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  من مساحة الضفة% 4 بنسبة يأراضعريقات ينفي وجود موافقة فلسطينية على تبادل  .1
الـدكتور صـائب    ، أن   عبد الرؤوف ارنـاؤوط   نقالً عن مراسلها     22/5/2010 األيام، فلسطين،    ذكرت

عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، نفى جملة وتفصيالً تقارير عن              
% 4ألراضي في إطار االتفاق النهائي مع إسـرائيل         موافقة القيادة الفلسطينية على أن تكون نسبة تبادل ا        

  .من مساحة الضفة الغربية
ووصف عريقات التقارير األخيرة التي تحدثت عن المحادثات التقريبية الفلسطينية ــ اإلسرائيلية غيـر              

) وول ستريت جورنال  (وقال نافياً تقريراً لصحيفة     " غير مسؤولة وتؤدي إلى نتائج عكسية     "المباشرة بأنها   
من مساحة الضفة الغربية في إطار الحـل        % 4قالت فيه إن الفلسطينيين عرضوا نسبة تبادل تصل إلى          

هذه التقارير مزعجة وعارية عن الصحة وال أساس لها، وال هم لها سـوى إلحـاق الـضرر                  : النهائي
  .بالمصالح الفلسطينية

وول ستريت (صحيفة أن  االتوك والقدس، نقالً عن الواشنطن من 22/5/2010 الشرق، قطر، وقالت
األمريكية كشفت أمس أن المفاوضين الفلسطينيين أعربوا للمبعوث األميركي إلى الشرق ) جورنال

األوسط جورج ميتشل عن استعدادهم لتقديم تنازالت في قضية تبادل األراضي تجاوزت التنازالت 
  . اإلسرائيلية السابقة-المقدمة في المفاوضات الفلسطينية

الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات أن الطرف الفلسطيني أبلغ ميتشل استعداده لتقديم ونقلت 
عروض مماثلة لتلك التي قدمها لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت خالل مفاوضات عام 

تبادل  ، وقد يكون مستعداً لمضاعفة حجم األراضي بالضفة الغربية التي سيشملها اقتراح 2008
واعتبر المسؤولون العرض الفلسطيني غير متوقع، غير أنهم أشاروا إلى أن اإلسرائيليين . األراضي

وقالوا إن الفلسطينيين مقتنعون بأن ال . وبعض أعضاء إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تلقوه بحذر
سالم لذا بإمكانهم تقديم عروض نية لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق 

  . سخية من دون القلق من التزامهم بتطبيقها
 التنازل عن 2008وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على أولمرت في مفاوضات عام 

من أراضي الضفة الغربية مقابل نسبة مماثلة من األراضي في إسرائيل، غير أن أولمرت اقترح % 1.9
  .  من األراضيتبادل مساحة أكبر

إال أن الصحيفة أوضحت أن العرض الفلسطيني الجديد حول تبادل األراضي ال يزال أقل من اقتراح 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن عباس اقترح على ميتشل نشر قوات . أولمرت

يذكر أن إسرائيل . نفى ذلكدولية بالضفة الغربية للمساعدة على تطبيق االتفاق النهائي، غير أن عريقات 
ترفض نشر قوات دولية بالضفة خشية أن تحد من قدرتها على التحرك لمواجهة التهديدات التي قد 

  . تتعرض لها
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو الذي التقى ميتشل لثالث ساعات أمس األول لم يقدم اقتراحات 

وركز المفاوضون . الالجئين ووضع مدينة القدستتعلق بالمواضيع الحساسة مثل مسألة الحدود و
اإلسرائيليون في الجولتين األوليين من المفاوضات على مسألة المياه التي يعتبر من األسهل التوصل لحل 

  . لها
  

   ضابط شرطة فلسطيني في األردن600 لـ تخصصيتدريب  .2
قائـد الـشرطة     أن    نجيـب  محمـد  مراسله   رام اهللا  من   20/5/2010موقع االمن والدفاع العربي،     ذكر  

  عن قيـام    يوم أمس األربعاء   SDAالفلسطينية اللواء حازم عطا اهللا كشف لموقع األمن والدفاع العربي           
 ضباط من قيادة جهاز الشرطة الفلسطيني اآلن بإجراء مباحثـات فـي          5فريق رفيع المستوى مكون من      

 الشروع في تنفيذ برنامج تدريبي يـشمل        العاصمة األردنية عمان مع جهاز األمن العام األردني من اجل         
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 ضابط شرطة فلسطيني متوسطي الرتب على العمل الشرطي التخصصي وذلك من خالل تنفيذ              600نحو  
  حسبما " القيادة المتوسطة"برنامج تدريب 
لضباط الشرطة التي ستتم في أكاديمية الـشرطة الملكيـة األردنيـة            " القيادة المتوسطة "وتشمل دورات   

جهاز األمن العام األردني تخصصا في األمن التقدمي والتحقيق الجنائي، الموائمة بين العمـل              وبإشراف  
األمني وتنفيذ القانون، دورات للشؤون اإلدارية والشرطة الخاصة، إدارة مراكز الشرطة بطريقة عصرية             

  .وعلمية حديثة باإلضافة إلى دورات تحقيق في الحوادث المرورية والسالمة المرورية
 يوم بينمـا دورة البحـث       100 متدربا، وتستمر دورة القيادة المتوسطة       60-50وتتكون كل دورة من      

  . اشهر9-8 ضابط خالل فترة تتراوح ما بين 600 يوما فيما من المتوقع أن يتم تدريب ال 60الجنائي 
األردن تم ألكثـر مـن       وحول اختيار األردن للقيام بهذه المهمة التدريبية قال اللواء عطا اهللا أن اختيار              

سبب منها عامل الموقع واللغة والعادات والخبرة المتميزة التي يتمتع بها جهاز األمـن العـام األردنـي                  
 عنصر بإشراف 400بحيث يمكننا االستفادة منها مشيرا إلى أن جهاز الشرطة الفلسطيني سبق وان درب           

  .1997-1996جهاز األمن العام األردني بين األعوام 
الهدف من  "وص الهدف وتوقيت تنفيذ هذا المشروع التدريبي الضخم قال قائد الشرطة الفلسطينية              وبخص

هذا المشروع التدريبي هو رفع كفاءة القيادة الميدانية في جهاز الشرطة وتكليفها بالمواقع التي تـستطيع                
قيـام بالمهمـات    إدارتها وتحسين األداء الشرطي من خالل تبني األساليب الحـضارية الحديثـة فـي ال              

  ".والمسؤوليات الشرطية
 وفيما يتعلق بالجهة الممولة لهذه الدورات قال اللواء عطا اهللا انه من المبكر الحديث عنها مشيرا إلى أن                  

االحتياج التدريبي مرتبط بما قبله وما بعده وبالخطـة اإلسـتراتيجية           "الدورات لن تكون مجانية وأضاف      
تحديد االحتياجات التدريبية من قبل اإلدارات المتخصصة بجهاز الشرطة         لتطوير جهاز الشرطة حيث يتم      

التي ترفع تقاريرها باحتياجاتها التدريبية بناء على الفرص المتوفرة والمواقع المستقبلية التـي سنـشغلها               
  ".مرتبطة  بالخبرة العملية وإمكانية ممارسة ما تدرب عليه الضباط

سرائيلي بفتح مراكز جديدة للشرطة الفلسطينية في البلـدات والقـرى      اإل – وردا على االقتراح األميركي   
الفلسطينية رفض اللواء عطا اهللا الفكرة وطالب بتوسيع نفوذ المراكز القائمة لتشمل عدد اكبر من القرى                
والبلدات وسهولة التحرك بينها دون الحاجة لطلب تنسيق مسبق من الجيش اإلسرائيلي، كما وطالب عطا               

والخاضـعة  " أ"متناع الجيش اإلسرائيلي عن الدخول إلى المدن الفلسطينية المعروفة باسم منـاطق             اهللا با 
حسب اتفاق أوسلو للسيطرة األمنية الفلسطينية المطلقة إال أن إسرائيل أعادت االسـتيالء عليهـا خـالل                 

هاية آذار ومطلع نيسان    في ن " السور الواقي "عملية إعادة احتالل المدن الفلسطينية التي عرفت باسم عملية          
2002.  

األمن نفوذ وال يقاس بعدد العسكر وأماكن تواجدهم بل من خالل خلق حالة طمأنينة بـين المـواطنين                   "
حسبما أكـد   " وتنفيذ القانون ونحن نعمل في ظل ظروف وتعقيدات أمنية إسرائيلية تصل درجة االستحالة            

  .قائد الشرطة الفلسطينية
 بأن الرئيس الفلسطيني محمود أكدت فلسطينية أمنيةمصادر  أن 22/5/2010وكالة سما، وأضافت 

عباس يولي اهتماما كبيرا بالعمل االمني الفلسطيني حيث ترأس مساء الخميس اجتماعا لقادة االجهزة 
  .االمنية بحضور وزير الداخلية سعيد ابو علي

ل األوضاع األمنية في المحافظات وحسب المصادر استمع عباس الى تقارير من قادة األجهزة األمنية حو
الفلسطينية، وأعطى توجيهاته لقادة األجهزة األمنية بضرورة تعزيز حالة األمن واالستقرار في األرض 
الفلسطينية، مشددا على أهمية حماية المواطنين والسهر على أمنهم وأمانهم والتقيد بالنظام والقانون، 

  .وأهمية احترام حقوق المواطنين وكرامتهم
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وجاء لقاء عباس مع قادة االجهزة االمنية بحضور وزير الداخلية في ظل انباء تتحدث عن اعتزام 
  .الرئيس الفلسطيني اجراء تعديالت هيكلية على المؤسسة االمنية الفلسطينية

وقال مسؤول بالرئاسة الفلسطينية ان الرئيس عباس ينوي إجراء العديد من التنقالت والتغييرات على 
شكيلة االجهزة االمنية الفلسطينية، بينها دمج جهازي المخابرات العامة واالمن الوقائي في جهاز صعيد ت

  .'االمن العام'واحد سمي بـ
وحسب المسؤول فان عباس اطلع قادة االجهزة االمنية خالل اجتماعه معهم في مقر الرئاسة برام اهللا، 

لية الدمج بين الوقائي والمخابرات العامة في على عزمه اجراء تغييرات على قادة االجهزة وكذلك عم
  .جهاز واحد وتحديد صالحيات الجهاز

ان هناك تغييرات ستطرأ على االجهزة االمنية خالل الفترة المقبلة، فيما اطلع الرئيس 'وأضاف المسؤول 
  .'قادة االجهزة على خطورة المرحلة المقبلة، في حال فشل المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل

 
  طضبط عميلين قّدما معلومات لالحتالل عن شاليداخلية غزة تعلن عن  .3

أعلن جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة أنه ضبط شخصين اتصال بمخابرات االحتالل  :غزة
وهو " أبو عبداهللا"وقال . طاألسير في غزة جلعاد شالي" اإلسرائيلي"وأدليا ببعض المعلومات حول الجندي 

 رفيع في جهاز األمن الداخلي إن مخابرات االحتالل تحاول إغراء المواطن الفلسطيني ب مسؤول
  .ط ماليين دوالر مقابل اإلدالء بمعلومات تساعد في الكشف عن مكان احتجاز شالي10قدرها " مكافأة"

لتي وكشف أبو عبداهللا عن تورط بعض األشخاص وقيامهم بالتواصل مع االحتالل من خالل اإلعالنات ا
  .تنشر عبر االنترنت
التعامل مع العمالء الذين سيسلمون أنفسهم سيكون في غاية السرية، حتى مع أقرب "وأكد أبو عبداهللا أن 

  ".الناس إليهم، وسيفرج عنهم بعد ساعة ونصف الساعة من تسليم أنفسهم
يف المواطنين وأطلقت اإلذاعات المحلية في غزة حملة لمجابهة ظاهرة التخابر مع االحتالل وتعر

وحول ما سيجنيه العميل من وراء . بمخاطرها وآليات الوقاية منها، استجابة لدعوة وزارة الداخلية المقالة
  ".العميل بعدما يدلي بمعلومات خطيرة، سنتعامل معه بشكل ايجابي"تسليم نفسه، قال أبو عبداهللا إن 

  22/5/2010الخليج، 
  

 عاد النائب أبو طير عن القدسيدين قرار إب" الفلسطينيالتشريعي " .4
أدان المجلس التشريعي الجمعة قرار سلطات االحتالل بإبعاد النائب محمد أبو طير بعد ساعات من : غزة

ودعا نائب رئيس المجلس أحمد بحر في . اإلفراج عنه أمس الخميس، ومنحه مهلة شهر لتنفيذ القرار
 . لنصرة القدس وأهلها قبل فوات األوانبيان له الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

وأكد بحر أن قرار اإلبعاد يشكل تهجيراً قسرياً جديداً يعبر عن سياسة استئصالية، ويمثل إجراء عنصرياً 
 .يتم ممارسته بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية بعيداً عن أي اعتبار قانوني أو أخالقي أو إنساني

هيونية النازية التي تتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل وشدد على ضرورة مواجهة السياسة الص
 .عام، ونواب التشريعي بشكل خاص

إن القدس تشهد اليوم أكبر مخطط إسرائيلي في تاريخها القتالع أبنائها وتفريغها من أصحابها : "وقال
 في المدينة الشرعيين وأهلها الحقيقيين، وطمس كل معالم الوجود الفلسطيني والعربي واإلسالمي

 ".المقدسة
وأشار بحر إلى أن قرار إبعاد النائب أبو طير يدخل ضمن سلسلة اإلجراءات المتوالية التي تواصل 

 .سلطات االحتالل فرضها بحق أبناء المدينة المقدسة
  22/5/2010السبيل ، األردن، 
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  لزيارة القدس في لبنان يوجه دعوة للبطريرك صفير التحريرممثل منظمة  .5
مثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد اهللا عبد اهللا الدعوة باسم الرئيس محمود عباس وجه م

للحج الى القدس واألماكن المقدسة في فلسطين عندما تسنح "للبطريرك الماروني نصراهللا بطرس صفير 
 ". الظروف بذلك

حيث أطلعه على أوضاع هذه الدعوة جاءت خالل الزيارة التي قام بها عبداهللا أمس الى بكركي، 
الفلسطينيين في األراضي المحتلة وفي المخيمات، طالباً مساعدته في تحسين أوضاع الفلسطينيين في 

  ". مخيمات لبنان والعمل على حفظ كرامتهم إلى حين عودتهم الى وطنهم
  22/5/2010السفير،     

  
   لحماس تدريب دف مركزغارات تسته في اشتباكات مع االحتالل جنوب غزة وناشطيناستشهاد  .6

مصادر طبية ومحلية فلسطينية ، أن غزة رائد الفينقال عن مراسلها من  22/5/2010الخليج، نشرت 
أعلنت عن استشهاد مقاومين اثنين في اشتباكات مع قوات االحتالل، التي اجتاحت، أمس، شرق بلدة 

فة في مناطق مختلفة من القطاع عبسان جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة على غارات جوية مكث
.  

