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  عن األساليب المصرية في تعذيب معتقلين من حماس" قدس برس"ضابط مصري يكشف لـ .1

النقاب كشف في جهاز أمن الدولة،  ا مصرياضابط أن  لندنوغزة من  18/5/2010قدس برس، نشرت 
عن ظروف اعتقال يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية غاية في الشدة و القسوة 

فاصيل ألساليب التحقيق والتعذيب التي تنتهجها أجهزة المخابرات للمعتقلين الفلسطينيين موضحا ت
   . 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 

وأكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم إعدامه في سراديب التعذيب في مقر جهاز ". سير جلعاد شاليطاأل
   . أمن الدولة في القاهرة

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

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

سجن للقراءة وصالة الجماعة كما أن وجباتهم الغذائية للزيارات من قبل األهل والخروج إلى مكتبة ال
أفضل، وهذه األمور ال يمكن أن يحصل عليها المعتقلون الفلسطينيون، فهم معزولون عن العالم الخارجي 
ويعيشون في ظالم مطبق بشكل مستمر في زنازين ضيقة ورطبة وقذرة للغاية ال يستطيع حتى السجان 

بسبب رائحتها الكريهة في حين يسجن المعتقل الفلسطيني فيها ألشهر المكوث فيها لدقائق معدودة 
  ."متواصلة دون أن يرى الشمس

كما أنهم ممنوعون من الصالة بشكل نهائي وأثناء التحقيق يجبر المعتقل الفلسطيني على الصالة "وتابع 
  ."وهو عاري بشكل كامل

  الزنازين
د أن تناولت هذا االسم وسائل اإلعالم ألكثر من مرة تعرفت على المعتقل أيمن نوفل بع"وقال الضابط 

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

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

في " حماس"وفي الشهور الستة األخيرة شارك أيمن معتقل فلسطينيي آخر مقرب من حركة "وأضاف 
  زانةزنزانة مشابهة لها داخل سجن المرج في القاهرة، فأصبحا ينامان بشكل متناوب كون مساحة الزن

  .  "ال تسمح لكليهما بالنوم في وقت واحد
عندما رايته كان محموال من قبل جنديين في ممر قسم التحقيق ال "وعن وضع المعتقل أيمن نوفل قال 

يستطيع المشي لوحده من أثر التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق، وكان هزيل الجسد لم يحلق شعره 
السجن الزرقاء وكانت قذرة بشكل غير محتمل لدرجة أن الجنديان أو لحيته منذ شهور ويرتدي ثياب 
   . "اللذان كانا يحمالنه لم يتحمال رائحتها
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مع أنني ضابط في أمن الدولة فذلك ال يمنع أن أقر أن هذا الجهاز ال يوفر أي اهتمام صحي "وتابع 
حة المعتقلين وال يوجد للمعتقلين الفلسطينيين بشكل متعمد، فال يوجد نظام للكشف الدوري على ص

زيارات دورية من قبل الصليب األحمر أو مؤسسات حقوق اإلنسان، كما أن إدارة المعتقالت تنكر وجود 
المعتقلين الفلسطينيين لديها حيث يتم نقلنهم إلى زنازين خاصة تحت األرض في أوقات زيارة المؤسسات 

   . "الحقوقية للمعتقالت
ئية التي أوعزت إدارة معتقل أبوزعبل لتقديمها للمعتقلين الفلسطينيين الوجبات الغذا"وأضاف الضابط 

عبارة عن أرز مليء بالرمل والقش يطبخ بمياه غير نظيفة لذالك ال يمكن أكله، فيضطر المعتقلون لشراء 
أي شيء يصلح لألكل من كافتيريا المعتقل بواسطة عسكري مقابل مبالغ مالية باهظة وقد يوافق على 

وقد يرفض، وفي مرات كثيرة تعرض المعتقلون لنزالت معوية أو أعراض سوء التغذية الحادة الذهاب 
  ."والجفاف دون سماح إدارة المعتقل بزيارة الطبيب

وكشف الضابط المصري عن أوامر وصلت ألقسام اعتقال الفلسطينيين في سجن المرج وبرج العرب و 
شديد اإلجراءات والتضييق وفعل كل ما يمكن أن يمتهن أبو زعبل وأمن الدولة في القاهرة تتركز على ت

، وذلك بعد رفضها التوقيع على ورقة المصالحة "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"ر بعد رفض حركة بتشديد اإلجراءات والتعذيب بشكل يومي متكر
   ."مع حركة فتح

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

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

في مرات كثيرة يمنع المعتقل من النوم فيربط على عمود إنارة خارج سرداب الحبس أليام وإذا "وتابع 
وكل ذلك يحدث . يار يقوم العسكري بسكب مياه باردة جدا أو ساخنة على جسدهحاول النوم أو بدأ باالنه

   ." أليام في مياه الصرف الصحي والمعتقل مغطى الرأس بكيس من القش يوضع
أما التعذيب بالكهرباء فيتم بشكل شبه يومي بحيث يعرى المعتقل من مالبسه بشكل كامل : "وأضاف 

لحساسة أو على القلب والرقبة حتى يصاب المعتقل بعدها بوهن ويوضع جهاز كهربائي في المناطق ا
وآالم جسدية وقد يعجز عن الوقوف والحركة ليصل به الحال أن يحتاج لمساعدة من باقي المعتقلين 

وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة في القاهرة يشهد حالة أو حالتي وفاة يوميا بسبب ". لقضاء حاجته
   . التعذيب

 كأسلوب  أن موجات التعذيب تسبق عمليات التحقيق مع المعتقلين من قبل جهاز أمن الدولةونوه الضابط 
استباقي للضغط على المعتقل، موضحا أن أبرز أسئلة التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين كما طلبت من 

ية في قطاع غزة، مصادر تمويلها، نوع" حماس"وزارة الداخلية المصرية تتركز على هيكلية حركة 
لقد تم التركيز على نوعية الصواريخ ومداها ومصادر : "األسلحة التي تمتلكها كتائب القسام، وقال

بحزب اهللا، أما السؤال المشترك لكافة المعتقلين فهو مكان إخفاء األسير " حماس"الحصول عليها وعالقة 
   ."في عملية األسروكيفية أسره واألشخاص المشاركون , اإلسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شاليط 

وأشار إلى أن عدد من المعتقلين الفلسطينيين تم التحقيق معهم في مركز أمن الدولة في القاهرة موضحا 
أن من يرسل إلى هناك فإن حياته تصبح في خطر حقيقي لقسوة أساليب التحقيق المتبعة، كما حدث مع 

  .  يق في سراديب هذا الجهاز أثناء التحق  الشهيد يوسف أبو زهري الذي أعدم بحسب تأكيده
 كما أشاعت وزارة الداخلية بسكتة قلبية في سجن برج العرب، بل تم  يوسف أبو زهري لم يتوفى: "وقال

   ."قتله في مقر جهاز أمن الدولة في القاهرة أثناء التحقيق
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 معتقلين 10كنت متواجدا في مقر أمن الدولة يوم وفاة يوسف أبو زهري وفي ذلك اليوم أحضر " وتابع 
 معصوبي األعين وتم تجميعهم في مكان خاص  فلسطينيين من سجني أبو زعبل والمرج، وكانوا جميعا

تحت األرض بجوار غرفة التعذيب، حتى يسمعوا أصوات الصراخ وبالتالي يدلون بالمعلومات المطلوبة 
    ."بشكل أسرع

 التحقيق هو يوسف أبو زهري وكان نقل لي أحد الزمالء أن أول من تم اقتياده إلى غرفة: "وأضاف
 وبدأت جلسة التحقيق معه بالضرب المبرح وهو عاري بشكل كامل، ومن ثم 19يحمل حينها الرقم 

 دقيقة حتى فارق 45استخدام الكهرباء في المناطق الحساسة واستمر على هذه الحال لمدة تزيد عن 
   . "الحياة

ألقى جثمانه لفترة على األرض " المعلم علي" يكنى وأكد أن الضابط الذي حقق مع الشهيد أبو زهري
تعال يابني خود " عسكريين بنقل جثمانه بالقول 3ومن ثم أوعز إلى " السجائر"داخل غرفة التحقيق ودخن 

  ". الحاجة دي من هنا وارميها جوا
"  الموت موسيقى"وبعد اإلعالن داخل مقر الجهاز عن وفاة يوسف أبو زهري تم تشغيل " وتابع الضابط 

، " تستخدم لإلعالن عن وفاة معتقل جديد  في أرجاء قسم التحقيق في مقر الجهاز وهي من الطقوس التي
  . مؤكدا أن هذه الموسيقى يتم تشغيلها مرة أو مرتين في األسبوع

خصوصا انه , ونوه أن التحقيق مع يوسف أبو زهري تركز حول هيكلية حركة حماس وكتائب القسام 
   . ق باسم حماس سامي أبو زهريشقيق الناط

  مساعدة من رام اهللا
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 " حماس"ن قطاع غزة لهم عالقة بحركة فيما يتعلق بقوائم أسماء مواطنين م

   . "يعتقد ارتباطهم مع جهات خارجية كحزب اهللا أو إيران
في مرات كثيرة تعاونت السفارة الفلسطينية في القاهرة مع أمن الدولة المصري وزودته : "وأضاف

م األراضي المصرية لعالقتهم بأسماء مواطنين من قطاع غزة ونصحت بأن يتم اعتقالهم فور دخوله
   ."، وكل ذلك يحدث تحت بند إضعاف حركة حماس في قطاع غزة"حماس"المباشرة مع حركة 

ال يخفى على أحد أيضا وجود تعاون بين عناصر في السلطة متواجدة في قطاع غزة مع : "وتابع
دية واالجتماعية المخابرات وأمن الدولة المصري، وهذه الجهات تختص في رصد األوضاع االقتصا

  . "والسياسية، واعتقد أيضا بان لها دورا في إثارة بعض األمور الميدانية بما يخدم مصالح أطراف معينة
مهمات محددة " وكشف عن دخول ضباط مصريين بصورة غير قانونية إلى قطاع غزة لتنفيذ ما وصفها 

   . ومن ثم العودة بصورة سرية أيضا" 
حسب قراءتي لكل ما يحدث فالنظام المصري "ه لوكالة قدس برس بالقول وختم الضابط المصري حديث

غير معني باستقرار األوضاع في قطاع غزة اقتصاديا وسياسيا وميدانيا أيضا، كما أنه في نفس الوقت 
غير معني بانفجار الوضع بصورة غير مسيطر عليها الن ذلك سيؤثر على االستقرار في مصر أيضا، 

ث حاليا هو الحفاظ على مستوى من الضغط على قطاع غزة ومواطنيه سيظهر تأثيره وبالتالي فما يحد
، " قطاع غزة حسب القراءة المصرية مع الوقت بما يسمح بعودة السلطة الفلسطينية وبسط سيطرتها على

  .على حد تعبيره
اسم حماس  الناطق ب، أن)أ ف ب(نقال عن وكالة غزة من  21/5/2010الحياة، في نفس السياق ذكرت 

 جهات أمام انه بصدد رفع قضية مقتل شقيقه في مصر السنة الماضية أعلن أمس زهري أبوسامي 
 زهري خالل ندوة أبووأعلن  . اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون المصريةإلىدولية، داعياً 
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 القضاء أمامنا قضية رفع": "أين إلىالمعتقلون في السجون المصرية "سياسية عقدت في غزة بعنوان 
 أمامونحن بصدد رفع القضية .. المصري على مدى األشهر الستة الماضية ولم تحرك النيابة ساكناً

  ."جهات دولية
بالصعق الكهربائي في تشرين )  زهريأبوشقيقه يوسف (جهاز امن الدولة بمصر بإعدام "واتهم مجدداً 

المعتقلين في السجون المصرية يعقدون هذا اللقاء ألننا  أهالي" أنوأكد . " السنة الماضيةأكتوبر/ األول
في محاولة لوقف جريمة التعذيب والقتل للمعتقلين الفلسطينيين في ..  تتكرر قصة يوسفأننخشى 

معتقلون في مصر، من دون تحديد ) غالبيتهم من حماس( عشرات المعتقلين أنوذكر . "السجون المصرية
  .دقيق للعدد

جلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حماس يحيى موسى هجوماً الذعاً ضد مصر، وشن النائب في الم
  ."القيادة السياسية بأن تضع حداً لهذه الجرائم"، وطالب "انتهاك أبسط المعاني اإلنسانية"منتقداً 

 نوفل العضو البارز في حماس، المعتقل في سجن في مصر، الرئيس حسني مبارك أيمنوناشد والد 
  ."اإلفراج عن ولده"الستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان ومدير ا

  
  وجود قوات من حلف شمال األطلسي في الضفة العربية على عباسعريقات ينفي موافقة  .2

نفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر            :محمد جمال  - القدس المحتلة 
د عباس قد أبلغ اإلدارة األمريكية، موافقة السلطة على وجود قـوات            الفلسطينية، أن يكون الرئيس محمو    

في الضفة العربية، حال إعالن الدولة الفلسطينية، خالل اجتماعـه مـع         " الناتو"من حلف شمال األطلسي     
  .المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل األربعاء

 فلسطينية، عقدت في العاصـمة      - تناقلت نبأ، أن اتصاالت سرية أردنية        وكانت مصادر صحفية متعددة   
األردنية عمان وفي مقر حلف شمال األطلسي في بروكسل، وضعت خاللها تفاصـيل تركيبـة القـوات                 

، األمر الذي نفاه عريقات جملة      "الدولية التي ستتولى حماية األمن والسالم في الدولة الفلسطينية المستقبلية         
  .وتفصيالً

  %.60وأضافت المصادر الصحفية أن األردن وافق على أن تكون نسبة مشاركته في هذه القوات 
وأكد عريقات إلى وجود اتصاالت معمقة مع األردن ومصر وكافة الدول العربية، لوضعهم في تطورات               

  .الوضع في المنطقة، وال يوجد اتصاالت سرية حول القوات الدولية
دوليين يعملون في األراضي الفلسطينية على غرار بعثـة التواجـد الـدولي             وحول فكرة وجود مراقبين     

، قال عريقات إن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، هي موجودة لمراقبة             TIPH المؤقت في الخليل  
انتهاكات المستوطنين والجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، وفي حال إعالن الدولة ربما يكـون هنـاك               

  .، وهذا شيء طبيعي"إسرائيل" ولبنان و"إسرائيل"ية على غرار الموجودة بين مصر وقوات دول
  21/5/2010الشرق، قطر، 

 
  غير المباشرة إلى مجلس األمن إذا فشلت المفاوضات ستتوجهالسلطة : عبد ربه .3

ربه، أن أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد  : منتصر حمدان-رام اهللا 
حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحاول إضاعة الوقت والمراوغة وتعطيل مسار 
المفاوضات التي ترعاها اإلدارة األمريكية، مهدداً بلجوء السلطة إلى مجلس األمن للمطالبة بتدخل مباشر 

  . المباشرةلشروط المفاوضات غير" إسرائيل"إلنهاء االحتالل، في حال عدم استجابة 
وأكد عبد ربه حرص القيادة الفلسطينية على انتهاج استراتيجية جديدة واضحة للتعامل مع حكومة 
نتنياهو، معتبرا أن هذه االستراتيجية بدأت تحقق نتائج ايجابية، موضحا أن هذه النتائج تتمثل في اإلجماع 
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الستيطان، إضافة إلى تحميل الدولي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد ا
  .مسؤولية ما يجري في المنطقة، واعتبارها خطرا استراتيجيا على األمن اإلقليمي والدولي" إسرائيل"

