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  عّباس يسلّم ميتشل الئحة باالنتهاكات اإلسرائيلية .1

الرئيس الفلسطيني محمود أن :  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا من  20/5/2010الحياة، ذكرت 
 األميركي جورج ميتشل خالل لقائهما في رام اهللا أمس الئحة بانتهاكات إسرائيلية عباس سلّم المبعوث

وأكدت مصادر فلسطينية لـ . خالل األيام الماضية، مطالباً واشنطن بالتدخل لوضع حد لالستفزازات
  ".مازالت في البداية"أن اللقاء لم يحقق تقدماً، مشيرة إلى أن المحادثات " الحياة"

ئرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عقب اللقاء إن الجانب رئيس دا وأكد
نحن لم ولن نسأل : "وأضاف". ال يتفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، وإنما مع الجانب األميركي"الفلسطيني 

الجانب السيناتور ميتشل عما يدور بينه وبين الجانب اإلسرائيلي، ألن هذه محادثات تقريبية، وتتم مع 
  ".األميركي وفق جدول أعمال متفق عليه

قدم للمبعوث "وقال إن عباس ". المحادثات تنصب في هذه المرحلة على الحدود واألمن"ولفت إلى أن 
".  التي حدثت منذ المرة األخيرة التي زار فيها ميتشل البالداإلسرائيليةاألميركي الئحة باالنتهاكات 

م مستوطن إسرائيلي بقتل طفل فلسطيني في السادسة عشرة من عمره الالئحة تضمنت قيا"وأوضح أن 
في منطقة رام اهللا قبل أيام، وقيام الجيش اإلسرائيلي أمس بقتل مواطن في غزة، إضافة إلى االعتداءات 

  ".واالستفزازات واالستيالء على األراضي والتوسع االستيطاني
  ."يحرص على نجاح مهمة ميتشل"غير أنه أكد أن عباس 

أن تلزم إسرائيل بالكف عن الممارسات االستفزازية "وأوضح أن الجانب الفلسطيني يأمل من واشنطن 
من اقتحامات واعتقاالت واستيطان وفرض حقائق على األرض، أو التصريحات بالغة الخطورة التي 

أن ال ، ورجح مسؤولون فلسطينيون "الحظناها األسبوع الماضي من قبل أكثر من مسؤول إسرائيلي
: وقال مسؤول رفيع. تسفر المحادثات التقريبية عن تقدم ملموس، مشيرين إلى تعنت الحكومة اإلسرائيلية

نحن نعرف أن الجانب اإلسرائيلي لن يقدم أو يتقبل أية اقتراحات عملية للحل السياسي، لذلك نتطلع إلى "
ات للحل، وفي حال رفض إسرائيل قيام االدارة األميركية بلعب دور أكثر تأثيراً عبر تقديم اقترح

  ".التجاوب معها، التقدم وفرض حل على الجانبين وفق الشرعية الدولية
مصادر فلسطينية ، أن  أحمد رمضاننقالً عن مراسلهارام اهللا  من 20/5/2010 المستقبل، وأضافت

الياتها، ان البحث بين عباس وميتشل تناول جدول اعمال المفاوضات و" المستقبل"رفيعة قالت لـ
واضافت ان الرئيس عباس شرح خالل اجتماعه بميتشل المفهوم  .والملفات التي ستتصدر البحث

 1967الفلسطيني للحدود، مشدداً على انها يجب ان تشمل جميع االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
  .بما فيها القدس
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هذا الملف تتمثل في رفض اسرائيل ولفتت المصادر الى ان اولى العقبات التي سيصطدم بها ميتشل في 
تضمين القدس ضمن بحث موضوع الحدود، في حين يأمل الفلسطينيون ان يشكل االتفاق في هذا الملف 
حسماً لملفات القدس واالستيطان والمياه، أي حسم اربع ملفات تمثل نصف ملفات الوضع النهائي، ومن 

  .قات المستقبلية واالسرىثم يجري االنتقال الى ملفي االمن والالجئين والعال
وبحسب هذه المصادر، فقد عرض الرئيس عباس على ميتشل تصور منظمة التحرير الفلسطينية 

على اال تتجاوز نسبة ) اسرائيل وفلسطين(لموضوع تبادل االراضي، في اطار رسم الحدود بين الدولتين 
يد على هذه النسبة سيعني تعذر اقامة ، الن أي تبادل يز%2,5التبادل المتساوية بالكم والنوع اكثر من 

  .دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة
رفض : وبشأن ملف االمن، قالت المصادر، ان عباس اعاد اجمال ما تم االتفاق عليه مع اولمرت، وهي

ية أي وجود عسكري اسرائيلي في اراضي الدولة العتيدة، وسيطرة السلطة على جميع معابر الدولة البر
والبحرية والجوية، باالضافة الى سيادتها على جميع مصادر المياه الجوفية والجارية، وكذلك أي مصادر 

  .طبيعية اخرى
واشارت المصادر، الى ان عباس سبق ان وافق على وجود قوات دولية متعددة الجنسيات، او من حلف 

حددة بفترة زمنية ومضمونة شمال االطلسي، على ان تعمل تحت علم االمم المتحدة، وان تكون م
باتفاقيات دولية، تكون مهمتها حماية الدولة الوليدة من أي اعتداءات اسرائيلية، وكذلك منع أي اعمال 

  .تخل باالتفاق وتهدد امن اسرائيل
  

  تستثني حماس سيكون مصيرها الفشلأي تسوية سياسية : أحمد يوسف .2
في " حماس"لفلسطينية المقالة التي تقودها حركة كشف مستشار الحكومة ا:  جيهان الحسيني-القاهرة 

مضمون رسالتين أرسلتهما الحركة إلى الرئيس األميركي باراك أوباما، " الحياة"غزة أحمد يوسف لـ 
 اإلسرائيلي -مؤكداً ان إحدى الرسالتين حذرت واشنطن من أن أي تسوية سياسية للنزاع الفلسطيني 

  ".شلمصيرها الف"سيكون " حماس"تستثني 
تثمين التوجهات الجديدة لإلدارة "وأشار إلى أن الرسالتين اللتين لم يوضح موعد إرسالهما تضمنتا 

دعوناه "، كما "األميركية التي أعلنها سواء خالل تصريحاته في أنقرة أو خطابه في جامعة القاهرة
ن عقبة أمام أي إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع حركة حماس، مؤكدين له أننا لن نكو) أوباما(

، عاصمتها 1967) يونيو(مشروع سالم يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
  ".القدس

أوضحنا له أن أي تسوية حقيقية تستثني حركة حماس سيكتب لها الفشل، ألن الحركة تمثل : "وأضاف
 يكتب له النجاح إذا ما تجاوز غالبية الشعب الفلسطيني، ومن هذا المنطلق فإن أي مشروع تسوية لن

وأكدنا له أننا لن نقف في وجه أي تسوية حقيقية تحقق وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني وال . حماس
  ". تغبن حقه في العيش بكرامة

طالبناه بأن يرى الحقائق على األرض وبضرورة بذل المساعي إلقامة دولة فلسطينية، وشددنا : "وأوضح
ر عن الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة ورفع المعاناة والظلم نتيجة ما على ضرورة رفع الحصا

  ".يتكبده الشعب جراء هذا الحصار القاسي، ودعوناه إلى دعم الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة
  20/5/2010الحياة، 

  
  مسؤول في حماس يؤكد عزم قيادة الحركة على توسيع حكومة هنية": الحياة" .3

 عزم قيادة الحركة على توسيع الحكومة المقالة التي يقودها إسماعيل هنية في "ماسح"أكد مسؤول في 
هنية سيظل في موقعه رئيساً "إن " الحياة"وقال لـ ". لن تشهد تغييرات"غزة، لكنه أشار إلى أنها 
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للحكومة، والوزراء سيظلون في مواقعهم، لكن ستجرى توسيعات في الحقائب الوزارية، بمعنى أن من 
  ". شغل حقيبتين سيشغل حقيبة واحدة وسيتولى وزراء جدد المهمات بحيث يشغل كل وزير حقيبة واحدةي

ونفى وجود أي عالقة بين هذا اإلجراء وبين التعديل الوزاري المتوقع في حكومة سالم فياض في رام 
، "قة بين الجانبينهذه الخطوة غير مرتبطة بحكومة رام اهللا على اإلطالق، فليست هناك عال: "وقال. اهللا

ومع ذلك . فكرة إجراء توسيع في حكومة غزة بحثت منذ فترة وتم تأجيل األمر مراراً"مشيراً إلى أن 
  "فاألمر مازال قيد الدراسة ولم نحدد بعد متى سيتم تنفيذ هذا القرار

  20/5/2010الحياة، 
  

  سطينية األلمانية مبادرة تشكيل اللجنة التوجيهية الفلإلطالقفياض يعرب عن تقديره  .4
 اجتمع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض مع المستشارة األلمانية انغيال ميركل في العاصـمة               :رام اهللا 

االلمانية برلين حيث تم خالل االجتماع االتفاق على اطار لمتابعة ما تم بحثه فـي االجتمـاع الـوزاري            
  .المشترك أمس األول

ق الحكومة األلمانية لمبادرة تشكيل اللجنة التوجيهية الفلـسطينية         وأعرب فياض عن تقديره العميق الطال     
  .األلمانية واعتبر أن هذه المبادرة تشكل سابقة نعتز بها

كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تعمق العالقات الفلسطينية األلمانية والفلـسطينية األوروبيـة                
ا لسعي الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من أجل        مشيرا إلى ان اطالق هذه المبادرة يعتبر دعما واضح        

  .تنفيذ استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية
وأضاف رئيس الوزراء ان هذه المبادرة تحتل أهمية خاصة لما لجمهورية ألمانيـا المتحـدة مـن دور                  

ادرة تعطي زخما يساهم في     ملموس وبارز سياسيا وعلى الساحتين األوروبية والدولية مشيرا إلى أن المب          
  .عملية التحول بخطة السلطة الوطنية من فكرة إلى واقع ملموس

  20/5/2010الحياة الجديدة، 
  

   المصالحة حقيقيحول الحراك الحالي :الدويك .5
" السبيل"في حوار مع أعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك : الضفة الغربية

ود المصالحة والحراك الداخلي الذي يتم بخصوصها في الضفة وغزة، وأكد رئيس عن أمله بنجاح جه
المجلس التشريعي الفلسطيني أن المصالحة هي ضرورة وطنية، وفريضة شرعية، يجب إتمامها على 

  .أسس وطنية بعيدا عن التدخالت الخارجية
دم القضية الفلسطينية، وال تساهم وأشار الدويك في حديثه إلى أن كل انتخابات تجري بدون التوافق لن تخ

في تحقيق المصالحة، وإنما تزيد من شرخ االنقسام، وبين الدويك أن إجراء االنتخابات دون التوافق في 
أي مستوى أو أي هيئة يفهم منه إخراج طرف فلسطيني بعينه من الباب الذي دخل من خالله العمَل 

السياسي .  
 20/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  تعلن استمرارها بالعمل في برنامج توبة العمالء لية غزةداخ .6

وزارة الداخليـة فـي     ، ان   اشرف الهور  نقالً عن مراسلها     غزة من   20/5/2010 القدس العربي،    ذكرت
، وقال مسؤول كبير فـي جهـاز        'توبة العمالء 'حكومة غزة اعلنت امس استمرارها بالعمل في برنامج         

نشطون اآلن في متابعة العمالء، وان جهازه لديه بعض العمـالء الـذين             االمن الداخلي ان افراد االمن ي     
  .يخضعون للتحقيق
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مفتوحة علـى مـدار     'وذكرت الوزارة في تصريح نشرته على موقعها االلكتروني ان مراكزها االمنية            
  .'الساعة الستقبال كل من اراد التوبة

ية يمكـنهم التوجـه لمخـاتير العـائالت او          واشارت الى ان العمالء المرتبطين مع المخابرات االسرائيل       
  .للشخصيات االعتبارية ليعلنوا التوبة بالتنسيق مع الجهات االمنية المختصة

التوبة للعمالء ولكل من خدعه االحتالل، واراد       'فتح باب   ) مايو( أيار   8وكانت وزارة الداخلية اعلنت في      
  ).يوليو( تموز 10تمر حتى ، وقالت ان باب التوبة سيس'الرجوع لرشده وجادة الصواب

ستحافظ على كافة عوامل السرية واالمان لكـل        'وطمأنت الوزارة المتعاملين مع اسرائيل، وذكرت انها        
  .'من يتقدم تائبا في الفترة المحددة

، وتوعدت كل من ال يقـدم علـى         'مستمر ولن يتوقف  'وشددت على ان العمل االمني في اتجاه العمالء         
  .'اقصى العقوبة القانونية والقضائية'لفترة المحددة، وقالت انه سيعرض نفسه لـ التوبة بعد نهاية ا

مصدر أمني قال أن  ، صالح النعامي نقالًً عن غزة من 20/5/2010، الشرق األوسط، وأضافت
نجاح : إن وتيرة تسليم العمالء ألنفسهم تتم بشكل غير مسبوق لثالثة أسباب، أولها "الشرق األوسط"لـ

من الداخلي في الكشف عن الكثير من العمالء، ال سيما أولئك الذين ال تدور حولهم في الغالب جهاز األ
الشروع في تنفيذ أحكام اإلعدام في حق األشخاص الذين أدانتهم المحاكم المختصة : ثانيا. الشبهات

لية الداخلية بالتخابر مع االحتالل والتسبب في قتل مقاومين بناء على تعليمات المخابرات اإلسرائي
: ثالثا. ، والتأكيد على أنه سيتم تنفيذ كل أحكام اإلعدام التي أصدرتها المحاكم في حق العمالء)الشاباك(

ممارسة حرب نفسية ضد العمالء عبر الرسائل اإلعالمية التي تحرص وزارة الداخلية واألمن الوطني 
الالفتات التي تعلق في كل مكان، ومن على تعميمها عبر المتحدثين باسمها أو من خالل المنشورات و

  . خالل الندوات التثقيفية التي نظمت بشكل كبير مؤخرا في القطاع للتحذير من السقوط في براثن العمالة
وللتدليل على فاعلية الحملة التي تقوم بها األجهزة األمنية، أكد المصدر ذاته أن األجهزة األمنية فوجئت 

 لألجهزة األمنية بعد اعترافهم بالعمالة، على الرغم من أنه لم يسجل ببعض األشخاص يسلمون أنفسهم
 .عليهم أي شبهات أمنية

  
  على األراضي الحكومية تتم وفق القانون" التعديات إزالة": الحكومة في غزة .7

في قطاع غزة امس توظيف عمليات "حماس" رفضت الحكومة المقالة التي تديرها حركة: )وكاالت(
 .على األراضي الحكومية ألغراض سياسية، مؤكدة أنها تتم وفق القانون" إزالة التعديات"

وقال رئيس سلطة األراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان ، في مؤتمر صحافي عقده بمقر بلدية 
نرفض التوظيف السياسي لعمليات إزالة التعديات ونستهجن من ذهب حد :"رفح جنوب قطاع غزة ، 

 ".ية للفلسطينييناعتبارها نكبة ثان
تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني "شدد رضوان على أن عمليات اإلزالة وهدم منازل سكنية 

الحكومة المقالة ستواصل عمليات اإلزالة ولن تقبل بأي " ، مؤكدا أن" صدر عن المحكمة العليا
 ".اعتراضات غير قانونية عليها

 20/5/2010البيان، االمارات، 
  

   حال دون فشل موسم الحج في غزةاألخيرة الساعاتاتفاق في : هباشال .8
اعلن وزير االوقاف في الحكومة الفلسطينية محمود الهباش امس انتهاء : اشرف الهور -غزة 

