاصمة للدولة الفلسطينية، أكد وزير الخارجية البلجيكي أن هذا البيان           
األوروبي وعالمة فارقة على رغم أنه اعتبر غير واضح في شكل كاف، إال أننا نعتقد أنه كـاف ألنـه                    

وضوع المستوطنات والتوصل إلى اتفاق سالم، وهذا اإلطار مشروح في          يحوي إطار عمل للتعامل مع م     
وأضاف أن هدف البيان ترسيخ فكرة استماع كل طرف لوجهة نظـر الطـرف              . »شكل كاف فى البيان   

  .اآلخر وإيجاد حل نهائي
17/5/2010الحياة،   

  
  في محاولة جديدة لكسر حصار غزة" أسطول الحرية"تنضم الى "  كوريريتشل"سفينة  .89

 السبت من ارلندا في طريقها الى       -ليل الجمعة   » ريتشل كوري «انطلقت سفينة التضامن اإلرلندية     : غزة
ومن . الذي يضم ثماني سفن من تركيا والسويد واليونان       » أسطول الحرية «البحر المتوسط لالنضمام الى     

ة جديـدة لكـسر      الجاري، في محاول   24المقرر ان يصل األسطول التضامني الى شاطئ قطاع غزة في           
  .الحصار المحكم الذي تفرضه سلطات االحتالل االسرائيلي على القطاع منذ سنوات طويلة

أسطول السفن يحمـل    «واعتبرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار في شبكة المنظمات االهلية ان            
ات عمالية، فضالً   على متنه أعضاء برلمان من عدد من الدول وناشطي حقوق اإلنسان وممثلين عن نقاب             

عن صحافيين سيتولون مهمة تغطية وتوثيق أكبر حدث منسق لمواجهة مباشـرة للحـصار اإلسـرائيلي               
  .»الظالم، إضافة الى مساعدات ومواد بناء ومساعدات انسانية وطبية وغيرها

16/5/2010الحياة،   
  

   تتجاوز حدودها"إسرائيل" .90
  *إينا ميخائيلوفنا. د

ملك الحق في أن يفرض على روسيا أي شيء في عالقاتها الخارجية، وال أن ال يوجد في العالم من ي
  .يفرض عليها مع من تتعامل أو من تقاطع

هذا الحديث يأتي بمناسبة زيارة الرئيس الروسي ميدفيديف لسوريا منذ أيام، هذه الزيارة التي فجر فيها 
زعيم حركة المقاومة اإلسالمية ميدفيديف مفاجأة أدهشت الكثيرين وأغضبت البعض، عندما التقى 

  .الفلسطينية حماس، خالد مشعل، في دمشق
وليس صحيحا ما ذكره البعض من أن اللقاء فرض على الرئيس ميدفيديف فرضا ولم يكن لديه علم 
مسبق به، حيث التقى ميدفيديف مع خالد مشعل استجابة لرجاء من الرئيس السوري بشار األسد الذي 

  .لقاء، ولم يتردد ميدفيديف في الترحيب بالمقابلةحضر هو أيضا هذا ال
ونذكر هنا بأنه بعد فوز حماس في االنتخابات . حيث أن عالقات روسيا بحركة حماس قائمة ومتصلة

الفلسطينية، دعت موسكو وفدا من حماس لزيارة رسمية لروسيا، وحضر وفد كبير بقيادة خالد مشعل في 
فالديمير بوتين بالوفد الفلسطيني في الكريملين، كما دعا بطريرك ، والتقى الرئيس السابق 2006مارس 
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الكنيسة الروسية الراحل أليكسي الثاني وفد حماس لزيارة الكنيسة، ومنذ ذلك الوقت واتصاالت حماس 
  .بموسكو لم تنقطع

، حيث التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية األخرى" حماس"وفي اللقاء ناشد الرئيس الروسي زعيم 
إن الخالف بين الفصائل الفلسطينية يشكل عقبة خطيرة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، ودعاه إلى 

  .المساعدة في إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي شاليط
روسيا، في الشرق األوسط بالتحديد، تختلف عن الكثيرين، في أنها تتعامل مع الجميع وبنفس الدرجة 

ست مثل االتحاد السوفييتي السابق الذي كان يقاطع إسرائيل وال يتعامل مع بعض وبدون تمييز، فهي لي
  .األنظمة العربية، وعالقات موسكو وتل أبيب اآلن في وضع طيب للغاية

حسب تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين الذين يترددون على موسكو بكثافة ملحوظة، وبين البلدين اآلن 
ذا ال يمكن أن يفرض على روسيا أية التزامات أو شروط في تعاملها مع مصالح كثيرة متبادلة، ولكن ه

  .اآلخرين
ومن الطبيعي أن لقاء ميدفيديف بقادة حماس لم يكن ليمر بسهولة دون امتعاض واستنكار من البعض، 
وخاصة إسرائيل، لكن ردود الفعل اإلسرائيلية جاءت مبالغ فيها بشكل وصل إلى حد استفزاز موسكو 

  . فقد أعربت إسرائيل رسميا عن خيبة أملها العميقة من جراء هذا اللقاءنفسها،
منظمة "وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن بيان صدر من وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن حماس 

إرهابية بكل معنى الكلمة، تلطخت أياديها بدماء العديد من المواطنين اإلسرائيليين بينهم قادمون جدد من 
  ".سيا وسائر دول االتحاد السوفييتي سابقارو

والغريب أن بيان الخارجية اإلسرائيلية ربط بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وبين المتمردين 
ليس هناك أي فرق بين قادة حماس وكبير اإلرهابيين الشيشان شامل "الشيشان، حيث جاء فيه بالنص 

 ال سيما في ضوء تأييدها للجهود التي تقوم بها السلطات باساييف، كما أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل
  ".الروسية لقطع دابر اإلرهاب، وخاصة المنطلق من الشيشان

غريب حقا شأن اإلسرائيليين الذين كانوا يدعمون المتمردين الشيشان بشكل غير مباشر حتى وقت 
 يحملون الجنسية اإلسرائيلية، قريب، سواء بدعمهم ماديا عن طريق رجال األعمال الروس اليهود الذين

والذين فر بعضهم إلسرائيل وبعضهم إلى لندن، مثل رجل األعمال والمافيا بوريس بيرزوفسكي، الذي لم 
ينكر كبير اإلرهابيين الشيشان شامل باسييف، على حد وصف بيان الخارجية اإلسرائيلية له، تلقيه دعما 

  .الرماديا كبيرا منه قدره خمسة وعشرين مليون دو
كما أن إسرائيل كانت وما زالت تدعم نظام الرئيس الجورجي ساكاشفيلي وتمده بالسالح علنا، بينما 
ساكاشفيلي يدعم المتمردين الشيشانيين ويؤويهم في بالده، وهو ما ثبت في اعتدائهم على مدرسة األطفال 

فال هناك، وقد انطلقوا من  وقتلهم العديد من األط2005في مدينة بيسالن في أوسيتيا الشمالية عام 
  .األراضي الجورجية

لقاء ميدفيديف بقائد حركة حماس في دمشق، ال يحمل أية شبهة عداء أو ضرر بإسرائيل، ولكن رد الفعل 
اإلسرائيلي هو الذي يحمل تجاوزا منها لحدود العالقات مع بلد كبير مثل روسيا، ال يقبل من أية جهة أن 

وعلى إسرائيل أن تراجع حساباتها جيدا قبل أن تفكر في .. ن يرفضتفرض عليه مع من يتعامل وم
  .محاسبة روسيا

  رئيسة المركز الروسي الحديث الستطالعات الرأي*
 17/5/2010البيان، االمارات، 
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  قد تبّين الرشد من الغّي .91
 بثينة شعبان.د

لة منذ أكثر من ستين عاماً      حين افتضحت عدوانية إسرائيل أمام العالم، وانكشفت وحشية حروبها المتواص         
على جيرانها، وحصارها على المدنيين العزل في غزة، وبان تطرف حكومتها اليمينية المتـشددة ضـد                
                 السالم، بدأت الجهود األميركية إلطالق مفاوضات من أي نوع بين إسرائيل والفلسطينيين، التـي أقـر

تعلق بالقدس، وعودة الالجئين، ذلك للتغطية على       الجميع بأنها لم تُبن على مرجعية واضحة، خاصة فيما ي         
سياسات مجرمي الحرب على غزة، الذين لم يتوقفوا عن تصعيد سرقتهم لألرض الفلسطينية، وهـدمهم               

ال بل إن تطرف نتنياهو الديني وصل إلى حد إضفاء شـرعية دينيـة              . للمنازل العربية، وقتلهم األطفال   
هذا التفاوض يستبعد جزءاً مهمـاً مـن        . جارية في القدس العربية   يهودية على عملية التطهير العرقي ال     

. الشعب الفلسطيني، ويشقّ صفوفه بسبب استمرار االستيطان اليهودي لألرض وهدم المنـازل العربيـة             
ومع كل هذه العقبات وغيرها التي يضعها مجرمو الحرب اإلسرائيليون في وجـه المفاوضـات، فـإن                 