  .وأصيب ثالثة فلسطينيين آخرين بجروح في غارة شنتها طائرات االحتالل قرب منازل في البلدة 
الذراع العسكرية لحركة الجهاد " سرايا القدس"وقالت مصادر في البلدة إن الشهيدين من نشطاء 

وزعمت مصادر االحتالل أن جيشه قتل . ، غير أن الحركة لم تصدر بياناً باسمي الشهيديناإلسالمي
   .48مقاومين حاوال التسلل عبر السياج الفاصل بين القطاع والمناطق المحتلة عام 

قد أغارت، فجر أمس، على أهداف في شمال القطاع وجنوبه، من " إسرائيلية"وكانت طائرات حربية 
جنوب فلسطين ) المجدل(قالن ، عقب ادعائها سقوط صاروخ فلسطيني في مدينة عسإصاباتدون وقوع 

ودمرت غارة جوية موقعاً للتدريب تابعاً لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس في . المحتلة
ولم تسفر الغارة عن وقوع إصابات في الموقع الذي كان خالياً من . بلدة بيت حانون شمال القطاع
  .المقاومين وقت وقوع الغارة

إنه في تمام الساعة "سرايا القدس قالت في بيان من رام اهللا أن  22/5/2010الشرق األوسط، وذكرت 
الجمعة تمكنت مجموعة من وحدات اإلسناد التابعة للسرايا من التصدي ) أمس( من ظهر اليوم 1.40

 ".لقوة عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ إلى الشرق من منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس
) وكاالت( نقال عن مراسلها من غزة، وائل بنات و22/5/2010طن أون الين، السعودية، الووجاء في 

قالت في بيان لها إنها أطلقت صاروخ  ، وهي إحدى الجماعات السلفية"كتائب أنصار السنة"أن جماعة 
 .باتجاه عسقالن" خيبر"
  

   مظلة لالحتالل ليصعد عدوانهالتفاوض: أبو زهري .7
 المتحدث باسم حماس، أن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة يستهدف إرباك             سامي أبو زهري،   .دأكد  

وقال في   . الوضع وزيادة الضغط على سكانه والتضييق عليه، إلى جانب االستمرار في الحصار الخانق            
إن هذا التصعيد يؤكد أن االحتالل غير معني بأي هـدوء، وأنـه يـستغل               : "الجمعةتصريحات صحفية،   

نحن كشعب فلسطيني نؤكد    : "وأضاف". فاوض كمظلة الستمرار عدوانه على القطاع والضفة      عمليات الت 
  ". أن هذا التصعيد ال يرهبنا وال يخيفنا، ونحن ماضون في الصمود والثبات والتمسك بحقوقنا الوطنية

  21/5/2010فلسطين أون الين، 
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  عد حربا على غزةوال يستب".. إسرائيل" الوصول إلى اتفاق مع يستبعدعباس زكي  .8
فتح عباس زكي التوصل إلى اتفاق فلسطيني لاستبعد عضو اللجنة المركزية :  نادية سعد الدين- عمان

 181العودة للقرار األممي "إسرائيلي في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، ولكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام 
وقال  ".لمفاوضات بسبب التعنت اإلسرائيليولكل أشكال النضال بما فيها الكفاح المسلح، إذا فشلت ا

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية غير المباشرة، التي ستمتد عبر أربعة أشهر، " عمان إن من" الغد"لـ
إضافة إلى ) الالجئين والقدس واالستيطان والحدود واألمن والمياه(ستشمل كل قضايا الوضع النهائي 
خل سجون ومعتقالت االحتالل ووقف أي مفاوضات مباشرة في ظل اإلفراج عن األسرى والمعتقلين دا

  ".االستيطان، اللذين تم إضافتهما بناء على طلب القيادة الفلسطينية
، ولن يقبل بالحدود "قضايا الحل النهائي مرة أخرى إلى مرحلتين" يمرحل"الجانب الفلسطيني لن "وأكد أن 

ولم يستبعد زكي قيام  ".تجعل القضايا الجوهرية خارج النصصحراء التيه، و"المؤقتة، ألنها تدخله في 
سيحسب ألف حساب "، ولكنه "بمغامرة جديدة بشن عدوان على قطاع غزة"سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

  ".قبل تنفيذ تهديده بشن حرب على لبنان وسورية بعدما تعلم أن الذهاب في هذا االتجاه ليس بنزهة
  22/5/20210الغد، األردن، 

  
   أبو طير عن القدس جريمة عنصرية جديدةالنائبإبعاد : حماس .9

في بيان عن مكتبها اإلعالمي وصل حماس أكدت من دمشق، أن  21/5/2010قدس برس، نشرت 
أن إقدام االحتالل اإلسرائيلي على إصدار قرار بإبعاد النائب محمد أبو طير من نسخة منه " قدس برس"

 خطوة عنصرية، وجريمة جديدة في سلسلة جرائم االحتالل التي يرتكبها يعد"مدينته القدس بشكل نهائي 
  ".ضد مدينة القدس وأهلها

مشير المصري النائب فـي  ، أن )ا ف ب( من غزة نقال عن وكالة 22/5/2010الشرق، قطر، وأوردت  
وتجـاوز  هو لعب بالنار     أبو طير ) محمد(النائب  قرار العدو بإبعاد    " :المجلس التشريعي عن حماس قال    

: وتابع لوكالة فرانس برس   ". لكل الخطوط الحمراء وشعبنا بمقاومته سيقف لمثل هذه القرارات بالمرصاد         
نحن نحذر العدو الصهيوني من مغبة تنفيذ هذه القرارات ونؤكد أن هذا القرار وما يحدث في القدس هو                  "

  ". ثمرة التنسيق األمني الذي يتخذه العدو الصهيوني غطاء له
  

   في الضفةقياداتها وأنصارها من 20 باعتقال السلطةتتهم حماس  .10
 من قياداتها وأنصارها في الضفة 20اتهمت حماس، أمس، السلطة الفلسطينية باعتقال : )آي بي يو(

  . الغربية
  22/5/2010الخليج، 

  
   السالم ال يقوم إال بطرد الفلسطينيين من مدن القدس ومعظم مدن الضفة الغربية:ليبرمان .11

 واصل المتطرف أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلي، تحريضه على :عبد القادر فارس-غزة 
» إن السالم ال يقوم إال بطرد الفلسطينيين من مدن القدس ومعظم مدن الضفة الغربية«الفلسطينيين، وقال 

ن بعد االعتداءات وجاءت أقوال المتطرف ليبرما .الموعودة) إسرائيل الكبرى(تمهيدا لما يسميها دولة 
المكثفة لقطعان المستوطنين على الفلسطينيين وأمالكهم في مدينة القدس ومعظم مناطق الضفة الغربية 

  .تحت حماية قوات االحتالل
  سلطات االحتالل وزعت ذخائر وأسلحة «وأوضحت جمعية راصد لحقوق اإلنسان الفلسطينية، أن 
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بشكل كبير، إلى جانب رسائل مطبوعة بالعبرية تحض على متطورة على المستوطنين في الضفة الغربية 
  .»قتل المدنيين الفلسطينيين دون أية شفقة أو رحمة

  20/5/2010عكاظ ،
  

   لمواجهة قافلة الحريةفي أسدود معتقل خاص": اليومإسرائيل " .12
خاصاً في ، أمس، النقاب عن إنشاء سالح البحرية اإلسرائيلية معتقالً »إسرائيل اليوم« كشفت صحيفة 

وأشارت إلى أنه شرع في األيام األخيرة . إطار االستعداد لمواجهة حملة التضامن لفك الحصار عن غزة
بإقامة هذا المعتقل في ميناء أسدود تحسباً الحتجاز مئات المتضامنين مع غزة الذين سيصلون في 

لحملة الراهنة ألنها واسعة وتزداد الخشية في إسرائيل من ا. رحالت بحرية دولية واسعة الشهر الجاري
ويبدو أن . النطاق، وتحمل معها شخصيات سياسية وبرلمانية ومتضامنين من العديد من دول العالم

المساعي الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها إسرائيل إلقناع الدول التي ستنطلق منها سفن الحملة قد باءت 
بين الحكومة اإلسرائيلية والحكومة التركية خصوصاً وهناك إشارات متزايدة إلى تعاظم التوتر . بالفشل

ومن المعروف أن . بهذا الشأن في ضوء الرعاية التي تمنحها حكومة رجب طيب أردوغان للحملة
وأخبرت إسرائيل تركيا . رسميين أتراكاً وكذلك فنانين وشخصيات عامة سترافق البعثة التركية الكبيرة

 . »استفزازاً وانتهاكاً للقانون اإلسرائيلي«ة رسمياً أنها ترى في الحملة الدولي
وتستعد إسرائيل منذ اآلن للحملة اإلعالمية الدولية التي سترافق حدثاً كهذا، ولذلك أعدت جملة من 

وقد أجريت في الخارجية اإلسرائيلية ووزارة الدفاع . »االنتفاضة البحرية«اإلعالميين لتفنيد حجج رجال 
 .  فعله على الصعيدين اإلعالمي والدبلوماسي بهذا الشأنمداوالت حول كل ما ينبغي

  22/5/2010السفير، 
 

  نتنياهو يزدري عرضا قطريا إلعمار غزة": اإلندبندنت" .13
تنفرد صحيفة اإلندبندنت البريطانية الصادرة اليوم السبت بنشر تحقيق : ضاحي حسن - بي بي سي

 يميط فيه اللثام عن األسباب التي حدت برئيس إخباري لمراسل الصحيفة في القدس، دونالد ماكنتاير،
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفض عرض قطري بتطبيع العالقات مع الدولة العبرية لقاء تخفيفها 

   .للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة
اإلعمار يقول التقرير، إن الصفقة اشترطت السماح بتزويد غزة بمواد تساعد على إنجاز مشاريع إعادة 

ويضيف قائال إن القطريين عرضوا السماح بإعادة افتتاح مكتب التمثيل التجاري  .في القطاع المحاصر
اإلسرائيلي في الدوحة، والذي كانت قطر قد أمرت بإغالقه بسبب الحرب اإلسرائيلية على غزة في 

  .2009 وبداية عام 2008أواخر عام 
لهم إن العرض القطري كان قد شد في بادئ األمر انتباه وينقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قو

نتنياهو، لطالما كان من شأنه أن يكون بمثابة الخطوة األولى باتجاه تطبيع العالقات بين إسرائيل وأي 
دولة عربية ال تعترف رسميا بالدولة العبرية، وذلك منذ وصول نتنياهو إلى السلطة على رأس الحكومة 

  .الحالية
سؤولين اإلسرائيليين يؤكدون أن نتنياهو ووزراء بارزين في حكومته لم يكونوا مستعدين للقبول لكن الم

بالشروط التي وضعها القطريون إلتمام الصفقة، وذلك على أساس أن بعض المواد المطلوب إدخالها إلى 
  .غزة قد تقع في أيدي حركة حماس التي ستستخدمها ألغراض عسكرية
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ن بعض الدول العربية، مثل مصر، رأت أن رفض اإلسرائيليين للصفقة قد دفع وحسب التقرير، فإ
المتحدة، القطريين إلى تعميق عالقاتهم بإيران، وذلك على الرغم من الصلة الوثيقة بين قطر والواليات 

 .الحليف األقوى إلسرائيل
  22/5/2010بي بي سي، 

  
  بل هربت  من جنوب لبنان لم تنسحب"إسرائيل": تسفيبن  نوعام .14

قال العميد نوعام بن تسفي، الذي كان آخر ضابط إسرائيلي تولى قيادة المنطقة : برهوم جرايسي - الناصرة
الغربية في جنوب لبنان ومقرها في بلدة بنت جبيل، إن الوصف الصحيح لخروج القوات اإلسرائيلية من 