استراتيجيتنا الجديدة تتمثل في دخول المفاوضات من اجل االستجابة للرغبة الدولية "وقال عبد ربه 
فاوضات من عدمه ليس استراتيجية بالنسبة لنا، بل إن استئناف الم"وقال  ".إسرائيل"وسحب الذرائع من 

ساحة من ساحات النضال السياسي لكسب الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن العالم اتفق معنا على 
تقييمنا لحكومة نتنياهو ونواياها وسياستها التوسعية، وطالبنا بمنح فرصة أخيرة، كي ال نتساوى بالمواقف 

  .مع حكومة نتنياهو
 أن السلطة طالبت بضمانات جدية بوقف االستيطان من اجل الدخول في المفاوضات غير وكشف

المباشرة وهو ما تحقق بالفعل، وترتب على ذلك تحقيق مكاسب ونتائج ايجابية، كالحصول على أول 
. وتعهدها بالوقوف ضده ومنعه وبخاصة في القدس" بالعمل االستفزازي"تعريف من واشنطن لالستيطان 

بخصوص االستيطان فهو واهم، ألنه لب " إسرائيل"من يظن أننا سنتوصل إلى حل نظيف مع " قال لكنه
  ".مشروع االحتالل

  21/5/2010الخليج، 
  

  وجود نصاب قانوني لعقد جلسة للمجلس التشريعي يؤكد الرمحي .4
جود نصاب محمود الرمحي، و .أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، د : منتصر حمدان-رام اهللا 

قانوني لعقد جلسة للمجلس التشريعي بعد إفراج االحتالل عن العديد من النواب المختطفين في سجونه، 
، إن مشكلة النصاب لم تعد قائمة بعد "الخليج"ـوقال الرمحي ل. موضحاً أن االنقسام يعيق عقد الجلسة 

ئيس محمود عباس للدعوة إلى عقد جلسة أن تم اإلفراج عن العدد األكبر من النواب المختطفين، داعياً الر
  .للمجلس 

  21/5/2010الخليج، 
  

   والضفة تتبادالن إطالق سراح قياديين من حماس وفتحغزةاألجهزة األمنية في  .5
 محمد غزال عضو .أفرجت األجهزة األمنية الفلسطينية الليلة قبل الماضية عن د:  ضياء الكحلوت-غزة 

وقالت مصادر فلسطينية . ساعات من اعتقاله من منزله بمدينة نابلسالمكتب السياسي لحركة حماس بعد 
إن اإلفراج تم بعد جهود وساطة قام بها تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في نابلس وقطاع غزة، 

وأضافت المصادر أن جهودا حثيثة ال تزال تُبذل  .وبعد لقاء تم مع محافظ نابلس العميد جبرين البكري
  .عدد من قادة حركة فتح بقطاع غزةلإلفراج عن 

كان جهاز األمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل غزال ظهر أمس األول من منزل من منطقة بليبوس و
 .األوسط وسط مدينة نابلس

 أسامة الفرا محافظ خان .في السياق ذاته، أفرجت األجهزة األمنية التابعة للحكومة في قطاع غزة عن د
 .وري لحركة فتح، بعد اعتقال استمر لساعاتيونس، عضو المجلس الث

من جهته، أوضح ياسر الوادية المنسق العام لتجمع الشخصيات المستقلة أن االجتماع ناقش قضية اعتقال 
القيادي في حركة حماس محمد غزال في نابلس واعتقال القيادي في فتح إسكندر حويحي في غزة 

 . كة فتح فايز أبوعيطة في غزةوفرض اإلقامة الجبرية على المتحدث باسم حر
  21/5/2010العرب، قطر، 
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  ال عالقة وال علم لنا بوجود معتقلين فلسطينيين يعذبون في مصر: الضميري .6
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في رام اهللا اللـواء عـدنان الـضميري صـحة                 : رام اهللا 

 المصرية في اعتقال الجرحى الفلـسطينيين والتحقيـق         االتهامات الموجهة للسلطة بالتعاون مع السلطات     
معهم بشأن البنية التحتية للمقاومة، ووصف هذه االتهامات بأنها ال تعدو كونها مناكفات سياسية ال تعتمد                

ـ      .على موضوعية وال على معلومات     أن الـسلطة   " قدس بـرس  "وأكد الضميري في تصريحات خاصة ل
الحديث عن عالقة   : "طاع غزة وال على الحدود بين غزة ومصر، وقال        الفلسطينية ال وجود لها ال على ق      

أمنية للتحقيق مع معتقلين فلسطينيين في مصر ليس إال مجرد مناكفات سياسية ال تعتمد على موضوعية                
  ".وال على معلومات، ومن يقول بها هوطرف معني بهذه المناكفات

ينية ومصر جيدة، لكنه أكد أن ذلك ال يعني أن من           وأشار الضميري إلى أن العالقات بين السلطة الفلسط       
  .حق السلطة الفلسطينية التدخل في األمن القومي المصري

 20/5/2010 قدس برس
 

   وتأمره بمغادرة القدس خالل شهر تفرج عن محمد أبو طير"إسرائيل" .7
عن النائب   أفرجت أمس    "إسرائيل" ، أن ).ب.ف.أ( نقالً عن وكالة  غزة   من 21/5/2010 الحياة،   نشرت

وأكدت ناطقة باسم سلطات السجون     ،  من حركة حماس محمد أبو طير الذي اعتقل قبل نحو أربع سنوات           
بنـشاطات معاديـة    " وقيامـه    "انتمائه إلى منظمة غيـر قانونيـة      "أن أبو طير أمضى عقوبته بعد ثبوت        

  ."ألسباب إدارية"، وأفرج عنه قبل شهر من انتهاء محكوميته "وإرهابية
و طير من سجن نفحة في وقت مبكر أمس إلى مركز للشرطة في المجمع الروسي فـي القـدس                   ونقل أب 

  .شرقي القدس المحتلة قبل أن يتوجه إلى منزله في صور باهر في
 محمـد أبـو طيـر       النائبقوات االحتالل اإلسرائيلي أمرت      أن   21/5/2010الجزيرة نت،   وذكر موقع   

إقامة أي احتفاالت باإلفراج عنه بعد أن سحبت منـه اإلقامـة      بمغادرة القدس خالل شهر، كما منعته من        
  .المقدسية

وقد استدعت المخابرات اإلسرائيلية محمد أبو طير للتحقيق بعد ساعات قليلة من اإلفراج عنه من سـجن                
وفي مقابلة مع الجزيرة ربط القيادي في حماس طرده من القدس بعملية التهويـد التـي                 .نفحة في النقب  

ولم تقدم سلطات االحتالل أي مبـرر للطـرد أو           . على قدم وساق في المدينة المقدسة      "إسرائيل"تمارسها  
حتى يقضي اهللا أمـرا     "قال محمد أبو طير إنه سيكلف محامين للدفاع عنه ولن يبرح بيته             وسحب الهوية،   
  ".كان مفعوال

  
   لحين تسوية أوضاع السكانإزالة البيوت المخالفةفي غزة توقف حكومة ال .8

أعلنت بلدية رفح جنوب قطاع غزة عن وقف حملة إزالة البيوت المخالفة في منطقة البراهمـة لتـسوية                  
أوضاع السكان الفلسطينيين، بالتوافق مع سلطة األراضي والحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في              

 اإلجـراءات القانونيـة     وقال رئيس البلدية عيسى النشار، إن الحكومة الفلسطينية بدأت في اتخاذ          . القطاع
الالزمة لمحاسبة األشخاص المتورطين في بيع األراضي الحكومية، والتي أثبتتها قرارات محكمة العدل             

وأوضح النشار أن البلدية لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي إنشاءات جديدة في المنطقـة وسـتعمل                  .العليا
وأضاف أن  . د التشاور مع عدد من القوى والفصائل      على إزالتها بشكل تام، مشيراً إلى أن القرار اتخذ بع         

 دونماً من األراضي الحكومية في منطقة البراهمة تم وضع اليد عليها من قبل العديـد مـن                  422حوالي  
 وأشار إلى أن رئيس سلطة األراضي السابق فريح أبو مدين كان قد قرر إزالـة                .المواطنين الفلسطينيين 

 .ويض المواطنين بقطع من األرض بهدف استثمار المنطقة بشكل أفضلالمناطق المستولَى عليها، وتع
 21/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
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   سرية هامة بين القاهرة وحماساتصاالت":  المقدسيةالمنار" .9
 أن هناك اتصاالت مكثفة بين القيادة المصرية وقيادة حماس لمناقشة بعض الملفات وفي "المنار"علمت 

 أن لقاء "المنار"، وقالت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـاألسرىة وملف تبادل مقدمتها ملف المصالح
 الجاري في عاصمة عربية، وصفته المصادر بالهام وااليجابي، وأن األسبوعبين الجانبين عقد بداية 

تقدما حصل على طريق توقيع حماس على الورقة المصرية وحصر بعض تحفظات الحركة على عدد 
 التزام بمناقشة جزء من إلىالبنود، وهناك مشاورات لتضمينها في ملحق يشير صراحة من الفقرات و

 .هذه التحفظات قبل التوقيع ، وأن يؤخذ في الحسبان خالل التنفيذ الجزء اآلخر
 اتصاالت مع قيادة حماس ومع القاهرة، األخيرةوكشفت المصادر أن ثالث دول عربية أجرت في اآلونة 

 تطورات سلبية قد تشهدها أيةانجاز المصالحة بالسرعة الممكنة ضمانا لتفادي تأكيدا على ضرورة 
 دون موافقة شرائح الشعب اإلسرائيلي تمرير حلول للصراع الفلسطيني إلىالمنطقة، وحتى ال يصار 

 اتخاذ موقف ايجابي من التحركات وجهود إلىالفلسطيني جميعها، وهذا التخوف هو الذي دفع مصر 
 . ما تطرحه حماس من تحفظات على الورقة المصريةإزاء مرونة إبداءلك الوسطاء وكذ

 القاهرة وااللتقاء مع قيادات إلىوأكدت المصادر أن وفدا رفيع المستوى من حماس سيقوم قريبا بزيارة 
 عدم صحة قطع االتصاالت بين حماس والقيادة إلى المصادر وأشارتمصرية رفيعة المستوى، 

 .المصرية
  20/5/2010لقدس، المنار، ا

  
   جديد في ملف المصالحةويؤكد عدم وجود  ينفي انقطاع العالقات مع مصرالزهار .10

ـ      .د نفى القيادي في حماس      :محمد األسطل  –غزة   وجـود  " القـدس " محمود الزهار في حديث خاص ب
اتـه أن   عالقة بين حركته والواليات المتحدة األميركية أو دول االتحاد األوروبي، مؤكداً فـي الوقـت ذ               

االتصاالت واللقاءات متواصلة مع دول غربية خارج إطار االتحاد األوروبي سواء في قطـاع غـزة أو                 
  .خارجه

الواليات المتحدة على اإلطالق، ألنه ال يوجـد تغيـر فـي            بين حركته و  ال توجد أي عالقات     "قال إنه   و
 ثوابتها من أجل كـسب ود أي        الموقف األميركي تجاه الحقوق الفلسطينية، كما أن حماس لن تتنازل عن          

وهذا ينطبق على كثير من الدول األوروبية التي تتبنى الموقف األميركـي، ومـا دون               : "وأضاف". دولة
  ".ذلك فعدد من دول الغرب تلتقي بقيادات الحركة بشكل مستمر ومعلن

ول العالقـة   واستبعد أي انقطاع للعالقات واالتصاالت بين حركة حماس ومصر، نافياً ما تردد عن وص             
التواصل مع مصر موجود في أمور عدة، وقيادات من الحركة          : "وقال إن . بين الطرفين إلى حافة الهاوية    

غادرت أمس عبر مصر، لكن ال يوجد ملفات رئيسة يمكن االجتماع بشأنها، خصوصاً في ظل موقـف                 
ل مع مـصر،    صحيح أن الخوض في شأن المصالحة معط      : "وأضاف". مصر المعلن من ملف المصالحة    

  ".لكن ال يمكن الحديث عن انقطاع العالقة معها أو تدهورها إلى الحد الذي يهددها بقطعها
ـ        وحول اإلدعاءات بتحالف حركة حماس     ، قـال   "محور المقاومـة  "مع بعض الدول في إطار ما يسمى ب

مية، لقناعتنا  نحن لم نكن في يوم من األيام في محور ضد آخر أو ضد أي دولة عربية أو إسال                 : "الزهار
هناك دول محددة لديها برنامج مقاومة قريب مـن         : "وأضاف". أن القضية تحتاج إلى دعم هؤالء جميعاً      

برنامج الحركة، وبالتالي فنحن نلتقي معها في هذا الجانب، لكن ال يمكن إلصاق الحركة في محور ضـد                  
  ".آخر

يوازي الموقف األميركي أو الغربي الـداعم  واعتبر أن موقف كل الدول العربية واإلسالمية ال يرتقي أو       
  .إلسرائيل، الفتاً إلى أن المطلوب من هذه الدول دعم المقاومة والشعب الفلسطيني بشكل حقيقي
  20/5/2010القدس، فلسطين، 
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   مع أية جهود ليبية إلخراج المصالحة من المأزقللتعاملحماس تبدي استعدادها  .11
 الخميس استعدادها للتعامل مع أي جهود تبـذلها ليبيـا           أمسس    أعلنت حركة حما    )وكاالت (–طرابلس  

التي تترأس القمة العربية حاليا مع الحكومة المصرية من أجل إخراج المصالحة الفلسطينية من المـأزق                
  .الذي تواجهه

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق ليونايتد برس أنترناشونال عقب لقاء الـزعيم الليبـي                
قذافي مساء أمس وفد الحركة الذي ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركـة خالـد مـشعل فـي                  معمر ال 

المصالحة الفلسطينية، والحصار المتواصـل     :  اللقاء تركز على مناقشة أربع ملفات رئيسية       إنطرابلس،  
على قطاع غزة، وقضية أعمار القطاع، وتصاعد التحديات اإلسرائيلية األخيرة وخاصة علـى طريـق               

  .يد القدس والمقدسات ومواصلة سياسة االستيطانتهو
ولفت إلى أن الحركة وضعت القذافي باعتباره رئيس القمة العربية فـي صـورة تطـورات األحـداث                  
والتعقيدات التي تواجهها المصالحة الفلسطينية ومدى تجاوب الحركة من أجل إنجاز هذه المصالحة فـي               

ت في آخر لحظة على الشروط السياسية التي حاولـت أن           الحركة وافق "وقال الرشق    .أسرع وقت ممكن  
لن تقبل أن تقدم ثمنا سياسـيا      '" الحركة   إنولم يحدد هذه الشروط غير أنه قال        . "تطرحها بعض األطراف  

متعثرة بسبب الفيتو الذي وضـعته      " الوفد أبلغ القذافي أن المصالحة       أنوأشار إلى    ."مقابل هذه المصالحة  
التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع المعونات         " إلىاإلضافة  ، ب 'أمريكا وإسرائيل 

 مليون دوالر إذا ما قامت مصالحة دون هذه الـشروط           250المالية من السلطة الفلسطينية المقدرة بمبلغ       
  ."السياسية
لمـصالحة  لذلك نحن نعتقد أن األطراف األخرى وباألخص الرئيس عباس غير حريصة على ا            "وأضاف  

 فرصـة للمفاوضـات غيـر       إعطـاء "، معتبرا أن السبب يعود في ذلك إلى رغبتهم في           "في هذا الوقت  
  ."المباشرة

