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  ليوم موافقته على وجود قوات من حلف االطلسي عباس يبلغ ميتشل ا": القدس العربي" .1

من مصادر فلسطينية مطلعة جدا الثالثاء بـان الـرئيس          ' القدس العربي 'علمت  : وليد عوض  -رام اهللا   
الفلسطيني محمود عباس يعتزم ابالغ المبعوث االمريكي جورج ميتشل اليوم في لقائهما برام اهللا موافقـة    

  .ت من حلف االطلسي على اراضي الدولة الفلسطينية المرتقبةالجانب الفلسطيني على وجود قوا
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وحسب المصادر فان قوات االطلسي ستتكفل بمراقبة حدود الدولة الفلسطينية والمعابر لمنع دخول اسلحة              
للدولة التي ستكون منزوعة السالح على حد قول المصادر، اضافة لتوفير الحماية للدولـة الفتيـة مـن                  

  .رائيلاعتداءات جارتها اس
واشارت المصادر الى ان عباس الذي سيبحث ملفي حدود الدولة الفلسطينية واالمن مع ميتـشل اليـوم                 
سيعبر عن موافقته على وجود قوات االطلسي على اراضي الدولة الفلسطينية وسيطالب بحماية امريكية              

  .واوروبية للدولة الفلسطينية من جارتها اسرائيل على حد قول المصادر
 المصادر بأن عباس سيطالب واشنطن ودول حلف االطلسي بتوفير الحماية للدولة الفلـسطينية         واوضحت

المنتظرة من جارتها اسرائيل التي قد تقدم على اجتياح اراضي تلك الدول وتدمير مؤسساتها خـالل اي                 
  .ازمة قد تنشأ بين الجانبين

ال عنف او تحريض فلـسطيني ضـد        واشارت المصادر الى أن عباس سيتعهد بمواصلة مكافحة اية اعم         
اسرائيل، مؤكدا على ان السلطة نفذت ما عليها من التزامات امنية وردت في خطـة خارطـة الطريـق           

  .'االرهاب'وستبقى ملتزمة بمكافحة 
وحسب المصادر فان عباس سيطالب باقامة الدولة الفلسطينية على جميع االراضي الفلـسطينية المحتلـة          

اجراء تبادل اراض مع اسرائيل التي تعتزم االحتفـاظ بالتجمعـات االسـتيطانية              مع امكانية    1967عام  
  .الكبيرة

وسيطالب عباس بتوفير ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون مساحته محسوبة مـن نـسبة                 
 بالمئـة مـن     4االراضي التي سيجري مبادلتها بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي والتي لن تزيد عن             

  .ساحة الضفة على حد قول المصادرم
  19/5/2010القدس العربي، 

  
   أحكام اإلعدام في غزة ويستهجن استنكار بعض المنظمات الحقوقيةتنفيذبحر يدافع عن  .2

 الدكتور أحمد بحر "حماس"دافع النائب األول لرئيس المجلس التشريعي القيادي في :  فتحي صّباح-غزة 
يشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع "ورأى أنه . ة عن المحاكم في غزةعن تنفيذ أحكام اإلعدام الصادر

الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات "لكن بحر استهجن  و."من االنفالت األمني واالجتماعي
الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام اإلعدام وإقدامها على االستنكار واإلدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير 

  ."مقبولة
واعتبرت هذه العائالت إعدامهم . وقوبل تنفيذ حكم اإلعدام بترحيب من قبل عائالت ضحايا المحكومين

وثمنت خالل مؤتمر . "بمثابة عبرة لكل شخص يحاول العبث بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وعائالته"
في سرعة دور الحكومة الفلسطينية في غزة وأجهزتها األمنية "صحافي عقدته في غزة ظهر أمس 

  "القبض على المتهمين وتنفيذ األحكام القضائية بحقهم
  19/5/2010الحياة، 

  
  إلى قطاع غزة "سفن الحرية"  الدول بعدم السماح بإبحار منا عدد تطالبالسلطة": الشرق القطرية" .3

في " فتح"كشف مصدر مطلع أن عناصر في السلطة ومن قيادات حركة  :محمد جمال - القدس المحتلة
إلى قطاع " سفن كسر الحصار"هللا طالبت عددا من الدول العربية واإلقليمية بمنع وصول ائتالف رام ا

السلطة قامت بإرسال عدة رسائل إلى "وذكر المصدر أن  .غزة، المقرر وصولها نهاية الشهر الجاري
، وطالبت السلطة "ةدول عربية وإقليمية، بما فيها تركيا، طالبتها بعدم السماح لهذه السفن باإلبحار لغز

إن مصر أيضا نقلت رسائل إلى تركيا؛ أنه يمكن نقل "الفتا إلى ’ تركيا بدعم غزة عبرها فقط 
في  -وكان محمود عباس رئيس سلطة رام اهللا قد وصف  "!!. المساعدات إلى قطاع غزة بطرق قانونية
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ايةٌ كاذبةٌ ورخيصةٌ ومزايدة ال ، وقال عنها أيضا إنها دع"سخيفةٌ" سفن كسر الحصار بأنها -وقت الحق
  . أول لها وال آخر

صحة هذه األنباء، مطالبا السلطة باإلفصاح عن       " ائتالف سفن كسر الحصار   "وقد عزز مصدر خاص في      
  .موقفها الحقيقي تجاه ذلك، ووقف مثل هذه الهجمة ضد العمل اإلنساني الخالص

  19/5/2010الشرق، قطر، 
 

  الغاء وزارة االعالم النهاء سيطرة الحكومة على وسائل االعالمالسلطة الفلسطينية تقرر  .4
ـ          :وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'اكد الدكتور غسان الخطيب مدير مركز االعالم الحكومي الفلسطيني ل
امس الثالثاء بأن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سالم فياض أقر تشكيل هيئة اعـالم           ' العربي

 اطار سعي السلطة اللغاء وزارة االعالم الحكومية وتشكيل هيئة مستقلة مسؤولة عـن              غير حكومية في  
ومن المقرر ان يتم الغاء وزارة االعالم ووزارة الشباب والرياضة خالل التعديل المرتقـب              . ذلك القطاع 

  .على حكومة فياض
ـ   ، 'م غير حكومية مـستقلة    مجلس الوزراء اقر فكرة انشاء هيئة اعال      'بأن  ' القدس العربي 'وقال الخطيب ل

، مشيرا الى تعهد فياض سابقا بالعمل على        'مجلس االعالم االعلى  'مشيرا الى ان الحكومة فضلت تسميتها       
  .اقرار قانون عصري لالعالم الفلسطيني

واشار الخطيب الى ان الهدف من تشكيل هيئة مستقلة لالعالم بدال من وزارة االعالم الحكومية هو ابعاد                 
  .'وإخضاعه لشراكة مجتمعية بعيدة عن الحكومة، واتخذ قرار بهذا االتجاه'االعالم عن الحكومة مسؤولية 

واشار الخطيب الى ان العمل الفلسطيني الرسمي جار باتجاه تشكيل الهيئة المـستقلة واقـرار قانونهـا                 
الرسـمية بـشكل   والمصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمهيدا اللغاء وزارة االعالم     

  نهائي
اخراج مسؤولية تنظيم قطـاع االعـالم   'وقال الخطيب ان الهدف من الغاء وزارة االعالم الفلسطينية هو  

واالشراف عليه وترخيص وسائل االعالم، بالذات المرئي والمسموع من الحكومة الى جهة مستقلة، حتى              
اد السيطرة الحكوميـة عـن وسـائل        ، مشددا على ضرورة ابع    'تكون هناك حرية صحافة بمعنى الكلمة     

  .االعالم وعدم تحكمها في ترخيص تلك الوسائل او التحكم بها
  19/5/2010القدس العربي، 

  
  مع تفاصيل القانون الفلسطينيتماماً تنفيذ حكم اإلعدام متوافقا : غزةوزارة العدل في  .5

وبة اإلعدام بحق المحكومين تنفيذ عق"رأت وزارة العدل في الحكومة المقالة أن :  فتحي صّباح-غزة 
الثالثة جاء متوافقاً تماماً مع تفاصيل األصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، بعدما 
استنفدت األحكام في حقهم كل إجراءات الطعن، وحازت على حجية األمر المقضي فيه بعد انقضاء 

ذه األحكام عنواناً للحقيقة التي ال مراء فيها درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون، فأصبحت ه
  ."وال جدال

واستهجن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية الذي يضم نحو عشر مؤسسات حقوقية في بيان تنفيذ 
من دون احترام األصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة اإلعدام من دون مصادقة رئيس "األحكام 

  . "ادرةالدولة على األحكام الص
  19/5/2010الحياة، 
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   للظهور على شاشة تلفزيون السلطةنتنياهوعبد ربه يدعو  .6
وجه ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الـدعوة لـرئيس             : محمد جمال -القدس المحتلة 

  . الوزراء اإلسرائيلي للظهور على شاشة تلفزيون السلطة معتبرا ذلك أمرا مرحبا به
التلفزيون ليس فـصيالً    "ربه خالل مؤتمر اإلعالميين في مدينة أريحا والذي استمر لثالثة أيام            وقال عبد   

بنيـامين نتنيـاهو    " اإلسرائيلي"سياسياً وليس له خط سياسي، وأنا شخصياً أعرض على رئيس الوزراء            
  ".الظهور على شاشة تلفزيون فلسطين وهو مرحب به من قبلنا

تريـدون أن نبقـى     " م المقاوم في برامج التلفزيون رد عبد ربه بالقول          وعن مدى وجود مفردات اإلعال    
ال يفهم معنى اإلعالم المقاوم بـل هنـاك إعـالم يخـدم المجتمـع               "، مشيراً إلى أنه     " الكوفية ّينقول عل 
 ".وقضاياه

  19/5/2010الشرق، قطر، 
  

   عدداً من المنازل في رفحتهدم في غزة الحكومة  .7
" حماس"دة منازل في مدينة رفح بقطاع غزة إلى أنقاض بأمر سلطات حركة تحولت ع): رويترز (-غزة

  .التي تقول إن هذه البيوت شيدت بالمخالفة للقانون في أرض تملكها الحكومة 
فيما قال سكان إن .  منزال بنيت بالمخالفة للقانون في رفح 11وقالت حماس إنها هدمت األحد الماضي 

  .ال  منز26عدد المنازل التي هدمت 
وقال الذين هدمت بيوتهم إن بمقدورهم إثبات ملكيتهم منذ أربعينيات القرن الماضي لألرض التي بنيت 

جاءت بلدية رفح وهدمت البيوت بحجة أن هذه أراض : وقال نضال عيد الذي هدم منزله .عليها بيوتهم 
أول بيت طين بني في البيت الذي هدموه هو . بحوزتنا عقود رسمية تثبت ملكيتنا لألرض . حكومية 

  .قطاع غزة بعد الحصار 
من جهته، قال عيسى النشار رئيس بلدية رفح إن المنازل التي هدمت بنيت من دون ترخيص في أرض 

  .ستواصل حملة الهدم " حماس"وأوضح أن سلطات . حكومية كانت في حيازة تجار بالمخالفة للقانون 
  18/5/2010وكالة رويترز، 

  
  مصرب الجهاد من 20لحل مشكلة اعتقال األحمد يتوسط  عزام ":القدس العربي" .8

 وسـاطة  أن اإلسالمي من مصادر خاصة في حركة الجهاد  "القدس العربي "علمت   : اشرف الهور  -غزة  
 من  20 المتوترة بين الحركة ومصر، على خلفية اعتقال         األجواءبدأت فيها حركة فتح منذ يومين لتهدئة        

وذكـر مـصدر فـي الجهـاد         . قطاع غزة من مطار القاهرة الدولي      إلىنشطاء الحركة خالل عودتهم     
ـ اإلسالمي  عضو اللجنة المركزية لحركة     األحمد الوساطة مع مصر يقوم بها عزام        أن "القدس العربي " ل

 اتـصاالت مـع مـسؤولين       أجري األحمد أنوذكر   .فتح ومسؤول العالقات الوطنية، بطلب من الحركة      
ـ  األجواءلناشئة، وتلطيف    ا األزمةمصريين، بهدف حل      إلىعودة العالقات الطيبة بين الطرفين      " تمهيدا ل

  ."سابق عهدها
، كاشفا في أشهر أربعة من أكثر العالقة بين الجهاد والمسؤولين المصريين منقطعة منذ         أنوذكر المصدر   

 في غزة   سالمياإل المصرية على طلب تقدمت به قيادات الجهاد         األمنيةالوقت ذاته عن عدم رد السلطات       
 وفدا قياديا من الحركـة      أن إلى  وأشار . المصرية األراضي سورية عبر    إلىللسماح لها بمغادرة القطاع     

 "قضايا تنظيميـة  ' سورية لمناقشة عدة     إلى المصرية للسفر    األراضيينوي منذ فترة مغادرة القطاع عبر       
  .مع قيادة الحركة هناك

  19/5/2010القدس العربي، 
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  وصول سفن اإلغاثة اإلنسانية إلى غزة" إسرائيل"منع حماس تستنكر  .9
قرار االحتالل عدم السماح "وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري : حامد جاد -غزة 