االشكاليات التي كانت قائمة حول سفر حجاج قطاع غزة لهذا الموسم، وقال ان اتفاقا تم في اللحظات 
  .م الحجاالخيرة حال دون فشل موس



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1794:         العدد       20/5/2010 خميسال :التاريخ

انتهت، ' تدخل من جهات معينة'ان بعض االشكاليات التي ظهرت بسبب ' القدس العربي'وقال الهباش لـ 
  .'فرض رأيها'الفتا الى ان سبب االشكال كان محاولة هذه الجهات 

عرقلة العمل من خالل تأخر 'واشار الى ان هذه االشكاليات التي كانت قائمة وحلت قبل يومين ادت الى 
، الفتا في ذات الوقت الى ان هذا االمر ادى ايضا الى ' بيانات الحجاج المسجلين الى الوزارةوصول

تأخر سفر وفد من اللجنة المكلفة باالشراف على سفر حجاج غزة الى السعودية لالتفاق على ترتيبات 
  .وصول وسكن الحجيج

  20/5/2010القدس العربي، 
  

  لناخبين النهائي من إعداد سجل اتنتهيلجنة االنتخابات  .9
أنهت لجنة االنتخابات المركزية، إعداد سجل الناخبين النهائي وباشرت علـى الفـور بتزويـد               : رام اهللا 

الفصائل واألحزاب السياسية المعتمدة بنسخة عنه على شكل أقراص مدمجة تحتوي على أسماء الناخبين              
  .موزعة على مستوى الهيئات المحلية

 امس، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في االنتخابـات المحليـة              وأوضحت اللجنة في بيان لها    
 هيئة محلية ستجري فيها االنتخابات المحلية فـي         302 ناخبا وناخبة موزعين على      862773المقبلة بلغ   

  . تموز المقبل17الضفة الغربية في 
 واالعتراض ولمدة خمسة أيـام،      يذكر أن لجنة االنتخابات قامت خالل الفترة الماضية بفتح مراكز النشر          

لتمكين المواطنين من االطالع على السجل األولي وتقديم االعتراضات عليه، حيث تلقت اللجنة عددا من               
  .االعتراضات وقامت بالبت فيها حسب القانون

 20/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  وفد من حماس برئاسة مشعل يلتقي القذافي في طرابلس .10
لزعيم الليبي معمر القذافي، أمس، في طرابلس وفداً من حركة حماس برئاسة رئيس التقى ا: )يو بي أي(

  .مكتبها السياسي خالد مشعل، وعضوية عضوي المكتب السياسي سامي خاطر وعزت الرشق
وقال الرشق إنه تم خالل اللقاء بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وخاصة موضوع المصالحة وسبل 

 أبدى الزعيم الليبي بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية مواقف ممتازة، لقد"وأضاف  .تحقيقها
ووعد ببذل جهود مع كل األطراف العربية والدولية للعمل على رفع الحصار وإعادة إعمار غزة 

وأوضح أنه جرى خالل  ".والمصالحة الفلسطينية، وكذلك وقف عملية ترحيل الفلسطينيين وتهويد القدس
التركيز على رفع الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة، وعلى ضرورة بذل الجهود " أيضا االجتماع

  ".مع كل األطراف لكسر الحصار وفتح المعابر والعمل من أجل إعادة اإلعمار ودعم صمود شعبنا
  20/5/2010الخليج، 

  
   غزة ولقاء قادة حماسلزيارة ينفي وجود ترتيبات األحمد .11

 عـضو   األحمد نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن عزام         20/5/2010 القدس العربي، نشرت  
ـ  نفى اللجنة المركزية لحركة فتح     إلى لتنظيم زيارة له     اآلونة ترتيبات في هذه     أي وجود   "القدس العربي " ل

  . تقدمأيقطاع غزة للقاء قادة حماس لبحث ملف المصالحة، الذي قال انه ال يشهد 
 قد ذكرت نقال عن مراسلها من القاهرة ناصر عبد الوهاب 20/5/2010ت، الجريدة، الكويوكانت 

 فلسطينية مطلعة في قطاع غزة أن وفداً رسمياً من حركة فتح برئاسة أنها علمت من مصادر) وكاالت(و
األحمد سيزور غزة مطلع األسبوع المقبل، إلجراء مباحثات مباشرة مع قادة حركة حماس لتحريك ملف 

  .المصالحة
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 أمس األول إن القاهرة أرسلت وفداً أمنياً إلى قطاع غزة "الجريدة"انت مصادر مصرية قالت لـوك
  .لالطالع على آخر التطورات في المباحثات المباشرة بين الحركتين

  
   أفضل مما كانت عليه سابقاً المصالحةأجواء : شعث .12

نة المركزية لحركـة فـتح، إن هنـاك          قال نبيل شعث، المفوض العام للعالقات الدولية في اللج         :رام اهللا 
 أربعـة  مما كان عليه قبل      أفضلالوضع العام حالياً     "وأنتحركات جدية على صعيد المصالحة الداخلية،       

شهور، وهناك لقاءات مستمرة بين حركتي فتح وحماس في الـضفة الغربيـة، وانخفـاض فـي عـدد                   
اح لقادة من حماس بزيـارة المعتقلـين         السم إلىالمحتجزين من حماس في سجون السلطة، مشيراً كذلك         

 الورقـة تنظيميـة     إنوفيما تعلق بورقة المصالحة قال شعث        .والتواصل معهم واالطالع على أوضاعهم    
  .وليست سياسية، واصفاً مالحظات حركة حماس على الورقة بـأنها غير جوهرية

" فـتح "وان التوقيع عليها مـن   حركة فتح لم تكن راضية في البداية عن الورقة المصرية،            أن إلى وأشار
  .كان من اجل دعم جهود مصر، ومحاولة فتح آفاق جديدة للمصالحة الوطنية

، مطالباً فـي    "ضئيلة" فرص نجاح هذه المفاوضات      أن إلىوفيما يخص المفاوضات غير المباشرة، أشار       
  .توطنات بناء المسإسرائيلالوقت ذاته، بعدم االستمرار فيها، في الوقت الذي تواصل فيه 

 20/5/2010األيام، فلسطين، 
  

   بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في تعذيب الفلسطينيين في مصرمبارك تطالبحماس  .13
لألبناء " قدس برس "أكدت حركة حماس أن ما كشفه ضابط األمن المصري لوكالة           : مركز البيان لإلعالم  

لتي يتم التركيز عليها في التحقيـق        في السجون المصرية والقضايا ا     نالفلسطينييحول أوضاع المعتقلين    
معهم، خطير جداً يدلل على مدى التصعيد والممارسات الغريبة التي تمارسها الحكومة المـصرية بحـق          

  .أبناء الشعب الفلسطيني، بخالف كل التوقعات واآلمال منها
ـ  القيادي في حماس صالح البردويل      وقال   اه فـي هـذا     إن ما سمعن  " ":مركز البيان لإلعالم  "في حديث ل

التقرير من تحقيق يهدف كشف المقاومة وتسليحها وتمويلها وأساليبها، مؤشر أكثر خطورة على مدى ما               
  ".وصلت إليه الحكومة المصرية من تعسف وعداء لحركات المقاومة

وطالب القيادي في حماس الرئيس المصري بتشكل لجنة تحقيق فورية بهذه الممارسات التي ال تنـسجم                
أخالق وعروبة مصر، حتى ال تتفاقم وال تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وال تصب في خانة                منع قيم و  

  .الحصار والعدوان الواقع على الشعب والمقاومة الفلسطينية
  19/5/2010عين على فلسطين، نشرة 

  
   يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف المعتقلين السياسيينالجهادقيادي في  .14

على معبر رفح البري مع مصر إن القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ قال مسؤول فلسطيني : غزة
، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف معتقلي حركته السياسيين في )19/5(عزام سافر، األربعاء 

  . السجون المصرية
ي عزم أن القاهرة وجهت دعوة إلى القياد" قدس برس"وذكر الناطق باسم الحركة داود شهاب لوكالة 

في إشارة إلى " ال يوجد وساطات بين حركته والقاهرة: "وقال. لبحث ملف معتقلي الحركة لدى مصر
  .التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن توسط حركة فتح بين الجهاد ومصر إلنهاء ملف معتقلي الحركة

  19/5/2010قدس برس، 
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  "الشاباك "اتعذيب ال يضاهيهأساليب السلطة في ال: "كتائب األقصى"قياديان سابقان في  .15
احد األذرع العسكرية التابعة لحركة " اتهم قياديان سابقان في كتائب شهداء األقصى :حامد جاد - غزة
 وهما الشقيقان جمال وزكريا الزبيدي األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "فتح

  .لين لديها من عناصر المقاومةبممارسة أقسى أساليب التعذيب بحق المعتق
أن جهاز األمن "اإلسرائيلية أمس " هآرتس"واعتبر القياديان بحسب تصريحات نسبتها إليهما صحيفة 

، لم يفعل ما تفعله أجهزة أمن السلطة بالمعتقلين المناضلين من عناصر )الشاباك(الداخلي اإلسرائيلي 
قاوم في الماضي، أو يفكر في المقاومة حاليا يتعرض  جمال الزبيدي بأن كل من كان ي وقال".المقاومة

 من يذهب إلى زنازين تحقيق السلطة ينتهي أنمؤكدا ، "لالعتقال والتعذيب على أيدي أجهزة أمن دايتون
  ".في المستشفى في اليوم التالي، إن لم يفارق الحياة

أدلى بها الزبيدي أن التصريحات التي  عتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس،من جهته ا
  ".دليل إضافي على دور حركة فتح في تصفية المقاومة" "هآرتس"ـل

  20/5/2010الغد، األردن، 
  

 "إسرائيل"العودة ودون االعتراف بـحق  مع 67نقبل مرحليا بحدود :الحيةنقال عن " السبيل" .16
لة في حدود عام خليل الحية القيادي في حماس وجود فرق بين طرح حركته للقبول بدو. أكد د: غزة
وقال في ندوة سياسية في ذكرى النكبة الثانية  .، وطرح حركة فتح لها، وأنهما طرحان ال يتقاطعان67

 وعاصمتها القدس، مع عودة الالجئين، ودون 67بدولة في حدود عام " مرحليا"حماس تقبل "والستين 
 .ل شطب وإلغاء هذا الحقالشرسة هي من أج" إسرائيل" مضيفاً أن حرب ،"إسرائيل"االعتراف بـ

 20/5/2010السبيل، األردن، 
 

   بقتل هنية أشبه ما يكون بإخوة يوسفالهباش فتوى: األسطل .17
 يونس األسطل القيادي في حماس وعضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير .د قال :خان يونس

قاتل االحتالل في واإلصالح، إن سلطة أوسلو هي التي شقت الصف الوطني عندما كانت المقاومة ت
االنتفاضة األولى وهي في حينه تتعهد بأمن العدو بدل من المقاومة، وليس حركة حماس وإسماعيل هنية 

 .رئيس الوزراء
إلى أنهم تفاجئوا بفتوى منسوبة للمدعو " فلسطين اآلن"وأشار األسطل، في تصريح خاص لمراسل 

وى استحقاق قتل إسماعيل هنية بدعوى إنه شق محمود الهباش وزير أوقاف فتح والتي تتضمن هذه الفت
الصف الوطني وبناء عليه فإنه يستحق أن يقتل استنادا إلى النصوص التي توجب قتل البغاة والخوارج 

 .وما إلى ذلك، موضحاً أن هذه الفتوى أشبه ما يكون بإخوة يوسف
  19/5/2010فلسطين اآلن، 

  
  رية بالذخيرة الحية في غزةتنفذ مناورات عسك" الوطنية المقاومةكتائب " .18

أجرت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مناورات : غزة
شارك في هذه "وقالت في بيان لها أنه . عسكرية بالذخيرة الحية في المنطقة الوسطى من مدينة غزة

 العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية وإطالق المناورات العشرات من مقاتلي الكتائب، مستخدمين فيها
النيران من األسلحة الرشاشة الثقيلة، بما يكشف عن مدى االستعدادية والجاهزية لمواجهة أي عدوان 

  .، كما قالت"إسرائيلي في ظل تزايد التهديدات اإلسرائيلية لقطاع غزة
  20/5/2010قدس برس، 
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  م جونز حول شروط األمن للدولة الفلسطينية ترفض تقرير جي"إسرائيل":  باراكمستشار .19
أعلن مستشار كبير لوزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، أن إسرائيل تـرفض             : نظير مجلي  -تل أبيب 

تقرير جيم جونز حول شروط األمن للدولة الفلسطينية العتيدة، وتطلب إعادة فتح هذا الملف مـن جديـد                  
 حاخام، مستشار باراك للشؤون الفلسطينية والعربيـة، ردا علـى           وقال ديفيد  .خالل المفاوضات الحالية  

ـ  إن كل التفاهمات التي لم توقع كاتفاقيات ستوضع جانبا بالنسبة إلسرائيل ولن            » الشرق األوسط «سؤال ل
لديها . هناك حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو        وأضاف أن    .يتم اعتمادها في المفاوضات   

 . ومن حقه تغير سياسة الحكومة وفقا لما يرتئيهفةتصورات مختل
  20/5/2010الشرق األوسط، 

 
  مفاوضات مباشرة تعتزم الموافقة على االنتقال إلى السلطة : اإلسرائيلية الخارجية .20

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تعتزم الموافقة على االنتقـال إلـى              : الناصرة
بوادر حسن النية والتـسهيالت التـي       "شرة مع تل أبيب، ال سيما في أعقاب ما أسمته بـ            مفاوضات مبا 

وقالت الوزارة، في وثيقة أعدتها مؤخراً ونشرتها صحيفة         ".قدمتها الحكومة اإلسرائيلية للجانب الفلسطيني    
إذا تأكدت مـن جديـة      إن السلطة الفلسطينية ستوافق على االنتقال إلى المباحثات المباشرة،          " ،   "هآرتس"

  .، حسب قولها"النوايا اإلسرائيلية
، واسـتغالل   "إدارة معركة سياسية ضد إسـرائيل     "من جهة أخرى، اتّهمت الوثيقة الجانب الفلسطيني بـ         

المباحثات غير المباشرة لتكثيف الضغوط األمريكية على تل أبيب، بشأن تمديد قرار تجميد البنـاء فـي                 
  .القادم) سبتمبر( شهر أيلول المستوطنات إلى ما بعد

  20/5/2010قدس برس، 
  

  نشبت حرب إلخالء مئات اآلالف من الهاربين االسرائيليين في حال خطة: اإلحتاللجيش  .21
ـ        :القدس المحتلة  " قيادة الجبهة الداخلية في الجـيش اإلسـرائيلي       " اكدت  مصادر إسرائيلية إن ما يسمى ب

إخالء واسعة للسكان المدنيين في مناطق تتعرض لهجـوم،         تعمل على وضع خطة مفصلة لتنظيم عملية        
ومن المقرر أن يتم فحص الجوانـب        .في حال نشبت حرب تتعرض فيها الجبهة الداخلية إلى الصواريخ         

التي سيجريها الجيش اإلسرائيلي األسـبوع القـادم،     " المناورة الدفاعية القطرية  "المختلفة للخطة في إطار     
فإن الدولة ستبادر إلى عمليـات      " قيادة الجبهة الداخلية  "وبحسب تقديرات    ".حولنقطة ت "والتي تحمل اسم    

إخالء خالل الحرب فقط في مناطق معينة قريبة من الحدود، والتي من الممكن أن تتعـرض لهجمـات                  
  .شديدة

ألركـان  ، يائير غوالن، كان قد أعد وثيقة، قدمها إلى هيئـة ا           "الجبهة الداخلية "تجدر اإلشارة إلى أن قائد      
مشيرا إلى ضرورة تقديم المـساعدة للـسلطات المحليـة التـي            . ووزارة األمن، بشأن عمليات اإلخالء    