   حـّل المـشاكل    "ت عليه كّل سلطات الكيان مع جورج ميتشيل، أال وهـو            موضوعاً رئيسياً واحداً أصر
، "تكتسب أهمية قـصوى   "، حيث تضمن بيان صادر عن شمعون بيريز أن تسوية المسائل األمنية             "األمنية

في أطروحة األمن هذه التي يكررها اإلسرائيليون في كّل مناسـبة           . مكرراً أكذوبة الصواريخ المزعومة   
لتضليل الرأي العام العالمي عن حقيقة ما يجري على أرض فلـسطين مـن مجـازر                " وسةمدر"محاولة  

كما أن ترديد العبارات نفسها من قبل مسؤولين أميركيين يندرج في العملية التـضليلية              . وتطهير عرقي 
وحقيقة األمر هي أن أمن الفلسطينيين، وأمـن الـشرق األوسـط            . الخطيرة إلخفاء الوحشية اإلسرائيلية   

موماً هو الذي يتعرض للخطر كّل يوم على يد قوة مدججة بكافة أنواع األسلحة األمريكية بمـا فيهـا                   ع
الصواريخ والغواصات األلمانية النووية، التي يتم تسليحها باستمرار من قبل الواليات المتحـدة بأحـدث               

ن العرب، مثلما يفعل أوباما     أسلحة الدمار والفتك التي يستخدمها جنراالت إسرائيل لقتل المزيد من المدنيي          
 مليون دوالر لتمويـل تـسليح إسـرائيل         200هذه األيام عندما طلب من الكونغرس تخصيص أكثر من          

. بمنظومة سالح جديدة كي تزداد عدوانيتها على جيرانها ويزعزع االستقرار واألمن في الشرق األوسط             
 التضليل، أي تغييب وحـشية االحـتالل        االنطالق من مفهوم األمن يهدف في جوهره إلى االستمرار في         

اإلسرائيلي، وشرعية االستيطان اليهودي، وبشاعة سياسة القتل المتعمدة للمدنيين الفلـسطينيين، وهـدم             
منازلهم، واالعتداء اليومي على المقدسات، وحرق المساجد وتهويدها، فيما يطلق اإلسرائيليون وحلفاؤهم            

، واالستمرار باتهام ردود فعل، بـسيطة       "أمن إسرائيل "زام بحماية   وعمالؤهم المعزوفة المكررة عن االلت    
  .ومدنية وغير مسلحة، على جرائم شنيعة ترتكبها إسرائيل بحق السكان األصليين، باإلرهاب

لنتخيل للحظة أن المسجد الذي أحرقه المستوطنون اليهود في جنوب نابلس كان كنيساً إسرائيلياً، أحرقـه                
رعة وحجم اإلدانات التي كان سيطلقها أرفع المسؤولين في الواليات المتحدة وأوروبا            تخيلوا س ! المسلمون

من "، إلخ   ....،....وحشية هذا الفعل وتناقضه مع قيم التسامح، وحقوق اإلنسان، والديموقراطية، و          "ضد  
 قبـل   وقس على ذلك دهس األطفال الفلسطينيين مـن       . المعزوفة التي يتغنون بها عندما يهاجمون العرب      

المتطرفين من المستوطنين اليهود، وقتلهم كّل يوم بالرصاص الحي دون أن يدين ميتشيل أو أوبامـا أو                 
أضف إلى ذلك إخراج الفلسطينيين من منازلهم وهـدمها، أو          ! كلينتون قتل أو دهس هذه األرواح البريئة      

ومي التي يتعـرض لهـا الـشعب        إجبارهم على هدمها بأيديهم، وكّل أعمال القتل واالغتيال واإلذالل الي         
تخيلوا نوع العبارات التي كان سيطلقها      .. الفلسطيني من قبل المحتلين العنصريين، لو كان العكس يحصل        

  !السياسيون واإلعالميون الغربيون
كّل هذه الحقائق تجد مصيرها في مقابر جماعية يحفرها حلفاء إسرائيل لدفن الحقائق التـي ال تناسـب                   

سية، فمصير مليون شهيد في العراق يدفن هناك، ومصير تقرير غولدستون مدفون هناك،             توجهاتهم السيا 
وجرائم التعذيب في أبو غريب وغوانتينامو مدفون هناك أيضاً، وتعاون المخابرات الغربية في اغتيـال               
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المبحوح وآن ليند مدفون هناك أيضاً، وكذلك مأساة شعب فلسطين الذي يتعرض منذ أكثر مـن سـتين                  
ماً، وفي القرن الواحد والعشرين، لما تعرض له السكان األصليون في أميركا واستراليا من حرب إبادة             عا

فاإلعالم الغربي يمنع نشر أي تعبير يكشف اإلبـادة         . شنيعة، وحصار، وتطهير عرقي تدفن هناك أيضاً      
، أي حماية كّل    "إسرائيلحماية أمن   "كل هذه الجرائم تتم تغطيتها تحت عنوان        . اإلسرائيلية لعرب فلسطين  

. ما يرتكبه جنراالت وحاخامات إسرائيل المتطرفون من جرائم إبادة بحق السكان الفلسطينيين األصـليين             
وللتغطية على هذه الجرائم يتم تصعيد مظاهر معاداة اإلسالم عبر األطلسي، فترى هنا خطـر النقـاب،                 

، وهناك على جـسر بنيويـورك سـيارة         وهناك خطر الحجاب في المدارس، بل إن هناك خطر المآذن         
كيف يمكن أن يعتبر الحجاب، مثالً، إهانة للمرأة في بلد هـو            . مشبوهة، وهنا نيجيري مسلم إرهابي إلخ     

ذاته يروج فيه تجارة نوادي العري، حيث هناك نقابة للمومسات، وفـي عواصـمهم مـسارح للتعـري                  
  .، ومنذ قرون، من إذالل جسدي مهينومحالت لممارسة تجارة الجنس، حيث تعاني النساء فيه

هذا االنحياز المطلق للقاتل اإلسرائيلي ضد الضحية العربي، وعدم االعتراف بعذابات الفلسطينيين، ودفن             
هذه العذابات في مقابر التعتيم الجماعية، هو نتاج عقود من التـرويج الغربـي للـصهيونية أوالً ضـد                   

. ضد العرب، واليوم ضد مئات الماليين من المسلمين عمومـاً         البلشفية، ومن ثم ضد الشيوعية، وبعدها       
وتندرج في هذا اإلطار كّل الوعود التي صيغت إلهداء الصهاينة أرض فلسطين العربية، وكّل التداخالت               
التي سبقت وتبعت المحرقة، واستثمار كّل هذه التداخالت لإلجهاز على حقوق الشعب الفلـسطيني فـي                

السنوات القليلة الماضية بدأت بعض الحقائق تطفو على سـطح هـذه المقـابر              أرضه وتاريخه، لكن في     
الجماعية، خاصة بعد أن قاد الدعم الغربي الرسمي األعمى للصهيونية إلى مآس يعاني منها الماليين من                
المدنيين األبرياء في العراق وأفغانستان وباكستان، وإلى أضرار لحقت حتى بـأمن الـشعب األميركـي                

لقد شهدت أكثر من منطقة تحركات لوضع حد لهذا الظلم الشنيع الذي تـستخدم مـن            .  الحيوية ومصالحه
فقد بدأت حركة جي ستريت في الواليات المتحدة في         . أجله آلة إعالمية تنشر العمى في أرجاء المعمورة       

 مـن    في أوروبا، ورغم أنها حركة تنبثـق       2010 مايو   4، وانطلقت هذه الحركة في      2009 ديسمبر   25
حرصها على مصلحة إسرائيل، إال أنها تقف ضد جرائم جنراالت إسرائيل وعطشهم لممارسـة اإلبـادة                

كما بدأت أوساط دولية تطالب بمحاكمـة       . الجماعية، وهي مع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة        
 من قبل، ومع أن كّل      ولم يعد الحديث عن جرائم إسرائيل محرماً كما كان        . مجرمي الحرب اإلسرائيليين  

  .هذا يعتبر تحوالً بسيطاً إال أنه مهم إذا ما قيس بما كانت عليه األمور منذ عقدين
" إسرائيل"وفي هذا اإلطار أغضب لقاء ميدفيديف مع خالد مشعل قادة كيان الفصل العنصري، ورفضت               

ـ              سؤال مـا إذا كانـت      ما قالت إنه دعوة ميدفيديف وغول إلشراك حماس في عملية السالم، وطرحوا ال
روسيا تصبح  : " بعنوان 2010 مايو   14انظر يديعوت أحرونوت    " (مؤيداً لإلسالم "روسيا قد أخذت موقفاً     

وفي هذا التفسير اتهام بأن كّل من يؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والخـالص              "). أقرب لحزب اهللا  
حزب اهللا أي دعم اإلرهاب، ذلك ألن الحملة        من االضطهاد والقمع اإلسرائيلي يتهم بدعم اإلسالم أو دعم          