الصهيونية الهادفة للتغطية على جريمة الحصار، " الزعرنة"ألسطول الحرية من الوصول إلى غزة بـ
ودعا األطراف الراعية لقافلة السفن إلى تسيير هذه السفن  .يمةوعدم إطالع العالم على بشاعة هذه الجر

في الموعد المقرر بغض النظر عن النتائج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حالة من اإلدراك الشعبي 
لقد باتت غزة اليوم معلما "وقال  .والدولي من مختلف أقطار العالم لفضح بشاعة االحتالل وجرائمه

استنهاض ضمائر الشعوب، وهذا ما يفسر انزعاج االحتالل من هذه الخطوة، وإعالنه أساسيا من معالم 
  .، مستنكرا صمت النظام العربي إزاء جريمة حصار غزة"منع وصول هذه السفن بالقوة

  19/5/2010الغد، األردن، 
  

   مع العدو مستمر حتى التحريرالصراع: علي بركة .10
ركة حماس في لبنـان تأكيـده أن الـصراع مـع العـدو        جدد علي بركة المسؤول السياسي لح     : بيروت

الصهيوني لن يتوقف حتى ينجز الشعب الفلسطيني أهدافه كاملة بتحرير أرضه وعودة الالجئـين إلـى                
  .ديارهم واستعادة المقدسات

، مشيرا إلى أن الـشعب الفلـسطيني واجـه العـصابات            1948واستعرض بركة مجريات أحداث عام      
مـا  "ائية، فيما كانت قوات االحتالل الصهيوني مزودة بأحدث األسلحة البريطانية؛           الصهيونية بوسائل بد  

أخل بموازين القوى بين الطرفين، وارتكبت العصابات الصهيونية مجازر عديدة في فلسطين؛ ما أرغـم               
  ".الشعب الفلسطيني على النزوح من أرضه وممتلكاته عنوة وتحوله إلى شعب الجئ

 إقليم الخـروب،  -ألقاها علي بركة في قاعة مسجد داود العلي في وادي الزينة جاء ذلك خالل محاضرة    
القـضية  "، في الذكرى الثانية والـستين لنكبـة فلـسطين بعنـوان             )5-18(في جبل لبنان اليوم الثالثاء      

  ". عاما على النكبة62الفلسطينية بعد 
عد للشعب الفلسطيني حقوقه، إنما أدت إلى       إلى اآلن لم تُ   " أوسلو"الحلول السلمية منذ    "وشدد بركة على أن     

انقسام الشعب الفلسطيني بين فريق مع المقاومة وآخر مع التسوية، واستفاد منها العدو لفرض وقائع على                
األرض من خالل تهويد القدس وبناء المستعمرات ومصادرة األراضي وبناء الجدار العازل، ومن ثم لم               

  ".الفلسطينية عليهاتَعد هناك أرض لتقام الدولة 
واعتبر أن األولوية اليوم تكمن في العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة مشاريع تصفية القضية               
الفلسطينية، وخاصة مشاريع التوطين والتهجير، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ينبغي أن تقوم علـى أسـس                

  .واضحة وتعتمد خيار المقاومة المسلحة لمواجهة االحتالل
  18/5/2010مركز الفلسطيني لإلعالم، ال

  
 تطالب األونروا بتحمل مسؤولياتها " البارد"البداوي و" الفلسطينية في الفصائل: لبنان .11

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية وهيئة المناصرة والمؤسسات في :  البارد-البداوي / لبنان
تحمل بمسؤولياتها تجاه "النكبة، دعت فيه األونروا إلى مخيمي البداوي ونهر البارد، بيانا بمناسبة ذكرى 

شعبنا عبر العمل على عقد مؤتمر دولي جديد لتوفير األموال إلعادة إعمار المخيم القديم والجديد 
والبيان الوكالة  وطالب مصدر. "والتعويض على التجار وأصحاب السيارات المدمرة وعلى العائالت

ارئ اإلغاثية الشاملة على المستويات كافة وتسريع وتيرة إعمار الرزمة استمرار خطة الطو"الدولية بـ
األولى عبر الضغط على الشركة المتعهدة لاللتزام بموعد التسليم، والبدء بإعمار الرزمة الثانية 

إنهاء الحالة العسكرية وإلغاء نظام "وطالب البيان قيادة الجيش بـ. "والمدارس وتأمين األقساط الجامعية
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 ومقابر الشهداء، وتخفيف اإلجراءات ومعالجة مشكلة "برايمات"صاريح، وتسليم ما تبقى من الت
 . "الصيادين

 19/5/2010السفير، 
 

   الفلسطينية-في ذكرى النكبة على الحدود اللبنانية " الديمقراطية"مسيرة لـ .12
مسيرة عند منطقة  للنكبة، لمناسبة الذكرى الثانية والستين " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "نظمت 

 علي فيصل، الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق لديمقراطيةعضو المكتب السياسي لودعا بوابة فاطمة، 
اإلنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين واإلسراع في إعمار مخيم نهر البارد، مشيرا إلى أن 

 . خطط التوطينالفلسطينيين حافظوا على تمسكهم بقضيتهم وقاوموا كل 
من جهته، أعلن النائب قاسم هاشم أنه سيسعى من موقعه في مجلس النواب إلى العمل على إقرار 

 .  الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني
 19/5/2010السفير، 

  
   عن انسحاب من الجوالنبالتحدث ليس مخوالً بيريز: نتنياهو .13

بنيامين نتنياهو أن الرئيس شمعون بيريز غير " يلياإلسرائ" أكد مقربون من رئيس الوزراء :آي.بي .يو 
االلكتروني عن " يديعوت أحرونوت"مخول بالتحدث عن انسحاب من هضبة الجوالن، ونقل موقع 

ال يوجد أي أحد بإمكانه اقتراح تنازالت مسبقة، وبالتأكيد ليس "مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إنه 
أوضح "موقف نتنياهو الذي " اإلسرائيليون"وكرر المسؤولون  " .تنازالت إقليمية، باسم رئيس الحكومة

ستكون مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع السوريين من دون شروط " إسرائيل"في الماضي أن 
  " .مسبقة

نفى مكتب بيريز أقوال األسد حول مقايضة الجوالن بإيران، وقالت مصادر في المكتـب إن                ومن جهته 
وأضافت المـصادر أن بيريـز أبلـغ        . ة باتفاق سالم مع سوريا وليس مواجهة عسكرية         مهتم" إسرائيل"

كانوا مستعدين للقيام بخطوات بعيدة المدى من أجـل         " إسرائيليين"خمسة رؤساء حكومات    "ميدفيديف بأن   
 لن تكون مستعدة للموافقة علـى أن      " إسرائيل""وتابعت أن   " . الوصول إلى السالم لكن السوريين رفضوا     

تستمر سوريا بالرقص في عرسين، من جهة تطالب باالنسحاب من هضبة الجوالن ومن الجهة الثانيـة                
  " تنصب صواريخ إيرانية في جبال الشمال وتستمر في دعم إرهاب حزب اهللا وحماس

  
  19/5/2010الخليج، 

  
  في جميع أنحاء العالم تل ابيب تفقد مزيدا من أصدقائها:  االسرائيليةالخارجية .14

ت وثيقة داخلية أعدتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن إسرائيل تفقد مزيدا من أصدقائها في جميع كشف
إننا بتنا نشاهد دوال كانت تربطها عالقات مميزة مع إسرائيل ، هي اليوم "أنحاء العالم ، وجاء في الوثيقة 

  ".تبتعد عنا تدريجيا
ة الدول التي تبتعد وتردت عالقاتها مع إسرائيل وأوضحت الوثيقة أن هولندا انضمت مؤخرا إلى قائم

يوما بعد اآلخر ، وخالل األعوام األخيرة طرأ انخفاض ملموس في مقدار الدعم التاريخي إلسرائيل في 
وأشارت الوثيقة إلى أن هولندا تطرح دائما موضوع الحفاظ على حقوق  .أوساط الشعب الهولندي

وأكدت الوثيقة أن المواجهات المستمرة  . في أجندتها الخارجيةاإلنسان وتولي هذه القضية أهمية قصوى
مع الفلسطينيين إلى جانب االستطالعات السلبية في وسائل اإلعالم الهولندية ، هي العناصر األساسية 

في وكذلك فإن النظرة الهولندية تجاه الفلسطينيين على أنهم . التي تسببت في هبوط هذا الدعم التاريخي
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 والطرف الذي تنتهك حقوقه ، لذا فإنهم يحظون بدعم وتعاطف كبير في الشارع الهولندي ، هم الضعفاء
إلى جانب تأثير الحرب األخيرة على قطاع غزة التي قلبت الرأي العام الهولندي وجعلته ساخطا على 

  . إسرائيل
  19/5/2010الدستور، األردن، 

  
  إذا تم احتالل القطاع عسكري لغزة ومعتقالت تتسع لآلالف حاكم: "معاريف" .15

" معـاريف " صـحيفة    ، أن عن مراسلها من غزة ضـياء الكحلـوت        19/5/2010العرب، قطر،   ذكرت  
ذكرت أمس أن قادة في الجيش اإلسرائيلي ومسؤولين كبارا في الشرطة العسكرية اإلسرائيلية              اإلسرائيلية

 أحد ضباط الجيش اإلسـرائيلي      التقوا مؤخراً من أجل اختيار محافظ عسكري لمدينة غزة، والذي سيكون          
إن الجـيش اإلسـرائيلي أعـد       : وقالت الصحيفة . في حال إعادة احتالل القطاع والبقاء فيه لوقت طويل        

الخطط والبرامج إلعادة احتالل قطاع غزة بالكامل، وذلك في حال تدهور األوضاع األمنية على أكثـر                
كانية فتح حـرب تـشمل الجبهتـين اللبنانيـة          من جبهة، بحيث تشير تقديرات الجيش اإلسرائيلي إلى إم        

والسورية، باإلضافة إلى قطاع غزة، وهذا ما دفع الجيش لوضع العديد من الخطط التي باشرت منذ وقت                 
ترتكز هذه الخطـط أساسـا علـى        ": معاريف"وقالت   .وحدات مختلفة في الجيش بالتدرب على تنفيذها      
طرة الكاملة عليها، وهذا ما يعني إعادة احتالل القطـاع          الدخول إلى المدن الرئيسة في قطاع غزة والسي       

  .وفرض سيطرة كاملة عليه
التفكير بوضع محافظ عسكري لقطاع غزة يهدف إلى التعامل "وأضاف الموقع اإللكتروني للصحيفة أن 

، مع السكان الفلسطينيين، والذي يشمل الخطط والبرامج لكيفية التعامل مع القضايا الحياتية للمواطنين
وبالوقت نفسه االستعداد من قبل الشرطة العسكرية اإلسرائيلية ألخذ دورها في هذا السيناريو المحتمل 

  ".خالل المرحلة القادمة
وأشار الموقع إلى أن الجيش اإلسرائيلي أخذ بعين االعتبار إمكانية تعرض بعض المدن اإلسرائيلية 

ان وحتى من سوريا، وبالوقت نفسه يتدرب لهجمات صاروخية سواء أكان ذلك من قطاع غزة أو لبن
الجيش على احتماالت وجود مقاومة مسلحة من قبل الفلسطينيين حال الدخول إلى قطاع غزة وإعادة 

وأضاف أن  .احتالله، حيث يتابع الجيش تسلح التنظيمات الفلسطينية وتهريب السالح إلى قطاع غزة
ن في القطاع ال يشكل خطرا أو رادعا للجيش اإلسرائيلي الجيش اإلسرائيلي يعتبر أن السالح الموجود اآل

  . في حال القيام بعملية عسكرية واسعة وشاملة، تهدف إلى احتالل القطاع من جديد
  الخطط الموضوعة لـدى الجـيش اإلسـرائيلي   من القدس ، أن 19/5/2010األيام، فلسطين،   وأضافت  

اعمال "لمعتقلين الفلسطينيين المشبوهين بالقيام بـ      تشمل اقامة معتقالت تكون قادرة على أن تضم آالف ا         
نريد احتجازهم لزمن طويل، وفـي ظـروف معقولـة، ولـذلك فـان              : وقال مصدر عسكري  ". ارهابية

 ".االستعدادات يجب أن تتم بشكل واضح
  

  "إسرائيل"وهي الضمانة األفضل ألمن " إسرائيل"الجوالن جزء ال يتجزأ من : لفينياريف  .16
إذا كان اقتراح كهذا قد "، إنه "السفير"يست ياريف لفين من الليكود تعليقاً على ما نشر في قال عضو الكن

طريق التنازالت عن حقوقنا في "وبحسب لفين، فإن . "قّدم، فإنه اقتراح خرف من سيادة الرئيس بيريز
تجزأ من فالجوالن جزء ال ي. محاولة لشراء هدوء زائف أخفق بشكل ذريع ومحظور أن نكرر اإلخفاق

 . "إسرائيل، وسيبقى كذلك، وحقنا فيها لن يتزعزع، وهي الضمانة األفضل ألمن إسرائيل
  19/5/2010السفير،    
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   تشن حرباً دبلوماسية ضد مصر"سرائيلإ": "معاريف" .17
اإلسرائيلية أمس أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تستعد لشن حرب دبلوماسية ” معاريف“ذكرت صحيفة 