وأوضح أن الوفد شرح للقذافي بشكل واف الظروف التي يعيشها قطاع غزة نتيجة للحصار الخانق الذي                
  .وخاصة في األشهر األخيرة" طال حتى المواد األساسية للحياة"قال انه 

، مضيفا أن   "طالبنا بدور عربي تقوده ليبيا لموقعها كرئيس للقمة العربية لكسر هذا الحصار           "وقال الرشق   
وعد ببذل كل الجهود مع األطراف الدولية الممكنة من أجل رفع هذا الحصار على الفلـسطينيين                "القذافي  

عربي لمواجهة التحـديات    دعونا خالل هذا اللقاء كذلك إلى ضرورة خروج جهد          "وأضاف   .'"في القطاع 
اإلسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وسرقة المقدسات ومواصلة االسـتيطان واالسـتمرار فـي               

الجهد للضغط على   "وأعرب عن استعداد الحركة للتعاون مع هذا         ." ألف فلسطيني من أرضهم    70تهجير  
  . اإلسرائيلية"بالغطرسة" لوقف ما وصفه "المجتمع الدولي

القذافي أكد من جانبه على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقـه المـشروعة ودعمـه                " إن   وقال
لصمود الفلسطينيين، وان ليبيا سوف تبذل كزعيمة للقمة العربية مساعيها لدى األطراف العربية والدولية              

  ."من أجل معالجة الملفات األربعة التي تناولها هذا اللقاء
  21/5/2010وكالة سما، 

  
  وفد من الجهاد يبحث في القاهرة قضية المعتقلين .12

 في  بدأ وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني         :)وكاالت (– محمد عبد اهللا   - القاهرة
 مفاوضات مع مسؤولين مصريين صباح أمس بعد أن وصل الشيخ نافذ عزام إلى القاهرة بدعوة                القاهرة

صلت شخصية رفيعة المستوى أخرى من دمشق إلى القاهرة قبلها بيوم           مصرية مساء األربعاء في حين و     
  . واحد
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وقال مصدر في وفد الجهاد إن الوفد أوضح للمسؤولين المصريين أنه ال توجد مـشكلة بـين القـاهرة                   
وحركة الجهاد، وأن المشكلة مع فئة صغيرة ال تمثل مصر تعاملت بطريقة لم تتوقعهـا الجهـاد خـالل                   

 عنـصرا   18وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور حول        . اصرها المحتجزين في مصر   مناقشة أزمة عن  
 ال تعرف الحركة مصيرهم، الفتا إلى أن القاهرة وعدتهم بحل المـشكلة فـي          7من عناصر الجهاد منهم     

أقرب وقت، وأن إرسال القاهرة دعوات إلى وفد الجهاد يؤكد على العالقة الطيبة بين الجهاد والحكومـة                 
  .يةالمصر

  21/5/2010الشرق، قطر، 
  

   في غزة لهدمها عشرات المنازل في رفحالحكومةتنتقدان " الشعبية"فتح و .13
حماس  نقال عن مراسلها من رام اهللا، كفاح زبون، أن فتح اتهمت 21/5/2010الشرق األوسط، نشرت 

وقالت إن  .ن هناكبالوقوف وراء مأساة إنسانية في مدينة رفح جنوب القطاع عبر هدمها منازل فلسطينيي
عائلة فلسطينية، وهدم 180حماس ستسبب مأساة حقيقية إذا ما أقدمت على ارتكاب جريمة جديدة بحق 

  . منازلهم وتشريدهم في مدينة رفح
 20 شخصا من 150 نسخة عنه، إن "الشرق األوسط"وقال أحمد عساف، الناطق باسم فتح في بيان تلقت 

تسابق إجراءات "واعتبر أن  .ض منازلهم التي هدمتها حماسعائلة اضطروا لنصب خيام على أنقا
حماس مع إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، من قتل واعتقال وإبعاد، وفرض اإلقامة الجبرية، وفرض 

في الوقت الذي تبذل "وأضاف  ."إتاوات وضرائب باهظة، يهدف إلى تثبيت حكم إمارة حماس في غزة
بقيادة الرئيس محمود عباس الجهود والوساطات لدى الحكومات والدول فيه السلطة الوطنية الفلسطينية 

 100في العالم، من أجل الضغط على االحتالل اإلسرائيلي للسماح بإدخال مواد البناء إليواء أكثر من 
ألف مواطن شردتهم الحرب الدموية اإلسرائيلية األخيرة على أهلنا في غزة، تركتهم حماس يواجهون 

  . "حلول، وجاءت جرافاتها لتزيد مأساة أهلنامصائرهم بال 
الجبهة الشعبية نقال عن مراسلها من رام اهللا يوسف الشايب، أن  21/5/2010الغد، األردن، وذكرت 

 على أراض إلقامتها عشرات المنازل في مدينة رفح إلزالةأمس، معارضة شديدة أبدت لتحرير فلسطين، 
جبهة، محمد مكاوي، انه كان األجدر بالحكومة أن توفر منازل وقال عضو اللجنة المركزية لل. حكومية

وطالبت الجبهة . بديلة للمواطنين، مؤكدا أنه يجب مراعاة الظروف الحياتية واالقتصادية في قطاع غزة
بتعويض المتضررين الذين تم تجريف منازلهم في منطقة البراهمة، مؤكدة أنه يجب محاسبة المتورطين 

  .ي الحكومية لألهالي والمواطنين وتضليلهمفي بيع هذه األراض
  

    تطالب بتخفيف اإلجراءات األمنية في نهر الباردفلسطينيةحماس وفصائل : لبنان .14
 في الذكرى الثالثة للحرب على مخيم نهر أصدرت حماس أمس بياناً: إبراهيم عمر -  البارد-البداوي 

ارد المأساوية، وجددت المطالبة بفك الطوق ، عرضت فيه أوضاع مخيم نهر البالبارد في شمال لبنان
األمني عنه، والسماح بحرية التنقل والدخول والخروج، وإدخال كل مستلزمات البناء، وتقديم إغاثة 

 . إنسانية عاجلة ألهلنا، والتراجع عن قرار منع الجمعيات اإلنسانية واالجتماعية من العمل في المخيم
 40 ألفاً من أصل 18 بنسبة إال المخيم إلىة األهالي، وعدم عودتهم  استمرار معاناإلىولفتت الحركة 

، إال إليه عدم السماح للفلسطيني بالدخول إلى وأشارت. ألفاً، سكنوا في البركسات أو بيوتهم التي رمموها
واتهمت الحكومة واألونروا بالمماطلة في . بعد الحصول على تصريح بالدخول من الجهات األمنية

عمار سيئة وغير إنسانية، منتقدة قرار وزير الداخلية بمنع الجمعيات مؤكدة أن مواصفات اإلعمار، اإل
 . اإلنسانية واالجتماعية من العمل في محيط المخيم



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1795:         العدد       21/5/2010 الجمعة :التاريخ

 لتحرير الديمقراطية جهاد فياض، ومسؤول الجبهة أبودعا كل من مسؤول حركة فتح في الشمال و
 .  نظام التصاريحوإلغاء تخفيف اإلجراءات األمنية إلىنية  بدر الدولة اللبناأركانفلسطين في الشمال 

  21/5/2010السفير، 
  

   سراح عناصرها الموقوفين لديهابإطالقتطالب السلطة " الشعبية" .15
بإطالق سراح  الفلسطينية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صادر عنها، السلطة طالبت: نابلس

في بيان  وقالت .بدالً من تحويلهم للقضاء العسكري منذ عدة شهور،عدد من عناصرها المعتقلين لديها 
المعتقلين لدى السلطة إلى القضاء  إنها فوجئت بتحويل عناصرها: "نسخة منه" قدس برس"مكتوب وصل 

الوطني، رغم أنهم صغار في السن حيث تتراوح أعمارهم بين  العسكري، ومعاملتهم بشكل مناف للعرف
 ." سنة18 – 16

  20/5/2010برس، قدس 
  

  غزة واسعة النطاق على  على حرب يتدربي سرائيلالجيش اإل .16
، لتنفيذ "تكلل بالنجاح"  مؤخراً تدريباًأنهى الجيش أن أمس يوم "إسرائيل" في  أعلن:اشرف الهور – غزة

، وذلك في حال )الرصاص المصبوب(شد من حرب أعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، 
وذكرت االذاعة االسرائيلية التي اوردت يوم  .حماس على خطف جنود إسرائيليين جدد حركة أقدمت

امس النبأ ان التمرين العسكري اجري قبل شهرين، وعقد كبار قادة االركان العامة وقيادة المنطقة 
وذكرت ان .الجنوبية في الجيش جلسة هذا االسبوع الستخالص العبر من هذا التمرين الواسع النطاق

مرين تمت خالله محاكاة سيناريو اجراء عملية عسكرية واسعة ضد حركة حماس في حال قيامها الت
وبحسب ما افصح عنه فقد تمت خالل التمرين محاكاة سيناريو اقدام حماس على . بتصعيد االوضاع

خطف جندي اسرائيلي عند السياج االمني الحدودي المحيط بقطاع غزة، وقيام الجيش االسرائيلي ضمن 
  .'عملية عسكرية على نطاق واسع جدا في كافة انحاء قطاع غزة'هذا السيناريو بـ 

  21/5/2010القدس العربي، 
  

  إلطالق سراح شاليطالثمن الذي تطلبه حماسعلى الحكومة اإلسرائيلية دفع : ليبمان .17
ليط في من أجل إطالق الجندي شا" طاقم الكفاح"قال شيمعون ليبمان، رئيس :  نظير مجلي- تل أبيب

أبو الطير وبقية قادة حماس، هو أشبه بمسرح العبث، النائب عن حماس محمد  عن اإلفراج، إن "إسرائيل"
اآلخر، ويقولون لنا إن  ، الواحد تلو)أدوات ضغط على حماس(فها نحن نفقد ما تدعيه الحكومة بأنه "

إنهم ال يريدون تشكيل خطر يقولون . إسرائيل ال تستطيع احتجازهم فوق المدة المسموحة، وأقبل هذا
إذن ماذا . على حياته في عملية عسكرية، وأقبل ذلك، وأفتخر بإسرائيل بسبب ذلك، فنحن دولة قيم ونظام

 سراح شاليط، أال وهي دفع الثمن الذي إلطالقينتظرون؟ لماذا ال يستخدمون الوسيلة التي تبدو وحيدة 
   ".تطلبه حماس؟

  21/5/2010الشرق األوسط، 
  

  البناء االستيطاني" باستئناف "يطالبونضو كنيست  ع56 .18
المعارضان، رسالة إلى " العمل"و" كديما" نائباً من األحزاب اإلسرائيلية المختلفة، بينها 56 وجه :الناصرة

 باراك بطلب التصديق على بناء شقق سكنية جديدة إيهودرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
التي تم تفكيكها قبل " غوش قطيف" في الضفة إلسكان المستوطنين من مستوطنة "آرييل"في مستوطنة 
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نحو خمس سنوات في إطار فك االرتباط عن قطاع غزة، وذلك على رغم قرار تعليق البناء في 
  . سبتمبر المقبل/المستوطنات في الضفة لعشرة شهور تنتهي في أيلول

  21/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   في العالم"إسرائيل" لتحسين صورة "فراءفيلق س": "معاريف" .19
وهو مكون من أعضاء كنيست من مختلف " فيلق السفراء"كشفت صحيفة معاريف عن تشكيل ما يسمى 

 لتحسين صورتها "إسرائيل"ـالتيارات واألحزاب اإلسرائيلية ، وسيجندون أنفسهم كجيش إعالمي تابع ل
إسرائيل لم تكن تعاني في السابق من تشوه صورتها في وأشارت الصحيفة إلى أن  .في جميع أنحاء العالم

العالم، إال أن األمور تغيرت بعد الحرب األخيرة على غزة ، وما أعقبها من تقرير غولدستون ، وتدهور 
العالقات مع تركيا ، وتردي العالقات مع الواليات المتحدة ، والحمالت الدعائية ضد إسرائيل في مختلف 

حت معاريف أنه على الرغم من الجهود التي تم استثمارها في اإلعالم، والكنيست وأوض. أنحاء العالم
ووزارة الخارجية، إال أنهم توصلوا إلى نتيجة أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها بدون تحرك عملي على 

سفاح همجي في "وأكدت الصحيفة أن معظم الدول األوروبية باتت تنظر إلى إسرائيل على أنها . األرض
، إلى جانب األزمات الدبلوماسية الكثير التي حدثت خالل العام الماضي، كل ذلك مس "شرق األوسطال

  . في جميع أنحاء العالم"إسرائيل"بصورة 
  21/5/2010الدستور، األردن، 

  
   لن تكسر الحصارالسفنقافلة : "إسرائيل" .20

لقى تعليمات بعدم السماح للسفن كشف مصدر في الحكومة اإلسرائيلية أن سالح البحرية ت :القدس المحتلة
الدولية التي تنوي الوصول إلى قطاع غزة باالقتراب من السواحل وإجبارها على العودة من دون 

وادعى المصدر أن قافلة السفن الدولية التي تنوي التوجه نحو قطاع غزة في نهاية . استخدام القوة
  . ألي حصاراألسبوع ال تهدف إلى كسر الحصار ألن القطاع ال يخضع 

  21/5/2010الشرق، قطر، 
  

  مقاطعة منتجات المستوطناتإلغاء إلى السلطةبن اليعيزر يدعو  .21
 انتقد وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن إليعيزر قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة :رام اهللا

لى إجراءات من المقاطعة المنتجات اإلسرائيلية الجاري تصنيعها في المستوطنات معتبراً اللجوء إ
ودعا بن إليعيزر الجانب الفلسطيني إلى إلغاء المقاطعة في ضوء انطالق .االقتصادية وسيلة لئيمة

المحادثات التقريبية غير المباشرة بين الجانبين وبالنظر إلى حقيقة عمل الكثير من الفلسطينيين في 
 .مصانع المستوطنات

 ووصفته أيضاالمعارضة النائبة داليا إيتسيك قد انتقدت قرار السلطة وكانت رئيسة كتلة كاديما الوسطية 
وقالت إيتسيك إن التقارب بين الشعوب  . قرار أحمق سيضر أوالً بأرزاق بعض الفلسطينيين أنفسهمبأنه

  .ال يحتمل المقاطعات داعية الفلسطينيين إلى التراجع فوراً عن قرارهم 
  21/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  "إسرائيل" سوريا صواريخ ضد امتالك" يستغرب "بيريز .22

شمعون بيريز، استغرابه من حديث سوريا عن السالم من جهة ومن جهة " اإلسرائيلي"أبدى الرئيس 
الغريب أن بيريز أدلى بهذه التصريحات خالل زيارة لمجمع " . إسرائيل"امتالكها صواريخ ضد 

سوريا تفعل " وسائل إعالم الكيان عن بيريز قوله ونقلت .صناعات عسكرية، لم يوضح موجهة ضد من 
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 ألف 70الشيء ونقيضه، فمن جهة تتحدث عن السالم ومن الجهة الثانية تقيم مخزنا عمالقا يحتوي على 
وزعم بيريز وهو سفاح مذبحة قانا في عدوانه "" . إسرائيل"صاروخ عند الحدود الشمالية، وغايتها هي 

" . ال تهدد لبنان وال تهدد سوريا ووجهتنا نحو السالم" إسرائيل" أن 2002أيار ،/ مايو18على لبنان في 
األسد األب، الذي رفض اقتراح ) فترة حكم الرئيس السوري السابق حافظ(يؤسفني أنه منذ "وتابع 