  .لبنان قبل عشر سنوات ليس انسحابا أو خروجا وإنما هو هروب
هذا لم يكن خروجا وال انسحابا، وإنما " صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس عن بن تسفي قوله إن ونقلت

وتولى بن تسفي قيادة المنطقة الغربية في جنوب لبنان قرابة أربع سنوات  ."كان هروبا، ال أكثر وال أقل
  .2000لعام ا) أيار( مايو 24وحتى انتهاء عملية خروج القوات اإلسرائيلية من جنوب لبنان في 

وقالت هآرتس إن بن تسفي كان أحد الضباط اإلسرائيليين الكبار الذين لم يترددوا وقتئذ في التعبير عن 
تأييدهم النسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان، بينما غالبية القيادة العسكرية عارضت بشدة خطة رئيس 

نفيذ االنسحاب بصورة أحادية الجانب، الوزراء اإلسرائيلي في حينه أيهود باراك، وخصوصا قراره بت
  .بعدما تبين أن محاولة توقيع اتفاق سالم بين إسرائيل وسورية لم تنجح

تنفيذ االنسحاب «ورغم تأييده لالنسحاب من لبنان إال أن بن تسفي انتقد طريقة االنسحاب، واعتبر أن 
النسحاب ألنه كان سيكتشف وقتئذ كان فشال عسكريا، ألن الجيش اإلسرائيلي لم يجر تحقيقا عميقا في ا

  ."»أن الكثيرين من الضباط الكبار سمحوا بانهيار االنسحاب
  22/5/2010 الغد، األردن، 

  
   يعتذر لنجلي عباساإلسرائيليالتليفزيون  .15

اعتذرت القناة الثانية بالتليفزيون اإلسرائيلي في نشرتها اإلخبارية الرئيسية الليلة قبل : القدس المحتلة
عن عدم صحة ما بثته منذ نحو ثالث ) طارق وياسر(ة لنجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الماضي

وقد تقدمت القناة بهذا االعتذار تنفيذا لقرار . سنوات عن ملكيتهما لشركة االتصاالت الوطنية الفلسطينية 
 .المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس بهذا الخصوص 

  22/5/2010الشرق، قطر، 
  

   ساعة24 إسرائيليين خالل جندييننتحار ا .16
. أقدم جندي إسرائيلي صباح الجمعة ، على االنتحار رمياً بالرصاص باستخدام بندقيته، في غرفة منزله

ونقل موقع صحيفة معاريف نقالً عن مصادر إسرائيلية، أن الجندي أغلق باب غرفته في شقته وصرخ 
ر علي نفسه من بندقيته مما أدى إلى مقتله، مشيرةً إلى أنها حالة عليه والديه بفتح الباب، ولكنه أطلق النا

وكان في وقت سابق ظهر .  ساعة24االنتحار الثانية التي تقع بين صفوف جنود االحتالل خالل 
الخميس ، أن ضابطاً إسرائيلياً آخر برتبة عقيد أقدم على االنتحار بإطالق النار على نفسه من سالحه 

  .، دون معرفة األسباب1948كرمئيل شمال األراضي الفلسطينية المحتلة عام الشخصي في مدينة 
  21/5/2010فلسطين أون الين، 
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  حق العودة جوهر قضية الشعب الفلسطيني: الشيخ التميمي .17
 تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين في خطبة الجمعة أمس في الحرم اإلبراهيمي . أكد الشيخ د:رام اهللا

نة الخليل، أن عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم وأراضيهم حق من أهم الثوابت الشريف في مدي
الفلسطينية التي ال تقبل اإلسقاط أو المساومة، ألنها جوهر قضية الشعب الفلسطيني العادلة والتي توجب 

لمجازر  بقوة السالح، وبا48رفع الظلم الواقع على هذا الشعب نتيجة طرده وتشريده من أرضه عام 
واستذكر أن قرار األمم المتحدة رقم  .وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبت ضده من قبل جنود االحتالل

 قد نص على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وممتلكاته وتعويضه عن سنوات الشقاء 194
  .اتوالمعاناة وذل اللجوء التي عاشها ماليين الشعب الفلسطيني في المنافي والشت

ستنكر التميمي الهجمة االستيطانية التي تشن على المدينة المقدسة وباألخص في حارة المغاربة وبلدة او
سلوان ومحيط المسجد األقصى المبارك، مستهدفة تقويض بنيان المسجد األقصى المبارك، وطمس 

  .المعالم العربية واإلسالمية لمدينة القدس وصوالً إلى تهويدها
  22/5/2010الغد، األردن، 

  
   لهدم منازل في القدسإسرائيليةمخططات  .18

القدس عن إعالن  كشفت لجنة حي العباسية في بلدة سلوان في شرقي:  والوكاالتإبراهيممحمد  -رام اهللا
 34بلدية االحتالل االستمرار بمخططها هدم منازل عمارات الشيخ في الحي المذكور والبالغ عدد شققها 

البلدية "ي كشفت هذا المخطط أمس أمام مئات المشاركين في خيمة الحي، إلى أن وأشارت اللجنة الت .شقة
  ."أمهلتهم مدة لتنفيذ هذا الهدم حتى الخامس عشر من الشهر المقبل

  .وكان زياد قعوار محامي سكان الشيخ طالب في االلتماس الذي قدمه للبلدية بتجميد مؤقت
 أمام خيمة أمس عكرمة صبري في خطبة الجمعة .ا الشيخ دمن ناحيته أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العلي

االعتصام بحي البستان في بلدة سلوان، على الرباط في األماكن المهددة وعدم االستهانة بقضية هدم 
وطالب المقدسيين بعدم التنازل لمآرب البلدية والسماح لها  . منزال88ًالمنازل المهددة والبالغ عددها 

صري وذلك من خالل رأي العالم اإلسالمي والعربي الواضح والصريح الداعم بتنفيذ مخططها العن
  .للمقدسين والفلسطينيين في أماكن تواجدهم

 22/5/2010البيان، اإلمارات، 
  

  2010 لفلسطينيين منذ مطلع )ج(في المنطقة   مبنى65 هدمت "إسرائيل": "أوتشا" .19
ي حدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض قال تقرير دولي صادر عن مكتب األمم المت:رام اهللا

 مبنى يمتلكها 65، ما مجموعه 2010 هدمت منذ مطلع "إسرائيل"، إن )أوتشا(الفلسطينية المحتلة 
وأضاف التقرير أن  . طفال47ً، من بينهم  شخصا125ً، أدى إلى تهجير )ج(الفلسطينيون في المنطقة 

افة إلى ثالثة مبان أخرى هدمها أصحابها مما أدى شرقي القدس؛ إض  هدمت مبنى واحد في"إسرائيل"
  . منزال25ًإلى تهجير سبعة أشخاص، وأن العدد اإلجمالي للمباني التي تسلمت أوامر بوقف البناء بلغ 

ولفت التقرير إلى أن الفترة ما بين الثاني والثامن عشر من الشهر الجاري، شهدت استمرار األحداث 
ووفق تقرير،  .ت االحتالل، في أرجاء الضفة الغربية، والقدس المحتلةالمتصلة بالمستوطنين، وسلطا

 أصيبوا خالل األسبوع الماضي، ومنذ مطلع هذا العام قتل  فلسطينيا24ًأصيب ثالثة فلسطينيين مقارنة بـ
وأشار  . في الضفة الغربية إسرائيليا74ً فلسطينيا و628ستة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وأصيب 

  . عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية106 نفذت هذا األسبوع "إسرائيل"ى أن التقرير إل
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 شاهد قبر محطم خالل هذا األسبوع في مقبرة يهودية 23ووفقا للتقارير اإلعالمية اإلسرائيلية اكتشف 
  .تقع في جبل الزيتون في القدس الشرقية؛ وقد فتحت الشرطة اإلسرائيلية تقريرا بالحادث

، إن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية واصلت تسليم أوامر وقف البناء وهي إجراء إداري )اوتشا( تقرير وقال
 أمرا بوقف البناء بحق مبان يمتلكها الفلسطينيون 41يسبق إصدار أمر بالهدم، حيث سلّمت هذا األسبوع 

بحجة عدم حصولها ) م اهللارا(والبيرة، والمغير والمجمع البدوي المسكرة ) الخليل(في قرية بني نعيم 
على تراخيص للبناء، وأمهلت السلطات اإلسرائيلية السكان عشر ساعات لهدم مبانيهم وإال تم هدمها 

  .ومصادرة ممتلكاتهم
وأشار التقرير إلى استمرار األحداث على الحدود في قطاع غزة، وأطلقت القوات اإلسرائيلية النار 

وخالل هذا األسبوع،  .الل حادثين منفصلين بالقرب من حدود غزةوقتلت مسنا فلسطينيا وأصابت آخر خ
توغلت الدبابات والجرافات اإلسرائيلية عدة مرات، تحت غطاء إطالق النار المكثف، مئات من األمتار 

  .داخل غزة وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تجريف لألراضي
. ت ثالثة فلسطينيين أدينوا بتهمة القتل أعدم)الحكومة في غزة(وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن حماس

 منزال في منطقة رفح، بحجة بنائها بصورة 12وأشار التقرير إلى أن حماس هدمت خالل هذا األسبوع 
وقد أدى هذا الهدم إلى تهجير واحد وثالثين عائلة، يبلغ عدد أفرادها . غير قانونية على أراضي حكومية

  . شخصا190حوالي 
 22/5/2010علومات الفلسطينية، وفا، وكالة األنباء والم

  
  في الضفة  في المسيرات األسبوعية ضد الجدارواعتقاالتإصابات  .20

خرج المئات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين األجانب أمس في  : محمد جمال- القدس المحتلة
 شخص من 400ي وشارك حوال. مسيرات مختلفة ضد الجدار والحصار في األراضي الفلسطينية المحتلة

الفلسطينيين ونشطاء اليسار واألجانب في التظاهرات األسبوعية لالحتجاج على إقامة الجدار الفاصل 
 :وقالت مصادر أمنية. العنصري اإلسرائيلي قرب قرى نعلين وبلعين والنبي صالح شمالي غربي رام اهللا

استخدام الوسائل المتفرقة لتفريق إن بعض المتظاهرين رجموا جنود االحتالل بالحجارة والذين ردوا ب
وأصيب، . التظاهرات وفي مقدمتها القنابل المدمعة والمنتنة والرصاص المطاطي والمغلف بالبالستيك

أمس مشاركان واعتقل اثنان إثر قمع جنود االحتالل للمسيرة األسبوعية المنددة بالجدار واالستيطان في 
 .قرية المعصرة جنوب بيت لحم

  21/5/2010الشرق، قطر، 
  

  قصرة في نابلس قرية يعتدون على مزارعيالمستوطنينمئات  .21
صعد المستوطنون الجمعة من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين حيث هاجم : وليد عوض -رام اهللا 

 غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في  وأكد.العشرات منهم المزارعين في قرية قصرة جنوب نابلس
 الواقعة بالقرب من القرية هاجموا "مجدولين" عشرات المستوطنين في مستوطنة أنبية شمال الضفة الغر

 تحت وأجبروهمالمزارعين في منطقة سهل القنا ومنعوهم من حصاد محصولهم الزراعي من القمح 
وطالب دغلس الدول الراعية لعملية السالم بتوفير الحماية  .تهديد السالح على الخروج من المنطقة

  . الفلسطينيةاألراضية للشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين المتكررة على الدولي
 مستوطن هاجموهم في ساعات الصباح الباكر وهم يفلحون أراضيهم، 200 نحو أنوأوضح المزارعون 

 االعتداء عليهم جاء تحت بصر جنود أنكد المزارعون أو. وطردوهم من هذه األراضي واعتدوا عليهم
  .الذين حاصروا المنطقة، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهماالحتالل 

  22/5/2010القدس العربي، 
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  المستوطنين في الضفةعتداءات  إلى وضع حد اليدعو عمال فلسطين لنقاباتاالتحاد العام  .22
دعا االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الجمعة إلى وضع حد للممارسات : وليد عوض -رام اهللا 
ة واالنتهاكات المتصاعدة من المستوطنين في الضفة الغربية والتي زادت وتيرتها بشكل غير العدواني

  .مسبوق ضد األهالي والمزارعين في قرى محافظة نابلس
، صباح "مجدولين"واعتبر األمين العام لالتحاد شاهر سعد إقدام عشرات المستوطنين من مستوطنة 

  غير مسؤول وانتهاكاًين في قرية قصرة جنوب نابلس، عمالًالجمعة على مهاجمة المزارعين الفلسطيني
لجميع القوانين والشرائع الدولية، وطالب الهيئات الدولية العاملة في األرض المحتلة كافة، التحرك بشكل 
فاعل في جميع المحافل الدولية الستصدار قرار دولي يمنع بموجبه تعرض المستوطنين وجنود االحتالل 

  .لسطينيين والعمال والمزارعين، وتقديمهم للمحاكمة والمالحقة على جرائمهم المتواصلةللمواطنين الف
  22/5/2010القدس العربي، 