ام المقبلة ضد وزارة الخارجية المصرية بسبب الرفض المصري المتكرر بمنح تأشيرات خالل األي
وأشارت الصحيفة إلى أن . لباحثين إسرائيليين من أجل االشتراك في المؤتمرات الدولية في مصر

األوساط اإلسرائيلية تعتقد أن القنصل المصري في تل أبيب عمل في األشهر األخيرة على رفض طلبات 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية . حثين بالسماح لهم بدخول مصر من دون معرفة األسبابالبا

تأكيدها أن الرفض يأتي بسبب ضغوط الرأي العام الرافض الستقبال هؤالء اإلسرائيليين وتهديد 
 .المنظمات المهنية الدولية المشاركة في المؤتمرات بمقاطعتها في حال مشاركة باحثين إسرائيليين

دعت مصادر سياسية إسرائيلية في القدس أن االستخبارات المصرية تحولت إلى المسؤولة المباشرة وا
عن العالقات مع إسرائيل وأن األمور كافة تمر عبر جهاز االستخبارات ورجاله الذين ال يسهلون المهمة 

 .ويعقدون األمور
  19/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  "الفيسبوك" على "حسناء"يفشون اسرارا عسكرية لـ جنود اسرائيليون ": شبيجلدير " .18

اإللكترونية في موقعها االلكتروني تقريرا استندت فيه على " دير شبيجل"نشرت مجلة :  د ب أ-هامبورج
تقارير إسرائيلية ذكرت أن شابة حسناء كانت تعقد عالقات صداقة على الفيسبوك مع جنود من الجيش 

ووفقا للتقارير اإلسرائيلية  .لخاصة وتحصل منهم على معلومات سريةاإلسرائيلي وخاصة من القوات ا
وتشتبه إسرائيل في أن حزب اهللا  . من جنود الوحدات الخاصة في إسرائيل وقعوا في هذا الفخ200فإن 

اللبناني هو المسئول عن هذه الخدعة التي تمت عبر صفحة مزورة عبر الفيسبوك بها صورة لشابة 
معلومات " صديقتهم االلكترونية"وأوضح التقرير أن الجنود أعطوا لـ.  اسرائيلياحسناء تستخدم اسما

وبعد فترة تسرب الشك لنفوس بعض الجنود . حول أسماء جنود وشفرات سرية ووصف تفصيلي لمواقع
وأبلغ  .الذين لفت نظرهم العدد الكبير من جنود القوات الخاصة المسجلين على قائمة أصدقاء زوكرمان

وتولت السلطات .  رؤسائهم باألمر وكشفوا عن شكوكهم في صاحبة هذه الصفحة على الفيسبوكالجنود
  .التحقيقات ولكن الصفحة أغلقت بعد فترة قصيرة واختفت من الفيسبوك

  19/5/2010الدستور، األردن، 
  

   الى التصدي لواقع دبلوماسي معقد على المستوى النوويتضطر" اسرائيل" :غولد .19
قال سفير تل ابيب السابق في االمم المتحدة، دوري غولد، والمقرب جدا من : اندراوسزهير -الناصرة

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، انّه اذا ما وقّعت اسرائيل على ميثاق عدم نشر السالح النووي 
سيزيد احتماالتها الى جانب دول مثل ايران وسورية والعراق، التي يتطلع بعضها الى ابادتها، فاّن االمر 

بالتعرض للهجوم، مضيفا انّه كانت هذه هي النظرة االسرائيلية التقليدية، والخطة القامة منطقة مجردة 
من السالح النووي بالمقابل، سمحت السرائيل بالمشاركة في النقاش العالمي في موضوع الرقابة على 

   .السالح دون اخذ مخاطر غير معقولة
ئيل الى التصدي لواقع دبلوماسي معقد اكثر من اي وقت مضى على المستوى قال غولد، تضطر اسراو

النووي، الفتا الى اّن السكرتير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امنو، بعث الول مرة 
 ميثاق  دولة يسألها فيها كيف يمكن تطبيق قرار الوكالة الداعي اسرائيل الى التوقيع على151برسالة الى 

واكد على انّه في صالح اسرائيل توجد حجج ثقيلة الوزن بشأن ضعف ميثاق  .عدم نشر السالح النووي
عدم نشر السالح النووي والمنطق في ان مشاركتها في المحادثات في الموضوع النووي يجب ان تأتي 
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أمر مسلم به التأييد الذي فقط بعد تحقيق سالم دائم، ولكن سيتعين على اسرائيل ان تعمل بكد واال تأخذ ك
 .تمتعت به في الماضي

  19/5/2010القدس العربي، 
  

  "إرهاباً اقتصادياً" يعدهو مقاطعة منتجات المستوطناتيندد بقرار السلطة  المستوطناتمجلس  .20
ندد مجلس المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بقرار : وكاالت - عبدالرحيم حسين
ة الفلسطينية فرض قانون يمنع تسويق منتجات المستوطنات في المناطق الفلسطينية السلطة الوطني

  .”إرهاباً اقتصادياً“واعتبره 
أن هذه الحملة الجديدة التي أعلنتها “امس عن بيان لهذا المجلس تأكيده ) يديعوت احرنوت(ونقلت صحيفة 

حكومة اإلسرائيلية برفض الدخول في السلطة بمنع منتجات المستوطنات تتطلب رداً فورياً من رئيس ال
إدانته الشديدة لهذه الحملة “وعبر بيان مجلس المستوطنات عن .مفاوضات غير مباشرة مع الفلسطينيين

بكل مقاصده وأهدافه التي يريد الفلسطينيون وقادة السلطة ” عمل عدائي“الفلسطينية واعتبرت أنه 
 .الفلسطينية تحقيقها من ورائه

 19/5/2010رات، االتحاد، االما
  

 مجسم لمدينة فلسطينية في الضفة الغربية ينهي تدريبات على اإلسرائيليالجيش  .21
اجرى جيش االحتالل مناورات وتدريبات على مجسم لمدينة : وكاالت -ن أحمد رمضا - رام اهللا

 اندالع ، في حال1948فلسطينية في الضفة الغربية اقامها في النقب جنوب األراضي المحتلة منذ العام 
إن هذه "وقال ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي  .قتال مع األجهزة األمنية الفلسطينية داخل هذه المدينة

التدريبات تجري تحسباً الحتمال تدهور الوضع االمني في الضفة، لكن الجيش مستعد دائماً لما هو غير 
  ".متوقع وألي سيناريو

تدربت على احتالل مرفق شيد على صورة " كافير"س إن وحدة االسرائيلية فقالت ام" هآرتس"أما صحيفة 
مدينة فلسطينية كبيرة حيث تنقل الجنود من منزل لمنزل وتم تمثيل معركة بين الجنود اإلسرائيليين 

علينا "ونقلت عن قائد المنطقة الوسطى انه  .وعناصر األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية
كر أن هناك خاليا فلسطينية لم تختف في الضفة الغربية، ويمكن أن تشارك بأي كجيش إسرائيلي أن نتذ
الجيش قد يدفع ثمنا كبيرا في البداية، لكن نعرف أن الجيش "، مشيرا الى أن "اعتداء ضد إسرائيل

  ".سيعرف كيف يتعامل ويسيطر على األوضاع
  19/5/2010المستقبل، 

  
   الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبيمقر  إلى دائم إسرائيليندوبم": عاريفم" .22

 أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت مؤخراً على طلب وزير البنى التحتية عوزي النداو "معاريف"ذكرت 
وأشارت الصحيفة إلى . بإرسال ممثل دائم إلسرائيل إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي

 شروط استضافة مقر الوكالة الدولية على السماح أيضاً لدول ليس لها أن دولة اإلمارات وافقت ضمن
 . معها اتفاقات دبلوماسية بإيفاد ممثلين عنها إلى المنظمة من دون عوائق

 19/5/2010السفير، 
  

   اللبنانية "بعلبك" يزور إسرائيليصحافي  .23
ة بعلبك التاريخية التي يصفها تمكن الصحافي اإلسرائيلي الداد بيك، من زيارة لبنان، ومدين :تل أبيب

 عن هذه الزيارة، أمس، "يديعوت أحرونوت"ونشر تقريرا في صحيفة . بأنها معقل من معاقل حزب اهللا
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 عاما، حين زارها أول مرة، مستخدما جواز سفره 14ذكر فيه كيف تغيرت المدينة والمنطقة بأسرها منذ 
وعادت إليها الروح الثقافية . ها االقتصاديةاألوروبي، فقد أصبحت مدينة متطورة، وتحسنت أوضاع

وانخفض فيها عدد صور آية اهللا الخميني، حيث لم يشاهد . والنشاطات الفنية ومهرجانها الدولي الكبير
سوى صورة واحدة له في المنطقة، بينما ظهرت اإلعالنات التجارية عن منتجات زحلة من العرق 

ب اهللا على أنه حركة سياسية مختلفة عن بقية الحركات وامتدح الصحافي اإلسرائيلي حز .والنبيذ
حزب براغماتي يأخذ باالعتبار تلون الحياة في لبنان ووجود مخالفين له في  اإلسالمية األصولية، فهو

 .الرأي، فيظهر كحركة وطنية وليس فئوية فقط
 19/5/2010الشرق األوسط، 

  
  "حديقة الملك"ياء مقدسية إلنشاء  استيطانية جديدة تستهدف تفريغ أحمشاريعالكشف عن  .24

قال الناشط في الشأن المقدسي، ناصر الرفاعي، إن :  نادية سعد الدين ويوسف الشايب–عمان، رام اهللا 
مخططاً لتفريغ أحياء عدة في القدس الشرقية من سكانها العرب تمهيداً إلقامة ما يسمى " إسرائيل"لدى 

صحافي برام اهللا أمس، أن المخطط اإلسرائيلي يسعى لتوسيع وأضاف الرفاعي في مؤتمر . بحديقة الملك
إدارة الحوض التاريخي، أو ما كان يدعى الحوض المقدس المتصل مع حائط البراق، وشبكة األنفاق 
الممتدة أسفل المسجد األقصى المبارك، والبلدة القديمة بكاملها، لربط البؤر االستيطانية فيها، وبالتالي 

وأشار الرفاعي إلى أن الصور . لى حساب األراضي والعقارات العربية الفلسطينيةتوسعها وتمددها ع
التي حصل عليها تظهر أعمال تفريغ كاملة ألسفل ساحة البراق، على ارتفاع أربعة أمتار، وهو ما 

لتظهر يظهره ارتفاع األعمدة الرافعة، تمهيداً إلزالة الساحة الحالية، وإظهار الساحة السفلية بعد تجهيزها 
وتهدف سلطات االحتالل والجهات االستيطانية من مخططها في . وكأن الساحة الجديدة هي ذاتها القديمة

القدس إلى الكشف عن بوابة محمد أو ما يسمونها بوابة باركلي، ليتمكنوا من الكشف عن أساسات الجدار 
  .طوط من األعمدة داخلهاالغربي للمسجد األقصى، حيث يسعون لفتح بوابة كبيرة في الحائط، ومد خ

وقال انه جرى رصد إدخال كميات من الحجارة واألخشاب المنقوشة إلى داخل األنفاق لالدعاء بأنها 
جزء من التاريخ اليهودي في المنطقة، وإليهام السياح والزوار بوجود آثار لليهود في المنطقة، مشيراً 

  .ددة بالهدمإلى أن عشرات المنازل في حي البستان وبلدة سلوان مه
  19/5/2010الغد، األردن، 

  
   ألف مقدسي خارج المدينة154الجدار العنصري يعزل : مؤسسة القدس الدولية .25

ذكرت مؤسسة القدس الدولية بأن سلطات االحتالل :  نادية سعد الدين ويوسف الشايب–عمان، رام اهللا 
 154أدى إلى عزل أكثر من "، ما تمضي قدماً باستكمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية

  ".ألف مقدسي خارج المدينة المقدسة، وتسبب في عرقلة العملية التعليمية الفلسطينية
 إن 2010للعام " التعليم في القدس"وقالت المؤسسة، ومقرها بيروت، في تقرير صدر أخيراً عن واقع 

".  سلطات االحتالل وأهالي المدينةالتعليم يحتل مكانة جوهرية في الصراع على القدس المحتلة بين"
الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية التي يعيشها المقدسيون تحت االحتالل تؤثر على "وأضافت أن 

طالب مدارس القدس بطرق مباشرة وغير مباشرة، وتلعب جميعها دوراً في ارتفاع نسب التسرب 
  ".ل المخدراتالمدرسي وانتشار بعض مظاهر االنحراف بين الطلبة مث

سلطات االحتالل تمارس تمييزاً فاضحاً بين مدارس الجانب الشرقي من القدس المحتلة "وأشارت إلى أن 
والمدارس في جانبها الغربي، من حيث الميزانيات والمرافق والتجهيزات وكفاءة الجهاز التعليمي، 

  ".وتطبيق قانون التعليم اإللزامي
  19/5/2010الغد، األردن، 
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  يقام فوق جماجم المسلمين في القدس" التسامحمتحف " .26
الذي " متحف التسامح"نشرته أمس، أن ما يسمى " هآرتس"أكد تحقيق موسع لصحيفة : القدس المحتلة