المضلّلة على اإلسالم والمسلمين، تهدف إلى إبعاد األنظار عن جرائم إسرائيل في فلسطين، وعن الجرائم               
إذا كانت دولـة بحجـم      . التي ارتكبت ضد المدنيين في العراق، والتزال تُرتكب في باكستان وأفغانستان          

لجريء بأن تطرح ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني من أجـل تحقيـق            روسيا اليوم قد اتخذت الموقف ا     
سالم عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط، فإن هذا يعني أن تغييراً جوهرياً بدأ يطـرأ، وأن حقـب                   
الطغيان المظلمة التي تميزت بدعم رسمي غربي أعمى للصهيونية، وخوف دولي من تـسمية جرائمهـا                

كمـا أن   . وأن حقبة جديدة من عودة الرشد إلى الضمير العالمي قد بـدأت           بأسمائها ماضية إلى الزوال،     
طرح روسيا على سورية تزويدها بالطاقة النووية السلمية، وتوقيع عقد مع تركيا لبناء مفاعالت نوويـة،                

كما أن وضع النووي اإلسرائيلي على جدول أعمـال         . يعني أن الترهيب والتهويل لم يعودا يجديان نفعاً       
ة الذرية في يونيو المقبل يعني أن العالم قد سئم فعالً غي كيان محتل مجرم معاد للـسالم وخـارج     الوكال
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عن القانون الدولي، وأن العمل من أجل عدالة دولية حقيقية، وإنصاف شعب فلسطين قد بدأ ببطء ولكنـه                  
  .بدأ بالتأكيد

  17/5/2010الشرق، قطر، 
  

  "ريق الثالثالط"و" المساومة"و" المقاومة"عن نهجي  .92
  عريب الرنتاوي 

، فثمـة   " مساوم"و" مقاوم: "إن صح القول بأن االنقسام على الساحة الفلسطينية هو انقسام بين برنامجين           
قول صحيح آخر مفاده أن كال البرنامجين مأزوم ، وأن أياً منهما ال يحمل وعداً خالصياً قريبـاً ، فـال                     

 أن وجد نفسه مكبالً بقيود السلطة وترهلها وحـساباتها وشـروطها            عاد مقاوماً ، بعد   " المقاوم"البرنامج  
بقيت لديه هوامش حركة تعطية قدراً من المصداقية أو الجدية ، وهـو             " المساوم"الصعبة ، وال البرنامج     

لنتنياهو ، عن حسن نية أو من دونها ، ال فرق           " السالم االقتصادي "التالقي مع   ": قَدره المحتوم "سائر إلى   
  . طالما أن العبرة دائما في النتائج،

ـ         " المساوم"جديد أنصار البرنامج     بهذا الخيـار ،    " قناعته"أن أحداً من أنصاره ما عاد قادراً على البوح ب
أو حتـى   (فكل األسباب التي تُحشد لتبرير استمرار السير في دروبه ودهاليزه ، ليس من بينهـا سـبب                  

استرداد الحريات ، هذا يحدثك عن رغبة فـي تفـادي إغـضاب             واحد يتصل باستعادة الحقوق و    ) مبرر
الحاجـة لكـشف    "، وثالث يتحدث عن     " العالقات العامة "أوباما ، وذاك يدرج المسألة في سياق        ) إفشال(

". ال نريد أن نتحمل وزر فشل العملية السياسية نيابة عن إسـرائيل           ": "ورابع يقول " زيف نتنياهو وعريه  
ترد على ألسنة فرسان هذا البرنامج ، تتحدث عن كل شيء ما عدا عن استرداد               أسباب ومبررات عديدة    

  .الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
يتجلى في سعي أنصاره والناطقين باسمه للتوفيق بين أمور وممارسـات           " المقاوم"جديد أنصار البرنامج    

، منع إطالق الـصواريخ     " المقاومة"مفتوحة و يصعب الجمع بينها ، فكيف يمكن الجمع مثال بين الهدنة ال          
لسنا بالمناسبة من مؤيدي اطالق الصواريخ      (والتصدي لمطلقيها من جهة والحديث المستمر عن المقاومة         

في الضفة والقدس ، أين ذهب المقاومون هناك ،         " الموات"، كيف يمكن تفسير هذا      ) اآلن من قطاع غزة   
        أو ) 3 : 1(بحياة إسرائيلي واحد طوال سنوات ، وماذا حل بمعادلة          وهل يمكن الركون إلى خيار لم يود

  .توازن الرعب التي حدثنا عنها رموز هذه المدرسة؟
منذ أن أصبح االحتفاظ بالسلطة هدفاً عزيزاً على قلوب القائمين على كال البرنامجين ، فقد كـل منهمـا                   

فمن أجل الحفاظ على السلطة في رام اهللا        : نيقدرته على أن يكون طريقاً خالصياً موحداً للشعب الفلسطي        
، يجري التنازل تباعا عن حقوق شعب فلسطيني بل ويجري تفهم الرواية التوراتية للحق اليهـودي فـي                  

لبناء المستوطنات بدل الـتالل غيـر المأهولـة ،          " تاللنا"فلسطين ، وتصبح المشكلة أن إسرائيل تختار        
إسرائيل ، نحن نعترف بإسرائيل وهي تقول بعد ذلك أنها يهوديـة            وتصبح يهودية الدولة مسألة تقررها      

نقية أو دولة جميع سكانها ، ونحن نريد من إسرائيل أن تعترف بحق العودة أما العودة فهي مكفولة إلـى                    
أي مكان ما عدا داخل الخط األخضر ، إلى آخر ما هنالك من تنازالت لم تعد تثير أحدا بعد أن ُأدرجت                     

؟ ومن أجل الحفاظ على السلطة في غـزة ، ال يجـوز             "تصريف األعمال "في عداد   " فلسطينيةالثوابت ال "
بات مكشوفاً ، أصـحبت لـه مكاتـب ومقـار           " نهج المقاومة "استفزاز إسرائيل بأكثر مما ينبغي ، ألن        

وعناوين وأماكن إقامة دائمة ، أصبحت له طقوس ومراسم وتقاليد وأعراف ، أصبحت له رزنامة مختلفة                
، ودائما بحجة حمايـة  " الصبر على الصلف اإلسرائيلي المتمادي"عن رزنامة المقاومة ، وأولويات تملي    

المقاومة ونهجها وخيارها ، حتى وإن اضطرنا األمر لالختالف مع رفاق الـسالح وأحيانـا االشـتباك                 
  .معهم؟
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هـذا  " منطـق "لمختلفة لتدعيم   في كلتا التجربتين المأزومتين ، ال بأس من استحضار المقاومة بأشكالها ا           
فالمقاومة الشعبية السلمية الخاضعة لقانون االجتماعات العامة فـي رام          : ذاك" ال منطق "الفريق ودحض   

تبدو أمراً مطلوبا لحفظ ما تبقى من صدقية وماء وجه ، والتلويح بتصعيد المقاومـة والتهديـد                 ) ؟،(اهللا  
ي للناطقين باسم نهج المقاومة ، الذين يشكون مـن بطالـة    باختطاف المزيد من الجنود ، بات الزاد اليوم       

  .شبة تامة هذه األيام
يـشق  " طريقا ثالثا "ومع تردي أزمة االنقسام الفلسطيني ، وتفاقم مأزق جناحي المعادلة الفلسطينية ، فإن              

طريقه على األرض ، بدعم دولي كاسح ، ورضى إسرائيلي ال تقلل من شأنه بعض التصريحات ضـيقة                  
فق لبعض متطرفي االئتالف الحاكم ، والمقصود بهذا الطريق هو خطة بناء مؤسسات الدولـة تحـت                 األ

، ) أو في مواجهته كما يزعم أنصار هذا الطريق من دون أن يأتوا بأي برهان على ما يقولون                (االحتالل  
) جنونة لليبرمـان  باستثناء بعض التصريحات الم   (علماً بأننا ال نرى أية أجراءات إسرائيلية على األرض          
  .تدل على ضيق تل أبيب بهذا النهج وصاحبه وأنصاره

أن خطة السالم االقتصادي كما وردت في برنامج الليكود ونتنياهو ، ستلتقي فـي نقطـة                : خالصة القول 
معينة ، قد ال تكون بعيدة ، مع برنامج بناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل ، وسـيلتقي الرافـدان فـي                     

احد ، ظاهره اختالف األجندات واصطراعها ، وباطنه التقاؤهما التام حـول األهـداف              مجرى واقعي و  
رسمياً على يد القابلة القانونية جورج ميتشيل ، أعلن عن والدة           " التسوية"والوسائل والمآالت ، فإن تمت      

 -يـد   كامـب ديف  "الحل التوافقي في احتفال دولي مهيب ، وهو حل لن يخرج كما بات مؤكداً عن حدود                 
، وإن تعثرت التسوية وثبت أننا أمام حمل كاذب ، تعلن الدولة الفلسطينية مـن جانـب واحـد ،         " ناقص