تستوعبهم، واالستعداد مسبقا لهذه العملية، والتي تتضمن تحديد المباني العامة التـي يمكـن اسـتخدامها                
ع قائمة بأسماء عـائالت     كما يقترح غوالن وض    .كمالجئ مؤقتة، وتوزيع األدوار على السلطات المحلية      

في مناطق أقل عرضة للقصف ممن هم على استعداد الستيعاب من يتم إخالؤهم، إضافة إلى إعداد مواقع               
فـي  ) مـدن خيـام   (كما تدرس إمكانية إقامة مخيمـات       . تحت األرض يمكن استخدامها كمالجئ مؤقتة     

إلى ذلك، من المقرر أن      . للقصف األحراش بعيدا عن المراكز السكانية أو في قواعد عسكرية ال تتعرض          
 . سلطة محلية في المناورة المقررة لألسبوع القادم68تشارك 

  20/5/2010وكالة سما، 
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   من المواطنات العربيات متدينات%55 بالعلمانيين وأنفسهم يصفون من اإلسرائيليين %42: استطالع .22
 انفسهم بالعلمانيين، كما يتضح مـن        في المئة فقط من اليهود في اسرائيل       42 يصف   -  القدس -تل ابيب   

  .2009استطالع اجتماعي للرأي العام اجراه مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي العام 
 في  8االسرائيلية اليوم انه وفقا للمعطيات التي نشرها المكتب امس االول يصف            " هآرتس"وقالت صحيفة   

 فـي المئـة     13 في المئـة بالمتـدينين و      12ين و المئة من اليهود في اسرائيل انفسهم بالمتدينين المتزمت       
  . في المئة بالمحافظين لكن ليس متدينين بدرجة كافية25بالمحافظين المتدينين و

 انخفاض على نسبة العلمانيين اليهود فيما طرأ ارتفـاع علـى نـسبة المتـدينين                2004وطرأ منذ العام    
 عامـا قـد     20اسرائيل تزيد اعمارهم عـن       في المئة من اليهود في       44 المتدنيين وكان    -والمحافظين  

 في المئة من غير اليهود في اسـرائيل انفـسهم           18ووصف   .وصفوا انفسهم قبل ستة اعوام بالعلمانيين     
 في المئة بأنهم متدينين     47 في المئة انفسهم بالمتدينين بدرجة غير كافية وقال          27بغير المتدينين ووصف    

  .دا في المئة انفسهم بالمتدينين ج8ووصف 
االستطالع االجتماعي، استطالع سنوي يجريه مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي ويـوفر معلومـات             
عن ظروف حياة السكان البالغين في اسرائيل في مجاالت مثل االسـكان، الـصحة، العمـل، النقاهـة                  

يد  شخصا تز  7500 مقابالت مع    2009واالوضاع الصحية، تضمن االستطالع الذي اجرى طوال العام         
    . مليون نسمة في هذا الجيل4.7اعمارهم عن عشرين عاما، يمثلون 

 فـي المئـة     13 في المئة من سكان اسرائيل يهـود و        80ووفقا لمعطيات مكتب االحصاء المركزي فان       
 في المئة مسيحيين ودروز وال دين لهم، وفي الوقت الذي لم تسجل فيه فوارق كبيرة بمدى                 12مسلمين و 

 في المئة من النساء العربيات يصفن انفسهن بالمتـدينات، فـي            55ساء، فقد اتضح ان     تدين الرجال والن  
 في المئة من العربيـات      11 في المئة من الرجال انفسهم بالمتدينين، ووصف         38الوقت الذي يصف فيه     

  . في المئة فقط من الرجال انفسهم بالمتدينين جدا6انفسهن بالمتدينات جدا، فيما وصف 
والذين تتراوح اعمارهم بـين     " الحريديم"ليهود الذين يصفون انفسهم بالمتدينين المتزمتين       ووصلت نسبة ا  

 في المئة من الذين تزيد اعمارهم       2 في المئة فيما اعطى نفسهم هذه الصفة         14 عاما الى نسبة     29 -20
  . عاما65عن 

 65ذين تزيد اعمارهم عن     اما في الوسط العربي فقد وصلت نسبة الذين يصفون انفسهم بالمتدينين من ال            
 29-20 في المئة من العرب الذين تتراوح اعمـارهم بـين            44 في المئة، فيما وصف      87في المئة الى    
  .عاما بالمتدينين

 في المئة من اليهود الذين يصفون انفسهم بالعلمانيين ومن الذين يصفون 93يشارك بالقوى العاملة 
 في المئة من الرجال المتدينيين المتزمتين 52القوى العاملة ويشارك ب.  المتدينين-انفسهم بالمحافظين 

 في المئة 88 في المئة العلمانيات 61المشاركات بسوق العمل " الحريديات"وتبلغ نسبة ) الحريديم(
  ." في المئة83 في المئة وتبلغ نسبة المتدينات اليهوديات المشاركات في سوق العمل 80 -المحافظات 

  18/5/2010 القدس، فلسطين، 
  

   خدم في مواقع قياديةضابطانتحار : "إسرائيل" .23
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، أن ضابطاً رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي أقدم على االنتحار               

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنه تم العثور على جثة الضابط فـي             . من خالل إطالق النار على نفسه     
  واضافت . الواقعة بين جبل الكرمل ومرج بن عامر، في شمالي فلسطين المحتلة          » هراموت منشي «منطقة  
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» قيادة المنطقـة الـشمالية    «ان الضابط المنتحر خدم في صفوف الجيش في مواقع قيادية، ومن ضمنها             
 . »المنطقة الجنوبية«وكذلك كان ضمن قيادة الجيش في 

  20/5/2010السفير، 
 

   لقافلة المساعدات األوروبيةهضةمنا إسرائيلية بحريةقافلة  .24
قالت اذاعة جيش االحتالل االسرائيلي أمس أن عدد من النشطاء اإلسـرائيليين            :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

يعتزمون تنظيم قافلة بحرية مناهضة للحملة البحرية التركية لكسر الحصار المفروض على قطاع غـزة،    
يلية والجيش الذين أعلنوا عن اعتزامهم منع القافلة مـن          وهم بذلك ينضمون إلى الجهود الرسمية اإلسرائ      

  .الوصول إلى ميناء
وأشارت اإلذاعة إلى أن المنظمين سينطلقون بعشرات السفن والقوارب من شاطئ المارينا في هرتـسليا               

  .بهدف إيصال رسالة احتجاج ومعارضة إلى منظمي قافلة السفن التركية البحرة إلى قطاع غزة
 ينظم اإلسرائيليين خالل ذلك عروضا فنية على السفن تحاكي عمليات عـسكرية نفـذتها        ومن المقرر أن  

ضد إسرائيل، وذلك بإطالق صورايخ على المدن اإلسرائيلية، وسيرفع المشاركون الفتات           " حماس"حركة  
 التـي  ضد الهجمات التي تنفذها تركيا ضد األكراد، وما يسمونه تجاهل الحكومة التركية لإلبادة الجماعية       

  .نفذوها ضد األرمن مطلع القرن الماضي
  20/5/2010المستقبل، 

  
  التاريخية" مأمن اهللا" بحق مقبرة إسرائيليةمجزرة : القدس .25

أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث ما جاء في التقرير المفصل الذي أوردته صحيفة : عهود محسن
مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية غربي القدس العبرية حول ممارسات سلطات االحتالل في مقبرة " هآرتس"

ولفتت مؤسسة األقصى في تقرير لها أمس أن تقرير الصحيفة العبرية احتوى على تفصيالت . المحتلة
م، وما سبقه من نبش 2009 وبداية العام 2008 قبر خالل خمسة أشهر نهاية العام 1500حول نبش نحو 

مؤسسة األقصى أن كل األذرع االحتاللية شريكة في هذه وأكدت . آلالف القبور في الفترة السابقة
الجريمة النكراء بحق مقبرة مأمن اهللا، وطالبت االحتالل وشركاءه من الجهات األمريكية بالتوقف عن 

  .جرائمه وانتهاكاته في مقبرة مأمن اهللا
 جامعة األقصى وأستاذ مساعد في(عبد القادر إبراهيم حماد الباحث في السياحة الفلسطينية. وقال د
إن استمرار الحفر بهذه المقبرة التاريخية يشكل انتهاكاً خطيراً للتراث اإلنساني بشكل عام، ): "بغزة

واإلسالمي على وجه الخصوص، باعتبار المقبرة من المزارات التاريخية الهامة التي يجب الحفاظ عليها 
على أن ما يحدث " السبيل"ات لـوشدد حماد في تصريح. وعدم المساس بها بأي شكل من األشكال

بالمقبرة والقدس برمتها مجزرة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، منوهاً بأن ما يحدث عملية تهويد 
بشعة، ومحاولة مفضوحة لتزوير الحقائق التاريخية والجغرافية في المدينة المقدسة، وطمس جميع المعالم 

  . القدس وإسالميتهاالحضارية والتاريخية التي تشير لعروبة
أن استمرار الصمت العربي واإلسالمي والدولي إزاء الجريمة المرتكبة في المقبرة : "وأضاف حماد

، وحث حماد الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي خاصة المنظمات "جريمة في حد ذاتها
لعربي واإلسالمي في القدس والمؤسسات ذات العالقة للتدخل الفوري لوقف هذه المذبحة بحق التراث ا

الشريف، والعمل السريع إلنهاء عمليات التدمير واإلزالة المستمرة التي تنفذها سلطات االحتالل 
  .اإلسرائيلي في مقبرة مأمن اهللا

 20/5/2010السبيل، األردن، 
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  ةالنقابات المهنية الفلسطينية تحذر من مخططات بلدية القدس لتنفيذ عمليات هدم ألحياء عربي .26
أدان  تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بشدة تصريحات المتحدث الرسمي باسم بلدية القدس : رام اهللا

المحتلة حول نية رئيس البلدية اإلسرائيلي استئجار خدمات شركات حراسة خاصة للشروع بتنفيذ عملية 
نينا والعيسوية ومناطق الهدم واسعة النطاق والتي سترتكز في منطقة سلوان والبلدة القديمة وبيت ح

وحذر تجمع النقابات المهنية، من هذه المخططات اإلسرائيلية والتي تأتي في إطار مسلسل . أخرى
تهويدي إسرائيلي للقدس والمسجد األقصى، كما نستنفر الجميع بالوقوف في وجه هذه المخططات الرامية 

ؤكدا على إسالمية القدس وعروبتها وتاريخها لهدم األحياء العربية وتهجير المواطنين المقدسيين منها، م
الكبير، وكافة المؤامرات لن تستطيع تزييف الحقائق الثابتة، وان ما يجري في القدس من إجراءات 

  . عنصرية يؤكد النوايا اإلجرامية لحكومة االحتالل اإلسرائيلي تجاه القدس والمسجد األقصى
نية إلى التصدي الحقيقي والقوي للمخططات اإلسرائيلية في ودعا تجمع النقابات المهنية السلطة الفلسطي

  .كل المحافل ودعم صمود سكانها ووقف أي لقاءات ومفاوضات والتنسيق األمني مع االحتالل
  19/5/2010قدس برس، 

  
  جحيماً" الشيخ جراح" الحياة في حي يحولونمستوطنون  .27

ي القدس المحتلة يشكلون إيذاء مستمراً بات المستوطنون والمستوطنات ف:  يوسف الشايب–رام اهللا 
للفلسطينيين، خصوصاً في حي الشيخ جراح، حيث تتعرض النساء العتداءات متواصلة يقدمون عليها 

وتفاجأ أهالي الشيخ جراح أخيراً باعتداء من نوع جديد من . هؤالء الغرباء الذين يحتلون منازل أسرهن
يل وتقومان بضرب النساء باأليدي وتهددان السكان برش قبل مستوطنتين تجوبان الحي بعد منتصف الل

وقال مقدسيون إن المستوطنتين تقومان بكتابات شعارات عنصرية واستفزازية على جدران . الغاز عليهم
وتتضاعف معاناة نساء الشيخ جراح حين يتعلق األمر بأبنائهن، الذين كثيرا ما يتعرضون . ومنزل الحي

  .نسائهم وأبنائهمالستفزازات المستوطنين و
  20/5/2010الغد، األردن، 

  
  نتنياهو يوزع أراضي الجليل والنقب والجوالن على جنود الجيش": العمل العربية" .28

فجر تقرير حديث حول أوضاع العمال العرب في األراضي المحتلة مفاجأة :  محمد عبد الجواد-القاهرة 
رائيلي بنيامين نتنياهو بدأ في توزيع أراضي الجوالن من العيار الثقيل، بعدما أكد أن رئيس الوزراء اإلس

قرار نتنياهو المشؤوم، يتيح لكل جندي يخدم في الجيش "السورية المحتلة على جنود الجيش، موضحا أن 
الحصول على أراض في الجوالن، على أن يختار الجنود السكن بعد الخدمة العسكرية أو خاللها في 

  ".ن المحتل، وبالتالي يكون من ال يملك قد وهب من ال يستحقمناطق الجليل والنقب والجوال
، الذي ينتظر أن يعرضه مدير المنظمة أحمد لقمان "منظمة العمل العربية"وذكر التقرير الصادر عن 

إسرائيل في سبيل تحقيق هذا " لمؤتمر العمل الدولي في جنيف الشهر المقبل، أن 99على الدورة الـ 
ئب ورسوم مرتفعة على مياه الري، حيث تبلغ ما يقارب دوالرا لكل متر الهدف، قامت بفرض ضرا

 دوالر عن كل دونم أرض، ومنع 1500مكعب، إضافة إلى ضريبة االشتراك في شبكة الري التي تبلغ 
 500إقامة خزانات المياه التي اعتاد اتحاد العمال الزراعيين إقامتها الستخدامها في الري، وفرضت مبلغ 

 خزان جديد، كما قامت السلطات اإلسرائيلية بحفر العديد من اآلبار لصالح المستوطنات دوالر لكل
  ".اإلسرائيلية، األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المياه الجوفية في قرى الجوالن

  ضرورة إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تخالف مبادئ ودستور واتفاقيات "وشدد التقرير على 
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ل الدولية في الجوالن المحتل، في جدول أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المقبل منظمة العم
  ".المقرر عقده في جنيف في يونيو المقبل

  20/5/2010الراي، الكويت، 
  

  مطالب بإقالة مندوب فلسطين باليونسكو .29
كمة المراقب الدائم  منظمة فلسطينية غير حكومية عاملة في أوروبا بإقالة ومحا37طالبت : وكاالت

إلياس صنبر، ) يونسكو(للسلطة الوطنية الفلسطينية في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
متهمة إياه بإرجاء استصدار قرار للمنظمة يرمي لحماية مدينة القدس من مخططات االحتالل اإلسرائيلي 

بحق الشعب " جريمة أخرى"ذه الخطوة، واعتبرتها وقالت المنظمات في بيان لها إنها صدمت به. لتهويدها
الفلسطيني، وحذرت من أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تشجع اإلسرائيليين على تنفيذ المزيد من 

  .مخططاتهم الهادفة للنيل من مدينة القدس
  19/5/2010الجزيرة نت، 

  
  "لةاألسر"إحياؤنا لذكرى النكبة يؤكد فشل مشروع : الخطيب كمال الشيخ .30

أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية :  سليم تايه-أم الفحم 
، معتبراً أن إحياء 48، على فشل المشروع اإلسرائيلي في النيل من هوية فلسطينيي 1948المحتلة سنة 

  ". ل مشروع األسرلةيؤكد فش"الفلسطينيين في الداخل المحتل لذكرى النكبة الثانية والستين 
ووصف الخطيب السنين التي أعقبت . على حق العودة" قدس برس"وأكد الخطيب في تصريح خاصة لـ