، تنتهج سوريا سياسة مترددة وال "كامب ديفيد"السادات بالمجيء معاً إلى ) الرئيس المصري السابق أنور(
  "" .إسرائيل" خطوات حقيقية للتوصل إلى سالم مع تنفذ

  21/5/2010الخليج، 
  

  تتجه إما لنظام فصل عنصري أو إلى زوال "إسرائيل": "هآرتس" .23
 بقيادة رئيس الحكومة بنيامين "إسرائيل" عكيفا إلدار أن "هآرتس"أوضح المعلق السياسي لصحيفة : حيفا

التحول : عب الفلسطيني، وهي تتجه نحو واحد من خياريننتنياهو غير راغبة بتسوية الدولتين مع الش
 .أو سيطرة أغلبية فلسطينية عليها للتوقف عن كونها يهودية) أبرتهايد(لنظام فصل عنصري 

وأكد إلدار ضمن ندوة حول المهنية الصحافية، جرت في الناصرة أمس األول، أن نتنياهو يمضي باللف 
إنه يؤيد مفاوضات التقارب ال إليمانه بجدواها، : وقال إلدار .ينوالدوران في المفاوضات مع الفلسطيني

 .وإنما ألنها ستكشف أمام العالم أن نتنياهو ال يملك ما يقدمه للفلسطينيين
ويعتقد الصحافي اإلسرائيلي أن ما تقوم به الحكومة الحالية هو مجرد إدارة للصراع، فهي ال تحاول 

 .ية ال يمكنها أن تقدم أي شيء للتقرب من الجانب الفلسطينيحله، ألنها بهذه التركيبة االئتالف
لذلك يزعم نتنياهو ورفاقه أمام الرأي العام اإلسرائيلي أن الفلسطينيين ال يريدون الحل، ويقومون "وتابع 

 ."بالتحريض وأعمال العنف إللقاء الكرة في ملعبهم
ة أيضا في مسعاها إلحراز تسوية اعتبر وردا على سؤال حول عدم جدية الحكومات اإلسرائيلية السابق

إلدار أن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، كان ينوي فعال االتفاق مع الفلسطينيين، وأنه كان يتطلع 
مع ذلك . لذلك لو منح وقتا كافيا، في حين أن حكومة الليكود الحالية هي يمينية صرف ال تريد السالم

الدولة الواحدة هي "ل ممكن بعد فشل منطق الدولتين، ويرى أن يرفض قبول حل الدولة الواحدة كح
 ."محض خيال

 21/5/2010العرب، قطر، 
  

   سيواصلون حملتهم ضدنا خالل المفاوضاتالفلسطينيون: تقرير إسرائيلي .24
 كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أمس عن تقرير سري :عبدالرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلةرام اهللا، 

 وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ووزراء في مطبخ القرار، يؤكد أنه على إلىجية، نقل لوزارة الخار
الرغم من محادثات التقارب، فإن السلطة الفلسطينية ستواصل إدارة كفاح سياسي ضد إسرائيل في 

 وأوضح التقرير أن السبب األساسي لموافقة الفلسطينيين على محادثات التقارب، هو .الساحة الدولية
الفلسطينيين يدخلون المحادثات من دون ثقة بنتائجها بل "الرغبة في فحص جدية نوايا إسرائيل، وأن 

بتقديرنا، لن يكشف الفلسطينيون مجاالت المناورة لديهم، وال سيما "وجاء في التقرير أنه  ".وتوقع فشلها
 معنية بتقدم مفاوضات في موضوع الحدود وتبادل األراضي، وذلك ألن في رأيهم حكومة إسرائيل غير

أن الفلسطينيين يشاركون في المحادثات كي يستغلوها لمواصلة تجميد البناء "وأضاف التقرير،  ".ناجعة
الفلسطينيين يرون تغييرا في "وأضاف التقرير أن  ".في المستوطنات وربما أيضا في القدس الشرقية

اوضات للحفاظ على الضغط األميركي لتجميد السياسة األميركية تجاه إسرائيل، ويحاولون استغالل المف
  ". سبتمبر المقبل/االستيطان حتى بعد أيلول
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. واعتبر التقرير كذلك أن السلطة الفلسطينية، مرنة بالنسبة للجدول الزمني في المفاوضات غير المباشرة
ي مثل هذه  ما بعد األشهر األربعة، إذا ما خدمت المحادثات مصلحتها، وفإلىوستوافق على تمديدها 

  . محادثات مباشرة، ربما في مسار سريإلىالحالة يحتمل االنتقال 
وتقدر وزارة الخارجية مع ذلك بأن محادثات التقارب لن تغير االستراتيجية الفلسطينية في الكفاح 

فقد ورد في التقرير أن الفلسطينيين يريدون أن يديروا بالتوازي مع المحادثات، . السياسي ضد إسرائيل
  .لة دولية تتبنى علنا المواقف الفلسطينية في المسائل الجوهريةحم

وقال التقرير إنه على الرغم من المفاوضات، فسيواصل الفلسطينيون مقاطعة منتجات المستوطنات، 
وسيشجعون المقاومة الشعبية، وسيواصلون الكفاح القضائي ضد إسرائيل في موضوع تقرير غولدستون، 

وإن رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، سيحاول تجنيد دعم . مم المتحدةوسيرفعون شكاوى في األ
حيث السيطرة اإلسرائيلية األمنية وال سيما في غور ) ج(دولي لتوسيع صالحيات السلطة في المناطق 

  .األردن
  21/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 

 
  إلحراج مصر استئناف العالقات مع قطر تجنباًرفضت "إسرائيل": "هآرتس" .25

، أمس، أن الرفض اإلسرائيلي لالقتراح القطري باستئناف العالقات الدبلوماسية "هآرتس"ذكرت صحيفة 
مع تل أبيب، في مقابل تولي الدوحة مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، جاء على خلفية الرفض المصري 

طر كانت قد تقدمت بمقترحين لتجديد وأشارت الصحيفة إلى أن ق. لهذا االتفاق، وتجنباً إلحراج القاهرة
العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في مقابل السماح لها بتنفيذ مشاريع اقتصادية في قطاع غزة، وإدخال 
مواد البناء إلعادة إعمار القطاع بعد الحرب األخيرة، إال أن مصر رفضت هذا األمر، معتبرة أنّه سيكون 

 تسيبي بارئيل عن مصدر مصري قوله "هآرتس"حلل السياسي في ونقل الم. "من الصعب عليها هضمه"
الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد (بالده تعمل بالتنسيق مع إسرائيل واللجنة الرباعية "إن 

، وأن مصر تمنع حرية مرور البضائع عبر حدودها إلى قطاع غزة على الرغم من )األوروبي وروسيا
من غير المالئم، أن تضع "، مضيفاً أنّه "لدول العربية والرأي العام المصرياالنتقادات الحادة من ا

 . "إسرائيل مصر في موقف حرج يظهرها أنها الدولة الوحيدة التي تمنع وصول البضائع إلى غزة
  21/5/2010السفير، 

     
 سيم دفع رشاوى لمندوبي األمم المتحدة للتصويت على قرار التقيؤكدكتاب إسرائيلي جديد  .26

، عن وثائق نشرت "يديعوت أحرونوت"في مقابلة أجرتها معه  المؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس،كشف 
، تؤكد أن مندوبين في األمم المتحدة " تاريخ الحرب العربية اإلسرائيلية األولى– 1948"في كتاب جديد 

 .1947نوفمبر /ثانيحصلوا على رشاوى من أجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم في نهاية تشرين ال
لم تكن صراعا على األرض، وإنما تدخل في إطار ) 1948(ويدعي موريس أن الحرب في عام النكبة 

. ، وهي حرب ال تزال مستمرة حتى اليوم، وأنه من غير المؤكد أن إسرائيل ستنتصر فيها"الجهاد األول"
 .بحسب موريس

  20/5/2010، 48عرب
  

  النائب زحالقة ألنه يكره اليهود بمقاطعة يطالبمدير مكتب شارون  .27
 ليس كنظرائه اعضاء  انه:النواب العربو زحالقة مقارن بين فايسغالس  قال:زهير اندراوس- الناصرة

 ومواطنيها "إسرائيل"ـانَّ خصوصية زحالقة تكمن في الكراهية الحقيقية التي يكّنها ل. الكنيست العرب
، بإثارة غضب الغالبية واألخرى، ينجحون بين الفينة )ب العربالنوا(على الرغم من انَّ نظراءه . اليهود
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 غالبيتهم يفعلون هذا من دوافع سياسية ـ متعلقة بالوسط أن إالاليهودية بكالم صعب وزائد عن حده، 
وهاجم فايسغالس زحالقة على موقفه من الخدمة المدنية ودعوته للشباب العرب بعدم االنخراط  .العربي

 ربما لم يتوقع حدة التصعيد التي جاءت األخيرة اآلونةذي كان عرضةً لهجوم اليمينيين في زحالقة ال .بها
 مقاطعته الشخصية وعزله، وقال إلىفي نهاية مقال فايسغالس الذي دعا بشكل واضح ال يقبل التأويل 

ة على المؤسسة الرسمية والسياسية مجبر). زحالقة(في موقع الكنيست قد تجدون صورته ": فايسغالس
  .تحمله، لكن نحن ال

  21/5/2010القدس العربي، 
  

  قرارا باعتذار القناة الثانية لنجلي الرئيس عباستصدرمحكمة إسرائيلية  .28
في القدس قرارا بضرورة أن تقوم القناة الثانية ) اإلسرائيلية( أصدرت المحكمة المركزية :رام اهللا

وياسر عباس، عما بثته القناة من ادعاءات لملكيتهما اإلسرائيلية بالتوضيح واالعتذار من السادة طارق 
الساعة التاسعة ) مبات(وتم أمس نشر االعتذار والتوضيح في نشرة أخبار  .شركة االتصاالت الوطنية

بودي أن أوضح أمرا ": حيث جاء نص االعتذار والتوضيح كالتالي ."آياال حاسون"من قبل الصحفية 
 "ايهود" المتطرقة لتدخل مكتب رئيس الحكومة السابق 31/12/2007 من تاريخ) مبات(في نشرة : معينا

أولمرت، لمتابعة طلب شركة االتصاالت الوطنية، يمكن الفهم من سؤال حاييم يافين أن ابني محمود 
في . ، طارق وياسر عباس، هما صاحبا أسهم في الشركة الوطنية وهذا ليس صحيحاً"أبو مازن"عباس 

 ."حالة فهم األمور بشكل آخر، وطالما حصل ألي منهم امتعاض نفسي، فاننا نأسف لذلك
  21/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  واستهداف األقصى جزء من مخطط لتهويد القدس" القطار الخفيف "مشروع: مؤسسة األقصى .29

من القدس، أن مؤسسة األقصى للوقف والتراث ذكرت في بيان  21/5/2010األيام، فلسطين، ت نشر
لها، أمس، أن مشروع القطار الخفيف، الذي تعمل سلطات االحتالل على تسريع وتيرة تشغيله، ليكون 

ف البيان وأضا. جاهزاً في نهاية العام الجاري، يعتبر مشروعاً احتاللياً يأتي في إطار تهويد المدينة
تجري هذه األيام أعمال متواصلة ومكثفة تبدأ من منطقة شمال القدس، من أقصى بيت حنينا، مروراً "

، وتشمل أعماالً في "ماميال"بشعفاط، وجبل المشارف، وحي وادي الجوز، والمصرارة، ومنطقة مأمن اهللا 
  ". الخفيفمراحل مختلفة، أغلبها في المراحل المتقدمة في مشروع مد خطوط القطار

أن القطار الخفيف يربط المستوطنات في الضفة الغربية، والمستوطنات التي أقيمت في "وأوضحت 
القدس، خاصة المنطقة الواقعة شمال غرب البلدة القديمة من القدس والمسجد األقصى، في منطقة حي 

ب الجديد وباب الخليل، من المصرارة وباب العامود، أحد األبواب الرئيسية للبلدة القديمة بالقدس، والبا
أبواب البلدة القديمة بالقدس، علماً أن هناك أنباء عن مخطط مستقبلي لمد خط قطار خفيف يتفرع عن هذا 
الخط أحدها فوق األرض وآخر تحت األرض يمر بمحاذاة باب الخليل ويصل إلى منطقة باب المغاربة، 

 مقبرة باب الرحمة واألسباط شرقي المسجد ومنطقة سلوان، والذي من المحتمل أن يصل إلى منطقة
  ".األقصى، يرتبط بمشروع القطار الهوائي الذي يتصل بجبل الطور ومنطقة رأس العامود

إن مشروع القطار الخفيف هو جزء من مخطط كبير لتهويد القدس، واستهداف المسجد "وقالت المؤسسة 
ل بتسريع خطواته التهويدية في القدس، األقصى، وما تسريع العمل فيه إال جزء من سياسة االحتال

  ".وفرض أمر واقع بقوة احتالله، ومحاولة لتغيير الطابع اإلسالمي والعربي لمدينة القدس
عهود محسن، أن مؤسسة األقصى أكدت أن نقالً عن مراسلتها  21/5/2010السبيل، األردن، وأضافت 

لمسجد األقصى المبارك، خاصة في منطقة رأس االحتالل يكثف من أعماله االستيطانية التهويدية حول ا
أعمال ترميم وإعمار وبناء تتم في "نسخة منه إن " السبيل"وقالت المؤسسة في بيان وصل . العامود
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"". معالي هزيتيم"منطقتين متقابلتين في راس العامود في المستوطنة التي يطلق عليها االحتالل مستوطنة 
ؤر والمشاريع االستيطانية التي ينفذّها االحتالل تكون في أعالي أن أغلب الب"وأوضح بيان المؤسسة 

الهضاب المحيطة بالمسجد األقصى، في منطقة الطور من الجهة الشرقية، ومنطقة قلعة القدس من الجهة 
الغربية، باإلضافة لمشاريع التهويد في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، واستكمال بناء خط القطار 

أن االحتالل يسعى لضرب : "وأضاف البيان". جهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بالقدسالخفيف من ال
حزام استيطاني حول المسجد األقصى، في محاولة لعزله وخنقه، ونفيه عن البلدة القديمة بالقدس، والتي 

 ".تعتبر خط الدفاع األول عنه
ي، وكل من يستطيع الوصول للقدس لمزيد ودعت مؤسسة األقصى األهل في القدس وفي الداخل الفلسطين

 .من التواصل مع المسجد األقصى المبارك، إلحباط المخطط االحتاللي الخبيث
أن االحتالل " محمود أبو العطا 48من جانبه أكد المنسق اإلعالمي للحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة 

الل والهضاب المرتفعة المحيطة بمدينة الصهيوني يتعمد بناء المستوطنات وإسكان المستوطنين في الت
أن إصرار الصهاينة " السبيل"وبين أبو العطا في حديث لـ". القدس والمسجد األقصى على وجه التحديد

على سرقة هذه المرتفعات والسيطرة عليها عائد لسببين رئيسيين، أولهما عزل القدس واألقصى عن 
وثانيهما جعل هذه المستوطنات نقاط ارتكاز وانطالق امتدادهما الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني، 

  .لالعتداء على المسجد والبلدة العتيقة
القدس المحتلة، جمال جمال، وعن نقالً عن مراسلها في  21/5/2010 الدستور، األردن، وأضاف

ارة وكاالت األنباء، أن الحكومة اإلسرائيلية شقت نفق جديد في منطقة الواقعة بين باب العامود ومغ
سلمان في شارع السلطان سليمان القانوني في شرقي القدس يخترق أسوار المدينة المقدسة باتجاه الجنوب 