وبوصفها فعالً نضالياً ، وترد إسرائيل بخطوات أحادية مضبوطة ، وسيعترف العـالم بالدولـة الناشـئة                 
بالتمـام  " سيناريو كشمير "ج  ، ويعاد إنتا  " مستقلتين"ويدعو لجولة جديدة من المفاوضات ولكن بين دولتين         

، وستكون هناك فـي الجانـب       " مطرحه"مفاوضات لستين سنة قادمة ، مع بقاء كل طرف في           : والكمال
الفلسطيني بالطبع سلطة أو سلطات ، همها األول واألخير ، أن تظل قائمة وأن تجدد نفـسها بنفـسها ،                    

وستكون " ن قد يشكل تهديداً ألمن إسرائيل     جوع الفلسطينيي "ستكون هناك خطط إنعاش اقتصادية طالما أن        
هناك أجهزة أمنية هدفها حفظ األمن اإلسرائيلي تحت مسمى منع فوضى الـسالح وفلتـان الفـصائل ،                  
وستخرج من رام اهللا صيحات النصر بقيام الدولة رغم أنف االحتالل ، وسترد عليها غزة بتـصريحات                 

الوحدة الوطنية والمشاركة في بنـاء أجهـزة الـسلطة          نارية غاضية تنتهي بإبداء الحرص على استعادة        
لكن القدس وغور األردن ومناطق خلف الجـدار        : ومؤسساتها ، وسيخرج لنا اإلسرائيليون ألسنتهم قائلين      

ما زالت في أيدينا ، فيما الجئوكم في الوطن والشتات ما زالوا في مخيماتهم يزيلون الغبار عن أوراقهـم       
تهم القديمة ، وسيكون هناك ما يكفي من المؤتمرات واالجتماعـات المؤيـدة حينـا               الثبوتية ومفاتيح بيو  

والغاضبة في أغلب األحيان ، سيغلق فصّل من فصول صراع المائة عام ، وسيفتتح فصّل جديد يؤسـس    
  .ومن يعش ير. لمائة عام قادمة من الصراع

  16/5/2010الدستور 
  

  العربية حفاظا على الهويةالفلسطينيحرب الداخل  .93
 بالل الحسن

الماضي، اعتقلت إسرائيل الدكتور عمر سعيد من منزله في قرية كفر كنا المحتلة ) نيسان( أبريل 24يوم 
، وهو أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الدكتور عزمي 1948منذ عام 
 .بشارة
من بيته في مدينة حيفا، وهو من نشطاء العمل الحالي اعتقلت إسرائيل أمير مخول ) أيار( مايو 6يوم 

 ).اتجاه(األهلي، ويرأس اتحاد الجمعيات األهلية العربية 
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لم تعلن إسرائيل أنباء االعتقال، ومنعت الصحف وأجهزة اإلعالم من نشر النبأ بناء على قرار رسمي 
 . مايو10ولم يرفع حظر النشر إال يوم . صدر بذلك

أنهما ارتكبا مخالفات أمنية خطيرة، ومن " وفي الذكرى الثانية والستين للنكبة، التهم الموجهة للناشطين،
وهي التهم نفسها التي وجهت إلى ". ضمنها التجسس واالتصال مع عميل أجنبي من قبل حزب اهللا

 .، بعد نشاطه السياسي الواسع داخل فلسطين وخارجها2006الدكتور عزمي بشارة عام 
نشاط سياسي لشخصيات قيادية فلسطينية، يتلوه اعتقال، واتهام : لية متكررةبهذا تتوالى قصة إسرائي

 .أمني، قد يفضي بصاحبه إلى السجن المؤبد
إنه أمر سياسي خطير، وستكون له . ومن الخطأ النظر إلى هذا الحادث باعتباره حادث اعتقال عاديا

 :وهنا من الضروري أن نتذكر حدثين. نتائجه الخطيرة أيضا
هو الذي أعلنت عنه إسرائيل قبل أسابيع قليلة، بالعمل على إبعاد فلسطينيي غزة من : األولالحدث 

الضفة الغربية، بحجة أنهم ال يملكون أذون إقامة قانونية، ألن إسرائيل تعتبر أن الفلسطيني يحتاج إلى 
 .وقد دخل هذا القرار اإلسرائيلي حيز التنفيذ فعليا. إذن إقامة للعيش في وطنه

إذ شكلت األجهزة األمنية . ، وبعد حرب لبنان بالذات2006هو الذي جرى عام : حدث الثانيال
اإلسرائيلية وفدا رسميا طلب مقابلة القيادة السياسية، حيث تم إبالغها بأن وضع األقلية الفلسطينية داخل 

منظمات فقد تشكلت أحزاب وهيئات وجمعيات و. دولة إسرائيل أصبح يشكل خطرا على أمن الدولة
مجتمع مدني، بدأت تنشط انطالقا من فكر قومي عربي يشكل خطرا على إسرائيل، ويوجد على رأس 
هذا النشاط قيادات يقتصر نفوذها اآلن على النخب، ومن الممكن أن يتحول هذا التأثير من النخب إلى 

 الظاهرة، ولذلك، يجب التحرك لضبط هذه. الشارع الفلسطيني، فيصبح الوضع آنذاك خطيرا جدا
وتم على إثر هذا اللقاء إثارة موضوع . ومحاصرتها، وترويعها، وتطويعها لمطالب السياسة اإلسرائيلية

وأعلنت . حسب الوصف اإلسرائيلي) العدوة(الدكتور عزمي بشارة، وزياراته إلى البلدان العربية 
ر بشارة، سيعتقل على شخصيات إسرائيلية معروفة أن أجهزة األمن بدأت تحضير ملف إدانة للدكتو

االتصال مع حزب اهللا في لبنان، وتقديم معلومات : أساسه ويقدم للمحاكمة، والتهمة أمنية وليست سياسية
وكان الهدف تصوير الدكتور بشارة على أنه عميل مأجور، بينما كان . له، وتلقي مساعدات مالية منه

ونقلت هذه .  الذي يرأسه، وتقييد نشاطهالهدف الفعلي هو محاصرة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
 .ال يوجد إنسان ال يمكن تدبير ملف أمني ضده: الشخصيات عن قادة أجهزة األمن قولهم

والذي يحدث اآلن، وجنبا إلى جنب مع عمليات إبعاد المواطنين الفلسطينيين، هو اعتقال مزيد من 
ي أصبح مؤثرا وفعاال في المحيط الشعبي، القيادات الفلسطينية، ومحاولة تزييف نشاطها السياسي الذ

السجن، أو اإلبعاد، ثم نشر جو من التخويف : وسيتلو هذا حتما. وتصويره على أنه نشاط أمني تجسسي
ومن شأن هذا كله أن يوجد مناخا مناسبا . لشل عمل هذا الحزب واألحزاب والهيئات الفلسطينية األخرى

 .التمييز العنصريلتنفيذ سياسة الترانسفير، وعلى قاعدة 
وقد بادرت القيادات الفلسطينية إلى شن حملة مضادة لهذه االعتقاالت، وركزت على كشف أهدافها 

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي . السياسية الحقيقية
سرائيلية على تحويلها إلى قضية أمنية، إن هذه القضية هي قضية سياسية وتعمل السلطات اإل"البرلمانية، 

وقالت ". عمال بسياسة إسرائيل إلعطاء بعد أمني للعمل السياسي الوطني والتواصل مع األمة العربية
. النائبة حنين زعبي إن هذه االعتقاالت تهدف إلى تقويض شرعية العمل السياسي الفلسطيني برمته

ت بأنه سيستهدف كل عمل سياسي ال يعترف بإسرائيل قبل أربع سنوا) الشاباك(لقد صرح : "وقالت
يقوم بتحويل التصريحات إلى سياسة ) الشاباك(كدولة يهودية وديمقراطية حتى لو كان قانونيا، وها هو 

إن المؤسسات الصهيونية تسعى إلى إعادتنا إلى : "وقال عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع". عملية
وفي ما يتعلق بالعالقة مع األمة العربية، العالقة السياسية والثقافية الوراء في ما يتعلق بخطابنا، 
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وقال مصطفى ". واإلنسانية المشروعة، عبر وضع هذه العالقة في خانة المحرمات والمحظورات األمنية
ولن .... التي يحاولون فرضها علينا لن تجدي نفعا) الجيتو(إن عقلية : "طه نائب األمين العام للتجمع

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت ". عوا فصلنا عن فضائنا العربي، ألننا ننتمي إليه حضاريا وثقافيايستطي
سن القوانين في : إن الفاشية على األبواب: "قوله) الحزب الشيوعي(عن عضو الكنيست محمد بركة 

 ".الكنيست، مصادرة حقوق المعتقلين، ومحاكمة القيادات العربية بسبب نشاطها السياسي
وضح هذه التصريحات حقيقة المعركة التي تدور رحاها بين القيادة اإلسرائيلية والقيادات الفلسطينية في ت

وحين جرى التركيز عند صدور قرار إبعاد أبناء غزة من الضفة الغربية، أن القضية ... ولذلك. الداخل
 الحرب أهدافها التي ال ليست قضية أفراد، وليست قضية إبعاد ومبعدين، وإنما هي بداية حرب، ولهذه