سنوات عجاف في تاريخ الشعب الفلسطيني، تحديدا الذين بقوا في أرض الوطن، "النكبة الفلسطينية، بأنها 
مشاريع التهويد في اللغة والسلوك إسرائيل اعتمدت "وأشار إلى أن ". ضمن ما سمي بعد ذلك بإسرائيل

وأشار الخطيب إلى وجود . ومع كل ذلك؛ فإن الشيخ الخطيب أكد فشل هذه المشاريع...". واألخالق
تشكل وتنوع في االنتماءات الفكرية، في الداخل الفلسطيني، فهناك أحزاب وحركات منها ما هي قومية 

صول اإلسالمية، الذي تدعو إليه الحركة اإلسالمية،، وعلمانية، ومنها ما يدعو إلى العودة للجذور واأل
  .والتي تتربع اليوم في مقدمة الحضور الجماهير والشعبي في الحالة الفلسطينية الداخلية

  19/5/2010قدس برس، 
  

  قبالة غزة" أسطول الحرية"مائة قارب فلسطيني في استقبال  .31
حصار قطاع غزة، عن تسييرها مائة قارب أعلنت لجان شعبية فلسطينية مناهضة ل:  رائد الفي-غزة 

مايو الحالي، بهدف الضغط على االحتالل ومنعه من / نهاية أيار" أسطول الحرية"الستقبال سفن 
القوارب تهدف "وقال رئيس اللجنة الشعبية النائب جمال الخضري إن . اعتراض طريقها نحو غزة

". لسلمية والمدنية بالتهديد والضغط الدبلوماسيللضغط اإلعالمي على االحتالل الذي يحاول منع السفن ا
وأضاف، في بيان، أن القوارب سترفع العلم الفلسطيني وأعالم الدول المشاركة في األسطول، وتقل على 
متنها رئاسة وأعضاء اللجنة الشعبية واللجنة الحكومية والحملة الفلسطينية وشخصيات اعتبارية وفرق 

  .كشافة وصحافيين
  20/5/2010الخليج، 

  
  مولدات الكهرباء تودي بحياة أكثر من مائة شخص: غزة .32

يلجأ سكان غزة الذين يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة إلى استخدام .): ب.ف.ا (–غزة 
مولدات الكهرباء الرخيصة الصينية الصنع التي أغرقت العديد من العائالت في ظالم الحزن اثر مقتل 
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وتصل هذه .  شهراً بسبب حرائق أو انبعاثات من هذه المولدات18الل أكثر من مئة فلسطيني خ
المولدات التي تعمل بالديزل إلى القطاع من مصر عبر أنفاق التهريب التي تعد شريان الحياة للقطاع 

  .المحاصر
العديد قتلوا بمجرد تشغيلهم تلك المولدات وهم "الخيرية إن " اوكسفام"ويقول كارل شيمبري من منظمة 

  ".يدخنون السجائر على مقربة منها دون أن يدركوا مخاطر غاز أول أكسيد الكربون الذي ينبعث منها
  .وتحاول المنظمة توعية سكان غزة على كيفية االستخدام األمن لتلك المولدات

 شخصا حتفهم بسبب حرائق في تلك المولدات أو تسمم بأول أكسيد الكربون 87وفي العام الماضي لقي 
 شخصاً 23وأضاف أن . ث منها، طبقا لمعاوية حسنين رئيس خدمات الطوارئ في قطاع غزةالمنبع

  .2010آخرين لقوا حتفهم في األشهر األربعة األولى من عام 
  20/5/2010الدستور، األردن، 

  
  دهور صحي واقتصادي في غزة وتحسن طفيف في الضفةت : واألونروامنظمة الصحة العالمية .33

ر صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية أن األوضاع الصحية للفلسطينيين في قطاع أفاد تقري): إيرين(
غزة تزداد سوءاً في ظل فشل االقتصاد وارتفاع معدالت البطالة وتدهور قطاع الطاقة والصرف الصحي 

  .في المقابل، شهدت الضفة الغربية بعض التحسن المتواضع. والمرافق الصحية 
، باإلضافة إلى ما 2007من المرافق الصناعية منذ عام % 98طاع، تم إغالق ونتيجة للحصار على الق

  .يشهده القطاع من نقص حاد في الوقود والسيولة النقدية وغاز الطهي واإلمدادات األساسية األخرى
 نقول للجميع أال يقيموا) "إيرين(وقال فيليبو غراندي، المفوض العام لألونروا، لشبكة األنباء اإلنسانية 

.. إذا تم تطويق غزة بالجدران من كل جهة فإنها حتماً ستنفجر.. جداراً في جميع أنحاء قطاع غزة
  ".وسيشكل ذلك كارثة على جميع المحيطين بها، سواء المصريين أو اإلسرائيليين أو المنطقة ككل

 للدمار أو  منزل تعرض6,400وحال الحظر المفروض على استيراد مواد البناء دون إعادة بناء حوالي 
 منزل لتلبية احتياجات 7,500ألضرار بالغة خالل محرقة غزة، كما أعاق الحظر أيضاً بناء حوالي 

ويشهد القطاع .  أسرة نازحة في القطاع3,500ونتيجة لذلك ال تزال هناك حوالي . التوسع السكاني 
ت البنى التحتية للمياه انتشار مشاكل صحية كثيرة مرتبطة بالمياه بسبب الحصار والمحرقة التي دمر
  .والصرف الصحي بما في ذلك الخزانات واآلبار وآالف الكيلومترات من األنابيب

 مليون 1.5بل مدينة يقطنها . غزة ليست مخيماً لالجئين في مكان صغير ناء"وحسب غراندي، فإن 
 يشعر بذلك نشعر بقلق بالغ حيال ذلك ويجب أن.. شخص ولها احتياجات البيئة الحضرية المتقدمة

  ".المصريون واإلسرائيليون أيضاً
، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق مساعدات 2009بالمقابل، يبدو أن اقتصاد الضفة يشهد نمواً منذ بداية عام 

للقيود المفروضة على الحركة هناك وتحسن البيئة األمنية مما أدى " إسرائيل"الجهات المانحة وتخفيف 
 . وزيادة النشاط االقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين 

  20/5/2010الخليج، 
  

  بإمكان أهل غزة إنتاج غاز الطبخ من الفضالت البشرية: خبير أمريكي .34
توصل الخبير األمريكي في الغاز الحيوي، ثوماس كولهين، إلى حقيقة أن :  ردينة فارس-غزة 

  .خلفات العضوية داخل منازلهمالمواطنين في غزة بإمكانهم التغلب على أزمة غاز الطهو باستخدام الم
في جامعة األزهر في ) الزاوية األمريكية(نظمتها ) الفيديو كونفرس(ثوماس في محاضرة عبر . وقال د

 بعد عزل قطع -إن المواطنين في غزة بإمكانهم استخدام المخلفات العضوية فقط : "غزة أمس األول
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وشدد ".  الطهو لمدة ساعتين يوميا لكل منزل الستخراج غاز-البالستيك والزجاج والحديد وما شابه 
واستشهد بأن . على أن هذه العملية ممكن تنفيذها بجهد فردي داخل المنزل أو عبر مؤسسات بشكل أكبر

  .هذه الفكرة ليست بجديدة، بل تنفذ في كاليفورنيا، ألمانيا، الهند، القاهرة، تنزانيا وغيرها من الدول
واطنين بسبب التجرثم وتخمر البكتيريا والميكروبات، أوضح ثوماس أن وحول المخاطر الصحية على الم

أن األوعية التي يتم حفظ النفايات فيها بهدف استخراج الغاز يجب : هذه العملية آمنة جدا لسببين؛ األول"
 في المائة من البكتيريا المسببة 99أن : أن تكون محكمة اإلغالق، وبالتالي ال تجمع الحشرات، والثاني

  ".لألمراض تموت
وانتهى ثوماس إلى أنه يحاول زيارة غزة لوضع خبراته بين أيدي المهتمين، سواء أكانوا أفرادا أم 

  .مؤسسات، إال أن اإلغالق اإلسرائيلي يقف حائال أمام ذلك
  20/5/2010عكاظ، 

  
   وفتح يحيون ذكرى النكبة في سجن هداريمحماسأسرى  .35

 في سجن هداريم شمال 62اقي الفصائل ذكرى النكبة الـ أحيا أسرى حركتي فتح وحماس وب: غزة
وقال مدير مركز أحرار . فلسطين المحتلة من خالل إقامتهم مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية

إن األسرى في سجن هداريم أقاموا مجموعة من : "لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش
لم تمنعهم حملة "وأضاف ". ة شعبهم الكبرى رغم نكبة األسر التي يعيشونهاالفعاليات المختلفة تذكيراً بنكب

مصلحة السجون اإلسرائيلية التي تشنها ضدهم في اآلونة األخيرة من تنظيمهم لدوري رياضي لجميع 
؛ حيث شاركت أعداٌد كبيرة من األسرى في جميع األلعاب التي تضمنت كرة )النكبة(األسرى تحت اسم 

  ".ئرة وتنس الطاولة ولعبة الشطرنجالسلة والطا
 20/5/2010العرب، قطر، 

  
  حملة  للتذكير باألسرى القدامى وعمدائهم في السجون اإلسرائيلية .36

في مواجهة الحملة اإلعالمية اإلسرائيلية، إلطالق سراح الجندي  جلعاد شاليط، أطلقت منظمة : رام اهللا
فلسطينيين والعرب الذين امضوا أكثر من خمسة أنصار األسرى، حملة تستهدف التعريف باألسرى ال

وأضافت منظمة . وعشرين عاماً، يليها من امضوا أكثر من عشرين عاماً في سجون االحتالل اإلسرائيلي
أن المنظمة، ستنشر كل بضعة أيام ) 19/5(األربعاء " قدس برس"أنصار األسرى، في بيان صحفي تلقته 

سيرة مختصرة عن أسير من األسرى القدامى، تتضمن اسمه وتاريخ اعتقاله ومدة محكوميته والفترة التي 
  .أمضاها في السجن

  19/5/2010قدس برس، 
  

  قاضي قضاة فلسطين يفتي بتحريم بضائع المستوطنات .37
شيخ تيسير التميمي، أبناء الشعب الفلسطيني إلى دعا قاضي قضاة فلسطين، ال:  يوسف الشايب–رام اهللا 

وشدد في . والمشاركة فيها لتعزيز مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية" من بيت لبيت"دعم حملة 
نسخة منه، أمس، على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر منتجات " الغد"بيان صحافي، تلقت 

ت الوطنية، مؤكداً الحكم الشرعي بحرمة العمل في المستوطنات، وضرر ترويجها على حساب المنتجا
واعتبر أن مقاطعة منتجات المستوطنات . المستوطنات وبنائها وتداول منتجاتها تجارة وبيعاً وشراء

واجب ديني ووطني، داعياً جميع المواطنين التزام قانون مقاطعة منتجات المستوطنات، ومعاقبة من 
  ى وسائل المقاومة السلمية والدفاع عن النفس والوطن وثوابت القضية، وقال إن المقاطعة هي إحد. يخالفه
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ومن وسائل الضغط المستخدمة لتحقيق األهداف المشروعة للشعوب والدول التي تتعرض للعدوان، 
 .وتحدق بها األخطار

  20/5/2010الغد، األردن، 
  

   العاملين في المستوطناتمسؤولون وخبراء اقتصاد يدعون إلى ضرورة إيجاد بدائل تضمن استيعاب .38
دعا مسؤولون ونقابيون وخبراء اقتصاد أمس، إلى ضرورة إيجاد بدائل تضمن :  أحمد رمضان-رام اهللا 

وقال وكيل وزارة . استيعاب العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية، بعد قرار الحكومة بمنع العمل فيها
العمال في المستوطنات "ام اهللا، تحت عنوان العمل حسن الخطيب خالل حلقة نقاش أقيمت في مدينة ر

 ألف عامل يعملون في 30علينا أن نكون على قدر المسؤولية لتحمل تبعات قرار إيقاف نحو ": "إلى أين؟
إننا نؤكد أهمية "وأضاف ". المستوطنات عن العمل، األمر الذي يزيد من حجم البطالة بشكل كبير جدا

بت به مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، لكن يجب أن ندرس إيجاد وضرورة تطبيق هذا القرار الذي رح
وأكد ضرورة تحمل القطاع الخاص المسؤولية إلى جانب الحكومة في خلق فرص عمل، ". بدائل له

  .وإيجاد بدائل لهؤالء العمال
قرار، من وحذر مسؤول الدائرة القانونية في اتحاد نقابات العمال عبد الرحيم العاروري من مغبة تنفيذ ال

. بدون خطة أو إستراتيجية واضحة تضمن حياة كريمة للعمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية
 ألف نظراً لصعوبة حصر الرقم الدقيق لحجم العاملين 30وبين العاروري ان الرقم الحقيقي هو أكثر من 

  .في المستوطنات، الن أكثرهم يعمل بدون تصاريح عمل
غياب الرقم الصحيح لحجم العمالة في "تصاد في جامعة بيرزيت محمد نصر، إن وقال أستاذ االق

  ".المستوطنات يخلق خلل كبير في رسم السياسات واالستراتجيات، الالزمة لحل األزمة
  20/5/2010المستقبل، 

 
   فلسطينياً وهدم منازلهم150مركز حقوقي يتهم الحكومة في غزة بتشريد  .39

 حقوقي فلسطيني األربعاء أن سلطة األراضي في الحكومة في غزة أكد مركز.): ب.ف.ا (-غزة 
مئة وخمسين فلسطينياً اثر هدمها منازلهم األحد في رفح في جنوب قطاع غزة، الفتا أن أعمال " شردت"

في تقرير " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"وذكر .  منزالً آخراً في نفس المنطقة180الهدم قد تطال 
 منزال بينها خمسة منازل بنيت من االسمنت 20لطة األراضي في غزة هدمت األحد س"ميداني أن 

المسلح في حي تل السلطان في رفح بمساعدة من قوات الشرطة بدعوى أنها مقامة على أراض 
  ".حكومية

حماية السكان من اإلخالء القسري للمساكن ووقف كافة أعمال الهدم "ودعا المركز الحكومة في غزة إلى 
تي يمكن أن تؤدي لمزيد من معاناة السكان خاصة وأن غالبيتهم هم من العائالت الفقيرة أو التي فقدت ال

  ".منازلها بعد أن دمرتها سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي خالل السنوات الماضية
ض تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أرا"ودعا المركز الحكومة في غزة لـ

من التشرد، والتوصل لصيغة مناسبة وتوافقية مع ) المهدومة(حكومية مؤقتاً وإنقاذ أصحاب المنازل 
  ".أصحاب المنازل المقامة على تلك األراضي

  19/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  أكتوبر المقبل / مؤتمرهم الشعبي الثاني في تشرين أوليعقدون أمريكافلسطينيو  .40
ة الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية أنها ستعقد مؤتمرها الشعبي  أعلنت شبكة الجالي:واشنطن

 أكتوبر القادم، والذي سيستمر على مدى /الثاني في مدينة شيكاغو األمريكية في نهاية شهر تشرين أول
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" قدس برس"وأوضحت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، في بيان مكتوب وصل  .ثالثة أيام
مفتوحة إلى كل أفراد ومؤسسات الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء " منه، أن هذه الدعوة نسخة

فلسطين في الواليات المتحدة من أجل المشاركة في التحضير والتنظيم، والتئام التجمع الشعبي الفلسطيني 
من أجل الدفاع عن "ن ودعت اللجنة للتواصل والتنسيق والتعاو ".األكبر في الواليات المتحدة األمريكية

الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم 
  ".ووطنهم وقراهم، على طريق انتزاع حقنا الجماعي في تقرير المصير فوق ترابنا الوطني

األسرى واألسيرات في السجون المؤتمر الشعبي الفلسطيني الثاني يأتي من أجل دعم "وأكدت اللجنة أن 
  ".اإلسرائيلية والتأكيد على وحدة األرض والشعب والقضية رغم المنافي والمهاجر البعيدة

  20/5/2010، قدس برس
  

  370استشهاد مريض يرفع عدد ضحايا الحصار إلى : غزة .41
)  عاما45ً(أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن استشهاد المريض سعيد عبد الواحد العمور : غزة

وقالت المصادر الطبية في المستشفى األوروبي جنوب . جراء عدم تمكنه من السفر للعالج بالخارج
قطاع غزة إن العمور كان يعاني من مرض السرطان منذ أكثر من عامين، وحاول السفر للعالج 

بحسب و. بالخارج عدة مرات، لكنه لم يتمكن بسبب إغالق المعابر والحصار المفروض على غزة
  . مريضاً 370المصادر الطبية في غزة فإن العمور انضم لقائمة ضحايا الحصار الذين بلغ عددهم 

  20/5/2010الخليج، 
  

 "موسوعة الصحابة على أرض فلسطين" للثقافة تصدر كتاب فلسطين مؤسسة .42
، "موسوعة الصحابة على أرض فلسطين"صدر مؤخراً عن دار مؤسسة فلسطين للثقافة في دمشق كتاب 

 صفحة 364وتقع الموسوعة في . أسامة جمعة األشقر. التي صنفها واستخرجها المدير العام للمؤسسة د
كثرة من ارتبط بفلسطين، أسباب ارتباط الصحابة (من القطع المتوسط، وتشتمل على استهالل ومقدمات 

 مفهوم فلسطين بين بفلسطين، مجاالت ارتباط الصحابة بفلسطين، أهم مواضع ارتباط الصحابة بفلسطين،
من شهد "، و"قادة فتوح فلسطين: "إضافة إلى خمسة أبواب هي) إلخ... األمس واليوم، مفهوم الصحابي

، "من مر بفلسطين أو زارها"، و"من نزل فلسطين من الصحابة"، و"شهداء فتوح الشام"، و"فتوح فلسطين
 ".من أحب زيارة فلسطين أو حث على سكناها"و

 .ة على استيعاب كل ما ورد من اتصال جسدي أو فكري لصحابي بفلسطينوتنبني الموسوع
 20/5/2010السبيل، األردن، 

  
  االقصى جاء بتبرع من الملك في مشروعاتمن   ما انجز: األردنياألوقاف وزير .43

قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالسالم العبادي         :  سامي السعودي  -بصيرا  
ألعمار الهاشمي المتواصل لالماكن المقدسة في القدس الشريف يأتي انطالقا من الرعايـة الملكيـة               ان ا 

 العاهل األردنـي السامية للمقدسات وان ما تم انجازه بتنفيذ عدد من المشروعات جاء بتبرع شخصي من          
  . ميلون دينار للمسجد األقصى2ر5 الملك عبداهللا الثاني بقيمة

  20/5/2010الدستور، األردن، 
  

   غزةكسر حصارل التحرك  الىالهيئات العربية واإلسالمية والعالمية يدعوبشور  .44
عرض رئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور مع المدير التنفيذي للحملة العالمية لمقاومة 

لحصار ، العدوان ربيع حداد، االتصاالت الجارية مع الهيئة المشرفة على أسطول الحرية الدولي لكسر ا
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والتي تضم تسع سفن على متنها أكثر من سبعمئة متضامن من عشرين دولة، بينهم برلمانيون 
 . وشخصيات ثقافية وسياسية وإعالمية وحقوقية

ودعا بشور وحداد الشخصيات والهيئات العربية واإلسالمية والعالمية إلى التحرك لكسر الحصار، 
وأدانوا استمرار سلطات االحتالل باعتقال الناشط . يةوقرروا إطالق حمالت تضامن مع أسطول الحر

التركي عزت شاهين منذ أكثر من شهر، وهو أحد المسؤولين الذين لعبوا دورا في إغاثة الشعب 
 . الفلسطيني

  20/5/2010السفير، 
  

   لتأمين حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنانبيروتيةدعوات  .45
الهيئة الوطنيـة  «الروابط واألندية البيروتية المنضوية تحت لواء       لمناسبة ذكرى النكبة، دعت الجمعيات و     

، بتأمين حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان وهي حق العمـل، وإلغـاء قـانون    »اللبنانية ـ الفلسطينية 
، والسماح بإدخال مواد اإلعمار إلى المخيمات وإعادة خدمات وكالة األنروا، وإعـادة             296التملك الرقم   

لفلسطينيين الذين شطبوا من القيود الرسمية، وتسوية أوضاع فاقدي األوراق الثبوتية، ومـنحهم             تسجيل ا 
بطاقة إقامة مؤقتة، وشمول المخيمات بخدمات الهاتف والمياه والكهرباء واألرصـفة وإنـارة الـشوارع               

. تمـاعي والصرف الصحي، وتعبيد الطرق، والحق في حرية التعبير والعمل اإلعالمي والثقـافي واالج            
شارك في اللقاء ممثلون عن جمعية النجوم للشباب والرياضة، والرابطة األهلية في الطريـق الجديـدة،                
ورابطة أبناء بيروت، وجمعية السالم الوطني اللبناني، وتجمع شباب بيروت، وتكتـل اللجـان الـشعبية                

 االسالمية لرعاية اطفـال  لمنطقة المال ـ الزيدانية، ولجنة أرض جلول ـ صبرا االجتماعية، والمؤسسة  
 .  لبنان

  20/5/2010السفير، 
  

   الفلسطينية جديد للتعامل مع ملف المصالحةسيناريو مصري": القطرية الشرق" .46
أكدت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن مصر بصدد إعداد سيناريو جديد  :أحمد ربيع-القاهرة

ن حركتي فتح وحماس في حال فشل للتعامل مع الوضع الفلسطيني، خاصة ملف المصالحة بي
المفاوضات غير المباشرة وتعثر الجهود الراهنه إلعادة إحياء العملية السياسية، وهو األمر الذي تتوقعه 
القاهرة فإنها ستدعو الحركتين إلى النظر في أفكار جديدة لتطوير ملف المصالحه، والعمل على وحدة 

  . غطرسة إسرائيل وصلف حكومتهاالصف الفلسطيني باعتباره الرد الوحيد على
كشفت المصادر في هذا الصدد عن أفكار قالت إن القاهرة ستعرضها على الطرفين فتح وحماس إلعادة و

ملف المصالحة ووضعه على الطاولة وفقا ألفكار وأطروحات جديدة من شأنها أن تسهم في التقريب 
دافع الرئيسي الستمرار السياسات اإلسرائيلية، بينهما، وأن تفضي إلى إنهاء هذه الخالفات، التي تعد ال

  .والضرب بعرض الحائط بأي مواقف أمريكية أو غربية ضد هذه السياسات
وشددت المصادر على أنه بانتهاء مهلة األربعة أشهر التي قررتها لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية 

ه إنجاز موضوع المصالحة واإللحاح به لسد  يوليو القادم سيكون لزاما أن تتحرك القاهرة باتجا2في 
الثغرات التي سمحت إلسرائيل أن تمارس سياساتها االستيطانية، وأن تراهن على استمرار هذه 

  .االنقسامات والتناحرات الفلسطينية
  20/5/2010الشرق، قطر، 
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   لمعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية" إسرائيل"بانضمام  تطالب العربيةالدول  .47
أعدت المجموعة العربية في األمم المتحدة رداً شامالً على المقترحات األميركية األخيرة في شأن تنفيـذ                

 لجعل الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل، فركزت             1995قرار عام   
خارج معاهدة حظر انتشار    على أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية والتي ال تزال              

وطالبت بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل دول الشرق األوسط والدول النووية توصال الى            . االسلحة النووية 
 كمـا   .إال انه ال يزال هناك خالف على موعد المـؤتمر         . معاهدة النشاء منطقة كهذه في الشرق األوسط      

  .هدة حظر اإلنتشار النووي كدولة غير نوويةدعت الدولة العربية إلى انضمام إسرائيل فورا إلى معا
  20/5/10 لبنان ،النهار

  
  سيزيد اإلرهاب الدولي" إسرائيل"غياب تعاون : مبارك من إيطاليا .48

حذر الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة اإليطالية روما أمس، من انتشار :  لندن-روما 
مناقشة المشاكل األساسية في المفاوضات مع " يلإسرائ"اإلرهاب الدولي في أنحاء العالم، في حال رفض 

  .الفلسطينيين
مناقشة " إسرائيل"وفي أعقاب لقائه رئيس الحكومة اإليطالية سيلفيو برلسكوني، انتقد مبارك رفض 

الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، وأوضح أن إصرارها على طرح قضايا فرعية يهدد بنسف أي محاولة 
  .لحل الصراع سلميا

  20/5/2010الشرق األوسط، 
  

   إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدستدعوالكويت  .49
 دعت الكويت الى العمل على تمكين الشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية لالمم المتحدة -كونا

جاء ذلك في  .ا القدس الشريفوالمبادرة العربية من حقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمته
كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح وزعها السفير وليد علي 

 لمجلس وزراء خارجية 37الخبيزي مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية خالل الدورة الـ
  .»دوشنبيه«من امس في عاصمة طاجيكستان دول منظمة المؤتمر االسالمي التي بدأت اعمالها أول 

ودعا الشيخ محمد في كلمته الى انسحاب اسرائيل من كافة االراضي العربية في الجوالن السوري 
واشار الى انه يقتضي ادانة اسرائيل  .ومزارع شبعا اللبنانية واحالل السالم بمنطقة الشرق االوسط

  .ية المختصة على انتهاكاتها للقانون الدوليسياسيا ومالحقتها قانونيا لدى المحاكم الدول
  20/5/2010الراي، الكويت، 

  
  "إسرائيل" يشيد بقطع موريتانيا عالقتها بـالقرضاوي .50

أكد رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، خالل لقاء جمعه مع  ":نواكشوط 
رئاسي بنواكشوط أمس، أن قطع العالقات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، بالقصر ال

وعبر الشيخ القرضاوي عن  .كان السبب الرئيسي لزيارته موريتانيا" إسرائيل"الدبلوماسية بين موريتانيا و
الرئيس الموريتاني أصر على أن يطهر البالد من هذا الرجز رغم "تقديره للرئيس الموريتاني قائال 

لشرق ومن الغرب، وأصر رغمها على أن تعود موريتانيا، كما الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من ا
  ".اسمها، إسالمية عربية أصيلة

  20/5/2010الخليج، 
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   للبنان وسوريا عامل توتر وقلق في المنطقة"إسرائيل" تهديدات يعّد الكويتأمير  .51
. ته إلى لبنان أنهى أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمس زيار:حسن عبداهللا ـ بيروت

وأكدت مصادر نيابية لبنانية أن أمير الكويت اتفق مع المسؤولين اللبنانيين على أن تهديدات إسرائيل 
للبنان وسوريا تشكل عامال للتوتر والقلق في المنطقة، وبالتالي فإن على الدول العربية مجتمعة القيام بكل 

 إلى الحرب، وذلك من خالل المزيد من التعاون ما من شأنه إحباط األهداف اإلسرائيلية لجر المنطقة
  . والتنسيق

 20/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

 فلسطين الهّم األول :  يختتم أعماله في دمشق العروبةمؤتمر .52
اختتم مؤتمر العروبة والمستقبل أيامه األربعة في دمشق امس، ببيان أوجز ما طرح في جلساته : دمشق

داعياً إلى التمسك بالعروبة باعتبارها انتماء وحدوياً تعززه اللغة بين أبناء األمة من محاور وحوارات، 
 . الواحدة

وذكر البيان أن المؤتمرين تناولوا القضية الفلسطينية على أنها ليست مقتصرة على الفلسطينيين دون 
بي تقع مسؤوليته على حق عر«سائر العرب، إنما هي هم العروبة األول وقضيتها المركزية، معتبراً انها 

كاهل العرب جميعاً إن من حيث السعي إلى الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة وإن من حيث دعمهم 
 . »الشعب الفلسطيني في جعله قادراً على استرداد جميع حقوقه المشروعة

 20/5/2010السفير، 
  

  بإنهاء االحتالل" إسرائيل"دمشق تدعو إللزام  .53
" إسرائيل" فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي إلى إلزام دعا ":الخليج "-دمشق 

وشدد خالل لقائه أمس، المبعوث الخاص لوزارة . بإنهاء احتاللها لألراضي العربية بما فيها الجوالن
الخارجية النرويجية لشؤون الشرق األوسط يون هانسن باور على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي 

  .لوقف هذه الممارسات، مؤكداً أهمية تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة " إسرائيل"ط على الضغ
  20/5/2010الخليج، 

  
  " إسرائيل" يؤكد لألعضاء اليهود في الكونغرس دعمه الالمحدود لـأوباما .54

 من واشنطن نقالً عن مراسـلها محمـد سـعيد، أن الـرئيس              20/5/2010 الدستور، األردن،    ذكرت
 عضو من تجمع األعضاء اليهود الديمقراطيين في مجلسي النـواب           37األميركي باراك أوباما بحث مع      

والشيوخ األميركيين العالقات األميركية اإلسرائيلية في ضوء التوتر الذي أصابها إثر انتقـاد واشـنطن               
ول االجتمـاع جهـود     كما تنـا  . قرار الحكومة اإلسرائيلية زيادة نشاطها االستيطاني في القدس الشرقية        

وجهـات نظـر   حكومة الرئيس أوباما لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، وحسب الرئاسة االميركيـة،        
  ".وسطمن اسرائيل وبالشرق األأااللتزام بالسالم وب"جميع المشاركين كانت متطابقة حيال 

اء الكونغرس بأنـه     من القدس المحتلة أن الرئيس أوباما قال ألعض        20/5/2010وكالة سما،   وأضافت  
ومن ناحية أخرى أكـد     . ارتكب بعض األخطاء من خالل تعامله مع العملية السياسية في الشرق األوسط           

ـ         ملمحا الى ان طريقة نقل الرسائل      " إسرائيل"الرئيس األميركي أن عالقات جيدة تربط الواليات المتحدة ب
ئيس اوباما خالل االجتماع انه طلب مـن      وأوضح الر . بين واشنطن وتل ابيب  قد تخللتها بعض المشاكل        

الكونغرس تخصيص ميزانية في اطار الميزانية االميركية العامة لتمويل اقامـة المنظومـة االسـرائيلية      
  . المعروفة بالقبة الحديدية للدفاع بوجه القذائف الصاروخية
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 ، أنراهيم والوكاالت محمد ابنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 20/5/2010 البيان، االمارات، وأضافت
األعضاء اليهود في الكونغرس طالبوا أوباما مناقشة إلتزامه " إن قالتكيةريم األ"برس سوشيتداأل"وكالة 

  ."تجاه إسرائيل علنا وزيارتها إلظهار دعمه للدولة العبرية
  

   يهودية أميركية توقع عريضة التماس تدعو إلى تقديم تنازالت بشأن السالمشخصيات .55
كبير من الشخصيات اليهودية األميركية البارزة عريضة التمـاس دعـوا فيهـا الفلـسطينيين               وقع عدد   

واإلسرائيليين إلى تقديم تنازالت من شأنها أن تكلل جهود أوباما لتسوية الصراع العربـي اإلسـرائيلي                 
األراضـي  ودعا الموقعون على العريضة السلطات االسرائيلية إلى وقف البناء االستيطاني في            . بالنجاح