  
  إبعاد شقيقين من بئر السبع إلى غزة .23

أبعد االحتالل شقيقين فلسطينيين من مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة إلى قطاع  :فلسطين المحتلة
عن جمعية واعد لألسرى والمحررين تأكيدها، في بيانٍ، إبعاد حامد وعماد " آي. بي. يو"غزة، ونقلت 

  .، من منطقة ترابين الصانع في رهط قضاء بئر السبع) عاما19ً و21(عطا اهللا أبو دوابة 
  22/5/2010الخليج، 

 
  30/4/2010 وحتى 28/9/2000  من الفلسطينية الخسائر البشرية والمادية وإحصاءاتأرقام  .24

  نالفلسطينييلمجموع الكلي للشهداء ا: 7358
  أطفال: 1290

  نساء: 581
  رجال: 5486

  يدي المستوطنينأعدد الشهداء الذين قتلوا على  :80
  اإلسرائيليعدد الشهداء الذي قتلوا جراء القصف  :2913

   نتاج الحرمان الطبياإلسرائيليةعدد الشهداء على الحواجز  :401
   على الحواجزأمواتاًوبضمنهم الذين ولدوا  :32

  عدد الشهداء الذين اغتالتهم قوات االحتالل :836
  بضمنهم الذين تصادف وجودهم في المكان خالل عملية االغتيال :353

  اإلسرائيليينالمجموع الكلي لعدد القتلى  :1676
  األطفال :123
  النساء :306
  الرجال :642
  المستوطنون :236
  الجنود :345

  لفلسطينيينالتوزيع الجغرافي للشهداء ا
  الضفة الغربية وبضمنها القدس :2121
  قطاع غزة :5068

   والمستوطنيناإلسرائيليةعدد الجرحى الفلسطينيين الذين جرحتهم القوات  :50739
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  رصاص حي  :9118
  رصاص معدني مغلف بالمطاط :17242
  قنابل الغاز :6895

  متفرقات :17484
  اإلصابة شوهوا جراء أوائمة  دإلعاقةعدد الفلسطينيين الذي تعرضوا :  3634

   التربويةاإلحصائيات
  عدد طالب المدارس الشهداء :925   4116: الجرحى    932: المعتقلين
  عدد طالب الجامعات الشهداء :200   1245: الجرحى  720: المعتقلين
   الشهداءاألساتذةعدد  :37     55: الجرحى  190: المعتقلين

  )مبالدون(تدمير الممتلكات الفلسطينية 
  األراضي المصادرة :272130.5

   التي تعرضت للتجريف األراضي:80558
  العدد المقدر لألشجار المقتلعة :1191508

  المنازل المهدومة :10402
  30/4/2010مفتاح، 

  
  شكوك جدية في تعرض أمير مخول للتعذيب .25

مدينة حيفا، الذي عبر طاقم الدفاع عن المعتقل الفلسطيني أمير مخول، من :  برهوم جرايسي-الناصرة 
اعتقل قبل أكثر من ثالثة أسابيع عن أن مخول يتعرض للتعذيب خالل التحقيق، في حين إن المحكمة 

 عمر سعيد، إذ تنسب لهما أجهزة المخابرات .اإلسرائيلية تواصل تمديد اعتقاله هو والناشط السياسي د
  .يرفضه المعتقالناإلسرائيلية شبهة التخابر مع حزب اهللا اللبناني، األمر الذي 

  22/5/2010الغد، األردن، 
  

  48 الفلسطينية داخل الخط األخضر تدين المالحقات السياسية لعرب األهليةالجمعيات  .26
 أعربت عشرات الجمعيات األهلية والمؤسسات المدنية الفاعلة داخل المجتمع الفلسطيني في :الناصرة

يد األخير والخطير في المالحقة السياسية  عن إدانتها ورفضها للتصع1948فلسطين المحتلة عام 
في الداخل، والمحاوالت المنهجية للحكومة وأجهزة  اإلسرائيلية للقيادات السياسية واألهلية العربية،

ورأت الجمعيات في بيان مكتوب، في الخطوات  .المخابرات تحويل العمل السياسي إلى جرم أمني
اصة توكيل أجهزة المخابرات بوضع قواعد المقبول والممنوع األخيرة التي تمارسها الدولة العبرية، وخ

في العمل السياسي واألهلي، واستخدام أساليب القمع الترهيبية وفرض التعتيم اإلعالمي الصارم تحت 
ستار من السرية ومنع النشر بشكل جارف وحظر التقاء المعتقلين مع محاميهم لمدة طويلة، تدهوراً 

وأكدت الجمعيات في بيانها، على تمسك  .ل الدولة مع مجتمعنا وقيادته ومؤسساتهجذرًيا وخطيًرا في تعام
، بحقوقهم القومية والفردية واإلنسانية، وبحقهم في ممارسة العمل األهلي والتواصل مع "48عرب "

  .المؤسسات العربية والدولية لحقوق اإلنسان والتي تساند حقوقنا وقضايانا، بحرية مطلقة
معتبرة أن هذه اإلجراءات التعسفية   دعمه ألمير مخول وعمر سعيد ولكل المالحقين سياسياً،وأكد البيان،

كما أكد . تندرج ضمن حملة متصاعدة تجاه الجماهير الفلسطينية في الداخل وقياداتها السياسية واألهلية
  .، لن يتنازلوا عن حقهم بالتواصل مع العالم العربي"48عرب "البيان، على أن 

  21/5/2010 برس،قدس 
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  طالب بالتحقيق في تأجيل يونسكو النظر في قرارات خاصة بفلسطين والقدست المهنيةالنقابات  .27
 أعرب تجمع النقابات المهنية الفلسطينية عن قلقه الشديد مما أقدم عليه إلياس صنبر المراقب :رام اهللا

 من تأجيل للقرارات )اليونسكو(وم والثقافة الدائم للسلطة الفلسطينية في منظمة األمم المتحدة للتربية والعل
الخاصة بـ فلسطين ومدينة القدس المحتلة متزامنا مع الحملة الخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة 

إن ما جرى يعيدنا إلى ما : وقال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية .بالتهويد واالستيطان وحفر اإلنفاق
ثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق اإلنسان بتأجيل النظر في تقرير ارتكبه إبراهيم خريشة مم

وطالب السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في كل ممثلي فلسطين  .غولدستون بشأن العدوان على قطاع غزة
في خارج الوطن من سفراء وممثلين بمؤسسات دولية أو غيرها وفحص مدى إخالصهم لشعبهم 

  .سهم بمعايير الوطنية والكفاءة واإلخالصومقدساتهم، وقيا
  21/5/2010 قدس برس،

  
  اعتصام لليوم الثاني أمام مكتب األونروا لمناسبة الذكرى الثالثة لنكبة مخيم نهر البارد: بيروت .28

 وجامعات اعتصم عدد من الطلبة الجامعيين في مخيم نهر البارد الملتحقين بجامعة بيروت العربية
أخرى، لمناسبة الذكرى الثالثة لنكبة مخيم نهر البارد، أمام المركز الرئيسي لوكالة األونروا في بيروت، 

ضم رئيس االتحاد ) أشد(أمس، بمشاركة وفد من قيادة اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني في لبنان 
م األمس امتد لليوم الثاني على واعتصا. يوسف احمد، وعضوي السكرتاريا محمد عربيد ونبيل فارس

وحمل الطالب الفتات تطالب وكالة األونروا . "الدعم المادي إلعادة إعمار المخيم"التوالي تحت عنوان 
 المخيم، وايالء األهمية ألزمة التعليم الجامعي لطلبة البارد، من خالل إعمارتحمل مسؤولياتها تجاه "بـ

 . "وال المطلوبة، وتغطية األقساط الجامعيةالسعي لدى الدول المانحة لتوفير األم
وقد حضر المدير العام لوكالة األونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو مشاركا الطالب في اعتصامهم، 

وقدم مسؤول قطاع الجامعيين في االتحاد نبيل فارس شرحا . وجلس معهم مستمعا إلى مطالبهم ومعاناتهم
الصعبة التي يعانيها طلبة البارد بفعل غياب المساعدات الكافية، مفصال لمدير األونروا حول الظروف 

وعدم التزام األونروا بتغطية األقساط لكافة الطلبة، األمر الذي يهدد مستقبل العشرات من الطلبة بترك 
بتخفيف معاناتهم، وتأمين "وأبدى لومباردو تفهمه معاناة الطلبة الجامعيين، واعدا . دراستهم الجامعية

 . "المساعدة لهم الستكمال دراستهم الجامعية
  22/5/2010السفير، 

  
  2009 تحويلة عالج خالل 45697: الصحة .29

 قالت وزارة الصحة إن عدد التحويالت التي صدرت عن دائرة شراء الخدمة في المحافظات :رام اهللا
، ما يؤشر على زيادة  مريضا45697ًزارة، بلغ ، إلى خارج مؤسسات الو2009الشمالية والجنوبية عام 

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة  .عدد التحويالت بعكس ما يشاع
 37,536الصحة بند التحويالت إلى خارج مؤسسات وزارة الصحة، إلى انه جرى تحويل ما مجموعه 

امل التحويالت إلى داخل المؤسسات الصحية من ك% 82.1 مريضا أي ما مجموعه 45697من أصل 
  مريضا22,676ًوأوضح التقرير إلى أن نصيب مشافي القدس العربية من التحويالت كان  في الوطن،

من كامل إجمالي المحولين خارج مؤسسات وزارة الصحة سواء في الداخل أو % 49.6أي ما نسبته 
 .الخارج

 21/5/2010فا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، و
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  يوكد للحريري وقوف االردن كامال الى جانب لبناناألردنيالعاهل  .30
أكد العاهل األردني للحريري الذي غادر المملكة عقب اللقاء الذي عقد في : محمد الدعمه لندن: عمان

ع وقوف األردن الكامل إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة جمي«)  كم جنوب عمان325(مدينة العقبة 
 .»التحديات، ودعمه المطلق ألمنه واستقراره

آخر التطورات في المنطقة خصوصا الجهود المبذولة «وبحسب البيان الملكي األردني، بحث الجانبان 
، 1967لتحقيق سالم شامل على أساس انسحاب إسرائيلي من جميع األراضي العربية المحتلة عام 

 .» فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطينيواستعادة جميع الحقوق العربية، وقيام دولة
  22/5/2010الشرق األوسط، 

 
  إذا هاجمت لبنان"إسرائيل" جاهزة لهزيمة المقاومة: نصر اهللا .31

أن مقاتلي حزبه المقاومين ال يزالون جاهزين ” للبناني حسن نصر اهللا" زب اهللاح"أكد األمين العام لـ
يلي في أي وقت يختاره لشن الحرب على لبنان، داعياً أهالي الجنوب على الثغور لهزيمة العدو اإلسرائ

  .والقرى األمامية إلى إقامة أعراس انتخابية مقاومة في مواجهة مناورات إسرائيل
 منذ بداية 1982 وال ،1978 وليس عام 1948هناك مقاومة في لبنان بدأت منذ عام "وأضاف نصر اهللا 

نة لفلسطين المحتلة، كان تاريخ طويل من االعتداء واالحتالل والتهديد الكيان الصهيوني واحتالل الصهاي
وتاريخ طويل من المقاومة والصمود والتحدي، في مرحلة عبر عنه أهالي المناطق األمامية وعبر عنه 
الجيش اللبناني وقوى أمنية كانت تتواجد في األماكن األمامية، وفي مرحلة أخرى أخذت المقاومة شكالً 

 من خالل فصائل المقاومة الفلسطينية وصوال إلى تشكل فصائل لبنانية مقاومة، وكانت الطليعة في متقدماً
إعالن السيد موسى الصدر أفواج المقاومة اللبنانية، وتواصل هذا التاريخ حتى ولدت مقاومة جديدة تستند 

لمقاومة اإلسالمية إلى كل هذا اإلرث وكل هذا التاريخ واإلنجازات والحضور والتضحيات، فكانت ا
  " .وحضور حزب اهللا كفصيل أساسي في حركات المقاومة

  
  22/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  يستنفر عناصره" حزب اهللا ":قاووق .32

ان " فرانس برس"في جنوب لبنان الشيخ نبيل قاووق لوكالة " حزب اهللا" أعلن مسؤول : أ ف-بيروت 
ي جاهزية تامة في مواجهة مناورة اسرائيلية للدفاع المدني طلب من اآلالف من عناصره البقاء ف"الحزب 

  .تبدأ غداً االحد
وتجري اسرائيل مناورة سنوية للدفاع المدني تستغرق اسبوعاً وتهدف الى التأكد من االستعدادات 

  .الميدانية ألجهزة اإلنقاذ واإلغاثة في حال حصول هجوم بالصواريخ على اسرائيل
ان "سرائيلية مع االنتخابات البلدية واالختيارية في جنوب لبنان، اشار قاووق الى واذ تتزامن المناورة اال

آالف الشباب لن يذهبوا الى صناديق االقتراع االحد وهم في حالة جاهزية منذ اليوم، وفي حال حدوث 
  ".اي عدوان جديد على لبنان، لن يجد االسرائيليون مكاناً في فلسطين يهربون اليه

ن توقيت المناورات اإلسرائيلية األحد ليس مصادفة ويحمل في طياته نيات عدوانية أ"ولفت إلى 
  ". إسرائيلية