إن السلطات " الدستور"وقالت مصادر قانونية أمنية فلسطينية لـ. في خطوة تمثل تصعيد خطير
 من أسفل النفق اإلسرائيلية قامت بتركيب ألواح من الصفيح لتغطية عمليات الحفر وتركيب درج يمتد

وهي منطقة حساسة لم . وحتى أعلى سور القدس القديمة قرب منزل عائلة صالح مقابل مدرسة الشميت
  . يسبق للمستوطنين أن تمكنوا من الوصول إليها

  
   والخليلسلوانإخطارات هدم في  .30

 جديدة لسكان وجهت بلدية االحتالل في القدس إنذارات:  جمال جمال، ووكاالت األنباء-القدس المحتلة 
حي البستان في سلوان بالمدينة بهدم منازلهم، فيما قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد 
القادر إن بلدية االحتالل اتخذت إجراءات جدية وخطيرة في تنفيذ تهديداتها وأن الجهود القانونية وصلت 

اع عن منازلهم محمالً الحكومة إلى طريق شبه مسدود ولم يعد أمام المواطنين من خيار سوى الدف
  .اإلسرائيلية عواقب تنفيذ تلك التهديدات

في الضفة الغربية، سلطات االحتالل إخطارات بهدم مبان ومنشآت لمواطنين في مخيم الفوار جنوب 
الخليل وبحجة عدم الترخيص، وشملت اإلخطارات ثالثة آبار للمياه وخمس غرف ومنشآت زراعية 

   .ومنزل قيد اإلنشاء
  21/5/2010الدستور، األردن، 

  
   سيشهد عودة كّل الالجئين إلى الجليل والمثلث وعكا وحيفا ويافا واللد والرملةأسطولنا: رائد صالح .31

في " بقاء وعودة"نظمت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني مهرجان :  زهير اندراوس-الناصرة 
  .الشعب الفلسطيني لنكبة 62قرية كفركنا الجليلية في الذكرى الـ 

وفي كلمته نقل الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية، رسالة من مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن، 
حملت التحية إلى أبناء الداخل الفلسطيني، مؤكدين لكل فلسطينيي العالم ولكل عربي في العالم ولكل مسلم 
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ودة عن حق العودة، كما ويؤكدون انّه ال للتوطين في العالم ولكل إنسان حر في كّل العالم، انّه ال ع
كبديل عن حق العودة، وهو طرح ملعون، ويؤكدون انّه ال للتعويض كبديل عن حق العودة، وهو خيانة 

  .كبرى، ويؤكدون انه ال للتنازل كبديل عن حق العودة، وهو هزيمة مرة
 التوطين، يرفضون التعويض والتبادل، ثم يرفضون.. ؟، نعم!قد يسأل سائل إذن ما يريدون: "وقال الشيخ

، أنا أقول لكم باسمهم ونقال عنهم، أؤكد لكم أن المفاتيح ال تزال أمانة في !ماذا، أتدرون ماذا يريدون؟
أعناقهم، وسيأتي يوم قريب يعودون بهذه المفاتيح لفتح أبوابهم التي اخرجوا منها في الجليل والمثلث 

لقد شهد بحرنا : "وأردف قائال".  ويافا واللد والرملة بإذن اهللا سبحانه وتعالىوالمدن الساحلية عكا وحيفا
م، 1948الممتد من غزة جنوباَ حتى الخالصة شماالَ الكثير من األساطيل التي جرت على مائه في عام 

شهد بحرنا أسطول طرد شعبنا الفلسطيني إلى أراضي الشتات والمخيمات، ولكن لن يطول الزمان حتى 
هد بحرنا أسطول عودة كل الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي ال تزال وفية لهم، نعم هذه األرض يش

التي رفضت الغرباء في الماضي سترفض الغرباء في الحاضر وستبقى على العهد مع الالجئين، ستبقى 
  .هللا رب العالمينتشتاق لتحتضنهم بترابها ولتطعمهم من تينها وزيتونها ورمانها ولوزها قريبا بإذن ا

، حيث سيتجه الجميع لكسر 22/5وأعلن الشيخ صالح أن نفس البحر سيشهد أسطول الحرية، في تاريخ 
  .الحصار عن غزة العزة عن غزة الحرة، عن غزة الكرامة والصمود، عن غزة البطولة

  21/5/2010القدس العربي، 
  

   غداً من تركيا لكسر حصار غزةتنطلقتسع سفن دولية  .32
تنطلق غداً السبت من تركيا قافلة لكسر الحصار عن قطاع غزة مكونة من تسع سفن، : س المحتلةالقد

.  دولة، باإلضافة إلى المواد الغذائية والطبية40 منهم برلمانيون من 600 ناشط سياسي، 800على متنها 
مد زيدان ورئيس  يشمل رئيس لجنة المتابعة العليا مح48وسيشارك في القافلة وفد من فلسطينيي الـ 

الحركة اإلسالمية الشمالية الشيخ رائد صالح وعضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين 
وتنطلق السفن من اسطنبول ومن ثم . زعبي ورئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية الشيخ حماد ابو دعابس 

  .سفن تركية وأوروبيةومن بين السفن سفينة ماليزية و. ستمر بأنطاليا ومن هناك إلى غزة
قد أعلنت أنها لن تدخل السفن، قال حنين زعبي " إسرائيل"ورداً على سؤال عن سبب الذهاب ما دامت 

نحن ال نُخرج سفينة كل شهر لتضع حصار غزة على األجندة اإلسرائيلية والفلسطينية والعالمية، ويجب "
ولى، يجب إيقاظ ضمير العالم كله بما يتعلق إثارة قضية الحصار أكثر كمعاناة إنسانية من الدرجة األ

أوال واجبنا اإلنساني والسياسي التعامل مع هذه القضية بكل "وأضافت ". بالمأساه اإلنسانية في غزة
هذه القافلة "، وأكدت أن "الوسائل، وكان يجب أن يكون رفع الحصار شرط استئناف المفاوضات

 ليسوا وحدهم، ونحن نتحدث عن أكبر حملة لكسر الحصار ومشاركتنا معها جاءت لتقول ألهل غزة إنهم
  " .عن غزة منذ فرضه

نحن ننتظر الترتيبات من أجل تسيير األسطول وسنشارك "من اسطنبول " الخليج"وقال محمد زيدان لـ
ونحن نتمنى أال ترتكب إسرائيل حماقة عدم إدخالنا إلى غزة، فالسفن تحمل ... حسب قرار لجنة المتابعة

غذائية وطبية لسكان في أمس الحاجة لها، وإسرائيل ستكون غبية إذا منعتنا، ونحن في البحر وال مواد 
  " .يوجد أي قانون يمنع الدخول إلى غزة، وهي حسب الزعم اإلسرائيلي ليست محتلة

  21/5/2010الخليج، 
  

  لمواجهة سفن إسرائيلية" أطفال شهداء" تحمل أسماء هوائيةبالونات : غزة .33
زم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إطالق بالونات هوائية تحمل أسماء أطفال شهداء وعائالت تعت: غزة

تعرضت لإلبادة جراء العدوان والحصار اإلسرائيلي، رداً على أسطول سفن سيحركه إسرائيليين ستخرج 
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ر، أن هذه وأكد علي النزلي الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصا". الحرية"لمواجهة أسطول 
البالونات ستطلق بالتزامن مع انطالق السفن اإلسرائيلية التي ستخرج مع قرب وصول أسطول الحرية 

كما سترفع البالونات أسماء عوائل تعرضت لمجازر إسرائيلية كعائلة السموني التي قتل . شواطئ غزة
داية التي قصفت بيوتهم على  من أبنائها في هجوم إسرائيلي استهدفهم في الحرب األخيرة، وعائلة ال39

رؤوسهم وهم نيام، وعائلة العثامنة التي تعرضت لقذيفة إسرائيلية قبل قرابة ثالثة أعوام شمال قطاع 
  .غزة في منزلهم مع ساعات الصباح

  20/5/2010قدس برس، 
  

   منظمة تدين إجراءات االحتالل بحق أمير مخّول24 .34
ة حقوقية عربية عن قلقها العميق إزاء اإلجراءات  منظم24أعربت :  محيي الدين سعيد-القاهرة 

التعسفية التي اتخذتها سلطات الكيان الصهيوني بحق المدافع الحقوقي البارز أمير مخول المدير العام 
وقالت المنظمات العربية في بيان مشترك، . ، والمعتقل منذ السادس من الشهر الحالي "اتجاه"لمؤسسة 

" اتجاه"ية التي استهدفت أمير مخول وثيقة الصلة بالدور الذي تلعبه مؤسسة أمس، إن اإلجراءات التعسف
، مثلما هي وثيقة الصلة 48في فضح الممارسات العنصرية واالنتهاكات التي تطال فلسطينيي 

  .على انتهاجها بحق النشطاء الفلسطينيين" إسرائيل"باإلجراءات التي دأبت 
  21/5/2010الخليج، 

  
 أكثر من ربع قرن في السجون اإلسرائيلية أمضوا أسيراً 16 .35

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بأن عدد األسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في : غزة
 أسيراً، بعد أن انضم إليهم أسير رافع فرهود محمد كراجة من رام اهللا، 16سجون االحتالل ارتفع إلى 

  .امه الخامس والعشرين في السجون، أتم أمس ع20/5/1985والمعتقل منذ 
 21/5/2010السبيل، األردن، 

  
 تصريحي ليس هويتي: مخيم نهر البارد في ذكرى ثالث سنوات على الحرب .36

أحيا أبناء مخيمي البداوي والبارد الذكرى الثالثة للحرب على مخيم نهر :  عمر إبراهيم-البداوي، البارد 
إنهاء حالة الحصار العسكري المفروض على "ات دعت إلى البارد، فنظموا اعتصامين، وأصدروا بيان

". المخيم والشروع بمعالجة القضايا والمشاكل التي يعاني منها سكانه وعلى رأسها إعادة إعمار المخيم
وشهد مخيما البداوي والبارد إقفاالً شبه تام للمدارس والمؤسسات التجارية ورفعت األعالم الفلسطينية 

 . على الطرق، وسط أجواء من الحداد عمت أرجاء المخيمينوالرايات السوداء 
وعلى وقع الهتافات المنتقدة للتأخير الحاصل في عملية اإلعمار، والمطاِلبة بتخفيف اإلجراءات األمنية، 
تجمع المئات من أبناء البارد بدعوة من الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية وهيئة المناصرة 

تصريحي ليس "، وقد ارتدوا قمصاناً وقبعات كتب عليها "البارد"ع الرئيسي في والمؤسسات، وسط الشار
 .، في إشارة إلى تصاريح الدخول والخروج من المخيم المعمول بها منذ عودة النازحين"هويتي

وتحدث في االعتصام أمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية أبو حسن ميعاري، وعضو المكتب السياسي 
أبو سعدو محمد خليل، الذي ألقى كلمة الفصائل ولجنة المتابعة " وقراطية لتحرير فلسطينللجبهة الديم"

العليا لملف البارد، وأثنى فيها على تحركات أبناء المخيم المتواصلة، للوصول إلى إعمار المخيم بجزءيه 
 . القديم والجديد، والتعويض على العائالت والتجار أصحاب المؤسسات المدمرة

  21/5/2010 السفير،
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 مؤسسة شاهد تطالب بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة األهالي إليه .37
ضرورة اإلسراع "لمناسبة الذكرى الثالثة لنكبة مخيم نهر البارد، دعت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان إلى 

المزاعم بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وإنهاء معاناة األهالي هناك، وفتح تحقيق جدي وعلني حول كل 
التي رافقت معارك نهر البارد وأعقبتها، ضرورة إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه تمويل إعادة 

وطالبت الحكومة اللبنانية بااللتزام بما وعدت به أي أن خروج األهالي ". اإلعمار وبأسرع وقت ممكن
زام باألوقات المحددة النجاز إعادة مؤقت وان العودة وإعادة اإلعمار أكيدة، كما طالبت األونروا بااللت

وشددت على ضرورة تخفيف اإلجراءات األمنية المشددة من قبل الجيش اللبناني . إعمار جميع الرزم
  .والتعامل مع سكان المخيم وزواره بطريقة تراعي فيها حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية

  21/5/2010المستقبل، 
  

 "مفتوح على كل الخيارات... "م األونروا نهر البارد أمامخيماعتصام ألجل  .38
فتحت البوابة الحديدية الضخمة . لم تكن الحركة عادية في مبنى وكالة األونروا باألمس: مادونا سمعان

على الباحة الخارجية للمركز أمام حشد من أهالي مخيم نهر البارد، وقد أتوا العتصام مفتوح، أرادوه 
عادة إعمار مخيمهم وما يتأتى عنها من ظروف اقتصادية واجتماعية تعبيراً عن غضبهم من بطء عملية إ

مفتوحة على كل خيارات التصعيد إلى حين "واالعتصام خطوة أولى ستمتد لثالثة أيام، . صعبة
 ". الهيئة العليا الفلسطينية إلعادة إعمار مخيم نهر البارد"كما يشير عضو " االستجابة

". الدعم المادي إلعادة إعمار المخيم"صبت جميعها في معنى واحد ورفعت في االعتصام الفتات عديدة 
فاألهل هناك يسألون ألف سؤال حول مصير مخيمهم، ال سيما أنه بعد ثالث سنوات على دماره لم ينته 
المعنيون في الدولة اللبنانية واألونروا من الرزمة األولى من عملية إعادة البناء، فيما تشتمل الخطة على 

  . رزمثماني
االتحاد العام "كما تشرح عضو " الحق في الحياة"وقد أتى هؤالء لتكرار خطابهم اليومي والمطالبة بـ

يشمل الحقّ في التعليم الذي تطالب به مجموعة من " الحق في الحياة"و. خالدات حسين" للمرأة الفلسطينية
  .الفلسطينيين" LIU"وجامعة " جامعة بيروت العربية"طالب 

 مدير عام الوكالة في لبنان سلفاتور لومباردو، فيما تولى مسؤول الجامعات والمعاهد في جلس بينهم
نبيل فارس شرح مطالبهم له التي تتعدى اإلسراع في إعادة إعمار مخيمهم " اتحاد الشباب الديموقراطي"

" ي بحر الجهلكي ال نغرق ف"إلى المطالبة بتحصيل أقساطهم، مناشدين األونروا تبني مرحلتهم الجامعية 
 . على حد تعبير فارس

، كما "ما يعانيه أهل البارد وقد أتى للتعاطف معهم ال سيما أنهم يعتصمون سلمياً"يعرف لومباردو 
أوضح، شارحاً أن الوكالة بانتظار موافقة مديرية اآلثار للبدء بالرزمة الثانية من إعادة البناء، المتوفرة 

وهو يؤكد أن . مسة عشر مليون دوالر لالنطالق في الرزمة الثالثةأموالها، وبانتظار ما يقارب الخ
على أمل أن يعود، بحلول . 2010االنتهاء من الرزمة األولى سيتم في موعده المحدد أي مع انتهاء العام 

الفتاً من .  إلى بيوتهم المعاد بناؤها داخل المخيم27000، قرابة ألفي نازح من أصل 31/12/2010
 . ه تأمن تمويل ثالث مدارس تابعة للوكالة وسيبدأ إعمارهاجهة أخرى أن

إلى ذلك أعلن المعتصمون عن توسيع دائرة االعتصام اليوم، بحيث سيشارك فيه المئات داخل باحة 
 . األونروا

  21/5/2010السفير، 
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  توفوا بسبب نقص المواد الطبية500وأكثر من ...  لغزة مستمراإلسرائيليالحصار : الخضري .39
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن قطاع :  ضياء الكحلوت-غزة 