بناءه في القدس المحتلة فوق أراضي مقبرة مأمن اهللا ال يهدف إال لمسح وطمس " إسرائيل"تواصل 
  .لنبش تتم ليل نهار من دون االكتراث بكرامة الموتىالوجود اإلسالمي في المدينة، وأن عمليات ا

وقد أكد العديد من الخبراء في شؤون اآلثار، أن المخطط المزعوم سيتم بناؤه على أنقاض ما تبقى من 
  .المقبرة اإلسالمية، والتي تحوي، بحسب التقديرات، أكثر من ألف قبر

 المسؤولين في بلدية االحتالل في القدس، إلى وجاء في التقرير أيضاً أن السلطات اإلسرائيلية، وخاصة
جانب سلطة اآلثار اإلسرائيلية، قد عملوا على تغيير الوقائع على األرض وتشويه معالم المقبرة بغية 

  .األمريكي-تسيير مشروع بناء المتحف الذي بادر إليه مركز فيزينتال اليهودي
، والتي صدرت عن سلطة اآلثار، لم تكن وأكدت الصحيفة أن التقارير التي وردت في هذا السياق

موضوعية بل إنها مغلوطة ومنقوصة على أقل تقدير، حيث ادعت أن ال أهمية تاريخية للمقبرة في إشارة 
  .من المقابر هناك " القليل"منها إلى العدد 

لتدخل وبعث عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، برسالة عاجلة إلى اليونسكو طالب فيها با
الفوري وإصدار القرارات الالزمة لوقف عمليات النبش واالعتداءات المستمرة على مقبرة مأمن اهللا من 

  " .إسرائيل"قبل 
  19/5/2010الخليج، 

  
  48ي في أراضي الـمن أراضي الوقف اإلسالم% 90 يصادراالحتالل  .27

 1948راضي المحتلة العام أكد رئيس محكمة االستئناف الشرعية في األ:  حسن مواسي-النقب العربي 
من أراضي الوقف اإلسالمي قد تمت مصادرتها عن طريق سن قانون % 90القاضي أحمد ناطور أن 

أما ما . أمالك الغائب في الخمسينات والتي حول عدد كبير منها إلى مشاريع تجارية تخدم مصلحة الدولة
 من قبل جهات مسؤولة مثل تحويل تبقى من المقدسات واألوقاف فقد كان عرضة النتهاكات مختلفة

  .المقابر اإلسالمية إلى أراضي وقف عادية وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع تجارية
  19/5/2010المستقبل، 

  
  إطالق نار على مسيرة ضد المنطقة العازلة في قطاع غزة .28

طاع غزة لمسافة توغلت أمس قوة إسرائيلية خاصة في منطقة السيفا شمال ق: عالء المشهراوي، وكاالت
وأفاد شهود عيان أن إطالق نار كثيف صاحب عملية التوغل في ظل . محدودة وسط إطالق نار كثيف

  .طيران مروحي كثيف، ما آثار حالة من الهلع في صفوف الفلسطينيين خاصة النساء واألطفال
لحملة الشعبية في غضون ذلك، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار على مسيرة سلمية نظمتها ا

لمقاومة الحزام األمني أمس شمال القطاع احتجاجاً على إنشاء االحتالل لمنطقة عازلة على امتداد 
 .الشريط الحدودي بشرق وشمال محافظات غزة

 19/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   يبدؤون حملة لحث الفلسطينيين على مقاطعة منتجات المستوطناتمتطوعثالثة آالف  .29
. بدأ الفلسطينيون أمس حملة لتنظيف السوق المحلية من منتجات المستوطنات:  محمد يونس-رام اهللا 

على السلطة بخطوات مثل " الرد الفوري"ورد المستوطنون على الحملة مطالبين رئيس وزرائهم بـ
  .وتوزيعها على المصانع المتضررة" إسرائيل"مصادرة أموالها لدى 
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ال "وع، معظمهم من طالب الجامعات، ارتدوا قمصاناً كتب عليها وشارك في الحملة ثالثة آالف متط
، ووزعوا على المنازل "شريان حياة المستوطنات هو استهالكك لمنتجاتهم... تدخل المستوطنات إلى بيتك
 سلعة تنتج في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجوالن، 500كتيباً يحمل أسماء وصور 

ووقع أصحاب البيوت تعهداً بعدم التعامل مع منتجات المستوطنات قبل أن يلصق . هامطالبين بمقاطعت
  ".هذا البيت خال من منتجات المستوطنات"المتطوعون على مداخل بيوتهم شعار 

إن الحملة التي ستستمر أسبوعاً، ستنتقل بعد ذلك " الحياة"وقال وكيل وزارة االقتصاد عبد الحفيظ نوفل لـ
  .المدارسإلى المساجد و

الذي طالب في بيان الحكومة اإلسرائيلية بمصادرة " مجلس المستوطنات"وأثارت هذه الحملة احتجاجات 
من الجمارك على البضائع المستوردة، وصرفها للمصانع " إسرائيل"أموال السلطة التي تجمعها 

"  منافياً لالتفاق االقتصاديإرهاباً اقتصادياً"واعتبر المجلس القرار الفلسطيني . من المقاطعة" المتضررة"
  ".إسرائيل"الموقع بين السلطة الفلسطينية و

أن قرار مقاطعة بضائع المستوطنات " الحياة"غسان الخطيب لـ. وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د
أي قرار ستتخذه إسرائيل سيكون في غير "وحذر من أن .  إسرائيلي-ال يشكل خرقاً ألي اتفاق فلسطيني 

  ".1 إلى 4مصلحتها ألن الميزان التجاري بين البلدين مختل لمصلحة إسرائيل بنسبة 
  19/5/2010الحياة، 

  
  االحتالل يعيد اعتقال مبعد رفض األردن استقباله .30

أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال المواطن مراد محمد سليمان زاهدة، بعدما : الضفة الغربية
ى الحدود، حيث أبعده االحتالل بحجة عدم امتالكه وثائق اإلقامة في الضفة رفضت األردن استقباله عل

إن سلطات االحتالل حولت المواطن زاهدة إلى السجن " صفا"وقالت مصادر من الخليل لوكالة . الغربية
  .بعدما اعتقلته في الثامن من هذا الشهر من منزله في الخليل، مشيرة إلى أن األردن رفض استقباله

ت المصادر بأن يفرج االحتالل عن المواطن زاهدة، لعدم قانونية اعتقاله، مشيرة إلى أن االحتالل وتوقع
  .استهدفه دون مبرر، وبشكل غير قانوني

 19/5/2010السبيل، األردن، 
 

   في السجن27 من يافا يدخل عامه الـ قُندساألسير حافظ  .31
، عامه السادس والعشرين في األسر في سجون أتم األسير حافظ قندس، إبن مدينة يافا، الجمعة الماضي

  .االحتالل ، ودخل السبت العام السابع والعشرين بشكل متواصل
 عاما، بتاريخ 26واألسير حافظ نمر قندس، وهو من سكان يافا قد دخل السجن وهو في سن 

ة قدامى  عاما، ويحتل الرقم الثاني عشر على قائم29، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 15/5/1984
  .األسرى، والرقم الرابع على قائمة قدامى أسرى الداخل

  19/5/2010الدستور، األردن، 
  

  وأهالي الضحايا يرحبون...  فلسطينية تندد بتنفيذ أحكام إعدام في غزةحقوقيةمؤسسات  .32
اً نفذت أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية في غزة فجر أمس، حكم اإلعدام رمي:  فتحي صّباح-غزة 

واستهجن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية . بالرصاص بحق ثالثة مدانين بارتكاب جرائم قتل
من دون احترام األصول القانونية التي "الذي يضم نحو عشر مؤسسات حقوقية في بيان تنفيذ األحكام 

ال يقلل من "كد أنه وأ". تحظر تنفيذ عقوبة اإلعدام من دون مصادقة رئيس الدولة على األحكام الصادرة
عقوبة "، لكنه شدد على أن "إفالت المجرمين من العقاب) اعتراضه(خطورة جرائم المدانين وال يعني 
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اإلعدام تشكل انتهاكاً لحق اإلنسان في الحياة، وهو حق أساس وأصيل وال يجوز حرمان أحد من حياته 
ا مع العقوبات األخرى، وهي عقوبة ال عقوبة غير رادعة لدى مقارنة فعاليته"واعتبر أنها ". تعسفاً

  ".إنسانية وال تحقق الفلسفة الجنائية واإلنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع
وعبرت عن . في بيان تنفيذ حكم اإلعدام بحق المواطنين الثالثة" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان"ودانت 
واعتبرت ". للحق في الحياة كحق أصيل لإلنسان يكفله القانونعقوبة اإلعدام التي تشكل انتهاكاً "رفضها 

  ".مخالفة ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الذي يوجب مصادقة الرئيس"أن تنفيذ الحكم بهذه الطريقة 
واعتبرت هذه العائالت إعدامهم . وقوبل تنفيذ حكم اإلعدام بترحيب من قبل عائالت ضحايا المحكومين

وثمنت خالل مؤتمر ". ل شخص يحاول العبث بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وعائالتهبمثابة عبرة لك"
دور الحكومة الفلسطينية في غزة وأجهزتها األمنية في سرعة "صحافي عقدته في غزة ظهر أمس 

  ".القبض على المتهمين وتنفيذ األحكام القضائية بحقهم
  19/5/2010الحياة، 

  
  بعد إرجاء قرار يتعلّق بالقدس "اليونسكو" في أوروبا تنتقد مندوب السلطة في فلسطينية منظمة 37 .33

استهجنت المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، العاملة في القارة األوروبية، بشدة ما أقدم عليه : بروكسيل
، إلياس "نسكواليو"المراقب الدائم للسلطة الفلسطينية في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

صنبر، بإرجاء استصدار قرار بخصوص مدينة القدس المحتلة في المجلس التنفيذي األخير باليونسكو، ال 
  .سيما في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة ألخطر هجمة لتهويدها وطرد سكانها األصليين منها

دوب السلطة في اليونسكو إن خطوة من: "وقالت المنظمات، وعددها سبعة وثالثين، في بيان صادر عنها
مثّلت صدمة جديدة لنا، كونها جريمة أخرى بحق الشعب الفلسطيني، الذي يكافح ويناضل بكل ما يملك 

، مشيرة إلى أن ما جرى "من أجل استعادة حقوقه ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية التي تستهدف وجوده
ة لتبرئة االحتالل من جرائمه، عبر إفشال القرارات امتداد لسياسة انتهجتها السلطة في المحافل الدولي"هو 

  .، على حد تعبيرها"الدولية التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية خدمة لالحتالل
هذه هي المرة األولى، منذ أكثر من ثالثين عاماً، التي ال يصدر المجلس التنفيذي "وأوضحت أن 

  ".ة الذي طلب إرجاء بحث القرار لعدة أشهرلليونسكو قراراً بخصوص القدس، بسبب مندوب السلط
ورأت المنظمات الفلسطينية في أوروبا أن تكرار إقدام السلطة على اتخاذ مثل هذا الموقف في المحافل 

يعد خدمة وغطاء لجرائم "الدولية، كما جرى سابقاً عند تأجيل التصويت على تقرير لجنة غولدستون، 
  .حسب قولها، "االحتالل المتصاعدة في القدس

وطالبت المنظمات السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها سريعاً من الخطوة التي قام بها مندوبها في 
، ال سيما في ظل "على تجاوزه المحرمات الوطنية"اليونسكو، مشددة على ضرورة محاكمته فوراً 

مصالح شخصية بحتة، المعلومات التي رشحت حول تواطؤه مع المديرة العامة الجديدة لليونسكو لقاء 
  .تتعلق بمنحه منصباً في المنظمة الدولية

  18/5/2010قدس برس، 
  

 في لبنان يرفض تقليص خدمات األونروا" العودةاتحاد لجان " .34
مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة، في الذكرى الثانية والستين لنكبة " اتحاد لجان حق العودة"عقد 

رفضاً لسياسة خفض خدمات " آالف التواقيع من الالجئين في لبنان، فلسطين، عرض خالله حملة جمعت
التحرك "وشدد االتحاد على أن ". وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم األونروا ودفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم

ال ينطلق من خلفية العداء لألونروا، بل انسجاماً مع الموقف المبدئي المتمسك بحق العودة وبوكالة 
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فض أي تراجع في التزامات بعض الدول التي أعلنت أنها في صدد وقف تقليص مساهماتها الغوث، ور
  ".المالية دعما لموازنة األونروا

فوق النكبة والمعيشة المرة والمؤلمة التي يعيشها شعبنا في "ولفت عضو النقابة فؤاد الحركة إلى أنه 
ي بتصريح قال فيه إن الوكالة تمر بوضع مالي لبنان، أدلى المفوض العام لوكالة األونروا فيليبو غراند

صعب، محذرا من توقف خدمات الوكالة الدولية إذا لم يتوافر لها الدعم المالي الكافي، وان األمم المتحدة 
في حاجة عاجلة إلى تسعين مليون دوالر من أجل تشغيل األونروا في منطقة الشرق األوسط، فيما كنا 