أن المقاومين سيبقون على الثغور األحد وأيديهم على الزناد، بينما سيتوجه شعب المقاومة "وشدد على 
ن أولوية االستعداد أو إلى صناديق االقتراع، سنشارك بفاعلية في االنتخابات البلدية من دون أن ننشغل ع

  ".الدفاع عن أرضنا وشعبنا
  22/5/2010الحياة، 
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  يبحث عن ضمانات أميركية للجم اي اعتداء إسرائيليالحريري  .33
في الوقت الذي .. يبدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غدا األحد، زيارة إلى واشنطن: بيروت

" حزب اهللا"إلى " سكود"اتهاماتها لسوريا بنقل صواريخ تصعد فيه إسرائيل تهديداتها للبنان على خلفية 
. الحريري، الذي سيجتمع مع أوباما، يبحث عن ضمانات أميركية للجم اي اعتداء إسرائيلي. اللبناني

تجيء زيارة الحريري في الوقت الذي تناور فيه إسرائيل في الداخل لتهيئة المجتمع المدني في مواجهة 
اآلالف من مقاتليه ليكونوا في تمام الجهوزية لمقابلة أي " حزب اهللا"ك استنفر إزاء ذل. اي حرب محتملة
وقال الحزب إن شبابه لن يذهبوا الى صنايق االقتراع غدا للمشاركة في تصويت .. حماقة إسرائيلية 
  .االنتخابات البلدية

ي لبنان عقب اجتماعه في وبرغم التوتر قال مايكل وليامز الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة ف
حزب القوات "بيروت أمس مع كل من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الهيئة التنفيذية في 

 ".ال يتخوف من اندالع حرب في المنطقة"سمير جعجع إنه " اللبنانية
  22/5/2010الوطن، قطر، 

  
  إلى غزة االثنين بمشاركة لبنانيةينطلقأسطول السفن  .34

 من المتوقع أن يبحر أكبر أسطول من السفن اإلثنين المقبل للمرة األولى إلى غزة، بعد : برجاويزينة
ويحمل األسطول أطناناً من . بهدف كسر الحصار عن القطاع" حركة غزة الحرة "رحالت فردية أطلقتها 

 . أكياس اإلسمنت واللوازم المدرسية، وغيرها من المساعدات
على اإلبحار بسفينتي شحن التزمت بهما منظمات غير حكومية من تركيا، "غزة الحرة"وتتركز مهمة 

وسوف تكون محملة . إضافة إلى سفينة شحن تم شراؤها من التبرعات المقدمة من الشعب الماليزي
 . باالسمنت، وأنظمة تنقية المياه ومواد غذائية

األتراك، ثالثة لبنانيين هم منسق ويشارك في الرحلة، إضافة إلى الناشطين األوروبيين، الماليزيين و
العالقات اإلعالمية في لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار علي نبيل حالق، منسق رحلة سفينة 

 . اللبنانية الدكتور هاني سليمان والمواطن أبو محمد شكر الذي فقد عائلته خالل حرب تموز" األخوة"
  22/5/2010السفير، 

  
  االحتالل" خدعة"عمالء لحد يشعرون بـ  .35

حين يستدعي فكتور نادر القائد السابق للقوات الخاصة في ميليشيا جيش لبنان الجنوبي : )ب.ف .أ (
رجاله، ما زال هؤالء بعد عشر سنوات على حل الميليشيا العميلة، يلبون النداء، لكن نقطة تجمعهم باتت 

  " .إسرائيلي"على شاطئ 
مع زوجاتهم وأوالدهم بعد انسحاب جيش االحتالل " إسرائيل" إلى 23ولجأ معظم المقاتلين ال 

 لكنهم يشعرون اليوم أنهم وقعوا ضحية خدعة، شأنهم 2000مايو ،/ أيار24من لبنان في " اإلسرائيلي"
ومولتها لتقاتل " إسرائيل"في ذلك شأن العديدين من قدامى عناصر هذه الميليشيا العميلة التي دربتها 

  .هللا الفصائل الفلسطينية وحزب ا
، وماذا يعطوننا في "إسرائيل" عاما من اجل 14قاتلت "ويقول بسام حجار العامل في مصنع تعدين 

  " .لم يمنحونا منزال وال تعليما الئقا! المقابل؟ ال شيء
  " . ال احد يريدنا، وهذا صحيح في كل مكان: "ويقول نادر

  22/5/2010الخليج، 
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   آالف فلسطينيستةعبور  رفح ألجل غير مسمى بعد معبر مصر تغلق .36
قامت السلطات المصرية بغلق معبر رفح البري بين مصر وقطاع : وائل بنات، الوكاالت: غزة، رفح

 أيام متتالية خالل األسبوع الماضي وذلك في االتجاهين 6غزة ألجل غير مسمى وذلك عقب فتحه لمدة 
.  الراغبين في العبور من جميع الفئاتبعد طول فترة غلق قاربت الثالثة أشهر ما أدى إلى زيادة أعداد

 أيام حيث 6تم غلق المعبر بعد تمديد فتحه "وقال مصدر أمنى مصري مسؤول من معبر رفح أمس إنه 
ونظرا لكثرة أعداد الراغبين في العبور، جاءت الموافقة .. كان من المقرر فتحه لمدة ثالثة أيام فقط
 اتصاالت مكثفة بين القاهرة وحكومة حماس المقالة في غزة المصرية على فتح المعبر لباقي األسبوع بعد

 400 منهم وتم رفض 6000 فلسطيني تمت الموافقة على عبور نحو 8000حيث تقدم للعبور نحو 
 ."ألسباب غير معلنة

 22/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  لى غزة في سيناء معدة للتهريب إ صاروخ مضاد للطائرات 100ضبط  يالمصرياألمن  .37
ذكرت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة األمن المصرية بشمال سيناء ضـبطت، مخزنًـا              : محمد يوسف 

وقالت إن المخزن ضبط في مدينة نخل وعثر بداخله علـى           . كبيًرا للصواريخ والقذائف في وسط سيناء     
 أن بعـض    يذكر .  عبوة ناسفة  40و" آر بى جى  " دانة وقذيفة    45 صاروخ مضاد للطائرات و    100قرابة  

 وتهريبها عبر األنفاق إلى قطـاع غـزة،         TNTالمهربين يستغلون مخلفات الحروب في استخراج مادة        
حيث سبق ضبط عشرات األطنان من األسلحة والمتفجرات قبل تهريبها برفح وبمناطق متفرقـة بوسـط          

  سيناء  
  21/5/2010المصريون، 

  
   اإلسالمي تدين تهويد القدسالمؤتمرمنظمة  .38

 لمجلس وزراء الخارجية بالدول األعضاء في منظمة 37اختتمت الدورة : )طاجيكستان (دوشينبيه
دعا  الذي بإعالن دوشنبيه المنبثق عن ختام االجتماع،) 20/5(المؤتمر اإلسالمي، أعمالها أمس الخميس 

، مجلس األمن الدولي إلى مضاعفة جهوده بهدف اإلسراع بإقرار سالم عادل وشامل في الشرق األوسط
مدينا التدابير واإلجراءات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة ومحاولة تهويدها وإقامة المستوطنات 

  . على أراضيها
  21/5/2010قدس برس، 

  
  القرضاوي يدعو للتمسك بالمقاومة .39

دعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي جماهير األمة إلى  :نواكشوط
إن الوهن الذي أصاب الجميع قابل للتغيير إذا وجدت األمة "غط من أجل تحرير فلسطين، قائال الض

، وأشاد باألداء البطولي لرجال المقاومة في فلسطين، وقال "رجاال يحسنون صناعة الموت في سبيل اهللا
رضاوي يتحدث وكان الق". لقد ضرب الفلسطينيون أروع األمثلة في التمسك بالحق والمقاومة الشريفة"

أمام اآلالف من سكان العاصمة نواكشوط الذين تجمعوا في ملعب العاصمة في مهرجان لنصرة القضية 
وبدوره  ".إسرائيل"، وأشاد بقطع موريتانيا عالقاتها مع "واجبنا اتجاه األقصى"الفلسطينية تحت عنوان 

ألقصى الذي يتعرض لمؤامرة دعا محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، إلى نصرة ا
  .صهيونية جديدة، مؤكدا أن الدفاع عن فلسطين واجب شرعي ال لبس فيه

  22/5/2010الخليج، 
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  يقر خطة أوباما لدعم نظام صاروخي إسرائيلي االميركي النوابمجلس  .40
 أقر مجلس النواب االميركي مشروعاً للرئيس باراك اوباما يهدف الـى مـساعدة              :)أ ف ب   (–واشنطن  

  .سرائيل على اقامة نظام مضاد للصواريخا
 ماليـين   205هذا المشروع الذي ينص على منح اسـرائيل         ) 4 مقابل   410(وأقر النواب بغالبية ساحقة     

). القبة الحديـد  (» ايرون دوم «دوالر لوضع نظام دفاعي مضاد للصواريخ القصيرة المدى يعرف باسم           
  .توجب على الكونغرس ان يسمح رسمياً بدفع األمواللكن هذا التصويت ما هو اال مرحلة اولى ألنه ي

ازاء خطر شن هجـوم     «وجاء في بيان لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هاورد بيرمان             
صاروخي على كل متر مربع من اسرائيل، يجب ان نؤمن ألهم حليف لنا في المنطقة الوسائل التي تتيح                  

  .»له الدفاع عن النفس
إليران نووية يبرر الخطة المضادة للصواريخ      » التهديد المتصاعد «، اضاف بيرمان ان     ومن جهة اخرى  

  .لتعزيز امن اسرائيل
22/5/2010الحياة،   

  
   اإلسرائيلية غير المباشرة بناءة- الفلسطينية المحادثات: واشنطن .41

باشرة بين وصفت وزارة الخارجية االميركية المحادثات غير الم:  وكاالت– كامل ابراهيم -عواصم 
  .الفلسطينيين واالسرائيليين التي تجرى بوساطة اميركية بأنها بناءة

 وقالت ان المحادثات تعكس التزام الجانبين بالتوصل الى اتفاقية تحقق حل الدولتين وتؤمن مستقبال اكثر 
  .امنا وازدهارا لكال الشعبين

ل الماضية الى ان المبعوث االميركي واشار المتحدث باسم الوزارة فيليب كرولي في تصريح الليلة قب
لمحادثات السالم جورج ميتشل وطاقم عمله سيستمرون في االنخراط في تلك المحادثات غير المباشرة 

  .سعيا للتوصل الى سالم شامل في الشرق االوسط
22/5/2010الرأي، األردن،   

  
  عام الماضي مليون يورو قيمة المخصصات لفلسطين خالل ال353: المفوضية األوروبية .42

قالت المفوضية االوروبية إن المخصصات الدولية في إطـار سياسـة الجـوار             : عبد الرؤوف أرناؤوط  
 الف يورو، مـشيراً     800 مليون و  352 وصلت إلى    2009األوروبية لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام      

األهـداف الرئيـسة    المخصصة لدعم إنجاز    ) بيغاس(إلى انه تم تسيير أغلب المساعدات عن طريق آلية          
الحكـم، والتنميـة االجتماعيـة، وتنميـة        : للسياسة المبينة في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، وهي       
  .االقتصاد، اضافة إلى القطاع الخاص، والبنية التحتية العامة

 واشارت ورقة العمل من طاقم المفوضية تم رفعها إلى المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي الـى أن               
المسؤولة عـن تـوفير خـدمات الـصحة والتعلـيم           ) االونروا(منح مبالغ كبيرة إلى     "االتحاد األوروبي   

والخدمات االجتماعية لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة، باإلضـافة إلـى              
  . مليون يورو للموازنة العامة الخاصة باألونروا66منحها مبلغ 

  
22/5/2010 األيام، فلسطين،  

 
   غزة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة يزوروفد أمريكي  .43

وأفادت مـصادر   . ، وفداً أمريكياً إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري         21/5/2010وصل، مساء الجمعة    
بعة أعـضاء أمـريكيين     وفداً أمريكياً تابعاً للجمعية الوطنية للمصالحة الدولية يضم س        "أمنية مصرية أن    
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سمحت مصر بعبورهم إلى قطاع غزة لعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي حركة حماس في إطـار مهمـة                  
  ". تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق مصالحة وطنية بين األطياف الفلسطينية

 مرة أخرى عبر منفذ      ساعة داخل القطاع، وسيعود، غدا السبت، إلى مصر        48وسيقضي الوفد األمريكي    
رفح البري بعد أن يطلع الوفد على األوضاع اإلنسانية داخل قطاع غزة وظروف الحصار اإلسـرائيلي                

  . وتداعياته اإلنسانية على أبنائه المحاصرين
21/5/2010فلسطين أون الين،   

  
  ال بديل من حل الدولتين في الشرق األوسط:  األلمانيالخارجيةوزير  .44

قال وزير الخارجية األلماني جيدو فسترفيلي أمس الجمعة فـي بيـروت عـشية              : ويل كميل الط  -لندن  
مرتكزاً أساسياً لالستقرار   «إن ألمانيا تعتبر مصر     » الحياة«وصوله إلى العاصمة اللبنانية، في مقابلة مع        

 »متـوتراً وهـشاً   «واعتبر أن الوضع على األرض في المنطقة ما زال          . »في كل منطقة الشرق األوسط    
بالده لمـصلحة   » انحياز«ونفى  . على رغم بدء المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين        