والذي بدأ في الضفة الغربية، يجد تطبيقه .  وما جرى فيها من إبعاد وترحيل1948تقل فداحة عن حرب 
، وفي حملة منظمة ضد القوى الوطنية، وضد 1948األخطر واألشمل في األراضي المحتلة منذ عام 

القدس (ل علنا من أجل القدس، تحت شعار القوى اإلسالمية، وممثلها البارز الشيخ رائد صالح، الذي يعم
ويذكر هنا أن هناك خمس . ، ثم تقدمه إسرائيل إلى المحاكمة بتهمة االعتداء على شرطي)في خطر

 .دعاوى إسرائيلية مرفوعة ضد الشيخ رائد صالح، برئ حتى اآلن من واحدة منها فقط
ي التحشدات في القدس، وبخاصة يوم ومن المفيد اإلشارة هنا إلى ظاهرة جديدة ومتميزة، فحين تلتق

صالة الجمعة، يكون المشاركون من الضفة الغربية ومن القادمين من أراضي فلسطين المحتلة عام 
 يكون الجمهور مكونا من 15وحين يحتفل حزب التجمع الوطني الديمقراطي بذكرى تأسيسه الـ. 1948

. ية، والسوريون القادمون من الجوالن المحتلاألهل في الداخل، والقادمون من الضفة الغرب: ثالث قوى
 .ويحدث هذا التالقي في االحتجاج على االعتقاالت، وفي االحتجاج أيضا على ما يجري في القدس

ويشكل العمل في إطار هذه الظاهرة التضامنية، كسرا للسياسة اإلسرائيلية، فبينما هي تريد محاصرة 
المفاهيم الصهيونية للعمل السياسي، تأتي سياسة ) توجي(العمل الوطني الفلسطيني وحصره داخل 

التضامن هذه لتكسر الحواجز، ولتوسع من إطار العمل الوطني الفلسطيني، لتحوله أوال إلى عمل 
 .فلسطيني واحد، ولتحوله ثانيا إلى عمل فلسطيني عربي

رة وجيزة من دخول ، أي بعد فت1996لقد بدأ هذا التحرك الفلسطيني الجديد من نوعه في مطلع عام 
اتفاق أوسلو حيز التنفيذ، وهو يشكل بهذا المعنى تجاوزا وتخطيا لسياسة تفاوضية أدرك األهل تحت 
االحتالل مخاطرها، فواجهوها بعمل سياسي وطني من نوع جديد، فمدوا أيديهم نحو أمتهم العربية، بينما 

  .يحاول الصهيونيون منع هذه األيدي من التالقي
  16/5/2010ط، الشرق األوس

  
  كندا تتخلى عن حيادها .94

  نقوال ناصر
كانت كندا منحازة إلى المشروع الصهيوني في فلسطين منذ تبنت ثم أيدت قرار الجمعية العامـة لألمـم                  

قبل " بحكم األمر الواقع  " ثم اعترفت في العام التالي بدولة إسرائيل         1947 لتقسيمها عام    181المتحدة رقم   
في العام الذي تاله، وبعد ذلك حاولت أن تظل محايدة في الصراع بـين              " قانونيا"أن تعترف بها اعترافا     

 عندما تولى الـسلطة     2006هذه الدولة وبين الدول العربية حتى تخلت عن محاولة التظاهر بالحياد عام             
 موقفهـا فـي   "فيها رئيس وزرائها الحالي ستيفن هاربر، لتنحاز انحيازا سافرا إلى تل أبيب متخلية عن               

كما قال بول هاينبيكر السفير الكندي الـسابق لـدى األمـم            " الوسط إلى موقف مؤيد بصراحة إلسرائيل     
  .المتحدة

وبينما يدور جدل ساخن في األردن حول مصير الالجئين الفلسطينيين وتوطينهم، يفاجـأ األردن الـذي                
ة تاريخية كانت أول دولة في      يستضيف العدد األكبر منهم بأن كندا التي تربطها به عالقات صداقة تقليدي           
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التابعة لألمم المتحدة التي ترعى شؤونهم منذ نكبتهم الناجمـة عـن            " أونروا"العالم توقف تمويلها لوكالة     
انحياز كندا وغيرها إلى المشروع الصهيوني في وطنهم، في خطوة تمثل سابقة خطيرة تزعـزع الثقـة                 

 الدول العربية إلى الموافقة على تسليم كنـدا مـسؤولية           العربية والفلسطينية فيها، وهي الثقة التي دفعت      
 لتستضيف أوتاوا بعد    1991رعاية لجنة الالجئين الفلسطينيين التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسالم عام            

 بحثا عن حل عادل لقضية الالجئين وهي اجتماعات قاطعتها          1992ذلك سلسلة اجتماعات دولية منذ عام       
إلى طريق مسدود منذ    " عملية السالم "يلي حتى توقفت هذه االجتماعات بعد وصول        دولة االحتالل اإلسرائ  

ويلفت النظر أن كندا قررت وقـف       .  يأسا من هذه العملية    2000اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام      
ـ                 يس تمويلها لألونروا في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي بعد عشرين يوما فقط من إشادة رئ

 أثناء اسـتقباله رئـيس      1951الوزراء األردني سمير الرفاعي بالدعم الذي تقدمه كندا لألونروا منذ عام            
  .مجلس الخزينة الكندي الزائر فيك تووز في السابع من ذلك الشهر

في الثاني عشر من الشهر الجاري قال السفير األردني في أوتاوا نبيل بارتو إن القرار الكندي أثار قلقـا                   
إذا حذت دول أخـرى حـذو       " قد انتهت "ألن األونروا ستكون    " على أعلى مستوى في األردن    "يرا جدا   كب

من كندا حول االستفسارات األردنية عن تفـسير        " وحتى اآلن ال يوجد أي جواب واضح      "السابقة الكندية،   
وليس إلـى  " الطارئةالحاالت "لهذا القرار، موضحا أن المساعدات الكندية لألونروا بعد القرار تذهب إلى      

ميزانية األونروا التي حذر مفوضها العام فيليبو غراندي في رام اهللا يوم األربعاء الماضي من أن الوكالة                 
ستضطر إلى وقف عملياتها في كل أماكن تواجد الالجئين الفلسطينيين إذا لم يسدد العجز في ميزانيتهـا                 

إلدارة " علـى اإلطـالق   " ال يمكن االستغناء عنهـا       مليون دوالر ) 90(مليون دوالر منها    ) 175(البالغ  
  .الوكالة

وتبدو آذان أوتاوا صماء ال تسمع ال التحذير األردني وال دعوة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في رام                 
سالم فياض الخميس الماضي التي حثت الدول المانحة لألونروا للوفـاء بتعهـداتها بتمويلهـا وال    . اهللا د 

من  الحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة المتضرر األول واألكبر مـن أي                دعوات مماثلة   
  .وقف لعمليات األونروا

في القدس المحتلـة عـن ترحيـب دولـة          " المبادرة اإلسرائيلية "لقد عبر الهاف هاركوف المتحث باسم       
  ".كندا تقدم مثاال لدول العالم"االحتالل اإلسرائيلي بالقرار الكندي ألن 

لة االحتالل تدعو منذ إنشاء األونروا إلى حلها كخطوة أساسـية نحـو تـصفية قـضية الالجئـين                   فدو
، ألن األونـروا    "في حل أونروا الخطوة األولى نحو سالم دائم ومستقر في المنطقة          "الفلسطينيين، وترى   

بنقل صالحيتها  ليست مفوضة من األمم المتحدة بإعادة توطين الالجئين الفلسطينيين، ولذلك فإنها تطالب             
إلى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين المفوضة بتوطين الالجئين في العالم، ومـن هنـا خطـورة                 

حيث التجمعـات الكبـرى     (القرار الكندي الذي ينبغي له أن يضع العالقات األردنية والسورية واللبنانية            
خطيرة على الدول المعنية، ناهيك عن      ـ الكندية على المحك في ضوء مضاعفاته ال       ) لالجئين الفلسطينيين 

التي تدعي أوتـاوا  " عملية السالم"مخاطره السياسية الواضحة على أي حل عادل للقضية الفلسطينية عبر       
  .حرصها عليها وعلى استئناف مفاوضاتها في الوقت الراهن

كجزء من خطة   "ا  إن سياسة الهجرة الكندية التي جعلت أوتاوا تعرض قبول توطين الجئين فلسطينيين فيه            
، في  1995نوفمبر عام   / بينما أصدرت محكمة فدرالية كندية في تشرين الثاني         " سالم في الشرق األوسط   

ذروة موجة هجرة اليهود من االتحاد السوفياتي بعد انهياره، قرارا يحرم اليهود من أي بلد كانوا من حق                  
سية اإلسرائيلية تلقائيـا بموجـب قـانون        طلب الهجرة إلى كندا كالجئين بحجة أنهم يحصلون على الجن         