غزة يعيش حصاراً إسرائيلياً مشدداً منذ أربعة أعوام، في رده على ادعاءات مصدر إسرائيلي بأن القطاع 
ه حول عدم نية وفند الخضري مزاعم المصدر ذات.  ألف فلسطيني غير محاصر500الذي يسكنه مليون و

كسر حصار غزة، مشدداً على أن السفن تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وبيوتا " أسطول الحرية"سفن 
جاهزة لمشردي الحرب اإلسرائيلية، ومعدات طبية للمرضى والجرحى، وتأتي بعد استكمال كافة 

 .إجراءات قانون المالحة البحرية
وا خالل أكثر من ألف يوم من الحصار، وهذا من أكبر  فلسطيني توف500إن أكثر من : وقال الخضري

 .األدلة على نقص المواد الطبية عن غزة، مكذباً مزاعم المصدر بأن نقل اإلمدادات للقطاع متواصل
  21/5/2010العرب، قطر، 

  
  للقدس صورة نادرة 700 .40

 وتضم صوراً حصلت مكتبة اإلسكندرية على مقتنيات جديدة توثق لمدينة القدس الشريف،: القاهرة
لمقابالت واستقباالت وحفالت اللورد اللمبي أثناء زيارته لشرق األردن والقدس، باإلضافة لصور نادرة 

  .للمسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة وبعض أحياء القدس القديمة وصور لحيفا ويافا
م سالمة، فيما تصل جملة ما تم وتعود هذه الصور إلى بدايات القرن العشرين، وأهداها للمكتبة مكر

 صورة، تم التقاطها في عشرينات 700إهداؤه للمكتبة من صور فوتوغرافية لمدينة القدس حوالي 
وثالثينات القرن الماضي، وتعود للمصور دليكيان باإلسكندرية، وهانزل مان مصور الملك فؤاد في 

 المصور الملكي، والذي التقطها كما تضمنت الصور مجموعة من تصوير رياض شحاتة،. العشرينات
أثناء زيارته للقدس وشرق األردن، حيث قام بتصوير األمير عبداهللا ملك األردن ابن الشريف حسين مع 

  .اللورد اللمبي ولورانس العرب وبعض الشخصيات األخرى
  21/5/2010الخليج، 

  
 في الضفة الغربيةال علم لنا بمشاركة أردنية في قوات حفظ سالم : األردنيوزير اإلعالم  .41

أمس الخميس " السبيل"نبيل الشريف لـ. نفى وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال د: محمود الداوود
أن يكون موضوع مشاركة قوات أردنية مع حلف شمال األطلسي ضمن قوات لحفظ السالم في الضفة 

 .الغربية قد بحث باألصل، وقال الشريف إنه عار تماما عن الصحة
صحيفة المدينة السعودية قد أشارت أمس الى موافقة االردن على أن تكون نسبة مشاركته في أي وكانت 

 %.60قوات أطلسية على أرض الدولة الفلسطينية المرتقبة 
 21/5/2010السبيل، األردن، 

 
  عاما63ً العادل والشامل لهذه المنطقة وحده الكفيل بحل النزاع الذي دام السالم: الحريري .42

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع نظيره اليوناني : بيروت
جورج باباندريو أن الصراع العربي واإلسرائيلي والوضع في فلسطين على رأس أولويات جدول 

، " عاما63السالم العادل والشامل لهذه المنطقة وحده الكفيل بحل النزاع الذي دام "أعماله، وشدد على أن 
ما من وقت أفضل من اليوم ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وليبدي التزاما حقيقيا بالسالم في "وقال 

المنطقة، ألن السالم وحده يمكنه أن يلغي الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتعبئة الحشود ضد 
  . "المعتدلين، وألن عدم تحقيق السالم سيغذي المزيد من التعصب والعنف

  21/5/2010 األوسط، الشرق
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  من الوجود"إسرائيل" أي حرب يعني زوال نشوب: "حزب اهللا" .43

 من الوجود في حال شنت حرباً جديدة على المنطقة، سواء "إسرائيل"هدد حزب اهللا اللبناني مجدداً بإزالة 
النائب وليد  " حزب اهللا–الوفاء للمقاومة "وأكد عضو كتلة  .في غزة أو في لبنان أو على إيران أو سوريا

أي حرب إسرائيلية على المنطقة سواء في غزة أو في لبنان أو "بأن :  في حديث تلفزيوني أمس،سكرية
على إيران أو سوريا، ستؤدي إلى زوال الكيان اإلسرائيلي، وهذا ما يصرح به القادة اإلسرائيليون 

  . "بأنفسهم، وذلك بفعل المواجهة العربية لها
 21/5/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   الفلسطينيين وال تعذبهم ومن يدعي غير ذلك عليه أن يقدم الدليلتعتقلمصر ال : الدقاق .44

نفى مسؤول لجنة التثقيف في الحزب الوطني الحاكم في مصر مجدي الدقاق أن تكون أجهزة : القاهرة
ة األمن المصرية بصدد قيادة حملة أمنية بحق عناصر من الجهاد اإلسالمي وحركة المقاوم

، ووصف االتهامات التي وجهها أهالي المعتقلين الفلسطينيين في مصر بأنها جزء من "حماس"اإلسالمية
حملة تستهدف تشويه الموقف المصري واإلساءة إليه استجابة ألوامر دول إقليمية ورغبة من بعض 

" قدس برس"وأرجع الدقاق في تصريحات خاصة لـ .الفصائل الفلسطينية في لعب دور سياسي بالمنطقة
  . االتهامات لمصر باعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم إلى كونه محاولة للهروب من استحقاقات المصالحة

 20/5/2010قدس برس، 
  

   في سبيل الوصول إلى سالم عادلللتعاون مع أوباما مستعدون نحن: الجامعة العربية .45
نحن مستعدون للتعاون معه : "و أمس األمين العام لجامعة الدول العربية عمر قال:يو بي اي - بيروت

  في سبيل الوصول إلى سالم عادل ومتوازن، وسنرى ما هو رد الفعل من الجانب اآلخر ) أوباما(
  
نحن لدينا شكوك في هذا، ولكن نعطي الفرصة لهذه العملية لكي تأخذ وقتها : "وأضاف)". إسرائيل(

  ".  يوما120 زمني وهو المحدد من قبلنا بأن المفاوضات يجب أن يكون لها إطار
  21/5/2010الشرق، قطر، 

  
  نفقاً على الحدود مع غزةيفجراألمن المصري  .46

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن سلطات األمن المصرية فجرت أمس نفقا أرضيا بين قطاع غزة : لندن
جرت نفقا وذكرت المصادر أن قوات األمن المصرية ف .ومصر، وفق ما ذكرته وكالة األنباء األلمانية

 .مقابل منطقة البراهمة، جنوب غربي مدينة رفح، مما أحدث دويا هائال وأسفر عن تدمير النفق
  21/5/2010الشرق األوسط، 

  
  مؤتمر منظمة العواصم والمدن اإلسالمية يرفض الممارسات اإلسرائيلية .47

الذي أصـدره أمـس،     رفض المؤتمر الثاني عشر لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية في بيانه الختامي،            
كافة الممارسات اإلسرائيلية التي يتم فرضها على األراضي الفلسطينية المحتلة من فرض األمر الواقـع               
والتوسع االستيطاني والتعامل مع المجتمع الدولي وقرارات الـشرعية الدوليـة والفـصل بـين المـدن               

رض الفلسطينية وتهجير شعبها وتهويد     الفلسطينية واتخاذ العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى تفريغ األ         
  ."القدس الشريف"
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وجدد المؤتمر التأكيد على إسالمية وعروبة القدس الشريف ومدينة الخليل وسائر المدن العربية ودعـم               
  . مبادرة تسجيل مدينة الخليل والمدن الفلسطينية التاريخية على قائمة اليونسكو

  21/5/2010الوطن، قطر، 
  

 ة محادثات وأوباما في المنطقة في النصف الثاني من العامميتشيل ينهي جول .48
نقل أعضاء يهود في الكونجرس األمريكي عن الرئيس : الرؤوف أرناؤوط عبد – رام اهللا، القدس المحتلة

األمريكي باراك أوباما أنه ينوي زيارة منطقة الشرق األوسط في النصف الثاني من هذا العام لدفع عملية 
نهى المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشيل الجولة السالم، فيما أ

 .الثانية من المحادثات غير المباشرة على أن يعود إلى المنطقة مجددا بعد أسبوع
 جولته الثانية في المنطقة أمس من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين أنهىواطلع السيناتور ميتشيل الذي 

، "التسهيالت التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية"اهو على ما أسماها نتنياهو بـنتني
 إلى أن الحكومة اإلسرائيلية معنية باالنتقال في ، مشيراً"إزالة بعض الحواجز"وتشمل حسب مزاعمه 

 .و الذي يمنع ذلكأسرع وقت إلى المباحثات المباشرة مع الفلسطينيين، زاعما أن الجانب الفلسطيني ه
  21/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 

 
   وليس الوطن البديل للفلسطينيينلألردنييناألردن : فلتمان .49

مساعد وزيرة  ، أنأسعد العزونينقالً عن مراسلها في  21/5/2010العرب اليوم، األردن، نشرت 
دن بأنه دولة قائدة في المنطقة األروصف الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى جيفري دي فلتمان 

 السفير األمريكي إقامةوقال في حوار مع الصحافيين أمس في مقر  .وليس ضحية كما يتخيل البعض
 حرص الرئيس أوباما على تنفيذ حل الدولتين الملك األردني في أنه أبلغ  األمريكية في األردنبالسفارة
وشدد المسؤول األمريكي على  .في العملية السلمية األردن يلعب دورا محوريا في المنطقة وأنمؤكدا 

 .حرص الواليات المتحدة على سالمة وأمن واستقرار األردن وحمايته وعدم تحويله إلى دولة فلسطينية
وأكد أن األردن ليس الوطن البديل للفلسطينيين بل هو لألردنيين عموما بمعنى أن الدولة الفلسطينية 

  . وليس في األردن1967زيران ستكون ضمن حدود الرابع من ح
أنه في سبيل تحقيق قال   جيفري فيلتمان، أنعمانولندن من  21/5/2010الشرق األوسط، وأضافت 

يجب أن تكون سورية جزءا من العملية، ويجب أن تكون ضمن السالم الشامل، ولهذا "السالم الشامل 
ة مهمة سواء ما يتعلق باألمن في المنطقة هناك قضايا كثير"وتابع . "يجب علينا أن نحاورها ونعمل معها

 ."أو نقل األسلحة أو االنتشار النووي، هذه القضايا خطيرة جدا، طبعا كقضية السالم الشامل
احتمال مواجهة بعض الصعوبات في المحادثات ال يعني أنه يجب أن ال "وبينما اعتبر فيلتمان أن 

يس السوري بشار األسد يتحدث إلى الرئيس اإليراني الواليات المتحدة تعلم أن الرئ"، قال إن "نحاول
أحمدي نجاد ويتحدث إلى حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا ويتحدث إلى حماس، هو يتخذ قرارات وهذه 

 . "القرارات يمكن أن تؤثر على أمن المنطقة
  

  ين حل يقوم على أساس الدولتعنإذا كان هناك من سالم في الشرق األوسط فال بديل : ألمانيا .50
أعلنت وزارة الخارجية األلمانية أن وزير الخارجية جيدو فسترفيلي سيتوجه :  كميل الطويل–دار الحياة 

 في جولة تستمر أياماً عدة، في لبنان ومصر وسطألإلى الشرق ا) مايو / أيار21(بدءاً من الجمعة 
تأتي " زيارته للدول األربع ، عشية بدء جولته، إن"الحياة" فسترفيلي في مقابلة مع وقال . وسوريةردنألوا

مع انطالق المحاثات غير مباشرة للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين لدينا اآلن . في الوقت المناسب
 السبب هذاول. لكن الوضع على األرض يبقى متوتراً وهشاً. دينامية ايجابية في عملية السالم من جديد
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إنني . على الحاجة الماسة لفرصة إقامة محادثات مباشرةنحتاج أيضاً إلى خلفية إقليمية بناءة للمحافظة 
فنحن في النهاية نتحدث عن حل سالم شامل يعالج . سأعمل على هذا خالل محادثاتي في المنطقة

 وسورية وإسرائيل سرائيلمجاالت الصراع األخرى في الشرق األوسط، أي النزاع الذي لم يحل بين إ
  ".ولبنان
: لكنه قال. يرت تصرفاتها، مشيراً إلى أنها تطبع حالياً عالقاتها مع لبنان الوزير أن سورية غوالحظ

ولكن في الوقت ذاته فإن الحوار مع دمشق ). من سورية( حاجة إلى خطوات أخرى بنّاءة اكهن"
  ".ضروري إذا أردنا أن نتحرك إلى األمام لحل نزاع الشرق األوسط

 –لجنة التسيير األلمانية "الفلسطيني سالم فياض، قال إن  اجتماعه هذه األسبوع مع رئيس الوزراء وعن
ليس هناك من دولة أخرى لديها منتدى تتشاور فيه الحكومتان في شأن . الفلسطينية هي األولى من نوعها

 األوسط فإن ال بديل شرقإذا كان هناك من سالم في ال. تعزيز بناء المؤسسات في األراضي الفلسطينية
 باإلضافة إلى العملية –ومن أجل أن يتم ذلك، فإن علينا العمل . لى أساس الدولتينمن حل عادل يقوم ع

إننا نقوم بما يمكننا القيام به من أجل دعم . عملياً) الفلسطينية( من أجل بناء المؤسسات –السياسية 
  ".فياض) سالم(الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء 

طراف في الشرق األوسط في خصوص أن ألمانيا منحازة إلى جانب  الرؤية المكونة لدى بعض األوعن
إن : "لما حصل لليهود على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية، قال" الذنب"إسرائيل بسبب شعورها بـ

 أن ال يعني أننا ال يجب ذاولكن ه. الشراكة الحميمة مع إسرائيل هي ركن في السياسة الخارجية األلمانية
فنحن نعتقد أن الحل الوحيد البعيد المدى لنزاع الشرق األوسط يكون .  دولة فلسطينية مستقلةنشاءإندعم 

  ".فقط من خالل حل الدولتين واالعتراف بإسرائيل من قبل جيرانها العرب
  21/5/2010الحياة، 

 
 رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى سالم عادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .51

رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس إلى إرساء سالم عادل بين الفلسطينيين دعا : لندن
وجاءت  .1967واإلسرائيليين على أساس القانون الدولي وعلى قاعدة إقامة الدولة الفلسطينية بحدود 

ودعا  . في العاصمة اللبنانية بيروت"منتدى االقتصاد العربي"دعوة باباندريو، خالل كلمة ألقاها أمام 
 كما أعرب عن "إيجاد حلول عادلة للمنطقة وإرساء السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"باباندريو إلى 

 .تأييده للمحادثات غير المباشرة التي تدور حاليا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، برعاية أميركية
  21/5/2010الشرق األوسط، 

  
  إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة" أمن إسرائيل: "البريطانيةالحكومة  .52

أطلقت الحكومة االئتالفية البريطانية برئاسة المحافظ ديفيـد كـاميرون ونائبـه            : ) أ ف ب   -يو بي آي    (
االئتالفي عن الديمقراطيين األحرار نك كليغ، أمس، برنامج عملها السياسي للسنوات الخمـس المقبلـة،               

م في الشرق األوسط، والمحافظة على عالقة قوية وصريحة مع          وتعهدت فيه بالدفع من أجل عملية السال      
ستعمل من أجل   "وقالت وثيقة البرنامج، إن حكومة المحافظين والديمقراطيين األحرار          .الواليات المتحدة   