السياسة ) من أركان (الشراكة الحميمة مع إسرائيل هي ركن       «إسرائيل على حساب العرب، لكنه أقر بأن        
  .»الخارجية األلمانية

إننا نطلب وقف أعمال العنف واالعتراف بحـق        : معايير الرباعية في الشرق األوسط لم تتغير      «وقال إن   
وهذه األمور ما زالت تـشكّل عقبـة        . إسرائيل في الوجود وبالنتائج التي حققتها عملية السالم حتى اآلن         

  .»عندما يتعلق األمر بحماس
وأضاف، إذا كان هناك من سالم في الشرق األوسط فإن ال بديل من حل عـادل يقـوم علـى أسـاس                      

 مـن أجـل بنـاء       - إضافة إلى العمليـة الـسياسية        - أجل أن يتم ذلك، فإن علينا العمل         ومن. الدولتين
إننا نقوم بما يمكننا القيام به من أجل دعم الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس             . عملياً) الفلسطينية(المؤسسات  

  .»فياض) سالم(الوزراء 
نات واضح كموقـف االتحـاد األوروبـي        موقفنا من مسألة المستوط   «: وعن االستيطان اإلسرائيلي، قال   

 وهذا ينطبـق علـى الـضفة        -إن خريطة الطريق تنص على تجميد االستيطان        . والمجتمع الدولي كله  
إن أولئـك الـذين يريـدون       «: وعن الحصار المفروض على قطاع غزة، قال      . الغربية والقدس الشرقية  

وهذا صحيح خـصوصاً    . ليومية للمواطنين السالم هم في حاجة إلى أن يحسنوا في شكل ملموس الحياة ا           
  .»بالنسبة إلى الوضع اإلنساني في قطاع غزة، وهو وضع غير مستقر في شكل متزايد

22/5/2010الحياة،   
  

  جهود دبلوماسية دولية بمشاركة الدول العربية لمناقشة البرنامج النووي اإلسرائيلي .45
غالل ضغوطها لتعزيز التوصل الى تأييد دولي       لم تجد واشنطن مناصاً من است     :  حنان البدري  - واشنطن  

واسع لتمرير مشروعها لعزل إيران ومحاصرتها بالعقوبات، واالشارة ضمناً إلى جهود دبلوماسية مـع              
يشير الى أهمية مناقشة البرنـامج  " بند ما"الدول العربية بموافقة الواليات المتحدة للمرة األولى على تأييد  

  " .اإلسرائيلي"النووي 
ان المقصود هو دعوة الكيان الى االنضمام الى المعاهدة الدوليـة           " الخليج"الت مصادر في واشنطن ل    وق

  .وطمأنة الجيران العرب والمنطقة بشأن ترسانته النووية 
بالتخلص من بعض قنابلها النووية،     " إسرائيل"أن مطالب شكلية ومقترحات تتضمن اقناع       " الخليج"وعلمت  

في المراحل األولى لبرنامجها النووي، وأصبحت تمثـل        " إسرائيل"قديمة انتجتها   وهي في األغلب قنابل     
قبل أربعة  " إسرائيل"خطراً بسبب قدم التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها، وهي تكنولوجيا حصلت عليها            

  .عقود من فرنسا باألساس
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وأشارت الى أن   . لنووية  من جميع مخزونها من األسلحة ا     " إسرائيل"لكن المصادر استبعدت أن تتخلص      
خطوة التخلص الجزئي والشكلي من المخزونات القديمة المتخلفة التكنولوجيا قد تنجح في حـسم جزئـي                
للخالفات الناشئة عن تقدم مصر بتأييد عربي واسع منذ فترة بمقترح اخالء منطقة الشرق االوسط مـن                 

  .السالح النووي 
م التوصل الى مشروع الخالء منطقة الـشرق األوسـط مـن            وقال دبلوماسيون في األمم المتحدة ان عد      

 2005 من الشهر الحالي، سيعني عمليا فشل المـؤتمر كـسابقه فـي     29أسلحة الدمار الشامل، قبل يوم      
  .بسبب تشدد ادارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش 

22/5/2010الخليج،   
  

  " نون االرتيابغير عقالنية وهستيرية وتعاني ج" العبرية الدولة: تشومسكي .46
، في زيارة له إلـى      »السفير«كان المفكر األميركي نعوم تشومسكي قد استبق حديثه إلى          : جنان جمعاوي 

  . »غير عقالنية وهستيرية وتعاني جنون االرتياب«لبنان بوصف الدولة العبرية بأنها 
 مـن أجـل   بمـا ال يقومـون بـه      «وانتقد تشومسكي السعوديين والمصريين، وخاصة في مـا يتعلّـق           

فظيع، ولكنـه الوحيـد     «، واصفاً حل الدولتين، إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بأنه          »الفلسطينيين
إرغام الفلسطينيين عن التخلي عن األمـل وأن        «يعني  ) بقوميتين(، باعتبار أن حل الدولة الواحدة       »القائم

  . »إما الفرار أو الموت: يتركوا أمام خيارين
، فالرئيس األميركي بـاراك أوبامـا ال        »مزحة«طة األميركية لحل هذا الصراع بأنها       كما وصف الوسا  

التوسـع  (وهو يريد مـن إسـرائيل أن تأخـذ مـا تريـده              . أال يهان «يكترث حقيقة، جل ما يهمه هو       
  . عليها» ، ولكن عبر الخضوع لما تفرضه الواليات المتحدة)االستعماري

يمارس اليوم ضـغوطاً علـى   «، ففياض "إسرائيل"مع » متعاونة«أنهاقال  وعن رأيه بالسلطة الفلسطينية
وهو يحاول تقييـد عمـل      . وهو يروج لحملة مقاطعة بضائع المستعمرات     . إسرائيل، بشأن المستعمرات  
في الـضفة   (وهو أعلن مؤخراً أنه سيشيد مشاريع تجارية في المنطقة جيم           . الفلسطينيين في المستعمرات  

). بحسب تهديداتهم (، وأنه سيعاود تشييدها كلما دمرها اإلسرائيليون        ) اإلسرائيلية ولكن الخاضعة للسيطرة  
  . »فضالً على أنه بات واعياً لما باتت عليه الحركة الصهيونية

22/5/2010السفير،   
  

  " إسرائيل"منظمات وشخصيات في بريطانيا تثمن إلغاء نجم روك إنجليزي حفلتين له في  .47
 منظمات وشخصيات في بريطانيا إلغاء نجم الروك اإلنجليزي إلفيس كوستيللو ثمنت:  مدين ديرية-لندن 

ووصفت المنظمات هذه الخطوة بأنها تسير في . نهاية الشهر المقبل" إسرائيل"حفلتين كانتا مقررتين في 
  ".إسرائيل"االتجاه الصحيح، وطالبت الفنانين بمقاطعة 

لسطينية وإسالمية في بريطانيا بهذه الخطوة، حيث وفي هذا اإلطار أشادت أيضا منظمات وشخصيات ف
حيا السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة مناويل حساسيان النجم اإلنجليزي كوستيللو وجميع المشاهير 

  ".إسرائيل"الذين اتخذوا مواقف سياسية ضد سياسة 
اه انتقاد إسرائيل على  وقال حساسيان في تصريح للجزيرة نت إن ضمير الرأي العام بدأ يتحرك باتج

أصبحوا غير مكترثين بشهرتهم باتخاذهم مواقف سياسية جريئة "سياسة الفصل العنصري، وإن المشاهير 
  ".واضحة المعالم

22/5/2010الجزيرة، نت،   
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   إلتاحة الفرصة للتقدم بملف السالمبرشلونةإرجاء قمة  .48
 اإلسرائيلية في إرجاء قمة االتحاد األوروبي       -تسبب تعثر المفاوضات الفلسطينية     :  فكرية أحمد  -الهاي  

وأعلنت إسبانيا الرئيس الحالي لالتحاد     .  يونيو المقبل  7مع دول المتوسط والمقرر عقدها في برشلونة في         
األوروبي في بيان أمس، أن القمة تم إرجاء عقدها إلى نوفمبر المقبل وذلك إلتاحة الفرصة للتوصل إلى                 

 .ت التي بدأت مؤخرا بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطينينتائج مثمرة في المفاوضا
22/5/2010الوطن أون الين، السعودية،   

 
  "أسطول الحرية" تستخف باألخبار المشيرة إلى اعتراض سفن إسرائيلية األوروبيةة الحمل .49

ا التي تتخذ من بروكسل مقـر     " الحملـة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "عـبرت  :  وائل بنات  -غزة  
لها عن استخفافها باألخبار التي تشير إلى مشاركة مئات السفن واليخوت اإلسرائيلية في اعتراض القافلة               

، مشيرة إلى أن مثل هذه التحركات دليل        "أسطول الحرية لغزة  "البحرية للمساعدات اإلنسانية لقطاع غزة      
عبده عضو الحملة فـي بيـان إن      وقال رامي   . على حالة التخبط واالرتباك التي تحياها حكومة االحتالل       

هي مبعث سرور لنا ألنها تعكس الحالـة        "مثل هذه األخبار تكررت مرات عديدة خالل األيام الماضية، و         
  ".والوضع األخالقي المأزوم الذي يمر به االحتالل

22/5/2010الوطن أون الين، السعودية،   
  

  لقمة العيش رهن باالنتماء السياسي .50
  مصطفى يوسف اللداوي. د

مسكين هو الشعب الفلسطيني، فقد كتب عليه أن تكون لقمة عيشه مرتبطة دومـاً بإنتمـاءه الـسياسي،                  
وبوالءاته الوطنية، وعالقاته الدولية، وبرضى الدول عليه، وحظوته في حزبه وتنظيمه، فمن ال انتمـاء               

فة له، وال منصب    حزبي له فهو محروم من الراتب، وممنوع من العمل، ومحجوب عنه التزكية، فال وظي             
يسمى فيه، ومن يخالف قناعات الحاكم فإنه ال يستحق الراتب، وال يجوز أن يمنح حقه، ومن ثبـت أنـه                    
ينتمي إلى تيارٍ آخر يحرم من الوظيفة أو يطرد منها، إال أن يأتي بشهادة سالمة أمنية، أو يـشرد فـي                     

، بعد أن لم يجد ضـالته عنـد أهلـه،    األرض بحثاً عن لقمة عيش، وكسرة خبز، يقوت بها نفسه وعياله          
فيبحث عنها عند غيرهم، مدفوعاً بالحاجة، وقد يجد عندهم إلى جانب حاجته حنواً فقده، وحاجـةً حـرم                  
منها، وآماناً يبحث عنه، ولكن كسرة الخبز الفلسطينية تبقى دوماً مرهونة بالوالء واالنتمـاء، ومرتبطـة                

من يؤيد ويصفق يمنح ويعطى، فقد اعتاد الفلـسطينيون علـى           بالتأييد والمناصرة، فمن يخالف يحرم، و     
الشروط، وباتوا يعرفون األبواب التي يمكن لهم أن تطرق أو أن يقفوا عليها، والتنازالت التي يمكنهم أن                 

  .يقدموها لنيل الرضى، وكسب المودة، ليحصولوا في النهاية على راتبٍ نهاية كل شهر
اسية بامتياز، فاإلتحاد األوروبي يقدم دعمه إلى السلطة الفلسطينية بشروط          لقمة العيش الفلسطينية لقمةٌ سي    

قاهرة ومذلة، فعلى الفلسطينيين أن يعترفوا بشروط الرباعية، وأن يعترفوا بدولة إسرائيل، وقائمة أخرى              
 طويلة من الشروط المذلة، والواليات المتحدة األمركية تمنح الفلسطينيين بعض المـساعدات الموجهـة             

والمحددة المصارف، وتتدخل في عمليات الرقابة والمحاسبة والتدقيق والتفتـيش، والمؤسـسات الماليـة              
الدولية، ونادي باريس الدولي وغيره، يضعون المحددات والشروط على كيفيـة اسـتخدام الفلـسطينيين               

ت قد تضر بـأمن     ألموال الدول المانحة، ويحذرون من مغبة استخدامها في تسليح المقاومة، أو في مجاال            
  .إسرائيل

وبعض الحكومات العربية تطرد كل فلسطيني يثبت والءه او انتماءه لفصيٍل فلسطيني، أو يتهم بمناصرته               
والعمل له، فتحرمه من وظيفته، وتحتجز أحياناً حريته، بعد جلسات تحقيق ال تخلو من جوالت تعـذيبٍ                 

قبل أن تطرده أو تطالبه بالمغادرة، ولكنها تحرمـه مـن           وإهانة، وقد تمنحه أياماً قليلة لتسوية أوضاعه        
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كافة حقوقه المتراكمة طوال سنين مضت، وقد تصادر مدخراته وأمواله، بحجة أنها أموال غير شرعية،               
وحكوماتٌ عربية أخرى تصادر كل فلسٍ يثبت أنه للفلسطينيين، وأنه في طريقـه إلغاثـة الفلـسطينيين                 

، ويعاقبون من كانت األموال في حوزتهم، أو من كان يسعى إليـصالها             المكروبين، فيصادرون األموال  
إلى أصحابها، ويعتقلون كل المتورطين، ويعذبونهم في السجون أشد العذاب، حتى ولو أفضى التعـذيب               