اإلسرائيلي، هي سياسة ال تفسير لها سوى كونها سياسة تعارض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى              " العودة"
وطنهم وتشجع هجرة اليهود إليه بدال منهم، مما دفع فلسطينيين إلى حرق دمية تمثـل صـورة وزيـر                   
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 خلفه الحالي لورنس كانيون ال يبدو معنيا بمشاعر العـرب           الخارجية الكندي آنذاك جون مانلي، غير أن      
  .   والفلسطينيين وهو وحكومته ينتهجان سياسة أكثر انحيازا ضدهم

مايو الجاري لزيارة بنيامين نتنياهو، وهو ثاني رئيس وزراء لدولة االحـتالل            / وتستعد أوتاوا آخر أيار     
، بدعوة من نظيره هاربر الذي اعتبره ناقـد         1994 اإلسرائيلي يزورها بعد زيارة اسحق رابين لها عام       

بوش ما زالت تحكم في العاصمة الكندية بعد أن         . كندي نسخة من الرئيس األميركي السابق جورج دبليو       
" اعترافا بصداقة رئيس الوزراء هـاربر إلسـرائيل       "وتأتي زيارة نتنياهو    . سقط حكم بوش في واشنطن    

بين الدولتين كما قال ديفيد واينبيرغ مدير مكتب إسـرائيل          "  استثنائية الروابط القوية بصورة  "وتعبيرا عن   
  .للجنة الكندية اإلسرائيلية

وقد أصدرت كندا طابعا تذكاريا بمناسبة مرور ستين عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية الثنائيـة فـي       
، ألن إصدار الطابع    "سرائيليةيبعث إشارة خاطئة تماما للحكومة اإل     "أبريل، مما   / الرابع عشر من نيسان     

ياتي في أعقاب إعالنها عن توسيع المستعمرات االستيطانية اليهودية في الضفة الغربيـة لنهـر األردن                
كنديون من أجل العدل والسالم في الشرق       "وبعد العدوان الوحشي على قطاع غزة العام الماضي كما قال           

لعمال البريد الموافقة على إصدار هذا الطابع األول من         كما رفض االتحاد الكندي     . في بيان لهم  " األوسط
نحن محتارون حول الحديث عن القيم المـشتركة مـع بلـد تجاهـل              : "نوعه وقال رئيسه دنيس ليملين    

، "باستمرار قرارات األمم المتحدة والمحكمة الدولية الخاصة باالحتالل المتواصل للضفة الغربية وغـزة            
د أن حكومة بالده الحالية في انحيازها لالحتالل ودولته إنما تتجاهل أيـضا             لكن ليملين ربما لم يدرك بع     

  .ليس تلك القرارات نفسها بل وكذلك القانون الدولي والقانون اإلنساني، وبخاصة في قطاع غزة
وهذا التجاهل الكندي للشرعية والقانون الدولييين بالتأكيد ال يؤهل كندا لشغل واحد مـن مقعـدين غيـر                  

في مجلس األمن الدولي تتنافس أوتاوا حاليا على شغلهما مع ألمانيا والبرتغال بعد أن تخلي النمسا                دائمين  
، وسوف يراقب الرأي العام األردني والعربي عـن كثـب   2012 ـ  2011وتركيا هذين المقعدين عام 

  .  موقف األردن وغيره من الدول العربية من المسعى الكندي لشغل أحد المقعدين
دولـة الـذي    ) 47(يناير العام الماضي كانت كندا البلد الوحيد بـين          / ني عشر من كانون الثاني      في الثا 

عارض قرارا بإدانة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة                
ميركـي  بجنيف، وبسبب عدم عضوية الواليات المتحدة في هذا المجلس بدت كندا كمن يقـوم بـدور أ                

بالوكالة في الدفاع عن دولة االحتالل ظالمة أو مظلومة، بينما امتنعت عن التصويت ثالثة عشرة دولـة                 
معظمها أوروبي ال تقل عن كندا انحيازا للمشروع الصهيوني في فلسطين أو ضمانا ألمن الدولـة التـي              

  .انبثقت عن هذا المشروع
على أسـاس  " عملية السالم"يلي يجعل تأييد كندا المعلن ل إن انحياز حكومة هاربر لدولة االحتالل اإلسرائ      

حل دولتين لشعبين تأييدا أجوف ال معنى له اليقل مدعاة للسخرية وعدم المصداقية وعدم الثقة العربيـة                 
والفلسطينية عن تأييد حكومات دولة االحتالل المتعاقبة لهذا الحل، وبخاصة حكومة نتنياهو الذي سـوف               

  .الحادي والثالثين من الشهر الجارييستقبله هاربر في 
لقد كان منع عضو البرلمان البريطاني السابق جورج غالوي المناصر للقضايا العربية من دخول كنـدا                
العام الماضي مؤشرا إلى غلو حكومة هاربر في انحيازها لدولة االحتالل حد التـضييق علـى أنـصار                  

  .القضية الفلسطينية من غير العرب
وهـي  ) KAIROS" (كيروس"ة هاربر بدأت تضيق على الكنديين أنفسهم فأوقفت تمويل          ال بل إن حكوم   

متذرعة بأن انتقاد الهيئتـين لالحـتالل       " االتحاد العربي الكندي  "منظمة معونات إنسانية مسيحية وكذلك      
  .تحدةبرعاية األمم الم" 2دوربان "اإلسرائيلي هو معاداة للسامية، وبالذريعة نفسها قاطع هاربر مؤتمر 

وتستمر كندا في دعمها الستمرار فرض الحصار على قطاع غزة بينمـا تحـارب دعـوات مقاطعـة                  
كما أنها ما زالت مع الواليات المتحدة واستراليا ونيوزيالندا ترفض التوقيع           . االستثمار في دولة االحتالل   
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ة سياسة إسـرائيل     حتى ال تجد نفسها ملزمة بمعارض      2007لسنة  " إعالن حقوق الشعوب األصلية   "على  
وهي ما زالت تـدرج معظـم فـصائل         . ضد مواطنيها من عرب فلسطين وأشقائهم الخاضعين الحتاللها       

  ".اإلرهابية"المقاومة الفلسطينية على قائمتها للمنظمات 
مليـون  ) 300( بدعم السلطة الفلسطينية بمبلـغ       2007وإذا كانت كندا قد تعهدت في مؤتمر باريس عام          

وبخاصة عبر مـساهمتنا    "،  "األمن"خمس سنوات فإنها خصصت معظم هذه التعهدات لل       دوالر على مدى    
في مهمة المنسق األمني األميركي الجنرال كيث دايتون ومكتب تنسيق االتحاد األوروبي لدعم الـشرطة               

  .كما تقول في مواقعها االلكترونية الرسمية" الفلسطينية
اتفاقيـة  "ها كندا للمنتجات الفلسطينية فقد حصرتها في إطـار          أما المعاملة الجمركية التفضيلية التي تمنح     

، وهذه االتفاقية تعترف ضمنا باالحتالل اإلسرائيلي ألنهـا تعـرف   "التجارة الحرة الكندية ـ اإلسرائيلية 
بأنها المناطق التي تطبق فيها قوانين الجمارك اإلسرائيلية وهذه المنـاطق تـشمل األراضـي               " إسرائيل"

 بينما االتفاقية اإلسرائيلية المماثلة مع االتحاد األوروبي مثال تنص صراحة           1967لمحتلة عام   الفلسطينية ا 
  .على عدم شمولها األراضي الفلسطينية المحتلة

  17/5/2010المستقبل العربي، 
  

  زتهديد مركّ .95
  اليكس فيشمان

مـا هـو   . أحد جوابهل ستندلع أم لن تندلع حرب في لبنان في الصيف، على هذا السؤال ال يوجد لدى           
 لن تكـون مـشابهة      – اذا ما وعندما تنشب      –واضح دون ريب هو ان الحرب التي ستنشب في الشمال           

فحزب اهللا يتعاظم من يوم الى يوم، سواء بكمية المقاتلين، بعدد الـصواريخ             . 2006لتلك التي وقعت في     
  .هذه القوة ستكون مغايرة جوهرياوما هو أكثر أهمية، هو أن الطريقة التي تستخدم فيها . أم بقدراتهم

لتؤشر الى الشكل الجديد للمواجهة المتبلورة      . كل بضعة اسابيع تنزل علينا معلومة اخرى عن هذه الجبهة         
 ولكن بالنسبة للمواطن العـادي ال       –هناك، بانه على جانبي الحدود،  يستعدون للجولة القادمة بكل القوة            

 الف، وماذا يغيـر هـذا فـي         40ى حزب اهللا، فلديهم منذ االن       صاروخ آخر مهرب ال   . يعني هذا الكثير  
  . كل الصواريخ هي ذات الشيء، كما يقول لنفسه اسرائيل اسرائيلي. الصورة

وقـد  .  كما أن المؤسسة االمنية ال تكلف نفسها عناء الشرح للجمهور الي مواجهة ينبغي له ان يـستعد                
ن ان يحدثه الطرف االخر وسألوا عـن حـق كيـف            فوجيء مواطنو اسرائيل من شدة الدمار الذي يمك       
  . ولكن هذا بالضبط ما يحصل االن ايضا. عرفنا، كيف لم نستعد ومن المسؤول عن القصور