 ". خدمات التي تقدم للفلسطينيينننتظر من األونروا تحسين ال
، وتطرق إلى "خفض خدمات وكالة الغوث"وأشار عضو المكتب التنفيذي للجان علي محمود إلى 

 ". األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان بفعل حرمانهم الحقوق اإلنسانية"
 ديب بيانا عن األزمة المالية في األونروا، عبد اهللا" لجان حق العودة"وتال عضو المكتب التنفيذي لـ

ليست المرة األولى تتعرض وكالة الغوث ألزمات مالية حادة، إذ يالحظ أن هذه األزمات "مشيرا إلى أنها 
فمنذ فترة ليست قصيرة . أصبحت سمة دائمة من سمات عمل األونروا منذ أن انطلقت العملية التفاوضية

تتعرض لسلسلة من الضغوط، في إطار الحمالت المتواصلة إللغاء حق وقضية الالجئين الفلسطينيين 
وفي هذا السياق، فإن مشاريع إلغاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها . عودة ماليين الالجئين الفلسطينيين

تدريجا، تشكل القاسم المشترك لجميع هذه المشاريع بذريعة العجز المزمن في الموازنة العامة، والذي 
أمام هذا الواقع، ال يمكن الالجئين أن يفسروا حقيقة األزمة "وأضاف ". أسباب سياسية ال تقنيةيعود إلى 

المالية لألونروا وتراجع مستوى خدماتها، إال بكونها محاولة ضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من 
 ".  التنازالت خصوصا بشأن قضية الالجئين

 19/5/2010السفير، 
  

  في األراضي الفلسطينية ة ألف فرصة عمل جديد20 نسبة البطالة وضانخفا": اإلحصاء" .35
أعلنت عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء، أمس، نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع : رام اهللا
، وأشارت عوض إلى أنه تمت مقارنة نتائج )2010مارس، /  آذار–يناير / كانون الثاني (2010األول 

. 2009، ونتائج دورة الربع األول 2009 مع نتائج دورة الربع الرابع 2010ول دورة الربع األ
  : على النحو التالي2010واستعرضت عال عوض نتائج مسح القوى العاملة للربع األول 

وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية 
في حين كانت النسبة (، 2009خالل الربع الرابع % 41.5 مقابل 2010ع األول خالل الرب% 40.7
وأشارت النتائج إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل قد بلغت ). 2009في الربع األول % 41.4
  .2009في الربع الرابع % 15.1 في حين بلغت 2010في الربع األول % 14.1

في الربع الرابع % 30.2نخفضت نسبة األفراد الذين ال يعملون من وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، ا
وفقاً . 2009في الربع األول % 30.6، في حين كانت النسبة 2010في الربع األول % 28.0 إلى 2009

لمعايير منظمة العمل الدولية، انخفضت نسبة األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل في األراضي 
، فقد أظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة 2010 والربع األول 2009الربع الرابع الفلسطينية ما بين 

% 25.4، في حين كانت النسبة 2010في الربع األول % 22.0 إلى 2009في الربع الرابع % 24.8من 
في الربع الرابع % 39.3في حين انخفضت نسبة البطالة في قطاع غزة من . 2009في الربع األول 

إلى % 18.1، كما انخفضت نسبة البطالة في الضفة من 2010في الربع األول % 33.9 إلى 2009
وبينت النتائج أن أعلى معدل للبطالة تركز بين فئات الشباب في الفئة . خالل نفس الفترة% 16.5
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بواقع % (35.7 سنة أعلى معدل للبطالة حيث بلغ 24-20 سنة، وسجلت الفئة العمرية 29-15العمرية 
  ).في قطاع غزة% 55.4 الضفة في% 25.5

 2010 واألول 2009أشارت النتائج إلى ارتفاع عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بين الربع الرابع 
 ألفا في الربع الرابع 724 مقارنة مع 2010 ألفا في الربع األول 744 ألف عامل، ليصبح 20بمقدار 
مقابل ارتفاع في قطاع غزة بمقدار )  آالف عامل4(، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة بمقدار 2009

من جهة أخرى أظهرت النتائج أن عدد العامالت الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية ).  ألف عامل16(
  .2010 ألف امرأة في الربع األول 120 إلى 2009 ألف امرأة في الربع الرابع 126انخفض من 

  .2010في الربع األول % 15.3والمستوطنات " ائيلإسر"وبلغت نسبة العاملين من الضفة في 
من األراضي الفلسطينية %) 23.2(أظهرت النتائج إلى أن القطاع العام يشغل حوالي ربع العاملين 

  ).في الضفة% 15.9في قطاع غزة و% 42.8بواقع (
  19/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  يب معتقلين من حماس عن األساليب المصرية في تعذ "قدس برس" لـ يكشفضابط مصري .36

في جهاز أمن الدولة، النقاب عن ظروف اعتقال يتعرض لها المعتقلون  كشف ضابط مصري: غزة
الفلسطينيون في السجون المصرية غاية في الشدة والقسوة للمعتقلين الفلسطينيين موضحا تفاصيل 

   . ألساليب التحقيق والتعذيب التي تنتهجها أجهزة المخابرات المصرية بحقهم
إن قيادة جهاز أمن : "وطلب عدم الكشف عن هويته" قدس برس"وقال الضابط المصري الذي تحدث لـ 

ومكان " حماس"الدولة المصري طلبت التركيز في التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين على بنية حركة 
ذيب في مقر جهاز وأكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم إعدامه في سراديب التع". األسير جلعاد شاليط 
   . أمن الدولة في القاهرة

وعن ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون المصرية قال الضابط اإلداري في جهاز أمن الدولة في 
الظروف االعتقالية سيئة للغاية، حيث يتم وضع المعتقلين الفلسطينيين في زنازين انفرادية تسمى "القاهرة 

   ."ء الجنائيين المصريين وهم غالبا من القتلة وتجار المخدراتالمخزن موجودة بين عنابر السجنا
السجين الجنائي المصري يعامل بشكل حسن مقارنة بالمعتقل الفلسطيني، فلديهم فرصة "وأضاف 

للزيارات من قبل األهل والخروج إلى مكتبة السجن للقراءة وصالة الجماعة كما أن وجباتهم الغذائية 
مكن أن يحصل عليها المعتقلون الفلسطينيون، فهم معزولون عن العالم الخارجي أفضل، وهذه األمور ال ي

ويعيشون في ظالم مطبق بشكل مستمر في زنازين ضيقة ورطبة وقذرة للغاية ال يستطيع حتى السجان 
المكوث فيها لدقائق معدودة بسبب رائحتها الكريهة في حين يسجن المعتقل الفلسطيني فيها ألشهر 

  ."ن أن يرى الشمسمتواصلة دو
كما أنهم ممنوعون من الصالة بشكل نهائي وأثناء التحقيق يجبر المعتقل الفلسطيني على الصالة "وتابع 

  ."وهو عاري بشكل كامل
تعرفت على المعتقل أيمن نوفل بعد أن تناولت هذا االسم وسائل اإلعالم ألكثر من مرة "وقال الضابط 

   ."ة للتحقيق الدوري وهو مكبل اليدين والقدمينوقد رأيته مرتين وهو يقاد إلى غرف
ما استطعت أن اعرفه عن أيمن أنه مكث وحيدا لمدة تزيد عن العام ونصف في زنزانة داخل "وتابع 

معتقل أبو زعبل في القاهرة ال تتعدى مساحتها متران مربعان ال يوجد فيها مصدر للتهوية أو إنارة، 
  ."جتهسوى دلو حديدي يستخدمه في قضاء حا

وكشف الضابط المصري عن أوامر وصلت ألقسام اعتقال الفلسطينيين في سجن المرج وبرج العرب و 
أبو زعبل وأمن الدولة في القاهرة تتركز على تشديد اإلجراءات والتضييق وفعل كل ما يمكن أن يمتهن 
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لمصالحة ، وذلك بعد رفضها التوقيع على ورقة ا"حماس"كرامة المعتقل خصوصا معتقلي حركة 
الماضي وصل تعميم من جهات عليا لضباط التحقيق ) يناير(في شهر كانون ثاني : "المصرية، وقال

التوقيع على ورقة المصالحة " حماس"بتشديد اإلجراءات والتعذيب بشكل يومي متكرر بعد رفض حركة 
   ."مع حركة فتح

والنفسي بشكل مستمر من أبرزها  من التعذيب الجسدي  وأكد الضابط تعرض المعتقلين ألشكال عديدة
الشبح وتعليق المعتقل متدلي من قدم واحدة أو يد واحدة على أنبوب حديدي في سقف الغرفة لمدة 

" البيسبول"يتم ضربهم على الوجه والمناطق الحساسة بالعصي الكهربائية أو عصي : "ساعات، وقال
   ."أليدي باألقدامالسميكة ويتم عصب أعينهم أليام وقد تمتد ألسابيع وربط ا

يوجد تنسيق "وعن وجود تعاون بين سلطات األمن المصري والسلطة في رام اهللا قال الضبط المصري 
على مستويات مختلفة بين وزارة الداخلية المصرية والسلطة الفلسطينية وحكومة سالم فياض خصوصا 

أو الجهاد اإلسالمي ممن " اسحم"فيما يتعلق بقوائم أسماء مواطنين من قطاع غزة لهم عالقة بحركة 
   . "يعتقد ارتباطهم مع جهات خارجية كحزب اهللا أو إيران

  18/5/2010قدس برس، 
  

   األنفاق  مكافحة عسكري أمريكي يتفقد الحدود مع غزة لإلطالع على وفد": المصريون" .37
طار متابعة  قام وفد عسكري أمريكي بتفقد المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، في إ            : محمد يوسف 

اإلنشاءات التي تقوم بها مصر على الحدود لوقف عمليات التهريب إلى داخـل األراضـي الفلـسطينية                 
وضم الوفد اثنين من الخبراء العسكريين التابعين لمكتب التعاون األمريكـي،            .باستخدام األنفاق الحدودية  

توجه في أعقاب وصوله مطار     وضابط عسكري أمريكي ثالث من أصل لبناني يدعى الرائد وليد نصر، و           
العريش الدولي وسط حراسة مشددة إلى معبر رفح البري، حيث كان في استقباله قيادات أمنية مـصرية                 

والتقى الوفد مع مسئولين أمنيين مصريين بقاعة المؤتمرات بمنفذ رفح البرى، واسـتمع              .رفيعة المستوى 
ومكتب التعاون األمريكـي     .ريب عبر األنفاق  لشرح تفصيلي عن متابعة السلطات المصرية في منع الته        

  .هو الذي يشرف على صرف المعونة العسكرية لمصر
وعرض الوفد األمريكي خطة التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة لمنع التهريب عبر األنفاق              

ـ  13.5باإلضافة إلى الميزانية الموضوعة من الكونجرس األمريكي لتامين خط الحدود بطول             م بـين    ك
  .مصر وقطاع غزة

وإلى جانب الزيارات التي تقوم بها وفود عسكرية أمريكية إلى المنطقة الحدودية، قامت وفود مماثلة من                
 بزيارة خط الحدود مع غزة من الجانب المصري في إطـار االطـالع علـى الجهـود                  يةألمانيا وفرنس 

ع غزة عبر األنفـاق وضـمان عـدم         المصرية لمنع عمليات التهريب بكافة أشكالها من مصر إلى قطا         
  .وصول السالح واألموال لكافة الجهات الفلسطينية

  19/5/2010المصريون، 
  

   تضبط مخزنين للسالح برفح المصريةالمصريةالسلطات  .38
 افادت مصادر امنية مصرية ان قوات الشرطة المصرية ضبطت امس الثالثاء مخزنين للسالح :العريش

  .ود المصرية الفلسطينية برفح والثاني بمنطقة صحراوية بوسط سيناءوالمتفجرات احدهما على الحد
بان معلومات وردت لالجهزة االمنية برفح بقيام مهربين بتخزين " معا"واوضحت المصادر االمنية لـ

سالح وذخيرة ومتفجرات بمخزن سري بمنطقة االحراش الحدودية على حدود غزة برفح وعلى الفور تم 
عومة بالمصفحات والمدرعات والكالب البوليسية وقوات خاصة وتمت مداهمة منطقة تشكيل قوة امنية مد

  .االحراش
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وأفاد مراسلنا أن اجهزة الشرطة المصرية ضبطت مخزنا اخر للذخيرة باحدى المناطق الصحراوية 
 3 كم من مدينة العريش وتم ضبط حفرة ارضية عمقها مترين بداخلها 100بوسط سيناء على بعد حوالي 

  .الف طلقة سالح جرانوفا
  19/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  عمرو موسى يطالب بفتح الملف النووي اإلسرائيلي  .39

طالب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإعادة فتح ملف البرنامج النووي :  أحمد علي-القاهرة 
وبخصوص  . لتبادل الوقود النووياإلسرائيلي، عقب االتفاق الذي أبرمته إيران مع تركيا والبرازيل

إصرار المسؤولين اإلسرائيليين على ما يسمى سياسة الغموض النووي، قال األمين العام للجامعة العربية 
أصبحت اسما على غير مسمى، وهو غموض في العنوان ووضوح تام فيما " سياسة الغموض النووي"إن 