  .إلى الموت، ويعاقبون ذويهم بقسوة، بجرم نخوة أبناءهم ووطنيتهم
 فبعضها مازالت تملك قدرات مالية كبيرة، وتحوز علـى          أما الفصائل الفلسطينية، فهي بين قادرٍ ومعوز،      

مساعدات دولية مهولة، وتبرعات شعبية غير قليلة، وتملك مؤسساتها الخاصة، ومشاريعها االستثمارية،            
وبيوتها المالية التي تمكنها من الصمود والثبات، ومواصلة العمل وإثبات الذات، وبعضها محرومةٌٌ وقـد               

ين، ولم تعد دوٌل تمنحها، وال حكوماتٌ تساعدها، وال شعوب تناصرها وتقـدم لهـا               فقدت الناصر والمع  
الدعم والعون، بعد أن أفل نجمها، وغابت مجموعاتها عن ساحات العمل، فأمـا األولـى فقـد قـصرت       
مساعداتها على مناصريها والموالين لها، والسائرين على دربها، والمتغنين بمجدها، والمـصفقين لهـا،              

اً أو تظاهراً، فتغدق على صنف وتحرم آخر، وتتفضل على جماعة وتحجب المال عن أخرى، رغم                إيمان
أن العطاء الذي نالته، والمال الذي منحته، كان للشعب وليس إلى الحزب، وللفلـسطيني الثابـت علـى                  

سية أو  مواقفه، والصامد على أرضه، والمتمسك بحقوقه، دون االلتفات إلى حزبيتـه أو والءاتـه الـسيا               
  .التنظيمية

أما الفصائل المعدمة الفقيرة، فقد أصابها القحط والجذب من كل مكان، فلم يعـد فكرهـا يقـوى علـى                    
المنافسة، ولم يعد لها فعٌل في الميدان يثبت أو يبرر وجودها، فال سباق لديها في النضال، وال كثرة فـي                    

د سابق، وخطت صـفحات مـشرقة فـي         العدد، وال كسب شعبي جديد، ولكنها صاحبة تاريخ، ولها مج         
النضال الفلسطيني، ورسمت مالحم نضالية ال يقوى العدو على نسيانها، وفيها رجاٌل أشـداء، ورمـوز                
مقاومون، وسجناء صابرون، ومحررون غير نادمين، لهم تاريخ مشرق، وماضٍ متالق، وأعماٌل يفخرون          

لكريم، ومن كسرة الخبز، فليس من يتبنى نضالهم،        بها ويعتزون، لكنهم اليوم محرومون من لقمة العيش ا        
وال يحرص على ماضيهم، أو يكترث بحاجتهم، وإنما عليهم أن يبحثوا بعد سنوات نضالهم الطويلة، عن                
قوت أطفالهم، في األسواق باعةً على مصاطب الخضار والفواكه، أو على عربـات النظافـة، أو فـي                  

ن يلتفت إليهم، ويسلط الضوء على سنوات عمرهم التي أفنوها          الوظائف الوضيعة أو غيرها، وال يوجد م      
  .في النضال والمقاومة، أو في السجون والمعتقالت

لهذا أصبح هم الفلسطيني األول الذي ال انتماء حزبي له أن يهاجر، وأن ينأى بنفسه عـن المماحكـات                   
ير مرتبط بوالء أو إنتمـاء، وغيـر        والمضايقات، وأن يؤمن لنفسه وأهله عيشاً كريماً، وراتباً منتظماً، غ         

معلق برضى أو سخط، فصار همه األكبر أن يلجأ إلى دولة أوروبية أو غيرها، ليطمـئن إلـى رزقـه،             
ويرتاح باله على نفسه وأطفاله، فال يحرم من الراتب إن هو آمن بقناعات غير تلك التـي تـؤمن بهـا                     

 االختالف والتناقض، فإنه يتقاضى راتبه نهاية كـل         حكومات الدول األوروبية، وتعمل من أجلها، فرغم      
شهرٍ، كامٍل غير منقوص، حرٍ غير مشروط، وال تفرق هذه الحكومات بين فلسطينيٍ ينتمي إلى حماس،                
وآخر كان ينتمي إلى فتح، وال تميز بين فلسطينيٍ مسلم وآخر مسيحي، فكلهم لدى الدولة التي نالوا حـق                   

ق وال مفاضلة بينهم، كلهم يتمتع بحق المواطنة، ويتمتع بحق الرفاهية، فيمنح            اللجوء إليها سواسية، ال فر    
راتباً ومسكناً ورسوم دراسية، ومنح علمية، واستشفاءاً وعالجاً، ورحالت ترفيهية وزيارات عائلية، ومن             

  .آخرحق الجميع أن يعمل في الوظيفة المناسبة له، دون شهادة سالمة، أو براءة من االنتماء لحزبٍ 
ولكن آخرين همهم في الحياة أكبر، أن يحققوا نجاحاً في تخصصاتهم العلمية، وأعمالهم التجارية، ومهنهم               
الحرة، ومناصبهم الوظيفية المستقلة، ليعطوا قضيتهم الفلسطينية من كد جهدهم، ومما عملته أيديهم، ومن              

يمية، فيكونون أحـراراً فـي انتمـاءهم        حر وخالص مالهم، بعيداً عن القيود الحزبية، واالنتماءات التنظ        
لفلسطين، وأصدق في عطاءهم لها، إذ يعطون مما يملكون، فال ينتظرون من جهة أياً كانت، أن تكافأهم                 
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على ما يقدمون ويعطون، بل يتطلعون لنجدة أهلهم، ونصرة قضيتهم، والدفاع عن حقـوقهم وثـوابتهم،                
  .لهموفضح ممارسات عدوهم، وإدانة التحيز الدولي 

ينسى الذين يتربعون اليوم على المال الوطني الفلسطيني، والذين يملكون قرارات العطـاء والحرمـان،               
 - بعـد اهللا   –ويتحكمون بنواصي المنح والمنع، أن ما بهم من نعمة إنما هي للفلسطينيين كلهـم، وهـي                 

بٍ ومعانـاة أمـة،     بسببهم ومن أجلهم، وهي بفضل الشهداء واألسرى والمعتقلين، وهي نتاج صبر شـع            
وعطاءات أهل وتبرعات أصحاب قضية، وهي عصارة جهد سابقين، وعطاءات مجاهيل، وتضحيات من             
ال ينتظرون من غير اهللا مكافأة وال ترضية، ممن فقدوا الولد والوالد واألخ والـشقيق، وممـن هـدمت                   

دين، ممن يـسكنون    بيوتهم، ودمرت مصالحهم، وشردوا في األرض من مكانٍ إلى آخر، مبعدين ومطار           
بيوت غير مسقوفة، ومنازل غير مبنية، وخيامٍ ال تقيهم برد الشتاء وال حر الصيف، وهي جهـد شـعبٍ                   
حمل قضيته بين الحنايا والضلوع، فحملها معه إلى كل مكانٍ، حلماً وأغنية، أنشودة ورسـماً، خارطـةً                 

مازال رغم البعد، وتقادم الزمـان، يحمـل األمـل          ومفتاحاً، كوفيةً وثوباً، قصيدةً وكتاباً، كلمةً ومقاالً، و       
واليقين، بأنه يوماً ما سيعود هو أو ولده، إلى األرض المباركة المقدسة، إلى فلسطين التاريخية، األرض                
والوطن، وهم جميعاً وأشتاتاً، فلسطينيين في هويتهم، وطنيين فـي انتمـاءاتهم، مـسلمين ومـسيحيين،                

ويساريين، فالوطنية لفلسطينين تجمعهم، وهم يتفقـون جميعـاً علـى ذات            إسالميين وعلمانيين، قوميين    
  .الهدف الوطني، الذي يستعيد الحقوق، ويحافظ على الثوابت

الفلسطينيون المنغرسون في األرض الفلسطينية كاألشجار الباسقة، يضربون بجذورهم في جوف األرض            
لون معهم حيثما رحلـوا الحلـم الفلـسطيني،         كالجبال الراسية، والفلسطينيون المشتتون في األرض يحم      

والوعد اإللهي الخالد لهم بالنصر والعودة، يقيناً ال يتزعزع، وإيماناً ال يتضعضع، والفلسطينيون الـذين               
يحملون في أجسادهم، وفي عمق ذاكراتهم، ذكريات مؤلمة تركتهـا الـسجون والمعـتقالت، وسـنوات                

    تستلب إرادتهم، وتستهدف وطنيتهم، وتنـاور علـى مـواقفهم،     المطاردة والنضال، لن يستسلموا لسياسة 
وتحاول أن تحرف نضالهم، أو أن تغير من والءاتهم، فكما صمدوا أمام آلـة القتـل الهمجيـة، فـإنهم                    
سيصمدون أمام آلة الحرمان التي تفتك بالبطون، وتستهدف األمعاء، وتحاول أن تنال من الكرامة، وتدفع               

ن نحو هاوية محتومة، ومصيرٍ قاتم، ومجهوٍل قاتل، فهم يدركون أن القـضية التـي               بكثيرٍ من الفلسطينيي  
يناضلون من أجلها قضيةٌ مباركة مقدسة، وهي قضيةٌ طاهرة قد توارثها المخلـصون، وحمـل رايتهـا                 
العاملون، وصان نظافتها كثيرون، وهم ال ينتظرون مقابل جهودهم عطاءاً من أحـد، وال منحـةً مـن                  

كنهم في الوقت نفسه ال يتوقعون من مسؤوٍل حرمانٍ أو مضايقة، أو نكرانٍ لماضٍ وتجاهـٍل                مسؤول، ول 
لسابقة، أو حرمانٍ من العمل الوطني، وإقصاء عن مضمارِ السباق الذي فيه يتفاوت الفلسطينيون عطاءاً               

ن حقهم، فـإنهم    وتضحية دون انتظارٍ لمكافأة أو مقابل، فمهما حاول بعض المارين أن يحرموا الفلسطيني            
سيفشلون ويذهبون، وسياتي غيرهم، ممن يؤمن أن وجوده ذاته، منوطٌ بالشعب، صغيره وكبيره، نـساءه               
ورجاله، فقراءه وأغنياءه، مواطنيه وشتاته، وأن توفيق اهللا له بالوصول إلى أهدافـه وغاياتـه، معلـقٌ                 

  .لعدل هو أساس الملكبالصدق واالخالص، والعدل والنزاهة والصدقية والمساواة، إذ أن ا
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  برهوم جرايسي
بعد صمت سنوات، أفصح وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، في األيام القليلة الماضية، عن طبيعة 

يل، وكان إلسرائ» المؤسس«، الذي يعتبر الحزب »العمل«برنامجه السياسي، بصفته رئيساً لحزب 
يتناوب على سدة الحكم، إلى أن بدأ مسيرة انهياره نحو االضمحالل، ليكشف باراك عن أن برنامجه 
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السياسي في ما يتعلق بالحل الدائم مع الفلسطينيين، ما هو إال برنامج اليمين المتطرف، ولكن باألساس 
  . برنامج المؤسسة العسكرية األمنية
في الكنيست اإلسرائيلي إن الحل يجب أن يشمل األسس » العمل«حزبه فقد قال باراك في اجتماع لكتلة 

، على أسس أمنية وديمغرافية، )فلسطين التاريخية(تمرير حدود في أرض إسرائيل التاريخية، «: التالية
في حين يكون في جانب واحد دولة يهودية ذات أغلبية يهودية واضحة وصامدة ألجيال، وفي الجانب 

طينية منزوعة السالح، ذات قدرة على الحياة االقتصادية والسياسية، وفي حل كهذا فإن الثاني دولة فلس
الكتل االستيطانية الكبيرة ستبقى في نطاق إسرائيل، في حين أن مسألة الالجئين يجب حلها في الدولة 

ق عن انتهاء الفلسطينية، أما مسألة القدس فيتم االتفاق حولها في إطار الحل الدائم، ويعلن في االتفا
  . ، حسب تعبير باراك»الصراع والمطالب المتبادلة

على أساس «بزعامة إيهود باراك، أنهى كليا الحديث عن دولة فلسطينية » العمل«وهذا يعني أن حزب 
، فحين »أرض إسرائيل الكاملة«، حسب برنامجه السابق، وعاد ليتحدث عن » مع تعديالت1967حدود 

 أساس ديمغرافي، فإنه عمليا يدعو إلى إقامة كانتونات أو غيتوات يتحدث باراك عن حدود على
فلسطينية، أي تجمعات مغلقة ومنفصلة عن بعضها، وهذا أول برنامج ظهر به الليكود منذ سنوات 

  . التسعينيات
فإنه يطرح من جديد مشروع » ذات أغلبية يهودية صامدة«كذلك فإنه حينما يتحدث باراك عن دولة 

 وعصابات المستوطنين، خاصة أن هذا المشروع قبل أن يتبناه العنصري 48لسطينيي تبادل بين ف
، في 1999في العام » العمل«المتطرف أفيغدور ليبرمان، كان قد ظهر ألول مرة في صفوف حزب 

  . أوج المفاوضات مع الفلسطينيين
لكيان الفلسطيني أي ، فإنه يقصد بذلك أن ال يكون ل»أمنية«وحين يتحدث باراك عن حدود على أسس 

حدود مع العالم الخارجي، وأن يبقى جيش االحتالل يحاصر الكيان الفلسطيني المستقبلي من الجهات 
  . األربع والجو والبحر