 في جهاز االمن وفي اوساط خبراء في االكاديمية صورة ميدان القتال الجديد في لبنان واضحة جدا امـا   
أحد ال يروي له    .  المعركة القادمة فليس لديه أي فكرة      للمواطن، الذي سيكون شريكا كامال في القتال في       

  . شيئا
 زودتهـا سـوريا     600 بالصدفة تماما، نشرت هذا االسبوع صحيفة مهنية أجنبية نبأ يعنى بصواريخ ام             

ولكن مريح الحد ما في البالد ان يخفي هذه المعلومة، تماما مثل ادخال صواريخ سكاد الـى                 . لحزب اهللا 
في الحالتين لم يؤكدوا فـي  . توما في اسرائيل الى أن كشفت عنه النقاب صحيفة عربية   لبنان كان سرا مك   

  ". سالح خارق للتوازن"البالد المعلومة ولكن محافل مجهولة الى هذا الحد او ذاك تحدثت عن 
 هنا وهناك يلمح أحد ما بالتوتر على الحدود الشمالية، وبين الحين واالخر تنشر فـي وسـائل االعـالم             

عربية انباء عن طلعات جوية استثنائية لسالح الجو في سماء لبنان ولكن بالنسبة لالسرائيلي العادي كل                ال
فلماذا لم تمنع اسرائيل دخول الـصواريخ والمقـذوفات         . هذه االحداث خارج النطاق، بأمر من السلطات      

التـي سـتكتب فـي      الصاروخية الى لبنان؟ سؤال جيد لعلنا نحصل على جواب عليه في كتب التاريخي              
  .المستقبل
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  ليس مجرد مقذوفة صاروخية
فهذا هو الـ   .  بحوزة حزب اهللا ليست مجرد اضافة عادية لترسانته        600من المهم الفهم بان صواريخ ام       

DNA .هو الرمز الذي يكشف النمط الجديد الستعداد المنظمة للمواجهة القادمة .  
ة بل سالحا أكثر دقـة ونجاعـة بكثيـر، ذو قـدرة              ليس مقذوفة صاروخي   600 لنبدأ من حقيقة ان ام      

اذا ما رغب حزب اهللا في الحرب القادمـة بـضرب مبنـى هيئـة               . استراتيجية بمعايير الشرق االوسط   
، هذه القدرة لـم     2006في  .  ان يفعل ذلك   – نظريا   –االركان في وزارة الدفاع في تل أبيب، فان بوسعه          

  .اروخية السورية المتوسطةوالمقذوفات الص" زلزال"تكن بحوزته، مع 
هل يعني هذا ان الصورة التي رأيناها في حرب لبنان الثانية، بمئات المقـذوفات الـصاروخية للمـدى                  

 طبريـا، لـن     –القصير والمتوسط والتي تطلق كل يوم نحو شمالي الدولة، حتى خط زخرون يعقـوب               
ة يحوزها حزب اهللا ال تـزال هـي    الف مقذوفة صاروخي40فالكتلة االساس من أصل   . تتكرر؟ تماما ال  

المقذوفات الصاروخية من هذه االنواع، وبواسطتها سيحاول في المرة التالية ايـضا زرع الـدمار فـي                 
  . البلدات والمس بقوات الجيش االسرائيلي قبل ومع دخولها الى لبنان

غير دقيقة، معظمها   النار  :  من تجربة الحرب السابقة، فان هذه المقذوفات الصاروخية هي سالح عمومي          
غير أنه في الحرب التاليـة، كمـا        . تسقط خارج المناطق المأهولة، كمية المصابين والدمار ليست كبيرة        

اسلفنا، الى جانب الصليات المعروفة ستكون لحزب اهللا امكانية أن يطلق في آن واحد عشرات الصواريخ                
وليس فقط  . ، نحو هدف واحد محدد ومنسق     الدقيقة ايضا، من عشرات النقاط من شمالي وجنوبي الليطاني        

اصابة هذه الصواريخ ستكون أكثر دقة وشدة، بل سيكون معقدا أكثر بكثير اعتراض وتـدمير عـشرات         
الصواريخ المنفردة التي ستنطلق دفعة واحدة في اماكن مختلفة من الرد بالنار على منطقة كاملة يطلـق                 

  . منها وابل الصواريخ
صـواريخ كهـذه   . ى حزب اهللا تستهدف تدمير منشآت استراتيجية في غـوش دان      الصواريخ الدقيقة لد  

تنتشر منذ االن في جنوب لبنان، حيث أن نية حزب اهللا على ما يبدو هي تنفيذ صـليات مـن عـشرات         
وبالتوازي فانهم يخططون الطالق االف المقذوفات الصاروخية       . الصواريخ كل يوم على مدى ايام عديدة      

بهة، موجودة منذ االن في حوزتهم، ومن خالل النار المتداخلة هذه يأملون بتدمير البنى              الى مسافات مشا  
هدف االف الصواريخ الى مسافات بعيدة يجمعها حزب اهللا سيكون في واقـع             . التحتية وتحطيم المنشآت  

  . االمر زرع االرهاب لغرض االرهاب ضد المواطنين، وضعضعة االستعداد للقتال
، بما في ذلك على أساس مفهومهم، ال يزال ليس لدى حزب اهللا كميات كافيـة مـن                   صحيح حتى اليوم  

وهذه بالضبط نقطة الزمن لنشاط دولي، وكذا اسرائيلي، اكثر كثافـة           . السالح الدقيق لتحقيق هذه العقيدة    
  .قبل ان يفوت االوان. بكثير، من أجل وقف عبور السالح الدقيق الى لبنان

لى وضع يمكنه فيه أن ينفذ على مدى فترة طويلة نارا من مئـات المقـذوفات                حزب اهللا يريد ان يصل ا     
الصاروخية والصواريخ في اليوم نحو وسط البالد، ومن أجل فهم قوة الدمار مدار الحديث ينبغي ضرب                

  . كغم من المواد المتفجرة250كل صاروخ او مقذوفة صاروخية بـ 
بنان، سعد الدين الحريري، بتصريح يقول ان حكومـة   ليس صدفة أن خرج هذا االسبوع رئيس وزراء ل   

مبنـى  . فهو يفهم بان هذا هو جوهر استراتيجية المنظمة       . لبنان تساند حزب اهللا في موضوع الصواريخ      
القوة العسكرية ذات الحكم الذاتي هو العصب االكثر حساسية في العالقات المشحونة بين المنظمة الشيعية               

  .  يعرف بان حزب اهللا سيفجر على هذا العصب كل اتفاقوالحكم المركزي، والحريري
   يجمعون ويحفرون

صواريخ سكاد التي يتلقاها حزب اهللا، حسب المنشورات، من سوريا، تستهدف هدفا محددا اكثـر مـن                 
اذا ما تبين بالفعل بان الحديث يدور عن تهريب صواريخ سكاد دي، فان الحديث يدور علـى مـا                   . ذلك

  . مونايبدو عن تهديد دي
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قد تكون لديه قدرة علـى      . بقدر ما هو معروف، ليس لمنظمة نصراهللا خطط الحتالل اراض في الجليل           
تنفيذ اقتحام لبلدة، لخلق دراما، ولكن حربه ستتركز على اطالق المقذوفات الصاروخية والصواريخ نحو              

لى الدفاع عـن الـذراع      وعليه، فان معظم هذه المنظومات ترمي ا      . العمق االسرائيلي، على مدى الزمن    
  . االستراتيجي وتغذيته

 نطاق عسكري اقيم في جنـوب لبنـان، فـي البلـدات القرويـة               160هذا الدفاع يقوم على أساس نحو       
لهذا الغرض، عندما تدرب الجيش االسرائيلي على خطط        . وبجوارها، بما في ذلك في الجيوب المسيحية      
والى الحرب التالية في لبنـان      . عسكرية بكل معنى الكلمة   العمل، فقد تعاطى مع البلدات وكأنها نطاقات        

  . سينطلق لغرض التغيير، بخطط سبق أن تدرب عليها
حسب تجربة الحرب السابقة، فان تواصل مثل هذه النطاقات القروية يخلق منظومة فيها سلـسلة قياديـة                 

ـ "و  " بدر"،  "ناصر: "كل مجموعة التشكيالت تكون ألوية حزب اهللا      . مرتبة لكـل لـواء وجبـة      ". زعزي
الصواريخ والمقذوفات الصاروخية الخاصة بها، وفي كل نطاق ايضا قوة برية، مهمتها الدفاع عنها ضد               

كل منظومة مبنية بهدف تنفيذ اطالق للصواريخ بشكل مستقل، حتى لو انقطعت عـن كـل                . هجوم بري 
  .النطاقات االخرى

رصـاص  "ب لبنان الثانية، وحدثها وأكدها بعـد        حزب اهللا بدأ بعملية استخالص الدروس في اعقاب حر        
، المعنـى   2006 مثلت حتى اكثر من الحرب في الشمال فـي           2008الحملة في الجنوب في     ". مصبوب