  .يتعلق بالسالح النووي
 19/5/2010العرب، قطر، 

  
   في أزمة النيلإسرائيليدور : صرم .40

حذر رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب المصري مصطفى الفقى : ر جمال جوه- القاهرة
بدفع بعض دول منبع نهر النيل بضرورة إقامة السدود الستثمار مياهه "من الدور الذي تقوم به إسرائيل 

ل تتجاهل االتفاقيات الموقعة بهذا الصدد والتي تؤكد وأشار إلى أن تلك الدو". باعتبارها ثروة خاصة بهم
  . حق مصر الثابت والتاريخي فى مياه النيل

  19/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

   يبت الشهر المقبل في دعوى إلسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيلياتالمصريالقضاء  .41
دارية العليا ستصدر في الخامس من كشف مصدر قضائي مصري أن المحكمة اإل:  أ ف ب-القاهرة 

المقبل قراراً نهائياً في شأن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات ) يونيو(حزيران 
قانون الجنسية المصري يحظر "وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى أمام القضاء إن  .وأوالدهم

طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين "أكد أنه و. "الزواج بأي شخص إذا اتصف بالصهيونية
بعض التقديرات تشير إلى "، لكنه أشار إلى أن "بإسرائيليات، لكن األجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها

 في المئة 10غالبية هؤالء متزوجون بإسرائيليات يتصفن بالصهيونية و"وأضاف أن . " ألفا30ًأنهم نحو 
وكان آالف المصريين، خصوصاً ممن عادوا من العراق بعد غزوه . "1948رب منهم فقط متزوجون بع

، ذهبوا إلى إسرائيل في تسعينات القرن الماضي بحثاً عن عمل واستقروا هناك 1990للكويت في عام 
  . وتزوجوا بإسرائيليات

  19/5/2010الحياة، 
  

  قريباأوباما يحضر لخطة سالم تطرح : جيمس زغبي .42
 أن "البيان"ن رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن جيمس زغبي خالل مقابلٍة مع أعل: كفاية أولير

هناك خطة أميركية للمفاوضات في المنطقة ستضعها على الطاولة بعد المحادثات غير المباشرة، مشيراً 
  ". إسرائيل"إلى أن غالبية األميركيين باتوا ينادون باتخاذ موقف أكثر تشدداً مع 

 بشأن الموقف األميركي من عملية السالم ومسألة المستوطنات وما يقال عن "البيان" سؤال لـ ورداً على
ال أعتقد أن أوباما يقول للفلسطينيين واإلسرائيليين أموراً متناقضة، ": تناقضٍ بهذا الصدد، أجاب زغبي

ألميركية لها مخطط يبدأ أنا أعتقد أن اإلدارة ا. فهو كان واضحاً فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات
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بالمفاوضات ومن ثم ستضع خطتها على الطاولة حيث ال يمكنها أن تضعها قبل أن تبدأ فعلياً المفاوضات 
ونفى رئيس المعهد العربي األميركي إمكانية استخدام . "غير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

  ."عائد إلى الكونغرس"هاً إلى أن األمر المساعدات المالية كسالح للضغط على تل أبيب، منو
غالبية األميركيين أصبحوا ينادون باتخاذ موقف أكثر تشدداً مع إسرائيل ألنها ترى "ولفت إلى أن 

  ."سياستها االستيطانية خاطئة وهو أمر جديد في الواليات المتحدة
19/5/2010البيان، االمارات،   

 
  هدد مصالح أميركا في الشرق األوسطأصبحت ت" إسرائيل"ممارسات : شومسكينعوم  .43

 نقالً عن مركز القدس للدراسات، أن المفكـر وعـالم اللغويـات             19/5/2010 السبيل، األردن،    ذكرت
اليهودي االمريكي نعوم شومسكي قال في جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية مـساء               

هدد مصالح أميركا في الشرق األوسط، وتحرجها       أول أمس االثنين، إن الممارسات اإلسرائيلية أصبحت ت       
بأساليب مزعجة من خالل إعالنها عن تأسيس منطقة استيطانية جديدة مع كل زيارة، يقوم بهـا وزيـر                  

واصفاً الصراع العربي اإلسرائيلي بأنـه      . خارجية أميركي منذ عهد الرئيس جورج بوش األب إلى اآلن         
  . وجود إجماع دولي على كيفية الحلصراع غريب إلنه من السهل حله بالنظر ل

وأشار شومسكي إلى أن تحوال قد حدث لدى الرأي العام االمريكي ازاء ما يجري في المنطقة، غير انـه              
اوضح ان هذا التحول لم يترك اثر حتى االن على صانع القرار األمريكي وعلى السياسات التي تنتهجها                 

ذلك بغياب المعلومات والحقائق عما يجري في المنطقة لدى         الواليات المتحدة في الشرق االوسط، مبررا       
  .الراي العام في الواليات المتحدة

كثيـرا  ” إسـرائيل “وتحدث المفكر األمريكي عن متغير رئيسي يتعلق بإسرائيل ذاتها فقال، لقد تغيـرت              
اخل النظام  وتحولت الى اليمين المتطرف والتدين المتطرف، واصبح تاثير المجتمع االستيطاني واضح د           

  .السياسي اإلسرائيلي
 أن شومسكي أكد للحاضرين أنه ال يؤمن بأن من يحرك الـسياسة             19/5/2010 العرب، قطر،    وأضافت

قناعتي أن من يحرك السياسة     : "وقال. الخارجية األميركية هو اللوبيات السياسية ومنها اللوبي الصهيوني       
سرائيل، وهم الطبقة التي تتـشكل منهـا اإلدارات         الخارجية هم رجال األعمال فقط، وهؤالء أصدقاء إل       

  ".األميركية ويفرضون سياساتها
التي قال إنها تتمرد على أميركا ومـصالحها،        " إسرائيل"وقال تشومسكي إن واشنطن تفقد السيطرة على        

". ينيةإسرائيل تتحرك من قاعدة أنها ال يمكنها القبول بمعطيات تدمرها كقبول قيام الدولة الفلـسط              : "وزاد
وأوضح أنه سمع من سياسي إسرائيلي أن بالده تركت للفلسطينيين بقايا من أراض عليهم أن يقيموا عليها              

  ". أو يعملوها دجاجا مشويا"دولة 
  

  بإنهاء حصار غزة" إسرائيل" العالمية تطالب الصحةمنظمة  .44
ور لحصار قطاع غزة،    بوضع حد على الف   " إسرائيل"طالبت منظمة الصحة العالمية، أمس،      ): ب.ف  .أ  (

في قرار تبناه أعضاؤها المجتمعون في إطار اجتماعهم السنوي، ورفضته واشـنطن وامتنـع االتحـاد                
  .األوروبي عن التصويت، وطالبت إسبانيا بنص متوازن 

القوة المحتلة بـأن    " إسرائيل"أن الجمعية السنوية الثالثة والستين لمنظمة الصحة تطالب         "وجاء في القرار    
  ".حداً لحصار األراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا إغالق معابر قطاع غزةتضع 

وأضافت الوثيقة التي أعدتها الجزائر والبحرين وبنغالدش وكوبا وليبيا والكويت ونيكـاراغوا وسـلطنة              
  .في القطاع " السبب في نقص األدوية واللوازم الطبية السائد"عمان وباكستان وفنزويال، أن الحصار هو 
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تضمن عبورا آمنا ومن دون عوائق لسيارات اإلسعاف الفلـسطينية          "بأن  " إسرائيل"يطالب القرار أيضاً    و
مرور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلـى األراضـي         "وتسهيل  " وكذلك احترام وحماية الطواقم الطبية    

  ".الفلسطينية المحتلة
مـن طبيعتهـا أن تـؤجج       " هـذه الوثيقـة      وقد صوتت الواليات المتحدة ضد هذا القرار معتبرة أن مثل         

وتمنـت  . أما االتحاد األوروبي فقد امتنع من جهته عـن التـصويت            " . مد جسور "من دون   " التوترات
  " .             على المسائل الصحية"يشدد " نصاً أكثر توازناً"إسبانيا 

19/5/2010الخليج،   
 

  الفلسطينيين مع األسرى الكامل  يعلن  تضامنهاألوروبيالبرلمان  .45
 أعلن البرلمان األوروبي أمس الثالثاء عن تضامنه الكامل مع قضية األسرى في سجون              :الضفة الغربية 

وأكد رئيس االتصاالت الخارجية في البرلمان      . االحتالل، مشيراً إلى أنه سينفذ فعاليات داعمة لمناصرتهم       
سرى في غزة، مشيراً إلى خطـورة مـا         األوروبي ألكسندر ستوتزمان في رسالة للجنة العليا لنصرة األ        

يتعرض له األسرى من اعتداءات، والوضع المأساوي الذي وصلت إليه قضيتهم فـي ظـل انتهاكـات                 
  .القانون الدولي

سنفعل قضية األسرى للضغط على الـسلطات     ": وشدد ستوتزمان على تفعيل وإثارة قضية األسرى، قائالً       
  ." بحقهم، وضمان التزامها بمبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنساناإلسرائيلية لوقف االنتهاكات التعسفية

وشكر ستوتزمان اللجنة العليا على تواصلها مع البرلمان األوروبي من أجـل قـضية األسـرى أمـالً                  
  .باستمرار التواصل بهذا الشأن وبخصوص قضايا أخرى تهم الشعب الفلسطيني

عليا لنصرة األسرى محمد رضوان وجـه رسـالة إلـى           وكان رئيس لجنة التواصل الدولي في اللجنة ال       
البرلمان األوروبي ودعاه للوقوف بجانب األسرى ووقف االعتداءات الظالمـة بحقهـم وانتهـاك كـل                

  .األعراف وحقوق اإلنسان التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم
19/5/2010السبيل ، األردن،   

 
  قيام الدولة الفلسطينية من ألمانيا للمساعدة على يورو مليون 22 .46

 مليـون   22قال وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيليه إن بالده قّدمت مبلغ           : غسان أبو حمد   -برلين  
يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية على بناء أطر وهيكلية الدولة الفلسطينية موّزعة في جميع مجـاالت               

ليه في ختام مباحثاته مع رئيس حكومـة تـصريف          وأضاف الوزير فيسترفي  . التخّصص األمنية والعلمية  
األعمال الفلسطينية سالم فياض إن لجنة التوجيه األلمانية الفلسطينية تعتبر خطوة مسبوقة وممّيـزة فـي                
أطر التعاون األلماني واألوروبي مع الجانب الفلسطيني وهي خطوة ضرورية تهدف إلى رسـم صـيغة                

  .د على التوصل إلى حّل شامل في الشرق األوسطوهيكلية الدولة الفلسطينية التي تساع
 وأضاف الوزير األلماني إن لجنة المتابعة األلمانية الفلسطينية سوف تواصل اجتماعاتها وإن الحوار مع              

  .الجانب الفلسطيني مستمر وإن ألمانيا مرتاحة لتطوير العالقات بين الجانبين، األلماني والفلسطيني
ردا على سؤال إن اجتماعات لجنة المتابعة األلمانية سوف تتكّرر وإن عملهـا              وقال الوزير فيسترفيليه    

سوف يتركّز باتجاه قيام السالم في الشرق األوسط المرتكز على القرارات الدولية، أي حّل قيام الدولتين،                
  . الفلسطينية واإلسرائيلية إلى جانب بعضهما البعض

19/5/2010الشرق، قطر،   
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  عن زيارة غزة" أسطول الحرية" اإلسرائيلية لن تثنِِ ائتالف التهديدات: أمين أبو راشد .47
أمس أن نائب مدير الشؤون األوروبية في       " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   :  قدس برس  - بروكسل  

اليونـان وأيرلنـدا    "ناؤور غلئون استدعى أمس سفراء الدول األوروبيـة         ) االسرائيلية(وزارة الخارجية 
وأكد لهم أن الحديث يدور عن سفن       ,  التي يشارك مواطنوها في السفن المتجهة إلى غزة        "وتركيا والسويد 

لن تسمح لتلك الـسفن بالـدخول       " إسرائيل"القانون اإلسرائيلي وأبلغهم بأن     " لما أسماه "استفزازية وخرق   
  .لميناء غزة

اإلسرائيلية القاضية بمنع   ، ومقرها بروكسل، التهديدات     "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وأدانت  
مع الدول األوروبيـة    " إعالن مواجهة "من الوصول إلى قطاع غزة، معتبرةً هذا القرار         " أسطول الحرية "

  . التي سيشارك المئات من مواطنيها في هذا األسطول
ضمن والموجود في العاصمة اليونانية أثينا      " الحملة األوروبية "وقال أمين أبو راشد، العضو المؤسس في        

إن تهديد وزارة   "وفٍد من الحملة األوروبية للتحضير النطالق أسطول السفن، في تصريحٍ صحفي مكتوب             
عن " أسطول الحرية "من الوصول إلى غزة، لن يثني ائتالف        " أسطول الحرية "الخارجية اإلسرائيلية بمنع    

، مـضيفًا أن    "أيام قليلـة  زيارة غزة، ولن يغير من مخططهم وموعد انطالقة سفنهم المقرر في غضون             
االئتالف لم يعلن موعدا محددا للوصول، وأنه سيتم إطالع وسائل اإلعالم على موعد االنطالق وموعـد                