المحتلة فورا ، وإلى تفكيك المستوطنات غير الشرعية وتوفير الحمايـة للفلـسطينيين مـن اعتـداءات                 
  .المستوطنين

ال "وفي الوقت الذي ذكروا فيه أنهم يمقتون استمرار االحتالل االسرائيلي طوال هذا الزمن ، أكدوا أنـه                  
لى المدى الطويل ورفاهية الدولة اليهوديـة       ع" إسرائيل"، موضحين أن أمن     " يمكن وال ينبغي أن يستمر    

وحث الموقعون إسرائيل على أن تنحي جانبا       . ستتوقف على الحسم السليم للصراع في إطار حل الدولتين        
حيث نتوقع أن تكون نواة     "إصرارها على سيادتها الحصرية على كل القدس بما في ذلك األحياء العربية             

  ."لعاصمة الدولة الفلسطينية
ضد إسرائيل وايضا دعـوهم     " العنف والتحريض "ا موقعو العريضة الفلسطينيين إلى نبذ ما سموه         كما دع 

يمكن أن  "إلى ضرورة التخلي عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وهو األمر الذي قالوا أنه                
تخـذها الحكومـة   القرارات التـي ت "، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن " يقوض فكرة الدولة اليهودية   

  ".اإلسرائيلية تهدد صميم دولة إسرائيل نفسها
20/5/2010الدستور، األردن،   

  
  هو حّل الدولتين" اإلسرائيلية"الحل الوحيد للمسألة الفلسطينية : برلسكوني .56

 رحب رئيس الحكومة اإليطالية، سيلفيو برلسكوني خالل لقائه الرئيس المصري حسني مبارك           ): وكاالت(
لسالم غير المباشرة، وقال إن ثمة اتفاقا كامال بينه وبين مبارك على ضـرورة بـذل كافـة                  بمحادثات ا 

  .في الشرق األوسط" الجرح"الجهود من أجل مداواة 
، "حّل الدولتين وال يوجد أي وسـيلة أخـرى        "هو  " اإلسرائيلية"وأكد أن الحل الوحيد للمسألة الفلسطينية         
  .لشرق األوسط في صقلية مجدداً عرضه الستضافة مفاوضات حول ا

  20/5/2010الخليج، 
  

  نتعاون بشكل وثيق مع السلطة لتلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة:  سيريروبرت .57
كشف روبرت سيري، منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، النقاب عـن بـدء                : القدس

وحدة سكنية في خان يونس في قطاع غزة خـالل           151دخول مواد البناء الى قطاع غزة الستكمال بناء         
 اسبوعاً لتكون بذلك أول عملية إعادة بناء في قطاع غزة منذ الحرب االسـرائيلية علـى القطـاع،                   16

نحن نشدد على حجم احتياجات السكان المدنيين في غزة التي لم تتم تلبيتها بعد ما يقـرب مـن                   "مؤكدا،  
يمة التي تسببت بها عملية الرصاص المصبوب، ونحث علـى  ثالث سنوات من اإلغالق واألضرار الجس 

  ".وضع حد لإلغالق اإلسرائيلي للقطاع
يمكن أن تكون هذه مجرد بداية، هناك حاجة إلى ما هو أكثـر بكثيـر، األمـم المتحـدة،                   "وقال سيري،   

لبيـة  بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية، تسعى إلى تدخالت أكبـر حجمـا وأكثـر اسـتراتيجية لت                
نحن . هذه الجهود تحظى بدعم قوي من اللجنة الرباعية والشركاء اإلقليميين         . االحتياجات في قطاع غزة   
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وقد أكد لي وزير الـدفاع ايهـود        . في حوار نشط مع السلطات اإلسرائيلية في السعي لتحقيق هذا الهدف          
  ".مرحلة المقبلةباراك االسبوع الماضي ان إسرائيل ستشرك االمم المتحدة بشكل اكبر في ال

وحول القدس الشرقية، أشار سيري إلى أنه على الرغم من إعالن الحكومة االسرائيلية أنه لـن يكـون                  
لمدة عامين، إال أنهـا أكـدت عزمهـا علـى مواصـلة بنـاء               " رامات شلومو "هناك بناء في مستوطنة     

ات في القدس الشرقية على     بناء المستوطن "المستوطنات وأن األنشطة االستيطانية مستمرة محذرا من أن         
وجه الخصوص خطير للغاية، وأكد ضرورة التزام كل األطراف بضبط النفس والمسؤولية في الكلمـات               

  ".واألفعال فيما يتعلق بالقدس الشرقية
20/5/2010األيام، فلسطين،   

  
 إلنهاء حصار غزة مهمة تحتاج إلى تطبيق" الصحة العالمية"دعوة ": األوروبية الحملة" .58

، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، بقرار "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أشادت : كسيلبرو
منظمة الصحة العالمية الذي دعا الجانب اإلسرائيلي إلى رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة 

 .واألراضي الفلسطينية المحتلة فوراً
نسخة منه اليوم األربعاء " قدس برس "وأكد محمد حنون، عضو الحملة في تصريح مكتوب وصل

بحاجة إلى تحرك دولي فاعل إللزام االحتالل بإنهاء معاناة "، على أن هذه الدعوة، على أهميتها، )19/5(
مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في غزة، ال سيما وأن قراراً مماثالً صدر قبل سنة من قبل منظمة 

  ".الصحة العالمية
 على القرار الذي صدر باإلجماع خالل اجتماع منظمة الصحة العالمية السنوي بجنيف، جاء ذلك تعقيباً

ويدعو السلطات اإلسرائيلية لرفع الحصار فوراً، حيث حظي القرار بتأييد ثالثة وستين من الدول 
  .األعضاء في المنظمة في حين عارضته واحد وخمسون دولة في مقدمتها الواليات المتحدة
20/5/2010قدس برس،   

  
   غير المبررةواالخطاء حماس .59

  عبد الباري عطوان
تتعرض لضغوط اسرائيلية وعربيـة مكثفـة الفـشال         ' حماس'ندرك جيدا ان حركة المقاومة االسالمية       

حكومتها في قطاع غزة، تمهيدا لالطاحة بها بسبب تمسكها بخيار المقاومة، والثوابت الفلسطينية في عدم               
ة واستعادة كل االراضي المحتلة من البحر الى النهر، ورفعهـا رايـة العقيـدة               االعتراف بالدولة العبري  
  .االسالمية كمنهج للحكم

مثلما ندرك ايضا ان السلطة الفلسطينية في رام اهللا تتواطأ مع مخططات الحصار المفروضة حاليا علـى                 
' حمـاس 'حكـم   ' جـريم ت'قطاع غزة، وتشترك بشكل مباشر في الجهود العربية واالمريكية الرامية الى            

واعتباره باطال، وذهب مندوبها في االمم المتحدة بنيويورك الى الموافقة على قرار اسرائيلي مقدم الـى                
  .مجلس االمن يعتبر الحركة خارجة على القانون

مع اعترافنا وادراكـــنا بكل هـــذه الحــــقائق وغــــيرها، نـرى ان حكـــــومة            
ة، وكارثية في بعض االحيان تقدم ذخيـرة قويـة العـدائها لتـشويهها              ترتكب اخطاء متواصل  ' حماس'

  .وتحريض اهل القطاع ضدها وجعل ادارتها لالوضاع اكثر صعوبة
نقول هذا الكالم بمناسبة ما يتوارد من انباء عن اقدام الحركة على تدمير اكثر من عشرين منـزال فـي                    

 مواطنا بحجة ان هذه المنازل اقيمـت        150من  منطقة تل السلطان في جنوب مدينة رفح، وتشريد اكثر          
  .بطريقة غير شرعية، ودون اي اذن على اراض حكومية، وان قرارا صدر عن المحكمة العليا بازالتها
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نحن ال نعترض على تطبيق القانون، ولكننا نعترض على التوقيت، والطريقة التي جرى من خاللها تنفيذ                
عة للحكومة بهدم المنازل دون اي رحمة او شـفقة، ودون ايجـاد             االحكام، حيث اقدمت البلدوزرات التاب    

  .المأوى للمتضررين
هدم منازل لفقراء معدمين محاصرين مجوعين وفي مثل هذا الوقت الذي تمنع فيه السلطات المـصرية                

 الف مشرد يقيمون فوق انقـاض       65واالسرائيلية ادخال كيس اسمنت واحد الى القطاع، وفي ظل وجود           
المدمرة بفعل القصف االسرائيلي اثناء العدوان االخير على القطاع، هذه الخطوة تكـشف عـن               منازلهم  

سوء تقدير من حكومة جاءت من اجل خدمة الشعب الذي انتخبها، وتمارس الحكم باسمه، وتعتبر االقرب                
  .واالكثر تفهما لمعاناته

' ' '  
خطأ آخر وفي مدينة رفح نفسها، عندما اقـدمت         ال نريد ان ننكأ الجراح، ولكن نجد لزاما علينا التذكير ب          

قوات امن الحركة على هدم مسجد االمام ابن تيمية، وقتل حوالي عشرين شخصا احتمـوا فيـه خلـف                   
إمامهم، وهو رجل يعترف الكثيرون بتقواه وصحة عقيدته، وكان من الممكن تجنب هذه المأساة من خالل        

سة فيه حتى يتعبوا ويستسلموا تماما مثلما يتم التعـاطي          حصار المسجد والتفاوض مع المجموعة المتمتر     
  .مع خاطفي الطائرات

وشرطتها لو ارجأت عملية هدم هذه المنازل لبضعة اشـهر ريثمـا تتحـسن              ' حماس'ماذا يضير حركة    
االوضاع ويخف الحصار الخانق، ويرفع الحظر الظالم المجرم على وصول المـواد الـضرورية الـى                

ذلك االسمنت العادة بناء ما تهدم بفعل القصف االسـرائيلي، واصـالح البيـوت              المحاصرين، بما في    
  .المتضررة

قطاع غزة ليس السويد او سويسرا، واهله ال يعيشون حالة من الترف، بحيث يتم تطبيق القوانين حرفيا،                 
  .فالقانون هو في خدمة المواطن، وليس من اجل تشريده والقذف به في العراء

وال . خطاب اوقف اقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهو من حدود الشريعة االساسـية             سيدنا عمر بن ال   
نعتقد ان رئيس سلطة االراضي في حركة حماس، او رئيس قضاة المحكمة العليا الذي اصدر قرار الهدم                 

  .هذا اكثر عدال او فهما للقانون من سيدنا عمر رضي اهللا عنه
ن يجب ان تكون اكثر وعيا ودراية بهمـوم النـاس وخطـورة             السلطة السياسية فـــي قطاع غزة كا     

خطوة كهذه على مصداقيتها ونظرة الناس اليها، ولكنها لألسف لم تتصرف بطريقـة مـسؤولة واعيـة                 
  .وتتدخل الرجاء عملية التنفيذ اذا لم تكن تريد الغاءها

' ' '  
ة وغير قانونية هي ملك للدولـة       صحيح ان هذه االراضي التي اقيمت عليها هذه المنازل بطريقة عشوائي          

ومسجلة باسمها، ولكن الصحيح ايضاً ان هؤالء هم مواطنو هذه الدولة، واضطروا لخرق القـانون فـي                 
ظرف استثنائي، وكان يجب عالج هذه المسألة بطريقة استثنائية ايضاً، مثل تقسيط ثمن االرض بـشكل                

  .مريح لفترة طويلة، او االنتظار ريثما تتصلح االحوال
في جميع مدن العالم هناك احياء عشوائية تقام على ارض الدولة، وتتحول الى امر واقـع، فـال توجـد                    
عاصمة عربية غير مزنرة بمدن الصفيح، حتى باريس ال تسلم من هذه الظاهرة، فهل مـن الغريـب ان                   

  تكون مدينة رفح هي المدينة الفاضلة واالستثناء في هذا العالم؟
 برجـاً   70ت ازمة مماثلة قبل بضعة اعوام، عندما قررت المحكمة العليا ازالة            الحكومة المصرية واجه  

على طريق السويس، وفي منطقة صحراوية بنيت على أراضي الدولة،          ) اربعة ونصف (في منطقة الكيلو    
  .وعندما طرحت هذه القضية على مجلس الشعب ابطل قرار المحكمة، واوقف عملية الهدم لهذه االبراج

 ميالً مربعاً، يعــــيش فوقــــها مليــــــون       150ع غزة ال تزيــــد عن      مساحة قطا 
انســــان معظمهم من الالجئين الفقراء، حيث ال ماء وال كهرباء وال معادن وال حتى اسماك، وجاء                
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الحصار ليجعل من حياة هؤالء جحيماً ال يطاق، وفوق هذا هناك ضرائب على كـل شـيء تفرضـها                   
  . مستحيلة في توفير االمن واطعام الجياعحكومة تواجه مهمة

' ' '  
نرفض بشدة محاولة بعض رجال السلطة في رام اهللا االصطياد في الماء العكر، وتشبيه تدمير شـرطة                 

تطبـق  ' حمـاس 'ألن حركة   . لهذه المنازل في رفح بخطوات اسرائيلية مماثلة في القرى المحتلة         ' حماس'
االسلوب الخطأ، ولكن السلطات االسرائيلية تخرق القانون، وتمارس        القانون وان كان في الوقت الخطأ وب      

التطهير العرقي في حق اهل االرض الممتدة جذورهم فيها آلالف االعوام، فمن ينسق امنياً مع العـدو،                 
ويمارس عمليات التعذيب في حق الشرفاء الرافضين لالحتالل، ويتواطأ مع الحصار بطريقة مباشرة او              

  .و آخر من يحق له انتقاد اخطاء اآلخرين التي تتواضع كثيراً جداً امام تنازالته وخطاياهغير مباشرة، ه
نتمنى على الحكومة في قطاع غزة ان توقف مثل هذه االجراءات المسيئة التي تؤلب الناس، او قطاعـاً                  

لمسمومة منهم، ضــــد حكمها، وتعطي اعداءها، وما اكثرهم هذه األيام، الذرائع لتصويب سهامهم ا            
اليها، فهناك الكثير من القضايا االكثر اهمية التي يجب ان تحتل سلم اولوياتها، وال نعتقد ان مـن بينهـا                    

فالمواطن هو االولى بالرعاية    . هدم بيوت الفقراء والمعدمين، ومن قبل حكومة تحكم بالشريعة االسالمية         
  .والعطف
 وجه العدوان، وهو صمود ما كان له ان يتأتى          حققت انجازات كبيرة ابرزها صمودها في     ' حماس'حركة  

دون التفاف الشعب حولها، ومقاومة االحتالل جنباً الى جنب مع مقاتليها، وتقديم مئات الشهداء صـهرت                
اجسادهم الطاهرة قنابل الفوسفور االبيض، ولم نسمع واحداً من هؤالء او اهلهم يتذمر، بـل سـمعناهم                 

هذا الشعب المقاوم الـصابر     .  من التضحيات من اجل المقاومة وعقيدتها      يؤكدون استعدادهم لتقديم المزيد   
المجوع والمحروم من ابسط اسباب البقاء والعيش الكريم يستحق معاملة افضل مـن حكومـة حمـاس                 

  .ورجال شرطتها ومحاكمها العليا والصغرى
  20/5/2010القدس العربي، 

  
  هوان الوطن وهوان المواطن .60

   قنديليحمد
" استرداد كرامة الـوطن وعزتـه     "لذى كان فيه الرئيس يتحدث فى ذكرى تحرير سيناء عن           فى الوقت ا  

والوقوف إلى جانب الفقراء، كان المواطن المصرى وكانت مصر         " توسيع قاعدة العدل االجتماعى   "وعن  
  .ذاتها فى هوان فاضح