دولة آمنة ومعترف بها دولياً تعيش إلى جانـب         " إسرائيل"السالم في الشرق األوسط على أساس ضمان        
  " . سيادة وقابلة للحياةدولة فلسطينية ذات

  21/5/2010الخليج، 
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  !فولكلور سياسي فلسطيني .53
  ماجد عزام

هكذا يمكن وصف اجتماع السبت الماضي، الذي قيل أنه كان للقيـادة            . ال أكثر وال أقل   ! فولكلور سياسي 
  .الفلسطينية، واتخذ خالله، قرار الذهاب إلى، المفاوضات غير المباشرة

زوراً وبهتاناً باسم   " ياسر عرفات "لك المهرجانات، التي كان يقيمها، الرئيس الشهيد        يشبه هذا االجتماع، ت   
القيادة الفلسطينية، والتي كان يعترض عليها أبو مازن عن حق خاصة عندما تـولى رئاسـة الـوزراء                  
كونها، فضفاضة وغير دستورية، وغير مؤسساتية، وال تكرس فصل السلطات، وال تكفـل أو تـضمن،                

علمـاً أن  . قاشات معمقة ومثمرة وجدية، حيث المدا خالت، أقرب إلى الخطب السياسية العقيمـة      إجراء ن 
الشهيد أبو عمار، لم تكن تعنيه، سوى الصورة الجامعة، ولم يكن يتأثر كثيراً، بما يقال، أو باآلراء، التي                  

  . تطرح
لرشيد القائم على الشفافية،    أبو مازن الذي يتحدث عن بناء المؤسسات وفصل السلطات، وتكريس الحكم ا           

 تخلى  -الشرق األوسط   " جريدة" استخدم مصطلحات كهذه فى مقابلته األخيرة مع         –والنزاهة، والمحاسبة   
" القيادة الفلسطينية "وعقد مهرجان أو فولكلور سياسي تحت عنوان        . فيها عن كل قناعاته وخطابه السياسي     

نة التنفيذية لمنظمة التحرير إضافة إلى أعضاء اللجنة        عبر اجتماع السبت الماضي الذي ضم أعضاء اللج       
أن أحداً لم يتحدث عن هذه الخلطة العجيبة، أو تسأل عن سـبب الـزج               ! الغريب. المركزية لحركة فتح  

 في اجتماعات اللجنة التنفيذية، التي يفترض أن تعبـرعن          - وهو جسم حزبي خاص      -باللجنة المركزية   
الصعب بل، ومن المستحيل تصور حصول نقاش مفيد ومثمر ومركز فـي            وطبعاً، من   . الكل الفلسطيني 

  .ناهيك طبعاً عن السقف الزمني المحدد بساعات معدودة فقط. حضور أربعين شخص
لعلمه أن ثمة معارضة واسعة داخـل المنظمـة         . عن سبق إصرار وتعمد   " بالفولكلور"أبو مازن استعان    

وهو أراد استغالل موافقـة     . عودة إلى المفاوضات غير المباشرة    حتى بتركيبتها الحالية للقرار البائس بال     
اللجنة المركزية للتغطية على الموقف الحقيقى للمنظمة وأعضائها الرافض معظمههم للعودة للمفاوضات،            
دون الحصول على تعهدات جدية ومكتوبة بالتجميد التام لالستيطان فى الضفة بشكل عام والقدس بـشكل            

  .خاص
فهـو  . ى الحقيقة تناقض أبو مازن واستنساخ أسواء ما فى التجربة القيادية للشهيد أبو عمار             لم أستغرب ف  

فى النهاية مجرد رئيس أو قائد عربي ال يؤمن حقيقة بالديموقراطية والشفافية وحكم المؤسسات، وال يقيم                
الشعبية والديموقراطية  الجبهتين  " احزاب اليسار "غير أنني استغرب مواقف     . وزناً لتعدد اآلراء واختالفها   

وحزب الشعب ما كان يجب عليهم أن يشاركوا فى هذا المهرجان وأن يقبلوا أن يتحولوا إلى كومبـارس                  
وفي الحد األدنى اإلصرار على عقد اجتماع منفصل للجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر              . أو شهود زور  

هذا ال يلغي طبعاً الـتحفظ      . قرار البائس والتمسك بالتصويت إلثبات أن ليس من أغلبية جدية وملموسة لل         
عن التركيبة الحالية للجنة التي ال تعبر عن المزاج السياسي والجمهور الفلسطينى علماً أن أربعـة مـن                  
الفصائل الفلسطينينة الخمس والتي تشكل مجتمعة نصف المجتمع الفلسطيني على األقل، ترفض وألسباب             

أن ما ال تفعله أو ما تتجاهله الفصائل داخل مؤسساتها التـصويت            غير  . ودوافع مختلفة العودة للتفاوض   
ال يمكن أن تطالب داخل المنظمة التي تعبر في الحقيقة عن الذهنيـة االسـتبدادية               . والحسم الديموقراطى 

وهذا البعد تحديداً، يمثل الجـذر المركـزي        . واالستئثارية والديكتاتورية عند الطبقة السياسية الفلسطينية     
 المآسي والكوارث التي ألمت بالشعب العمالق من برنامج النقاط العشر، إلـى الحـرب األهليـة                 لمعظم

وإفراغ المؤسسات من بعدها الوطني العام لـصالح االحتكـارات الشخـصية            " بأوسلو"واالقتتال مروراً   
  .والفئوية

 19/5/2010شرق المتوسط للدراسات واالعالم، مركز 
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   اإلعداموأحكامحكومة غزة  .54
  يثم مناعه

، وبحضور خمسة محامين من نروج ومستشاره ونائب رئيس الوزراء، ومدير مؤسـسة             9/6/2009في  
األول هو عدم تطبيـق أحكـام       : الضمير خليل أبو شمالة،  طلبت من السيد اسماعيل هنية ثالثة طلبات           

؛ الثاني هو اإلفـراج     يلغي العقوبة من القانون الجنائي الفلسطيني     ) موحد(اإلعدام في انتظار تشريع جديد      
عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، حيث كانت حملة اعتقاالت سبقت وصولنا قد زجت بعدد كبيـر                 
من المعارضين السياسيين في المعتقالت منهم مسؤولون عن جمعيات خيرية وثقافيـة غيـر حكوميـة                

ألن " يرا بمنظمات حقوق اإلنـسان أوصيك يا أبا العبد خ"؛ أما الثالث فهو حرفيا "فتح"وأعضاء في حركة    
  . حمايتها من حماية الثوابت الفلسطينية

وكان جواب السيد رئيس الوزراء أن أحكام اإلعدام لن تنفذ ولن يعدم أحد وهو في موقع المسؤولية، أما                  
ا والتفت إلى زميلن  . المعتقلون فيجري التحقيق معهم، فمن ال يوجد مشكلة أمنية سببت اعتقاله سيفرج عنه            

كيف رضاكم علينا يا خليل، هل في حقكم أية مضايقات؟ وأضاف، هذه المنظمات يا دكتور               : خليل بالقول 
  .من عظام الرقبة

ونظرا الى انني ال أرى في السيد هنية مجرد رجل سياسة بل صاحب قضية، وأعتقد بأنه ممن يحترمون                  
ومع كل  . اطنين اثنين من سكان غزة     عندما طُبق حكم اإلعدام بمو     15/04/2010الوعد، فقد صدمت في     

 الذي يحصر المصادقة على أحكـام اإلعـدام         2001 للعام   3االحترام لقانون اإلجراءات الجزائية الرقم      
برئيس السلطة الفلسطينية، ولخبراء القانون الذين يعدون قانونا جنائيا فلسطينيا ليس فيه عقوبة تنص على               

 وعدني بها السيد هنية الضمانة األكبر لعدم تطبيق حكم اإلعـدام            اإلعدام، فقد اعتبرت كلمة الشرف التي     
في هذه المرحلة القاسية والصعبة من التاريخ الفلسطيني المعاصر، والتي تتطلب من كل فلسطيني في أي                
موقع وفي كل مكان، الكثير من الحكمة والقدرة على لجم العنف والعسف الداخليين، وإعطـاء اإلنـسان                 

وفي . مش تنفس أكبر وهوامش تسامح أوفر بحيث ال يتكاتف عليه العدو والخصم والقريب            الفلسطيني هوا 
حين شجبت لجان ومنظمات حقوق اإلنسان ما حدث، لم أجد من المفيد إال إرسال رسائل شخصية للسيد                 

  . هنية أذكِّره فيها عبر أصدقاء مشتركين بوعده أمام المحامين األوروبيين
 18/05/2010ل أم لم يصل، لكنني صدمت مرة ثانية بتطبيق حكم اإلعدام في             ال أدري إن وصل المرسا    

  . بثالثة مواطنين فلسطينيين في غزة
أعود وأقول، ليس انتمائي لحركة تطالب بإلغاء حكم اإلعدام أو صدور هذا الحكم وتنفيـذه بحـق أعـز                   

ال الكبير عن معنـى الحيـاة       أصدقائي أو صدوره وعدم تنفيذه بحق والدي وراء هذا النداء، وإنما السؤ           
لإلنسان الفلسطيني عندما تتكالب أكبر قوة إقليمية عسكرية وأمنية إللغاء الحق في الحياة للفلسطيني وبكل               

  !). ألن القانون اإلسرائيلي يحظر عقوبة اإلعدام(وسائل القتل خارج القانون 
قتلى غدرا في قصف جبان أو قتـل        أال يكفي عشرات الموتى على الحواجز في الضفة الغربية؟ ومئات ال          

 ضحية مباشرة للحصار المفروض على قطـاع غـزة؟ واالغتيـاالت            400متعمد للمدنيين؟ وأكثر من     
عدد أحكـام   (المنهجية للقيادات السياسية الفلسطينية؟ فنضيف اليهم الحكم باالعدام على قرابة مئة شخص             

ما في الضفة وغزة؟ هل غير تنفيذ الحكم بهؤالء من           حك 18نفذ منها   ) اإلعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية    
  وضع أمني أو عنف اجتماعي أو ترهيب سياسي أو ردع للتعامل مع اإلسرائيلي؟  

ألم تتذكر العائلة ابنها في كل حكم إعدام لتحول الملف من قضية شخصية الى موضوع عائلي بكل مـا                   
  نية الفلسطينية المتصدعة أصال؟ يحمل ذلك من أحقاد جماعية وأضرار على الوحدة الوط

 يوما، هل هي سياسة جديدة، أم مجرد صدفة، وفي الحالتين أليست هربا إلى األمام               33خمسة أحكام في    
  في وضع لم يعد يحتمل تصرف كهذا؟
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لن أتحدث عن كون هذه العقوبة في ثمانين في المئة من حاالتها في العالم العربي تقع ألسباب سياسـية،                   
لكن هل يبقى قدرنا تقليد اآلخرين في أسوأ        . ضحاياها ممن ينتمي للحركة اإلسالمية السياسية     وأن معظم   
في مـساعٍ لمنـاطحتهم تحـت المجهـر         ) واإلشارة هنا للصين والواليات المتحدة االميركية     (ما عندهم   

  ). إيران والسعودية والسودان(وفوق المنبر ) العراق(
  حق في الحياة جانبا؟ وهل يمكن بالقتل معالجة جرائم القتل؟ هل سننقل العدوى في الموت ونترك ال

  باحترام وعد قطعه؟" أبو العبد"وأخيرا هل من جدوى لمناشدة 
  21/5/2010النهار، لبنان، 

  
   المجتمع الصهيوني"بارو متر" .55

  محمد السهلي
 المتتالية يشكل مؤشرا    منذ تشكله ينبئ بأن التقدم الذي يحققه في انتخابات الكنيست         » إسرائيل بيتنا «مسار  

  ألن يشهر في وجهنا ظواهر أشد عنصرية وتطرفا» مؤهل«على أن المجتمع اإلسرائيلي 
إسـرائيل  «عندما أعلنت نتائج انتخابات الكنيست اإلسرائيلي في العام الماضي لم يحتفل أنصار حـزب               

 حزبهم لم يحـصل علـى       بالصورة التي كانوا يخططون لها وعبر كثير منهم عن خيبة أملهم ألن           » بيتنا
 مقعدا كانـت    15ومع ذلك فإن حصول الحزب على       . العشرين مقعدا التي رشحته لها استطالعات الرأي      

  .كافية ألن تؤشر إلى االتجاه الذي يمضي إليه وبسرعة المجتمع الصهيوني
 ما سبق ال يعني أن منسوب العنصرية والتطرف الصهيونيين قد انحصر مؤشرهما داخل هـذا الحـزب                

ومؤيديه ألن والدته جاءت من رحم حزب صهيوني احتل لسنوات طويلة قمـة الهـرم الـسياسي فـي                   
  .»الليكود«إسرائيل ونقصد به 

 عاما ينبئ بأن التقدم الذي يحققه في انتخابـات الكنيـست            11منذ تشكله قبل    » إسرائيل بيتنا «لكن مسار   
كان يدعي بعض مكوناتـه الـسياسي رفـضه         المتتالية يشكل مؤشرا على أن المجتمع اإلسرائيلي الذي         

ليس فقط ألن يدعم مثـل هـذا        » مؤهل«لمظاهر العنصرية ضد العرب والفلسطينيين إنما هو        » اللفظي«
  .الحزب، بل وأن يشهر في وجهنا ظواهر أشد عنصرية وتطرفا

اهو بالذات هو   نستذكر أن بنيامين نتني   » إسرائيل بيتنا «في استيالد   » الليكود«وفي إطار الحديث عن دور      
، قبيل انتخابات الكنيست في مواجهة      1999من أشار على أفيغدور ليبرمان بتشكيل هذا الحزب في العام           

بقيادة اليهودي الروسي ناتان تشارانسكي الذي استقطب معظـم أصـوات           » إسرائيل بعليا «صعود حزب   
، الذي تقلد رئاسة الوزراء فـي       ، ورأى فيه بنيامين نتنياهو    1996المهاجرين الروس في انتخابات العام      

إسرائيل بعيد تلك االنتخابات، خطرا جديا وخاصة أنه كان يزايد على أطروحات نتنياهو المتطرفة، وكان               
  .1999 مقعدا في انتخابات العام 12مرشحا ألن يحصد حزبه 

لمتوقعـة  وحصل على أربعة مقاعد، وهي مـن الحـصة ا         » إسرائيل بيتنا «وبالفعل قام ليبرمان بتشكيل     
لحزب تشارانسكي لكن الرياح لم تجر في تلك االنتخابات كما تشتهي سفن نتنياهو فلـم يحـصل حزبـه       

 مقعدا ليتقدم عليه حزب العمل برئاسة حليف اليـوم إيهـود بـاراك ويـشكل                19سوى على   » الليكود«
  .الحكومة

  .»االنجازات«د من وفيما عاد نتنياهو إلى بيته عقب االنتخابات كان ليبرمان يعد نفسه لمزي
 بعد هزيمة إيهود باراك فرصة ثمينة ألن        2001شارون إلى رئاسة الوزراء عام      » وصول«فلقد رأى في    

يدخل بقوة إلى المشهد السياسي فدخل حكومة شارون األولى متقلدا حقيبة البنـى التحتيـة وهـي وزارة                  
لى نـشر االسـتيطان وتوسـعته       تتصل مباشرة بموضوع االستيطان ووجد فيها ضالته للعمل الحثيث ع         