  .الوصول خالل الوقت الذي يختاره االئتالف
وضعت خطة طوارئ في الساحة األوروبية لمواجهة       " الحملة األوروبية "وكشف أبو راشد النقاب عن أن       

خطوات اإلسرائيلية المتوقعة لمنع األسطول من الوصول إلى شواطئ غزة، وقال إنه سـيتم              سلسلة من ال  
تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم األوروبية؛ تحسبا ألي تحرك صهيوني ضد األسطول، إضـافة               

  . إلى سلسلة من االعتصامات والمظاهرات أمام السفارات اإلسرائيلية
19/5/2010الشرق، قطر،   

  
 احتجاجا على وضع الفلسطينيين" إسرائيل"يلغي حفلتين موسيقيتين في  إنجليزيي روك مغن .48

ألغى ألفيس كوستيلو، الشخصية النافذة في عالم الروك اإلنجليزي منذ ثمانينـات القـرن              : القدس المحتلة 
 السلطات   الذي يتعرض له الفلسطينيون بأيدي     "اإلذالل"بسبب  " إسرائيل"الماضي، حفلتين له مقررتين في      

 .اإلسرائيلية
بعد تفكير طويل قررت أن علّي االنسحاب من الحفلتين اللتـين           ": وقال كوستيلو على موقعه اإللكتروني    

وكان يفترض أن يقـدم     . ")تموز(واألول من يوليو    ) حزيران( يونيو   30كانتا مقررتين في إسرائيل في      
 .على مسرح شمال تل أبيب) 2009( "سيكرت بروفاين آند شوغر كاين"كوستيلو ألبومه األخير 

إنني واثق بأن بين الجمهور الذي كان سيحضر الحفلتين أشخاصا كثيرين يطرحون تـساؤالت    ": وأضاف
حول سياسات حكومتهم حول االستيطان وينددون بالظروف التي تصل إلى حد الترهيب أو اإلهانـة أو                

 ."أسوأ في حق المدنيين الفلسطينيين باسم األمن القومي
19/5/2010الشرق األوسط،   

  
  المجاهدينإنهم يعذبون  .49

  ياسر الزعاترة
ال نتحدث ها هنا عن تعذيب المجاهدين في سجون الجنرال دايتون، فتلك حكاية صارت معروفة، بـدليل                 
األربعة الذين استشهدوا خالل األعوام الثالثة الماضية، وبدليل عشرات الروايات التي سجلتها مؤسسات             

  . اإلنسان لمن قرروا كسر جدار الصمت وتحمل تبعات ذلكتُعنى بحقوق 
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، واالتهام هذه المرة لم يأت من حركـة         )مصر تحديدا (نتحدث ها هنا عن تعذيب يمارسه عرب آخرون         
 بحسب مـا    "المصالحة خوفا على سلطتهم في قطاع غزة      " الذين ال يريدون     "متطرفيها"حماس، أو بعض    

 جاء من األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي التي لم تـشارك فـي              يردد أركان في الحزب الحاكم، بل     
  .االنتخابات وال في السلطة

لم يكن ثمة شهيد سقط تحت التعذيب هذه المرة، كما هو حال يوسف أبوزهري الذي قتل لكي يكون عبرة                
مي أبوزهري  لقادة حماس اآلخرين كي ال يتجرؤوا على الشقيقة الكبرى في تصريحاتهم كما كان يفعل سا              

  ). شقيق الشهيد(
في حواره مع الجزيرة قبل أيام لم يؤكد الدكتور رمضان شلح رواية حماس حول التغييرات التي أجريت                 
على مبادرة المصالحة المصرية فقط، بل قدم رواية بالغة األهمية حول قصص التعذيب التي يتعرض لها                

حتاج المرء إلى كثير ذكـاء كـي يتأكـد أن مـا         المجاهدون من حركته في السجون المصرية، فيما ال ي        
يتعرض له مجاهدو حماس هو أكبر بكثير، ليس بسبب العدد فقط، وإنما بسبب التناقض الذي تشعر بـه                  

  !  على الحدود المصرية"إمارتها الظالمية"القاهرة مع الحركة التي تقيم 
حدث الدكتور رمضان عمـا يجـري       ببالغته المعهودة، وبصراحة غير مسبوقة في هذا السياق تحديدا، ت         

خرجوا جرحى للعالج في بلدان عربية وإسالمية، وبعـضهم قطعـت أطرافـه           "للمجاهدين، فقال إن من     
 يوما وعذبوا أشد تعذيب وتعرضوا لإلهانات       50 اإلسرائيلية، قد اعتقلوا في مصر لمدة        16بطائرات أف   
، ثم تساءل   "غوانتانامو أخرى "لتهم إليه بأنها    وأضاف أن أبناء حركته قد أخبروه في رسا       . "وتمت تعريتهم 

ماذا يمكن أن أقول لإلخوة في مصر؟ أأشكرهم على ذلك؟ لماذا يفعل بنا العرب ذلـك؟ هـذا ال يليـق                     "
  . "بمصر

بعد هذه التصريحات، وألن بعض المتحدثين المصريين قد تحدوا بأن يؤتى بأحـد هـؤالء المجاهـدين                 
حدهم ويقدم شهادته، األمر الذي سيكلفه عدم الخروج من غزة مجدداً كما            المعذبين، كان ال بد أن يخرج أ      

  . هو معروف، إال إذا تغير الحال بالطبع
جاءت الشهادة من درويش الغرابلي، وهو قيادي في الجهاد قدم رواية تقشعر لها األبدان، ليس من حيث                 

لتي سعى المحققون إلى انتزاعها منه      طرائق التعذيب فقط، وإنما من حيث طبيعة التحقيقات والمعلومات ا         
  ! "السياحية"ومن رفاقه الخمسة الذين كانوا معه في ذات الجولة 

من الصعب علينا نقل الشهادة التي قدمها الرجل، فهي طويلة وال تحتملها هذه السطور، وتكفي اإلشـارة                 
ائم واللكم والـضرب،     يوما بدأت بتعصيب العينين والشت     51إلى أنها تتحدث عن رحلة عذاب استغرقت        

ومن ثم التعرية وحفالت التحقيق المصحوب بتهديد الكـالب، واألهـم باسـتخدام الـصعق الكهربـائي           
المتواصل، خصوصا للمناطق الحساسة من الجسم، فيما كانت أسابيعها الثالثة األولى هي األبشع، ألنهـا               

قول الرجل إن مـا شـاهده هـو         وكانت النتيجة هي    . مرت دون نوم بسبب الشبح والتعذيب المتواصل      
  . "غوانتانامو عربي"

الغرابلي خرج مقتنعا بارتباط ما جرى بأجهزة المخابرات األميركية واإلسرائيلية، السيما حـين سـألوه               
عن تحركات األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، ورقم ولون سيارته، وطلبوا معلومات عن قيـادات               "

أماكن وجودهم وبيوتهم ومرافقيهم وأمـاكن سـكناهم وأمـاكن تـصنيع            سياسية وعسكرية من الحركة و    
، فضالً عن سائر المعلومات المتعلقة بالجناح العسكري        "وتخزين الصواريخ والمعدات العسكرية في غزة     

للحركة، إضافة إلى سؤاله عن معلوماته حول مكان وجود الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط ورأيه               
  . في عملية أسره

هذه شهادة نرجو أن ال يقابلها البعض بمنطق التعصب، فما جرى ال يعبر بحال عن المـصريين الـذين                   
يحبون المجاهدين ويحبون فلسطين وأهل فلسطين، بقدر ما يعبر عن وضع سياسي له حساباته الخاصـة                
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كنـز  "هل رأيتهم كيف وصف وزير إسرائيلي رأس هـذا الحـال بأنـه              . التي باتت معروفة ومكشوفة   
  !؟"استراتيجي

  19/1/2010, )قطر(العرب 
  

  أولوية أميركية...  الى الحلفاء االمنيةالمساعدات  .50
  *غيتس . روبرت أم

في العقود القادمة، يرجح أن يصدر ما يتهدد أمن الواليات المتحدة عن دول تعجز عن حكم نفسها وبسط 
لدول الفاشلة، أو المضطربة، أبرز تحد ولعل التعامل مع ا. سيادتها على أراضيها، وإرساء استقرارها

ومن المستبعد ان تقوم الواليات المتحدة بعمليات واسعة، على غرار العمليات الراهنة في . نواجهه
وفي مثل هذه . ولكنها قد تواجه تحديات مماثلة على نطاق أضيق. العراق وأفغانستان، في القريب العاجل

وعلى هذا، تحتاج الواليات . بأداء شركائها المحليين الناجعالظروف ترتبط فاعلية التدخل األميركي 
 ومساعدة دول أخرى على الدفاع عن أنفسها، وتدريب قواتها على "تطوير قدرات الشركاء"المتحدة الى 

وهذا نوع من . القتال الى جانب القوات األميركية في عملية مشتركة على أرضها، إذا دعت الحاجة
 للواليات المتحدة أن قامت به، طوال نحو ثالثة أرباع قرن، ويعود الى وقت المساعدة والتدريب سبق

اعطونا "فيومها قال ونستون تشرتشل عبارته الشهيرة . سبق دخول أميركا الحرب العالمية الثانية
 بليون دوالر، في 31ومدت أميركا المملكة المتحدة بمعدات قيمتها نحو . "األدوات، وننجز نحن العمل

.  بليون دوالر11وفاقت قيمة المساعدات األميركية الى االتحاد السوفياتي الـ. الحرب الثانيةأثناء 
وتعزيز قدرات الحلفاء العسكرية، في الحرب الباردة، كان ركناً من أركان االستراتيجية األميركية بغرب 

  .أوروبا وكوريا الجنوبية واليونان، وغيرها من دول العالم
وعالم اليوم أكثر تعقيداً، . منية العالمية تغيرت تغيراً كبيراً منذ انتهاء الحرب الباردةيالحظ أن البيئة األ

وعلى رغم غياب قوة عظمى منافسة، ال يستهان بتحديات عالم اليوم . ومن الصعب توقع مخاطره
ت المتطرفة وثمة نزاع في العالم اإلسالمي بين القوى المعتدلة المنفتحة على الحداثة والمنظما. الخطيرة

وفي األحوال هذه، يتصدر بناء . ، وغيرهما من المنظمات"طالبان" و "القاعدة"والعنيفة، على غرار 
ولكن أدوات القوة القومية . قدرات الحلفاء األمنية والعسكرية أولويات استراتيجية األمن القومي األميركي

فالجيش . ه المخاطر من نوع آخراالميركية، العسكرية والمدنية، تعود الى عصر مختلف كانت في
االميركي ُأعد لهزيمة قوات جيوش أخرى، برية وجوية وبحرية، وليس لتدريب قوات الدول االخرى، 

  . وتسليحها، وتوفير االرشادات لها والنصائح
وطوت التبادل . ، تركت الواليات المتحدة افغانستان الى مصيرها9/11وفي العقد الذي سبق هجمات 

وهذه السياسة كانت قصيرة النظر، وأغفلت . ع باكستان، وأوقفت تدريب القوات الباكستانيةالعسكري م
، تأخرت الواليات المتحدة في القيام بخطوات 9/11واثر هجمات . مترتباتها االستراتيجية الفوضوية

مساعدة فنظام ال. حيوية ملموسة على غرار إنشاء جيش افغاني، وتلكأت في مكافأة باكستان على دعمها
واضطرت الواليات المتحدة الى التخطيط السريع، وتوفير تمويل . االمنية كان موروثاً من الحرب الباردة

وبعد توفير التمويل الالزم وتثبيت قنواته وأجهزة رعايته، لم يخلص الى أن تدريب . طارئ للخطط
 التدريب ثانوية في سلم الترقي ورأى الضباط الشباب أن مهمات. القوات االفغانية والعراقية هو أولوية

وفي المؤسسة العسكرية ينحو تدريب القوات . ولذا، أوكلت هذه الى شركات وقوات االحتياط. في الجيش
  . المحلية وتأهيلها الى التربع في صدارة أولويات القوات المسلحة، بعد أن كان في آخر سلم االولويات

درات الشركاء موزعة على أقسام مختلفة في المؤسسة ففروع تطوير ق. ونواجه في البنتاغون معضلة
وعلى رغم أن الواليات المتحدة قطعت شوطاً بعيداً في تطوير مهارات الشركاء وتسليحهم . العسكرية

وتأهيلهم، لم تسد الثغرات من طريق إنشاء أقسام خاصة في وزارة الدفاع توكل اليها مهمات، وبناء 
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وتحديث جهاز بناء قدرات الشركاء وإصالحه يفترض . ادة، مجتمعةالكفاءات البشرية ومهارات القي
فنظام اقرار الموازنة العسكرية الحالي ال يصلح في . "المرونة الحركة"التزام عدد من المبادئ أولها 

وتُقترح الموازنة في أول عام، ويراجعها . تمويل عمليات طارئة والتصدي لمخاطر مستجدة غير متوقعة
ويجب وضع آلية عمل تتيح للكونغرس مراقبة . لعام التالي، وتُعتمد في العام الثالثالكونغرس في ا

االنفاق وقنواته؛ وتوفير مساعدات امنية مستدامة ال تنتهي بين ليلة وضحاها، إذا اقدم الحليف على ما 
  .يزعج واشنطن أو تعارضه