قلـوب  "لى القـول إن     مجدى يعقوب إ  . فاض الهوان بالمواطن إلى الحد الذى دفع جراح القلب الشهير د          
أضحينا نالقى القهر والظلم عند كـل       .. أصدقه".. المصريين هى األكثر ألما ومرضا بسبب القهر والظلم       

•  جنيهات فـى اليـوم الواحـد         3أى أقل من    . ٪ من المصريين ينفقون ألف جنيه سنويا      40• . منعطف
ن الجنيهات راتبا شهريا أللـف      حكومة تعاند فى وضع حد أدنى إنسانى لألجور فى حين تغدق مليونا م            

  . من األزالم
مئات من المواطنين عرضهم معروض على رصيف مجلس الشعب، فى حين نجد ممثلى الشعب مـن                • 

 ألـف   750الحزب الحاكم بين من يتولى وظيفة حكومية بالمخالفة للدستور يتقاضى مقابلها بدالت قدرها              
المال المخصص لعالج الشعب جشعا وطمعا وسـحتا        جنيه فى عام واحد، ومن يلهف مئات الماليين من          

وكفرا وأسعار دواء تحدد وفقا للسوق العالمية، ومستشفيات خارج الخدمة، وغالبية سـاحقة دون تـأمين                
مياه شرب نعبها مخلوطـة  •  ألفا بفيروسات الكبد     40 ألفا منهم يموتون بالسرطان كل عام، و       70صحى،  

 ماليين طفل محرومون من الحقـوق التـى         7• روى بالمجارى   بمياه الصرف، وغذاء كالسم الهارى م     
  نصت عليها دساتير ومواثيق وديانات األرض جميعا 
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 ماليين بائس، غيـر     10 عشوائية تحيط القاهرة بحزام متفجر يسكنه        85ألف عشوائية فى البلد، بينها      • 
والدكتوراه دون عمل، بخالف    ٪ من حملة المؤهالت العليا والماجستير       35• مليونين يعيشون فى المقابر     

ديون لبنك  • مئات ألوف أخر من العاطلين، يدفع العشرات منهم للموت غرقا كل عام فى قوارب الهجرة                
التسليف تفتك بالفالحين، وأراض عصية على الرى، ونفقات للزرع والحصد تفوق ما تجلبه المحاصـيل               

  من إيراد 
جنون فى أسعار المياه، وتهديد برفع أسـعار الوقـود          ، و 2009٪ فى   14سلع تشتعل أسعارها بزيادة     • 

  .٪ فى أشهر معدودة40والكهرباء، وقفزة فى أسعار اللحوم بنحو 
مقامرة بأموال أرباب المعاشات وتأميناتهم، ومغـامرة بـسندات تنـذر           • ال ينتهى إلى هنا القهر والظلم       

ئب فـى حـين تـسدد بعـض         ٪ من الضرا  60مواطنون عاديون يتحملون    • بإغراق مصر فى الديون     
٪ على  10٪ فقط من ضرائبها المستحقة، وضرائب تفرض حتى على السكن، وجباية            8الشركات الكبرى   

كبار الحيتان يعفون من ديون بالمليـارات       • ) التى تباع عادة بخسارة   (الربح فى بيع السيارات المستعملة      
ل التاكسى بأقساط بنوك زادت بنحو      فى حين يطارد بالحبس صغار المدينين، ويورد سائقو مشروع إحال         

ال تقضى إال بالرشوة، وحقوق ال تـصل إلـى أصـحابها سـوى              /خدمات واجبة •  جنيه كل شهر     500
  بالوساطة 

فروق فاجعة بين ماليين من البسطاء ال يجدون الفتات وبين قلة فاجرة من المنتفعـين بالحكـام، مـن                   • 
" حراميـة خصخـصة   "لمباشر وحواة استيراد و   محتكرين ولصوص أراض وصيادى مشروعات باألمر ا      

  ). اللقب الذى صكه النائب البرلمانى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية(
قانون طوارئ نعيش تحت رحمته ثالثين سنة، فنعتقل دون إذن ونحاكم أمام محاكم عسكرية ونعـذب                • 

ابنا وتعرى بناتنـا فـى      فى أقسام الشرطة، ونمنع من حقنا فى التظاهر، ونهدد بضرب النار، ويسحل شب            
حكام يعاملون المواطنين كعبيد، من خليفة ولى األمر الذى يأمر سكان مدينة دماص بـإغالق               • الشوارع  

نوافد بيوتهم عشر ساعات ألنه سيتعطف عليهم بزيارة إلى رئيس مدينة أخميم الذى يمنع األهالى من دفن             
د الشيعة وغيرهما من األقليات يؤدى إلى وضع        تمييز ضد األقباط وض   • موتاهم فى الجبانة دون مشورة      

نباح فى برامج الفضائيات كل ليلـة  • مصر ثمانى سنوات ضمن الدول األكثر انتهاكا للحريات فى العالم        
دون مجيب، وتنصت على خصوصياتنا دون رخصة، وتضييق على أحزابنـا دون مـسوغ، وتزويـر                

  ..إلرادتنا فى االنتخابات دون رادع
والظلم معظم فئات المواطنين لالحتجاج والتظاهر واالعتصام، حتى إن جريدة نيويورك تايمز            يدفع القهر   

ها هم بالفعل كذلك، وفى مقـدمتهم العمـال الـذين           ".. الكل فى مصر يعتصم إال قوات األمن      "تقول إن   
ـ                 .. سويسيعترف االتحاد الرسمى للعمال بأن بعضهم يعانى من السخرة التى عادت بعد أيام حفر قناة ال

  .. لكن العمال ليسوا هم الغاضبون وحدهم
هناك المعاقون، وهناك موظفون حكوميون، وهناك أساتذة جامعيون وأطباء، وهناك أهالى من القرصاية             
ومن طوسون، وهناك سائقون من الدقهلية، وهناك أسر من منشأة ناصر تمترسوا فى بيـوتهم، وهنـاك                 

ال للحزب  "زمالئهم، إلى أن نفذت المظاهرات التى تحمل الفتات         طلبة فى المنوفية محتجون على اعتقال       
إلى عقر الكاتدرائية المرقسية، ووصل االعتصام إلى سكان عقار فى عابدين تظلموا من فاتورة              " الوطنى

  . ألف جنيه فرضت عليهم بتقدير جزافى86مياه بـ 
  أى هوان هذا الذى يالقيه المواطن؟

ولكـن أسـتاذ    ".. الوطن ينعم بالعزة والكرامة والكبريـاء     "ول الرئيس إن    يق.. ثم ماذا عن هوان الوطن؟    
قبـل  .. أصدقه".. حاالتنا اآلن كاألندلس قبل سقوطها    "الطاهر مكى يصدمنا بأن     . تاريخ األدب الشهير د   

 ألف فلسطينى مـن     70السقوط تصر إسرائيل على تغول المستوطنات، وتقتحم األقصى، وتقرر ترحيل           
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، ومرة بخطب فـى البرلمـان       "القلق البالغ "، فنقابل ذلك كله مرة ببيان حكومى يعرب عن          الضفة الغربية 
  .. تندب وتولول

قبل السقوط تتآمر إسرائيل على مياهنا بالتواطؤ مع دول منابع النيل فال نملك غيـر الـشكوى، وتهـدد                   
  ..السياحة فى سيناء بتحذير مواطنيها من خوض مخاطرها فال نملك إال النفى

ل السقوط يتسلل إلى أراضينا إسرائيلى مسلح فنعيده إلى الحدود سالما فى ذات اليوم الذى تصدر فيـه                  قب
قبل الـسقوط   .. أحكام بالسجن المؤبد فى قضية خلية حزب اهللا، تطالب منظمات دولية بإعادة النظر فيها             

نفجر األنفاق بيننا وبـين     نقيم سورا فوالذيا بمساعدة أمريكا لنحكم مع إسرائيل الحصار على أهل غزة، و            
  .القطاع، فى حين تعد تركيا سبع سفن لنجدة المحاصرين

 فنـستمر فـى     ٢٠٢٠قبل السقوط تحذر دراسة لمجلس الوزراء من فجوة خطيرة فى إمدادات الغاز فى              
ضخ الغاز إلسرائيل بأقل من تكلفة استخراجه، ممعنين فى تحدى أحكام القضاء التى قضت بزيادة سعره                

قبل السقوط يؤكد سفير مصر فى إسرائيل أنه ال يقيم فى دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا                ..  كميته وتعديل
لوزير الخارجية وصف فيه إسرائيل بالعدو، وما كان لينفى إال ألن التصريح سقط سهوا من فم الـوزير                  

بل الـسقوط تـصدر   ق.. الذى عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم         
أمريكا التعليمات بإجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فنهرول للضغط على المظلوم مراضـاة             

قبل السقوط تقود تركيا وإيران ومعهما إسرائيل المنطقة من شرقها لغربها، فى حين كنـا نحـن        .. للظالم
  .إلى عهد قريب أصحاب الكلمة والقدرة والمكانة

لدوى المروع للسقوط ترسل رئاستنا إلى إسرائيل تهنئة بعيد قيامها يوم نكبتنـا، وذكـرى               وأخيرا وقبيل ا  
نزيد فنستقبل اليوم نتنياهو فى شـرم الـشيخ،     .. وال نكتفى .. اغتصاب أرضنا وانتهاك شرفنا وسفك دمنا     

  .التى اعتاد الحضور إليها حتى لإلفطار فى رمضان، بدال من أن نقدمه ووزراءه للمحاكمة
  !لهوان الوطنيا 

  3/5/2010الشروق، مصر، 
  

   بعد ثالث سنواتالباردنهر  .61
  *سلفاتوري لومباردو

اليوم تصادف الذكرى الثالثة ألزمة نهر البارد وهي مناسبة تدفعنا للتفكير أين نحن اآلن وكيـف نـسير                  
 فرص أن نبقي    وكما فعلنا خالل السنوات الثالث الماضية ال بد لنا في كل مرة تواجهنا تحديات أو              . قدما

  . أهدافنا نصب أعيننا وهي توفير االحترام والكرامة لالجئين الفلسطينيين واالستقرار للدولة اللبنانية
 وجاء ذلك تكليال للجهود الجبارة التـي        2009 تشرين الثاني    25بدأت عملية إعمار مخيم نهر البارد في        

طات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني فـي       وهنا أشير بشكل خاص إلى السل     –بذلتها السلطات اللبنانية    
  . لتجاوز الكثير من العقبات-لبنان والدول المانحة

أما وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى االونروا فهي تكثف جهودها اآلن للتأكد               
ن الرزم الثمـاني التـي      من حسن سير عملية إعادة االعمار إذ ان العمل جار حاليا في الرزمة االولى م              

قسم اليها المخيم ويتوقع ان تستكمل الرزمة االولى في نهاية العام الجاري بينما يبدأ اعمار الرزمة الثانية                 
 نـازح   27000 أن يعود قرابة ألفي نازح من أصل         2010 كانون األول    31نأمل بحلول   . خالل أسابيع 

لك، تأمن تمويل ثالث مدارس تابعة لالونروا وسيبدأ        فضال عن ذ  . إلى بيوتهم المعاد بناؤها داخل المخيم     
اعمارها قريبا جدا بينما تبقى االونروا متفائلة في إمكانية جمع التمويل الالزم الستكمال بنـاء مـدارس                 

 مليـون   117هذا ما كان ليتم لوال سخاء الدول المانحة التي تبرعت حتى اآلن ب            . الوكالة الست المهدمة  
  .دوالر
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أن يساهم ذلك في تحسين الظروف القاسية التي يعيشها الناس في نهر البارد منـذ ثـالث                 من المفترض   
سنوات، ال سيما وأن عائالت كثيرة تقيم في مرائب سيارات مكتظة تم تحويلها إلى أماكن سكن، او فـي                   
وحدات سكنية مؤقتة، في وقت ما زال التعليم في المخيم يتم في مدارس جاهزة الـصنع تعمـل بنظـام                    

  . الدفعتين
فاليوم، تعاني االونروا نقصا في التمويـل الـذي تحتاجـه           . تواجه الوكالة ككل أزمة مالية غير مسبوقة      

 209إلعادة اعمار مخيم نهر البارد في االشهر والسنوات المقبلة مع تقدم المشروع، وقد بلغ هذا النقص                 
 االساسية للنازحين عن نهر البارد، مـن        تسعى الوكالة جاهدة لتأمين االحتياجات    . ماليين دوالر أميركي  

. إن الفرص االقتصادية هي االساس الحالل االستقرار والتقدم       . طعام ومسكن الى حين اعادة بناء بيوتهم      
  . علينا ان نعالج مشكلة النفاذ إلى هذه الفرص لتجنب تجدد عدم االستقرار

ع رؤيـا جديـدة لمخـيم نهـر البـارد           تبقى االونروا ملتزمة في بذل اقصى الجهود للمساهمة في وض         
يجب ان تستجيب هـذه الرؤيـا       . وللمخيمات الفلسطينية في لبنان وهي تأمل أن تشهد تحقيق هذه الرؤيا          

 طالما هم في لبنان والى حين التوصل الى حل سياسي لهـم             –الحتياجات الالجئين الفلسطينيين من جهة      
علينا أال ننسى االنـسان فـي       . للبنانيين من جهة أخرى    واحتياجات ا  –يتماشى مع قرارات االمم المتحدة      

لذلك ال بد وان تترافق إعادة بناء البنية الهندسية بنموذج قانوني واداري متطـور،              . صلب هذا المشروع  
وعملية نفاذ أسهل من والى المخيم واالهم من ذلك تأمين آفاق اقتصادية أفـضل للعـائالت الفلـسطينية                  

  .  ذاتهالتصبح قادرة على اعالة
اننـا نـدعو    . في هذه الذكرى الثالثة، تؤكّد االونروا من جديد التزامها اعادة اعمار مخيم نهـر البـارد               

  . األطراف ذات الشأن كافة إلى تجديد الجهود لنبلغ هدفنا المشترك ونغتنم فرصة يجب أال تفوتنا
  مدير عام االونروا في لبنان

  19/5/2010وكالة سما، 
  

  مباشرة وغير المباشرة وأخواتها السرية والعلنية الالمفاوضاتعن  .62
  ماجد كيالي

هي غريبة بطولها، ومساراتها، وتشعباتها، . المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية غريبة وعجيبة، في آن 
  .التي تتمخّض عنها" اإلبداعات"وهي عجيبة في . وعدم اليقين بنتائجها أو مآالتها
انتقاليـة، وتخـتص بقيـام    : ، إلى مرحلتين"أوسلو"لمفاوضات، وفق اتفاق    هكذا، مثال، جرى تقسيم هذه ا     

، ونهائية معنية بالقضايا األساسـية،      !) عاما 17لم تنته حتى بعد     (سلطة فلسطينية، ومدتها خمسة أعوام،      
وهي لـم  (التي تشمل التقرير بشكل حل قضايا الالجئين، القدس، المستوطنات، الحدود، الترتيبات األمنية          

  !). دأ بعدتب
ومن عجائب هذه المفاوضات أيضا أنها تأسست، بالنسبة إلسرائيل، على البدء مـن نقطـة النهايـة، أي      

طريق السالم، قبل استعادة أراضيهم وقبل نيل حقوقهم الوطنيـة،          ) والعرب عموما (بانتهاج الفلسطينيين   
قد أكدت التجربة بـأن إسـرائيل       وبهذا الخصوص ف  . ومن دون أي تحديد لمآالت هذه العملية بالنسبة لهم        

  .تركز أكثر على عملية التسوية، فهذا هو المهم بالنسبة لها، وليس نهايتها أو مآالتها
ومنذ البداية فقد خضع المفاوض الفلسطيني البتزاز إسرائيل، المتمثل برفضها تعريـف وجودهـا فـي                