سابقاً وحالياً، وكذا األمر بالنسبة للقدس » العمل«أما في موضوع الالجئين فإن هذا موقف حزب 
  . المحتلة

» المؤسس«، هو الحزب »العمل«صيا، يجدر التوضيح أن حزب قبل الحديث عن أجندة باراك شخ
إلسرائيل، وهو الذي وضع ثوابت السياسة اإلسرائيلية التي تعمل وفقها المؤسسة اإلسرائيلية وحتى اليوم، 
وهو الذي شن كل الحروب االحتاللية، ودعم الحقا كافة الحروب األخرى التي شنتها حكومات لم يكن 

في خانة اليسار الصهيوني، » العمل« حسب التصنيف اإلسرائيلي فقد تم وضع حزب يشارك بها، إال أنه
  . »االشتراكية الدولية«لكونه عضواً في 

ولكن السبب األهم، هو أن مجموعات تُعتبر يسارا صهيونيا، ولها مواقف معتدلة نسبيا، وهي أقرب 
، أو أنها كانت تتحرك في فلكه، »عملال«نسبيا آلفاق حل الصراع اإلقليمي تغلغلت مع السنين في حزب 

هو الحزب الشريك للعملية السلمية، فرغم أنه شق طريقها، إال أنه » العمل«مما خلق انطباعا بأن حزب 
  . عمل أيضا على عرقلتها

أما إيهود باراك، فقد وصل إلى الحزب بعد أن خلع بزته العسكرية، بنهاية واليته كرئيس ألركان 
دمويته وشراسته، واشتراكه الشخصي بجرائم االغتيال، وتسلل باراك بصفته الحرب، ومعروف عنه 

، ثم 2001 حتى شتاء العام 1997جنراال إلى قيادة الحزب، ورأس الحزب في المرة األولى في العام 
  .  وحتى اليوم2007عاد رئيسا للحزب في صيف العام 

مؤسسة العسكرية األمنية، التي سعت إلى تفجير ولكن منذ المرة األولى، كانت أجندة باراك هي أجندة ال
، سعياً لخلط األوراق، وإبعاد 2000المفاوضات واالتجاه نحو انفجار حربي، كما كان في خريف العام 

إسرائيل عن تقديم أجوبة للمسألة الجوهرية في الحل الدائم، وقد نجح باراك في تلك السنوات بهذا 
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السنوات، بمعنى فعل كل شيء من أجل إبعاد إسرائيل عن مفاوضات المخطط، وعاد ليثبته أكثر في هذه 
  . حقيقية وحل دائم، بهدف الحفاظ على الوضع القائم، طالما أنه يخدم المصلحة اإلسرائيلية

منذ » العمل«، وبدأ حزب »الليكود«لحزب » البديل«طابع الحزب » العمل«وهذا النهج خلع عن حزب 
الضربات في كل انتخابات برلمانية، حتى هبط في االنتخابات األخيرة  يتلقى ضربات تلو 2001العام 

 مقعدا، وتشير كافة استطالعات الرأي 120 مقعدا من أصل 13إلى مستوى الكتلة الرابعة بحصوله على 
 مقاعد، ليصبح كتلة برلمانية صغيرة 8 أو 7إلى أنه في أي انتخابات مقبلة فإن هذا الحزب سيهبط إلى 

 44ذا بعد أن كان يحصل في الماضي وحتى منتصف سنوات التسعين الماضية، على ما بين هامشية، وه
  . مقعدا49مقعدا وحتى 

بزعامة إيهود باراك، في طريقه إلى االضمحالل كليا، في حال لم يحدث فيه انقالب » العمل«حزب 
مكانه كحزب » لعملا«جدي على باراك، الذي يسيطر حتى اآلن على الجهاز التنظيمي فيه، وقد أخلى 

، »الليكود« عن حزب 2005بزعامة تسيبي ليفني، الذي انشق في خريف العام » كاديما«لحزب » بديل«
في الكنيست، ما تزال تتمسك بالمواقف اليمينية المتشددة، ولكن باختالف » كاديما«ولكن غالبية نواب 

  . صيغة الخطاب، وفي مقدمة هؤالء زعيمة الحزب تسيبي ليفني
» العمل«مكان القول إن رسم الخارطة الحزبية في إسرائيل، في هذه المرحلة، يستوجب إسقاط حزب باإل

» العمل«من حسابات موازين القوى الجدية، ألنه وفق الظروف القائمة وحتى للمدى األبعد، فإن حزب 
  . أنهى دوره في دائرة التأثير المركزية

  22/5/2010العرب، قطر،  
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  غازي العريضي
. ثمة عصابة إرهابية حاكمة في إسرائيل، وكل أعمالها مخالفة للقانون الدولي وألبسط حقوق اإلنسان

وتبدو هذه العصابة مصرة على استكمال خطواتها التوسعية وممارسة إرهابها ضد الفلسطينيين وقرع 
 مكتسب ومشروع له، أو يقول كلمة بحق طبول الحرب في كل اتجاه، والتحرك ضد كل من يطالب بحق

اإلرهابيين والمحتلين والقراصنة والمجرمين الذين يهددون السالم العالمي، وليس فقط األمن والسالم 
  .واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

، ليس ثمة إرهاب في العالم إال ما تسميه "اإلرهاب اإلسالمي"العصابة هذه عادت لتركز في خطابها على 
اإلرهاب مالزم لإلسالم، هذه هي نظرتها العنصرية، تعمم هذه المعادلة، وتدخل ". اإلرهاب اإلسالمي"

في تعبئة مفتوحة سياسياً وإعالمياً ودبلوماسياً لتكوين مناخ الدعم والتأييد والتبرير لكل ما تقوم به من 
 من الدراسات وبالرغم من صدور عدد. خطوات على أرض فلسطين وضد كل العرب والمسلمين

واألبحاث والتعليقات والمواقف في الغرب عموماً، وفي أميركا خصوصاً، وفي أوساط عدد من اليهود 
على وجه األخص، تقول بأن سبب العداء للسياسة األميركية وسبب عدم االستقرار في المنطقة، هو 

وقهر شعب آخر، ورفض الدخول الدعم األميركي للسياسة اإلسرائيلية، القائمة على االستمرار في إذالل 
في حلول وتسويات تنسجم مع القرارات الدولية فإن العصابة اإلسرائيلية الحاكمة بقيادة نتنياهو وباراك 

  ".اإلرهاب اإلسالمي"وليبرمان ال ترى شيئاً أمامها إال 
حداث ويجب االعتراف أنها حققت اختراقات كبيرة في سياق تشويه صورة المسلمين، وخصوصاً بعد أ

 سبتمبر، وما تالها من تطورات في أفغانستان والعراق، امتدت إلى باكستان وأميركا نفسها وعدد من 11
  .الدول األخرى

منذ أيام، جاء الرئيس الروسي إلى دمشق، التقى األسد، وكانت الزيارة تاريخية بكل معانيها وحملت أكثر 
هي . لها تواجد تاريخي في سوريا. لة كبرىروسيا دو. من رسالة في أكثر من اتجاه ولكل األطراف
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روسيا تريد مؤتمراً دولياً . شريك واقعي قادر ومؤثر، لكن إسرائيل ال تريد دوراً لها. شريك في الحل
لحل القضية الفلسطينية، وإللزام كل األطراف وبالتحديد إسرائيل بما يمكن التوصل إليه وإسرائيل ال 

". حماس"استبعاد أحد، ولذلك التقى رئيسها في دمشق قائد حركة وروسيا ال ترى الحل ب. تريد ذلك
  !وقامت قيامة اإلسرائيليين متهمة الروس بأنهم يدعمون اإلرهاب

، بعد أن دعت اإلدارة األميركية إلى المؤتمر األول 2وروسيا أبدت استعدادها لتنظيم مؤتمر أنابوليس
هي تريد التفرد، .  وأسقطت محاولة عقد الثانيلكن إسرائيل أجهضت نتائج المؤتمر األول،. ونظمته

وال تريد في الساحة إال أميركا، وال تريد ألميركا إال أن تكون في خدمة . والتنصل من كل قيد أو التزام
  .األهداف اإلسرائيلية، وإال شنت ضدها حمالت مختلفة، كما تفعل اآلن مع إدارة أوباما

موفد األميركي ميتشل إلى المنطقة، أسقطت العصابة وعلى خط آخر، ومع الجوالت المكوكية لل
فهي استمرت في تهديد الفلسطينيين وتنفيذ عمليات القتل والتهجير وفي . اإلسرائيلية المذكورة كل األوهام

تهويد أراضيهم وذلك من خالل استكمال عمليات االستيطان والتوسع خالفاً لإلشارات األميركية التي 
وتستمر عمليات جرف المواقع . ات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليينرافقت انطالق المفاوض

  .األثرية الدينية والتاريخية التابعة للفلسطينيين والعصابة ال تكترث ألي تحرك أو رد فعل
وهي ! العصابة ترى في السالح النووي اإليراني تهديداً لألمن العالمي. أما عن إيران فحدث وال حرج

بل تشير ... ك ترسانة نووية في قلب المنطقة العربية، وتهدد بها العالم منذ بداية الخمسينياتتمتل
معلومات إلى أن العصابة حركت بعض األسلحة النووية في مواقع معينة استعداداً لما يمكن أن يحصل 

مين أيضاً وفي الحديث عن إيران تحريض على المسل... ومواكبة لقرع طبول الحرب واحتمال حصولها
 الشيعية التي إن وقعت ستكون آثارها مدمرة على كل –واستغالل وتخطيط دائم للفتنة المذهبية السنية 
  .العرب والمسلمين أكثر من صراعهم مع العدو

تطل منها نحو أميركا نفسها، تستغل إسرائيل ما يجري " أعمال إرهابية"وفي باكستان التي بدأت طالئع 
والعالم ضد المسلمين وتحذر من خطر سيطرة اإلرهابيين على السالح النووي في هناك لتحرض أميركا 

  .باكستان
العصابة اإلسرائيلية تشن حرباً دولية نفسية وإعالمية في هذا االتجاه، وكأن ال أحد يدرك أسباب ما 

 رد يجري في باكستان وأفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان ودول كثيرة في العالم وهي تنحصر في
الفعل على القمع والذل واإلرهاب ومنطق القوة الذي تستند إليه إسرائيل في ممارساتها وتغطيها في ذلك 

  .اإلدارات األميركية المتعاقبة
نحن نختلف . وال شك في أن مسؤولية مواجهة هذه الحالة تقع علينا، وما نحن عليه اليوم ال يبشر بخير

عض أن يتحدث عن اعتدال عربي مثالً ال يقيم اعتباراً لممانعة فيما بيننا، ونتهم بعضنا، ويحلو للب
المشروع اإلسرائيلي، ليتحدث آخرون عن منطق مقاومة ال يقيم اعتباراً لشراكة في تقرير المصير، 
وينحرف عن الخط األساس لتحقيق مصالح مذهبية، والفلسطينيون غارقون في انقسامات وتجاذبات 

  .ذكورةتخرج من وهم التصنيفات الم
أقول ذلك اليوم، وقد لفتني كالم أحد أركان العصابة اإلسرائيلية وزير الخارجية ليبرمان عن المملكة 

. بأنها تقود دول االعتدال العربي ضد الممانعة وتستمر في تقديم التنازالت" تتهم"العربية السعودية التي 
المملكة، ستشمل ممارسة ضغوط وتنشيط فقد قرر ليبرمان شن حملة إعالمية وقانونية دولية واسعة ضد 

لوبي مؤيد إلسرائيل في أميركا وأوروبا والعالم تطرح خاللها مواضيع مثل حقوق اإلنسان ومكانة المرأة 
  .وتمويل اإلرهاب

لماذا؟ ألن استنتاجاً توصلت إليه وزارة الخارجية ! وستقيم العصابة دعاوى ضد المملكة أمام محاكم دولية
  !اده أن السعودية هي الجهة األساسية التي تقف وراء الحملة العالمية لنزع شرعية إسرائيلاإلسرائيلية مف
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ال غرابة في ذلك، فالملك عبداهللا بن عبدالعزيز ال يتردد في المجاهرة بالعداء إلسرائيل، والتمسك بحق 
حل، وصاحب وهو صاحب المبادرة العربية لل. الشعب الفلسطيني وبالحرص على المقدسات في فلسطين

والمملكة تلعب دوراً أساسياً في فضح الممارسات ... القول بأنها لن تبقى إلى األبد أمام إسرائيل
اإلسرائيلية وتقف إلى جانب لبنان وسوريا وفلسطين وترفض االحتالل ألنه غير شرعي، وبهذا المعنى 

لى االحتالل وبالتالي ال يمكن أن ترى العصابة اإلسرائيلية أنها تسعى إلى نزع شرعية إسرائيل القائمة ع
  .تكون شرعية

ما هو .  إسالمي تقوده المملكة وهو طبيعي أيضاً-موقف العصابة طبيعي يأتي رداً على موقف عربي
غير طبيعي أن يستمر بعضنا في تكريس االنقسام ولغة االتهام، وأن تبقى أميركا في الوقت عينه غير 

ي فلسطين ولحقيقة أن ال أمن وال استقرار في المنطقة دون حل مدركة لمخاطر اإلرهاب اإلسرائيلي ف
  .القضية الفلسطينية 

  22/5/2010االتحاد، االمارات، 
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