  .وإشهار دعواته المتكررة بطرد الفلسطينيين خارج أرضهم
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 مقاعـد   7 خاض االنتخابات في قائمة واحدة مع حزب موليدت اليميني وحصل على             2003وفي العام   • 
  .وشارك في حكومة شارون الثانية وتقلد حقيبة المواصالت

مان ألن يظهر على يمين شارون ويزايـد عليـه فـي            وفي حكومتي شارون األولى والثانية حرص ليبر      
موضوع االستيطان رافضا أي حديث عن أي حل للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، يتضمن انـسحابا   

، ووصل األمر ألن يقف ضد خطة شارون لفك االرتباط مع           1967من األراضي الفلسطينية المحتلة عام      
ته في الوقت الذي اضطر فيه بنيامين نتنيـاهو إلـى           قطاع غزة وصوت ضدها مما دفع شارون إلى إقال        

االنحناء أمام العاصفة التي أثارها شارون مما وضع ليبرمان في موضع المزايد وربما ال يـزال يـذّكر                  
  .نتنياهو بهذا الموقف

المجتمع اإلسرائيلي يكافئ افيغدور ليبرمان على تطرفه لتزداد حصته من المقاعد في انتخابات العـام               • 
 مقعدا ليصبح رابع أكبر كتلة برلمانية في الكنيست وشهدت هذه الفترة أعلى منسوب من               11، إلى   2006

التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب التي أطلقها ليبرمان مجددا رافضا ألي خطوة سياسـية              
  .تتضمن انسحابا من األراضي الفلسطينية

، وتـولى   2005الذي أسسه في العـام      » كاديما«ووجد ليبرمان في غياب شارون من على رأس حزب          
فرصة ألن يـشدد    ) 2006(إيهود أولمرت رئاسة الوزراء بالوكالة ومن ثم قيادته للحزب بعد االنتخابات            

هجومه على حكومة أولمرت مجددا تحالفه مع بنيامين نتنياهو الذي وجد نفسه على رأس حزب متهالـك                 
وقد بات ينتظر أي فرصـة      » كاديما«دره باتجاه الحزب الوليد     بعد أن انسحب عدد واسع من قيادته وكوا       

  .تسمح له لالنقضاض على الحكومة التي يقودها هذا الحزب
، وصمود المقاومة 2006في وقائع العدوان على لبنان صيف العام ) ليبرمان ـ نتنياهو (وقد وجد االثنان 

فرصة مناسبة لالنقضاض على حكومة أولمرت      اللبنانية والخسائر البالغة التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي        
  .التي أشارت استطالعات الرأي إلى تدني شعبيتها إلى الحضيض

وجاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة الجريح وفشل أهدافها لتشكل مناسبة جديدة للثنائي ليبرمـان               • 
يلي ضدها، وقد ساهم ذلـك      ـ نتنياهو ليكثفا هجومهما على أولمرت وحكومته ويؤلبا الرأي العام اإلسرائ          

إلى جانب ضعف الحكومة واستقالة أولمرت بسبب اتهامات وجهت له بالفساد إلى أن يتقدم كل من حزب                 
 مقعدا،  15 مقعدا، والثاني    27، فيحصد األول    2009في نتائج انتخابات العام     » ٍإسرائيل بيتنا «و» الليكود«

وعمل كل من نتنيـاهو وليبرمـان       )  مقعدا 65(مينية  وإلى جانب ذلك جاءت االنتخابات بكنيست بغالبية ي       
 28حاز حزبها علـى  (في تشكيل الحكومة الجديدة » كاديما«على إفشال مهمة تسيبي ليفني التي تزعمت      

، ليعود تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو وكان من الطبيعي أن يكون ليبرمان شريكه االئتالفـي                )مقعدا
  .المفضل

مقاعده أكثر من ثالث مرات، وانتقل مـن مـصاف          » إسرائيل بيتنا «ضاعف حزب    عاما،   11فخالل  • 
األحزاب الصغيرة إلى نادي الكبار في المشهد الحزبي والسياسي في إسـرائيل، ويتوقـع الكثيـر مـن                  
المراقبين أن يواصل تقدمه مع اإلشارة الضرورية إلى أن المد اليميني المتطرف قـد أصـبح الظـاهرة                  

لف األحزاب الصهيونية وال يغير من هذه الحقيقة بعض التصريحات التي تطلق من هنـا               السائدة في مخت  
  .وهناك ألهداف لها صلة بالتنافس على قمة الهرم السياسي في إسرائيل

فالتصريحات العنصرية لم تكن حكرا على ليبرمان وأركان حزبه فقد انبرت تسيبي ليفنـي بمثـل هـذه                  
سابق أن المستقبل الطبيعي الذي يضمن تطـور الفلـسطينيين فـي            التصريحات عندما أعلنت في وقت      

 ال يتحقق سوى في أراضي الدولة الفلسطينية في حال قيامها وهي دعوة مكـشوفة للطـرد                 48أراضي  
  .ومع أنها حاولت الحقا إعطاء تفسير آخر إال أن محاولتها تلك لم تقنع أحدا. والتهجير

  . ـ نتنياهو خالل العقد الماضيمواجهات عدة خاضها الثنائي ليبرمان• 
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وفازا في تلك المعركة التي أدت في النهاية إلى زوال ذلك           » إسرائيل بعليا «فأوال ضد تشارانسكي وحزبه     
  .الحزب وابتعاد زعيمه نهائيا عن المشهد الحزبي والسياسي

بعد » الليكود «وكانا معا ضد خطة شارون فخرج ليبرمان من الحكومة احتجاجا واستعادة نتنياهو رئاسة            
ومع غياب شارون عن الساحة السياسية عـاود الثنـائي تنـسيق            . خروج شارون وتأسيس حزبه الجديد    

  .نشاطاتهما
في إفشال محاولـة ليفنـي    ) ومعهما إيهود باراك هذه المرة    (وبعد استقالة أولمرت نجح ليبرمان ونتنياهو       

  .تشكيل الحكومة مما جعل االنتخابات المبكرة أمرا واقعا
كما نجح االثنان في إفشال محاولة ليفني تشكيل الحكومة مجددا عقب االنتخابات ليـؤول تـشكيلها إلـى                 

وعندما نشبت التجاذبات بين نتنياهو وإدارة الرئيس األميركي أوباما حـول           . نتنياهو وإلى جانبه ليبرمان   
  .و الطلبات األميركية المعروفةاالستيطان بالقدس الشرقية كان ليبرمان رأس الحربة التي واجه بها نتنياه

وحليفه ليبرمان في مواجهة    » إسرائيل بيتنا «وعبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوضوح عن تمسكه بحزب         
وإخـراج  » كاديمـا «الدعوات التي قالت بضرورة إحداث تغييرات في االئتالف الحكومي بإدخال حزب            

  .ليبرمان من االئتالف
 سيستمر هذا الثنائي كفريق أساسي في االئتالف الحكومي في إسرائيل، أم           يبرز تساؤل فيما إذا   .. إلى ذلك 

، عندما نجـح    1999أن األمور ستصل إلى حد يشعر فيه نتنياهو أنه ربما مقبل على تكرار تجربة العام                
  ..!وغادر إلى بيته.. ليبرمان في إطالق حزبه وتقدمه في المشهد السياسي بينما خسر نتنياهو االنتخابات

  16/3/2010مركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، ال
  

  قمة اسطنبول الثالثية .56
  بشير نافع

آيار، قمة ثالثية، جمعت رئيس الحكومـة التركيـة         / شهدت مدينة اسطنبول يوم األحد، العاشر من مايو       
أن اجتمع  رجب طيب إردوغان، الرئيس السوري بشار األسد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني، بعد                

كانت القمة قد خطط لها قبل أسابيع قليلة فقط؛ وطبقـاً           . إردوغان مع الزعيمين العربيين كال على انفراد      
لمصادر إعالمية، استهدفت مناقشة عدد من قضايا المنطقة ذات األهمية وفي مقدمتها الملـف النـووي                

الثالثة دعوتهم إلى احتـرام إرادة      وقد لوحظ في البيان القصير الصادر عن الزعماء         . اإليراني والعراق 
  .الناخبين في العراق، ودعم األسد وآل ثاني للموقف التركي فيما يتعلق بالملف النووي اإليراني

)1(  
. في البحث عن التفاصيل، يمكن مالحظة االرتباط بين المسألتين الرئيستين اللتين عالجتهما القمة الثالثية             

إليران، اتخذت موقفاً معارضاً للضغوط الغربية على إيران بخـصوص          تركيا، الجارة اإلسالمية الكبيرة     
ملفها النووي، إذ  تعارض أنقره أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب جديدة في المنطقة، وتطالب بمفاوضـات              
جادة مع إيران، على أساس من مبادلة اليورانيوم اإليراني منخفض التخصيب، بيورانيوم مرتفع، يصلح              

. ، الذي تراه أنقره حقاً إليران، طالما أن منشآتها النوويـة خاضـعة للرقابـة الدوليـة                لالستخدام المدني 
  .ويعرض األتراك أن يتم التبادل على أرضهم

  :ويمكن أن يفسر الموقف التركي بعدة أسباب من أهمها
  . أن تركيا ترفض الموافقة على تعرض أية دولة إسالمية للحرب واالعتداء .1
يربطها بإيران جوار وحدود طويلة، وعالقات اقتصادية ثقيلة، ستكون من أوائل الدول            أن تركيا، التي     .2

  . التي ستتأثر بالحرب على إيران في حال اندالعها
أن القادة األتراك يرون أن الحرب على إيران ستقوض استقرار اإلقليم على نطاق واسع بمـا يمـس               .3

  .أمنهم ومصالحهم االقتصادية في الصميم
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الذي قدمه الرئيس بشار األسد واألمير حمد آل ثاني للموقف التركي ال بد أن يفهم باعتباره مؤشراً                 الدعم  
على تفاهم متزايد بين الدول الثالث، وبادرة صداقة إضافية إليران من قادة هذه الدول، التي تعتبر بـين                  

هم هذا الموقـف فـي مـوازاة        كما ال بد أن يف    . أكثر دول اإلقليم قرباً من طهران، وإن بدرجات متفاوتة        
  .القضية الثانية الهامة التي ناقشها الزعماء الثالثة وهي القضية العراقية

)2(  
ما تسرب من القمة هو أن الهدف الرئيس من لقاء الزعماء الثالثة كان مناقشة الموقف السياسي النـاجم                  

 تلعب دوراً مؤثراً وواسـعاً فـي        وبالنظر إلى أن طهران   . عن النتائج غير الحاسمة لالنتخابات العراقية     
الشأن العراقي، ال سيما في أوساط القوى السياسية الشيعية، وأنها دفعت خالل األسابيع القليلة الماضـية                

االئتالف الوطني ودولة القانون، وأن توحيد القائمتين فهم منه         : نحو توحيد القائمتين الشيعيتين الرئيستين    
، التي حققت الفوز في االنتخابات بفارق ضـئيل، مـن تـسمية رئـيس               محاولة حرمان القائمة العراقية   

  .الحكومة المقبل، فإن قمة اسطنبول قصد منها كما يبدو اتخاذ موقف من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة
حافظت أنقرة منذ اإلعالن األولي لنتائج االنتخابات العراقية على عالقات بكافة القوى السياسية العراقية              

تقبلت وفوداً منها جميعاً؛ ولكن ثمة مؤشرات على أن القائمة العراقية، بوصفها قائمة وطنيـة غيـر                 واس
. طائفية وتدعو إلى الفصل بين توجهات الحكم والشأن الديني الطائفي، تتمتع بعالقات خاصة مع تركيـا               

 إضافة إلى عدد آخر     كما أنه ينظر إلى العراقية بقدر ملموس من اإليجابية سواء في قطر أو في سورية،              
المشكلة أن طهران تدعم القائمتين شيعيتي التوجه، وتنظر بالشك إلى القائمة العراقية            . من الدول العربية  
  .وقياداتها الرئيسة

ما توصلت إليه قمة اسطنبول كان التوكيد على حق العراقية في تسمية رئيس الحكومة العراقية، بدون أن                 
المـشكلة  . التفاق حول الشخصية التي يفترض أن تحتل مقعد الحكومة المقبلة         يتوصل القادة الثالثة إلى ا    

في تسمية رئيس الحكومة العراقية المقبلة ال تتعلق فقط بعجز أي من القوائم االنتخابية الفائزة عن تحقيق                 
  .نصر حاسم في االنتخابات، بل أيضاً ألن طهران تعارض معارضة قاطعة رئاسة عالوي الحكومة

 أن اتفاق القادة الثالثة على ضرورة أن تسمي القائمة العراقية رئيس الحكومة المقبلة قد أبلغ للسيد                 ويعتقد
على الريجاني، الناطق باسم البرلمان وأحد المسؤولين اإليرانيين الرئيسيين، الذي تواجد في اسـطنبول              

  .يوم انعقاد القمة الثالثية
س الحكومة العراقية، فليس من الصعب تقدير أهمية االتفاق      بالرغم من أن قمة اسطنبول لم تحسم اسم رئي        

الذي توصلت إليه القمة مع طهران، واألثر اإليجابي الذي يمكن أن يتركه هذا االتفـاق علـى الوضـع                   
ولكن من غير   . العراقي السياسي، واإلسراع في تشكيل حكومة العراق الجديدة، والمساعدة على استقراره          

قوى العراقية السياسية المعنية ستتقبل مثل هذا االتفاق بسهولة، وأن تعمـل علـى              الواضح ما إن كانت ال    
كما من غير الواضح مدى الضغوط التي ستمارسها طهران         . إقراره بالسرعة التي تتطلبها أوضاع البالد     

  .على حلفائها في العراق إلمضاء اتفاق اسطنبول
)3(  

  :ع إيران حول العراق عدداً من الدالالتتحمل مبادرة قمة اسطنبول الثالثية واالتفاق م
تراجع الدور األميركي في العراق بدرجة ال تخفى، في موازاة تراجع الدور األميركي عامـة فـي                   .1

  .اإلقليم، واتساع نطاق المجال المتوفر لدول المنطقة للتعامل مع قضاياها بدون تدخالت أجنبية
احة للعب دور إيجابي أكبر في اإلقليم، بمـا فـي ذلـك             عزم تركيا الواضح على انتهاز الفرصة المت       .2

  .المساعدة على استقرار العراق، والحفاظ على وحدة أرضه وشعبه
تزايد مستويات الثقة بين إيران، من جهة، وتركيا وسوريا وقطر، من جهة أخرى، وإدراك طهـران                 .3

ف منفردة فـي إدارة أوضـاع       أن الشأن العراقي ليس حكراً عليها، وأن من الصعب أن تستطيع التصر           
  .العراق السياسية، وأن التفرد في العراق سيعود على طهران بالضرر، على أية حال
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إن تقبلت القوى العراقية السياسية اتفاق اسطنبول وأقرته، فربما سيكون هذا التطور الخطوة الجـادة                .4
ق يعكس فـي جـوهره عـدم قـدرة          األولى نحو استقرار العراق واستعادة عافيته، بالرغم من أن االتفا         

والسبب خلـف هـذا التفـاؤل أن        . العراقيين على الخروج من حالة األزمة بدون عون من دول الجوار          
  .القائمة العراقية تمثل نوعاً مختلفاً عن السياسة التي سادت العراق منذ االحتالل

داد من ابتـزاز الكتلـة الـسياسية        إقرار االتفاق وتنفيذه أيضاً سيمثل تحريراً للعملية السياسية في بغ          .5
  .الكردية، التي جعلت تحالفها مع أي من القوائم العربية مشروطاً بتنفيذ المطالب الكردية التوسعية

  20/5/2010الجزيرة نت، 
  

  :كاريكاتير .57
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