عتبار الصراع على األرض وكأنه     كوجود احتاللي، ورضخ إلمالءاتها بشأن ا     ) 1967(األراضي المحتلة   
أ وب (وبناء عليه فقد جرى تقسيم الضفة الغربية إلـى ثالثـة أجـزاء              ! صراع بين شعبين أو بين حقين     

، بحيث تسيطر السلطة على المناطق األولى، وتتقاسم السيطرة على المناطق الثانية مع إسرائيل، في               )وج
علما أن إسرائيل طمست أي تمييز بهذا الشأن باسـتمرار          ! حين تسيطر إسرائيل أمنيا في المنطقة الثالثة      

  .سيطرتها على كل مناطق السلطة
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وبالنسبة لألنشطة االستيطانية فمرة نسمع عن تقسيمها إلى أنشطة شرعية وأنشطة غير شرعية، ومـرة               
نسمع عن تقسيمها إلى مستوطنات أمنية ومستوطنات سياسية، ومؤخرا بتنا نسمع عن مستوطنات وعـن               

  . ر استيطانيةبؤ
أما بما يخص القدس، فهي عند إسرائيل ستبقى عاصمتها الموحدة واألبدية، وإذا كان يمكن فهـم تعبيـر                  

أمـا بـاراك،    ! وهل ثمة ظاهرة أو إمبراطورية تعمر إلى األبد؟       ! ، فماذا يعني أبدية؟   )بشكل ما (موحدة  
" إبـداعي "عـن حـل     ) 2000تموز (2العمالي والليبرالي، فقد تفتقت قريحته في مفاوضات كامب ديفيد          

، بحيث اقترح تقاسم    )التوراتية(بالمصطلحات اإلسرائيلية   " جبل الهيكل "للتنازع على المسجد األقصى، أو      
  ! السيادة في المسجد، فوق األرض للفلسطينيين، وتحت األرض لإلسرائيليين

بالنسبة لها، وعلى العالم والعرب حل      وبشأن حق العودة لالجئين الفلسطينيين فتعتبر إسرائيل األمر منتهيا          
فقـط هـي    . مشكلة هؤالء، خارج إسرائيل، أين؟ في أوروبا في األمريكيتين في آسيا أو إفريقيا، اليهما             

يمكن أن تشارك في صندوق يخصص لهذا الغرض، ويستحسن ان يسهم هذا الصندوق ايضا، بالتعويض               
  !من الدول العربية إليها" الالجئين اليهود"على 

في مجال األمن، فهذه إسرائيل التي تتمتع باحتكار التسلح النووي في المنطقة، والتي تحظى على ضمان                
الواليات المتحدة ألمنها واستقرارها، والتي تعتبر أقوى قوة إقليمية في الشرق األوسطـ، هـذه الدولـة                

ة، بتجريد هذه الدولـة مـن       تطالب الفلسطينيين بضمان أمنها، وتشترط موافقتها على إقامة دولة فلسطيني         
  !السالح

األنكى من كل ما تقدم أن إسرائيل تريد من العالم العربي والدول الكبرى مكافأتها على مجرد سيرها في                  
عملية التسوية، كيف؟ عبر التطبيع، فهي تريد جائزة لمجرد انسحابها مـن األراضـي التـي احتلتهـا،                  

  .عة عقودواستغلتها، ونكلت بأهلها، طوال أكثر من أرب
وحتى النفهم خطًأ، فإن التطبيع عند إسرائيل هو غير التطبيع المتداول في بعـض الكتابـات الـسياسية                  

فهذه الدولة ترفض تماما، بيمينها ويسارها، بعلمانييها ومتدينيها، التحول إلـى           . والدارجة عندنا " الساذجة"
 أن إسرائيل تعلي من شأن ذاتها كدولة        ومعلوم. دولة شرق أوسطية، أو إلى مجرد دولة من دول المنطقة         

حضارية في الشرق األوسط تنتمي للغرب المتقدم، ال للـشرق          " جزيرة"يهودية، وترى في نفسها بمثابة      
  .المتخلف

ومعنى هذه االعتبارات أن هذه الدولة تنأى بنفسها عن التطبيع وعن االندماج في المنطقة، ألنها تدرك أن                 
  .ويميع هويتها، ويفتت عصبيتها، ويذوب مجتمعهاهذا األمر ينهي فرادتها، 

دولة فلسطينية ذات حدود    "إسرائيل التي التنتهي تفتّقت مؤخرا عن طرح مشروع         " عبقرية"على كل فإن    
، كطبعة أخيرة من جهودها لتمييع المفاوضات، وترضية الجهود األمريكيـة والدوليـة، وإشـاعة              "مؤقتة

  . ن، وأنه مجرد صراع حدودي، فقط الغيرانطباع بأن الصراع بات بين دولتي
في مقابل ذلك فإن الفلسطينيين باتوا ال حول لهم وال قوة في هذه المعادالت، فالعالم مشغول عنهم بأزماته                  

، أما العالم العربي، فمشغول     )اإلرهاب، الملف النووي اإليراني، وغير ذلك من أزمات اقتصادية وبيئية         (
ت الشرعية، كما بقضاياه وأزماته االجتماعية والمعيشية؛ فضال عن تضارب          بهمومهم السياسية، وبمشكال  

  . اجندات الوحدات المكونة له، وتباين تعريفها لمصالحها
وفي حيزهم الخاص فإن الفلسطينيين مازالوا يعانون النزيف، غير المحسوب، الذي تعرضوا له طـوال               

في صفوفهم، وتحكم إسرائيل بأوضـاعهم، السـيما        العقد الماضي، والذي فاقم منه االختالف واالنقسام        
هكذا، فبعد وقف المقاومة في الضفة وغـزة، مـن قبـل فـتح              . بالنظر الرتهانهم للمساعدات الخارجية   

وحماس، وبعد التحول إلى نوع من سلطة هنا وهناك، لم يبق ثمة خيارات لدى الفلسطينيين، خـصوصا                 
حدودة األفق سياسيا، ومشغولة سلطويا؛ سوى الخـروج        في ظل حركة وطنية باتت مستهلكة، شعبيا، وم       

  .من إطارات المعادالت السياسية الراهنة وهو خروج غير مرغوب، ال عند فتح وال عند حماس
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في هذه األحوال تجري محاولة التغطية على استمرار العبث التفاوضي، في التمييـز بـين مفاوضـات                 
فالمفاوضـات  ! يز سابقا بين مفاوضات سرية وأخرى علنيةمباشرة وغير مباشرة، تماما مثلما جرى التمي    

هي مفاوضات، وفي المفاوضات، فقط، فإن موازين القوى، والمعطيـات الدوليـة واإلقليميـة، واإلدارة               
  .المفاوضة، هي التي تحدد النتائج، وليس الشطارات، وال التوهمات، وبالطبع وال القراءات الخطأ

 19/5/2010، 48عرب 
  

  ! باراكرالالجن غيوم .63
  نواف الزرو

كل هذا التصعيد التهديدي الحربي االسرائيلي االمريكي المشترك ضد سوريا وحزب اهللا وحمـاس فـي                
غزة ، هو بالتأكيد تصعيد مبيت منهجي مع سبق االصرار ، وهو تصعيد ارتقى علـى لـسان وزيـرة                    

سـرائيلي الجنـرال بـاراك      ، بل ان وزير الحـرب اال      " حرب اقليمية "الخارجية االمريكية الى مستوى     
استحضر في المؤتمر السنوي للجنة اليهودية االمريكية في واشنطن الذي تكلمت فيه وزيـرة الخارجيـة                

: ان اسرائيل تستشرف الغيوم الكثيفة تتلبد فـي األفـق         :"االمريكية ، مصطلحات صهيونية حربية ، فقال      
  ".حماس جنوبا وحزب اهللا شماال وايران بطبيعة الحال

؟، ولعل مسلسل التهديدات االسـرائيلية      ...غيوم المتلبدة لدى الجنرال باراك تعني الحرب اوال واخيرا        وال
  .االمريكية في االسابيع االخيرة فقط يؤشر تماما الى مثل هذا التوجه المبيت

يلي فامريكيا ، عندما يلقى وزير الدفاع األميركي ، روبرت غيتس ، في ختام لقائه بوزير األمن اإلسرائ                
سوريا وإيران تزودان حزب اهللا بصواريخ وقذائف ، ليصل الحال إلـى أن             "إن  :"، باراك ، بقنبلته قائال      

، وعندما يضيف الناطق بلـسان      " لدى حزب اهللا قذائف وصواريخ أكثر مما لدى غالبية حكومات العالم          
حزب اهللا يعرض لبنان    إن نقل صواريخ سكود من سورية إلى        "الخارجية األمريكية ، بي جي كراولي ،        

، فان في ذلك تناسقا وتنسيقا واضحا بين االجندتين ، ليصل التصعيد االمريكـي ذروة خطيـرة                 " للخطر
حذرت الرئيس السوري بشار األسد من حرب إقليمية في حال          "على لسان وزيرة الخارجية كلينتون التي       

ـ  " دتزويده حزب اهللا اللبناني بصورايخ بعيدة المدى من طراز سكو          التزام أميركا الـذي ال     "، وذكرت ب
إن الرئيس األسد يتخذ قرارات قد تعنـي الحـرب أو الـسالم فـي               " ، مضيفة " يتزعزع بأمن إسرائيل  

  ".المنطقة
وعن التهديدات الحربية االسرائيلية فحدث وال حرج ، فهي مفتوحـة علـى لـسان اقطـاب المؤسـسة                   

  .ياسية واالعالميةاالسرائيلية على كل المستويات العسكرية والس
تحذيراً سرياً للـرئيس الـسوري      " إسرائيل"ففي قصة تزويد سوريا لحزب اهللا بصواريخ سكود ، وجهت           

بشار األسد من أنها سترد على هجمات الصواريخ التي يشنها حزب اهللا ، بهجوم انتقامي فـوري ضـد                   
رسالة التي أرسـلتها بأنهـا      إن إسرائيل أوضحت في ال    " "صندي تايمز "سوريا نفسها ، وذكرت صحيفة      

تعتبر حزب اهللا اآلن جزءاً من الجيش السوري ، وأن األعمال االنتقامية ضد سوريا سـتكون سـريعة                  
  ".ومدمرة

سنعيد سوريا إلى العصر الحجري من خالل شـل محطـات الطاقـة             "بل ان وزيرا إسرائيليا هدد قائال       
ة اإلستراتيجية ، في حال تجـرأ حـزب اهللا علـى            والموانئ ومخازن الوقود وكل جزء من بنيتها التحتي       

  ".إطالق الصواريخ الباليتسية ضدنا
، ونائب وزير   " والرئيس االسرائيلي بيريز اتهم سوريا بدوره بتزويد حزب اهللا اللبناني بصواريخ سكود           

 الـذي   افضل عدم الدخول في التفاصيل لكن كل ذلك يعكس الواقع         "الحرب االسرائيلي ماتان فيلناي يقول      
، " يحيط بنا مع اعداء يفعلون كل شىء ليعززوا انفسهم واسرائيل التي يجب عليها ان تكـون مـستعدة                  
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ان قدرات حزب اهللا على اطالق النار تحسنت كثيرا وهدفه الرئيسي هو ضرب المواقع الخلفية               "ويضيف  
  ".السرائيل
ـ   " معاريف"وصحيفة   اثـر تزويـد حـزب اهللا       " سوريااسرائيل تهدد بمهاجمة    "عنونت صفحتها االولى ب

  ".بصواريخ سكود قادرة على بلوغ كل االراضي االسرائيلية عمليا
واالخطر جاء على لسان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي حذرالرئيس السوري بـشار              

 مـؤتمر   ، وقال ليبرمان خـالل    " اذا ما شن حربا على اسرائيل     " سيخسر الحرب والسلطة  "االسد من انه    
، وكان هـذا    " عندما تقع حرب جديدة ، لن تخسرها فقط بل ستخسر السلطة ايضا انت وعائلتك             "صحافي  

التهديد الليبرماني هو االخطر واالشد وقاحة ، وأحدث ضجة كبيرة في الحلبة الـسياسية فـي اسـرائيل                  
  .وأثارت ردود فعل ساخطة لدى العديد من أعضاء الكنيست

 تهديدا آخر معززا ما ذهـب اليـه     -هو عميد احتياط كان ضابطا مدفعيا رئيساً         و -واطلق عوديد طيرا    
في حالة الحرب فان اسرائيل ملزمة بأن تضع لنفسها هدفا استراتيجيا هو اسقاط الحكـم               : "ليبرمان قائال 
  ".في سورية

تصعيد المنهجي الى   ، ليصل ال  ....لتصل ذروة التهديدات االسرائيلية الى غيوم باراك المتلبدة المشار اليها         
غيوم باراك التي وراءها ما وراءها من مخططات ونوايا مبيتة تنطوي على ابعـاد واهـداف سياسـية                  

  .وعسكرية استراتيجية تمس كل الجبهات الفلسطينية والسورية واللبنانية وااليرانية
تي تتلبد فكتـب    المراسل والمحلل العسكري االسرائيلي بن كسبيت كان تحدث مبكرا عن غيوم الحرب ال            

إن السماء تبدو مليئة بالغيوم المتكدرة ، واصوات طبول الحرب بدأت تُسمع في خلفية              : في معاريف يقول  
إن السوريين في أعقاب الحرب اللبنانية الثانية ليسوا هم السوريون ما قبل تلـك            : "، ولكنه يتابع  " الصورة
ألن السوريين كونوا فكرة جديـدة      "اسرائيل ،   ، وهكذا يقول كبار ضباط المؤسسة العسكرية في         " الحرب

ـ     غير المتجـدد ، إال فـي قـوة    " العتيق"عن هذا الجيش بأنه جيش سمين ، قليل الحركة ويمكن وصفه ب
  ".ضرباته التي اذا تحملوها لبعض الوقت فان نتيجة الحرب ستكون على غير ما يتوقعها رئيس الوزراء

ن ضد سوريا ولبنان وغزة هي في غاية الجديـة والخطـورة ،             فطبول الحرب االسرائيلية المتصاعدة اذ    
فهي ال ترمي فقط للتغطية على الملف الفلسطيني الذي دخل في هذه المرحلة مأزقـا تـصفويا ، وانمـا                    

 -تستهدف ايضا استثمار هذا المناخ الدولي االمريكي الطاغي بغية تفكيك المحـور الربـاعي االيرانـي               
يني ، وذلك اما عبر جولة حربية اخـرى ضـد حـزب اهللا ، والتقـديرات                  الفلسط - اللبناني -السوري  

العسكرية االسرائيلية تعتبر هذه المسألة مسألة وقت فقط ، واما عبر حرب اقليمية ربما تشمل حـزب اهللا     
وسوريا معا او عبر حرب استراتيجية اخطر تستهدف طهران العمود الفقري لهذا المحور ، اوربما عبر                

  .،...ية اخرى على غزةحرب اسرائيل
فدولة االحتالل ال يمكنها في الحسابات االستراتيجية ان تهدأ أربعين عاما او اكثر ، طالما ليس هناك في                  
االفق اي احتمالية الي تسوية او انسحاب اسرائيلي ، وطالما هناك انتفاضات ومقاومات ، وطالما هنـاك                 

وطالما هنـاك مثـل ذلـك المخـزون         ...دولة العبرية قدرات عسكرية عربية تشكل تهديدا استراتيجيا لل      
والمسألة تبقى بالنسبة لهم مسألة وقت وتوقيت ومسألة حشد اكبر          ...الصاروخي المرعب بحوزة حزب اهللا    

  . كم من المعلومات االستخباراتية
  20/5/2010الدستور، األردن، 
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  :كاريكاتير .64
  

  
  20/5/2010القدس، فلسطين،      