  ، اعداد منال نحاس6/5/2010 االميركية، "فورين أفيرز"وزير دفاع الواليات المتحدة، عن * 
  19/5/2010الحياة، 

  
   المفاوضات التقريبية ؟استئنافما العمل بعد  .51

  هاني المصري
استمر االستعمار االستيطاني بمعدالت متزايدة خالل االيام الماضية رغم اسـتئناف المفاوضـات غيـر               

الرئيس عباس لها بـالتحرك،     المباشرة بدون أن تفعل االدارة االميركية شيئاً لردع اسرائيل رغم مطالبة            
وهذا األمر يوضح أكثر واكثر طبيعة وحجم الخطأ المتمثل باستئناف المفاوضات التقريبية دون االتفـاق               
على مرجعية واضحة وملزمة لعملية السالم تتضمن االتفاق على الشكل النهائي للحـل، وعلـى وقـف                 

  .االستعمار االستيطاني
  :االسئلة التي تطرح نفسها اآلن هي

الى متى ستستمر المفاوضات التقريبية في ظل اصرار الحكومة االسرائيلية على التعنـت             : السؤال االول 
والتوسع واالستيطان والعنصرية؟ وهل يجب أن تستمر طوال االربعة اشهر التي حددتها لجنة المتابعـة               

استمرت االدارة االميركيـة    العربية؟ ام ال بد من اعادة النظر بالمدة ووقف المفاوضات بفتره أقصر، اذا              
على موقفها المتجاهل للسياسة االسرائيلية التي تنسف اية امكانية للشروع بمفاوضات جادة قادرة علـى               
التوصل الى السالم على اساس انهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقـه المتعلقـة                

  .بحق العودة وحقه بتقرير مصيره على ارض وطنه
فالخطأ االكبر في   . ما العمل اذا فشلت المفاوضات التقريبية كما هو مرجح جدا         : ل الثاني المطروح  السؤا

استئناف المفاوضات هو ان اعتراف القيادة الفلسطينية بأن عملية السالم وصلت الى طريق مـسدود لـم                 
 وبلورة استراتيجية   يترافق ولم يؤد الى اجراء مراجعة شاملة للتجربة السابقة واستخالص الدروس والعبر           

  .وطنية جديدة قادرة على تحقيق االهداف الوطنية
ال بد من اجراء المراجعة واعتماد استراتيجية جديدة والشروع بتشكيل هيئة وطنية استراتيجية تبدأ فورا               

  .باالستعداد لمرحلة ما بعد فشل المفاوضات وبلورة الخيارات والبدائل المناسبة
بلورة االستراتيجية الجديدة والخيارات البديلـة سـنجد أنفـسنا نقبـل باسـتمرار              اذا لم تبدأ المراجعة و    

ونقبل بتحولها الى مفاوضات مباشـرة ألنـه وفقـا          . المفاوضات التقريبية أربعة أشهر بعد أربعة اشهر      
للموقف االسرائيلي والموافق عليه اميركيا فإن المفاوضات التقريبية مجرد مرحلـه أولـى أو تخريجـة                

  .اع بالعودة الى المفاوضات المباشرة التي ستتناول قضايا الصراع المختلفة االنتقالية والنهائيةلالسر
 تستمر حتى اآلن 1999إن ما جعل المرحلة االنتقالية التي كان من المفترض ان تنتهي في ايار من العام             
يبيـة او العـودة الـى       بدون تحديد سقف زمني لنهايتها، يمكن ان يؤدي الى استمرار المفاوضات التقر           

  .المفاوضات المباشرة الى أجل غير مسمى
والذي بدون خيار ال يملك سوى      . ان اعتماد خيار واحد يساوي تماما ان نكون بدون خيار على االطالق           

اعادة انتاج طريق المفاوضات الذي وصل الى طريق مسدود منذ زمن طويل وال نزال نصر على السير                 
  .اب امام الخيارات االخرىفيه ألننا اغلقنا االبو
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كيف يمكن تقليل اآلثار السلبية لقرار استئناف المفاوضات إلى الحد االدنـى، بحيـث ال               : السؤال الثالث 
يؤدي الى تعميق حالة االنقسام وخاصة في ظل الخالفات حول هذا القرار، والتي لم تنحصر بخالفـات                 

ط، وانما امتدت هذه المرة الى داخـل صـفوف          بين منظمة التحرير وحركة حماس والجهاد االسالمي فق       
المنظمة حيث اتخذ القرار باستئنافها باالغلبية في ظل رفض وتحفظ فصائل اساسية وغيرها، ومع غياب               
سبعة من اعضاء اللجنة التنفيذية عن همروجة االجتماع المشترك الذي ضم اعـضاء اللجنـة التنفيذيـة                 

  .فتحللمنظمة واعضاء اللجنة المركزية لحركة 
ان تقليل اضرار هذا القرار يمكن ان تكون من خالل وضع المزيد من الـضوابط علـى المفاوضـات                   
وااللتزام بالضوابط التي وضعت، وتشكيل لجنة فاعلة الدارة المفاوضات ذات صالحيات وتضم اوسـع              

  .تمثيل ممكن وبمشاركة كفاءات سياسية وقانونية
 استئناف المفاوضات الى التخلي عن أو اضعاف اوراق القوة          كيف ال يؤدي  : السؤال الرابع المطروح هو   

والضغط التي بدأ بجمعها الشعب الفلسطيني مثل المقاومة الشعبية بكل اشكالها واستخدام سالح القـانون               
الدولي ومتابعة التقارير الدولية التي تدين االحتالل وتطالب بمحاكمة اسرائيل على جرائمها، واللجوء الى              

الدولية والرأي العام الدولي، والسعي ألوسع تحرك سياسي ممكـن، بمـا يتجـاوز اعتمـاد                المؤسسات  
المفاوضات فقط، وبما يهدف الى فرض العزلة والعقوبات والمقاطعة على اسرائيل الجبارها على التسليم              

  .بانهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، وحل مشكلة الالجئين حال عادال
ط رد فلسطيني على استمرار العدوان واالستيطان والتعنت االسرائيلي يتطلب أعطـاء االولويـة              ان أبس 

الحاسمه النهاء االنقسام واستعادة الوحدة على اسس ديمقراطية تجسد التعددية والتنافس والتنوع في اطار              
ـ               ت االحـتالل،   الوحدة، وعلى اساس توافق وطني يجب ان يبقى سيد الموقف الداخلي طالما فلسطين تح

فالوحدة الوطنية ضرورية للفلسطينين مـا      . بغض النظر عن نتائج االنتخابات، أو من يفوز ويخسر فيها         
داموا تحت االحتالل مهما تكن نتيجة االنتخابات، ولكن في سياق االتفاق على اسس شاملة لتنظيم النظام                

  .السياسي الفلسطيني
التوقف امام حالة التآكل المتزايدة في القـرار الـوطني          ضرورة  : السؤال الخامس الذي يطرح نفسه هو     

الفلسطيني المستقل، والتي ظهرت في عدة مظاهر أخطرها مصادرة مسؤوليات المؤسسات الفلـسطينية             
من خالل اصدار قرار بالموافقة على استئناف المفاوضات باللجوء الى لجنة المتابعة العربية مرتين، قبل               

لمؤسسات الشرعية الفلسطينية، االمر الذي جعل دورها اشبه بشاهد الزور الذي           وبدون اللجوء اوال الى ا    
  .ال يملك سوى قول ما تم تلقينه اياه

وال يمكن طمس او التقليل من اهمية الدور الفلسطيني         . ان القضية الفلسطينية فلسطينية اوال وعربية ثانيا      
ة واحدة، التقليل من االهمية الفائقة للتشاور مع        والقرار الفلسطيني المستقل، بدون أن يعني ذلك وال للحظ        

  .العرب والحاجة الى اوسع تنسيق ودعم عربي
ال يمكن التقدم الى أي مكان اذا تخلينا عن اهم انجازات الشعب الفلسطيني منذ النكبة وهو بلورة هويـة                   

الفلسطينية المتكـرر  فاالن في ظل االنقسام المدمر، وتجاوز المؤسسات    . وطنية وكيان واحد وقرار واحد    
  اصبح هناك خطر متزايد بضياع اهم انجازات الشعب الفلسطيني،

إن الفرصة للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل المحتفظ ببعده العربي ال تزال تلوح في االفق                
  .حتى اآلن

الى فتـرة طويلـة،   ال اعلم إلى متى ستبقى فرصة سانحة، ولكنها لن تبقى مطروحة الى األبد، وال حتى             
  !!فلنبادر الغتنامها قبل فوات االوان

  18/5/2010، )بدائل(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات
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  !!الظهور الروسي في العالم العربي .52
  عبداهللا األشعل. د

التحركات األخيرة، والزيارات التي قام بها الرئيس الروسي مدفيديف إلى تركيا وسوريا تثير لدى 
فقد اتسمت . المراقبين تساؤالت حول هذا التحرك الروسي المفاجئ، والسلوك الروسي خالل الزيارة

الزيارتان باهتمام خاص من جانب موسكو بتركيا ودورها، كما كانت الزيارةَ األولى لرئيس روسي 
مدفيديف مع القلق، خاصة في ثالثة أمور، األمر األول، هو لقاء " إسرائيل"لدمشق في قضية تثير فيه 

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وكان قد سبقه لقاء أردوغان ومدفيديف الذي طالب 
باالعتراف بحماس كطرف أساسي في عملية التسوية، طالما أن حماس كانت طرفا أساسيا في عملية 

 مع وجود المواجهة، وعلى أساس أن جميع محاوالت التسوية مع الجانب الفلسطيني ال يمكن أن تتم
حماس خارج الحسابات، وباعتبار أن حماس هي التي تمثل الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، كما تمثل 

ال جدال في أن موسكو تدرك هذه الحقائق، وأنها سبق أن سمحت . معظم الشعب الفلسطيني خارجه
كسبا لحماس، بزيارة لخالد مشعل عدة مرات، والتقى ببعض المسؤولين من مستوى منخفض، وكان ذلك 

، وتنبيها لواشنطن، ولكن اللقاء هذه المرة كان مباشراً برئيس حماس، وبحضور "إسرائيل"وإنذارا لـ
الرئيس السوري، في إشارة إلى دور سوريا في ترتيب اللقاء، والمطالبة بأن تكون حماس طرفاً رئيسيا 

ب في رد الفعل اإلسرائيلى الحاد ضد في جهود التسوية، وهو أمر يثير االهتمام، ويلفت النظر، وهو السب
  .اللقاء، وضد التصريح

األمر الثاني، أن تحركات الرئيس الروسي مع دمشق في هذا التوقيت، وإعالنه عن صفقة أسلحة 
متطورة لدمشق، هو إعالن لواشنطن أن موسكو ال تزال قادرة على أن تكون طرفاً في حسابات المنطقة، 

الروسي من العقوبات على إيران في ملفها النووي، أدركنا أنه يمكن أن فإذا أضفنا إلى ذلك الموقف 
ومن ورائهم العالم العربي بأنه ال يستبعد " إسرائيل"ترسل موسكو رسالة مزدوجة إلى كل من واشنطن و

أن تستعيد موسكو الجديدة مكانة موسكو السوفييتية في عالم عربي تخللته الهيمنة اإلسرائيلية، ووقف في 
  .ه التوحش اإلسرائيليوجه

هي " إسرائيل"األمر الثالث، يتعلق بطموح موسكو للقيام بدور في الصراع العربي اإلسرائيلي، ذلك أن 
" إسرائيل"الالعب األساسي، وهي التي تقرر القوى المشاركة في مسرحية التسوية، ويذكر ميدفيدف أن 

ى مؤتمر موسكو الذي لم ينعقد، وأفشلت زيارة سبق أن أعلنت الفيتو على اقتراح بوتين منذ سنوات، وعل
يدرك مدفيديف أيضاً أن العالم . ، وأخرجت موسكو تماماً من المعادلة"إسرائيل"بوتين قبل أن يصل إلى 

  .العربي ليس طرفاً في الصراع، ولكن العالم العربى أصبح ساحة لصراع القوى والمشروعات اإلقليمية
روع الروسي الجديد إلى جانب المشروع اإليراني واألمريكي فهل أراد مدفيديف أن يدفع المش

يبدو لنا أن موسكو تستطيع أن تقدم خطوات على األقل لمناوأة واشنطن، كما أن . والصهيوني والتركي؟
تَقَدم موسكو يمكن أن يحض الصين على دور مماثل، ولكن الدور الصيني لم يظهر بعد، والمشروع 

قة لم يتبلور من الناحية السياسية، ولذلك فإن نجاح المشروع الروسي يتوقف على الصيني في هذه المنط
  .صالبة األرض العربية، وليس على سوريا وحدها

ولذلك يبدو لنا أن تحركات روسيا، وإن أسعدت العالم العربي، فإننا نرجو أن تكون مقدمة لمشروع 
  .دة بين موسكو وواشنطنروسي، وأال تكون مجرد مناورة في حسابات القوى المعق

 19/5/2010السبيل ، األردن، 
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  :كاريكاتير .53
  

   
  19/5/2010، الدستور    
  
  

    