 –، ونصراهللا يفهم بان الجيش االسرائيلي يوجد اليوم في مكان آخـر تمامـا               "عقيدة الضاحية "العسير لـ   
وعليه، فحتى حزب اهللا، وليس فقط حماس، يحفر اليوم تحت          . سواء من ناحية الحركة ام من ناحية النار       

  .  خنادق، قيادات، مراكز تحكم وممرات من قاطع الى قاطع في الجبهة–االرض بوتيرة سريعة 
من أجل تنفيذ نار منسقة نحو ذات الهدف، ثمة حاجة الى منظومة قيادة وتحكم متطورة أكثر بكثير مـن                   

فمـن جهـة، مـن      . وهنا، في واقع االمر، تبدأ نقاط الضعف لديه       . تلك التي كانت حتى االن لحزب اهللا      
ومن جهة اخرى فانه يعـاني منـذ        . الصعب التصدي لمنظمة ارهابية تتصرف كجيش بكل معنى الكلمة        

االن من كل أمراض المنظمة العسكرية المؤطرة، ال تعاني منها وحدات حـرب العـصابات الـصغيرة                 
  . والسرية

 50.  دقيقة الصواريخ بعيدة المدى لدى حزب اهللا       35ة دمر سالح الجو في غضون       في حرب لبنان الثاني   
في المائة من الصواريخ التي اطلقت من وسائل اطالق معيارية الى مسافة متوسطة وقصيرة دمرت قبل                

من المعقول االفتراض بان قدرات سالح الجو والجيش البـري          . اول اطالق لها، فيما صفي الباقي بعده      
  . ئيلي في مجال السالح الدقيق واغالق الدوائر تحسنت منذئذ، وبعدة درجاتاالسرا

اليوم لديه اقل من النصف، والنمـو       .  الف رجل على االقل    40حلم حزب اهللا هو االحتفاظ بجيش بحجم        
فضال عن ذلك، يستند حزب اهللا الى قوات        . الذي يتطلع اليه يستدعي مساومات على جودة القوة البشرية        

هذا االمر يثقل على االنتقال الـى       .  والى ادوار مزدوجة للقادة، في الحياة العادية وعند الطوارىء         احتياط
واذا لم يكن هذا بكاف، فان منظومات السالح المتطورة تستدعي صيانة متأنية وقـدرة              . حالة الطوارىء 
  .جيه. بي. فهذا لم يعد المقاتل مع كالشينكوف او آر. تكنولوجية عالية

فهي ستنسحب مع اندالع النار، حتـى لـو         . ب التالية لن تكون القوات الدولية في جنوب لبنان        في الحر 
ليس لدى القوات الدولية التفويض للتدخل في القتال، ولديها بالتأكـد           . كانت ال تقول ذلك في هذه اللحظة      

  . مصلحة في الحفاظ على حياة جنودها
الجيش اللبناني، المنتشر من جنوب الليطاني مـع        . اكليس رجال القوات الدولية وحدهم من يتجولون هن       

 الف جندي، ال يشكل ظاهرا هدفا من ناحية الجيش االسرائيلي، ولكن التقدير هو انه مـا ان تنـدلع                    15
حسب هذا المنطق يفترض أن يتعاط الجيش االسـرائيلي معـه كقـوة             . المواجهة حتى يقاتل هذا الجيش    
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كل مواجهة تتضمن حركة برية للجيش االسـرائيلي        : بتعبير آخر . وممعادية، وحيثما يقاتل يتعرض للهج    
  . الف جندي اياهم بأسرع وقت ممكن15في لبنان، سيتعين عليها أن تدفع جانبا وان تشكل فعالية الـ 

. كما يبدو، نصر اهللا نفسه غير مقتنع بان منظمته وصلت الى نقطة القوة التامة كي تنطلق الى المعركـة                  
بكميات ال نهاية لها، ولكن الصواريخ الدقيقة على مدى بعيد ليست في حوزتـه بكميـات                لديه صواريخ   

. من المعقول االفتراض بانه في اللحظة التي يجمع فيها ما يكفي من المخزون، سيبدأ العد التنـازلي         . بعد
  . فتح النار سيكون فقط مسألة توقيت

 كي ال يواصل السالح خارق التوازن اياه التدفق         وهذا بالضبط المكان للسؤال ماذا تفعل حكومة اسرائيل       
 اللبنانية يجب أن تواصـل الحـصول علـى          –نحو حزب اهللا، وهل القوافل التي تجتاز الحدود السورية          

  ؟1701الحصانة تحت مظلة قرار االمم المتحدة 
  الرسالة لم تفتح

ن الن لـيس للـسوريين      فمن يعلن انه لن تندلع حرب في الـصي        . هذه ليست سيناريوهات رعب خيالية    
 ال يزال يعمل وااليرانيون لـم يعطـوا         2006مصلحة، والن حزب اهللا ال يزال غير مستعد كون ردع           

صـحيح أن تقـويم     .  يعرب عن امنية في افضل االحوال او يراهن في اسـوأها           –الضوء االخضر بعد    
ن نتذكر بان هذا التقويم     الوضع في اسرائيل يقول انه من غير المتوقع مواجهة في الصيف، ولكن يجب أ             

بمعنى، ال يوجد أي ضمانة بـان       . يقوم على أساس قراءة مصالح الطرف االخر بعيون اسرائيلية غربية         
  . تندلع حرب في الصيف، ولكن ال يمكن ايضا الضمان باال تندلع

، في االسبوع الماضـي   .  بان ال مصلحة لهم في الحرب      – سرية وغير سرية     –السوريون ينقلون رسائل    
 في المائة لحرب، يجب     1في أثناء زيارة الى تركيا، قال بشار االسد نفسه انه حتى لو كان هناك احتمال                

  .غير أن هذا االسبوع قال الرئيس امورا معاكسة. منعها
. المحاوالت المتوازية التي تقوم بها اسرائيل لنقل رسائل تهدئة الى دمشق ال تستقبل هنـاك كمـا هـي                  

مثـاال؟ قبـل    . وحتى رسائل التهدئة تعتبر هناك على ما يبدو مـؤامرة         . ال يثقون بنا  فالسوريون ببساطة   
. بـادرة انـسانية  . بضعة اشهر في اعقاب وفاة شقيقه الشاب ماجد، بعثت اسرائيل لالسد برسالة تعزيـة       

 أطعمناه المرارة مع تصفية مغنية،    – ويجدر بنا ان نستوعب ذلك       –وحسب مفهومه   . رفض تسلم الرسالة  
صفية الجنرال سليمان، التفجيرات غير المفسرة في السيارات العسكرية على أنواعها، وبـالطبع قـصة               ت

  . إذن لعله ليس له مصلحة في الخروج الى حرب مع اسرائيل، ولكنه بالتأكيد ال يثق بنا. المفاعل المفجر
ن ناحية االسـد منـاورة      كما ان الرسالة المهدئة التي نقلها الرئيس الروسي مدفديف هذا االسبوع هي م            

اسرائيلية اخرى، وذلك الن المعلومات التي زوده بها االيرانيون تتحدث عن استعداد اسـرائيلي لهجـوم                
ليس لدى السوريين، تماما مثلنا، أي فكرة كيف ستتطور االمور مع االيـرانيين فـي الـساحة                 . مفاجىء

  .من شأنها أن تفتح الباب باتجاه المواجهالدولية، ولكن واضح أن هذا هو أحد المفاتيح االساس التي 
مـن  . نصر اهللا قال مؤخرا في عدة مناسبات ان ليس له مصلحة في الصدام مع اسرائيل في هذه اللحظة                 

  . جهة اخرى، فهو يواصل االختباء، انطالقا من االحساس بان المواجهة قريبة وانه يشكل هدفا
رائيل في خارج البالد، في االردن، في مـصر وفـي أذر            في هذه االثناء، بعد أربعة اخفاقات لتصفية اس       

ال .  كانتقام على تصفية عمام مغنية، يواصل حزب اهللا محاوالت تصفية شخـصيات اسـرائيلية         -بيجان  
يمكن أن نعرف كيف سترد اسرائيل على مثل هذه العملية، وهذا ايضا تفسير الن كل تقويمات الوضـع                  

  .يمكنها ان تتغير في غضون وقت قصير
. فهم تقريبا منذ أربع سنوات دون عمـل حقيقـي         . في االسفل، في صفوف حزب اهللا يوجد ضغط للعمل        

  .  ولكن كل شيء مؤقت    –القادة يكبحون جماح جنودهم، وهم بالفعل ال يقتربون من الحدود وال يستفزون             
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المدى، يجب أن   من يعتقد أن حزب اهللا لن يخرج الى حرب الن ليس لديه ما يكفي من الصواريخ بعيدة                  
  . يتذكر بانه يؤجل النهاية فقط

  "يديعوت"
  16/5/2010وكالة سما، 

  
  :كاريكاتير .96

  

    
  15/5/2010الجزيرة نت، 


