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1.
ن أن 

على مبدأ إجراء تبادل جزء من األراضي بالقيمة والمثل، في " إسرائيل"هناك اتفاقاً في المفاوضات مع 

***  
  
  "دل األراضيتبا"لى مبدأ ع" إسرائيل" يعلن اتفاقه مع عباس 

أعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن )ب.ف .ا (، نقالً عن 23/5/2010 الخليج، نشرت
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شملت جولتين لغاية اآلن األولى تناولت قضيتي الحدود 

 في العالم 

مصادر فلسطينية ، أن  رام اهللا من رمضان

  .نه لم يحمل أي اقتراحات خاصة

 تكون في الثالثين من أنرته القادمة التي يتوقع 
 حيال هذه واإلسرائيليعلى دراسة التصورين الفلسطيني  يعكف وطاقمه بعدها أنشهر الجاري، على 

2.

قدم للوفد رؤية تجاه سياسة " أن هنية ى

 لفكرة الدولة الفلسطينية على 

نحن "، )وفا( األنباء الرسمية وقال، في تصريحات للصحافيين في رام اهللا بثتها وكالة. االتفاق النهائي
  ".متفقون على مبدأ التبادلية بالقيمة والمثل، لكن لم نصل إلى اتفاق إطالقا ولم نتفق على المساحات

وأشار عباس إلى أن المفاوضات غير المباشرة 
وأعرب عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق حول .  وقانونيةواألمن والثانية حمل فيها ميتشل أسئلة مهنية

  .أشهرقضيتي األمن والحدود في غضون أربعة 
سنجيب عن هذه األسئلة بالتنسيق مع األشقاء العرب ألننا عندما اتخذنا قراراً بالذهاب إلى "وقال 

  ".المفاوضات غير المباشرة بناء على توصيات لجنة المتابعة العربية
قال عباس خالل استقباله ممثلين  لمقاطعة منتجات المستوطنات، " من بيت لبيت"تعلق بحملة وفي ما ي

ال يجوز بأي حال من األحوال أن نستهلك بضائع منتجة من أراضينا التي بنيت عليها "حملة إنه لل
ية من المستوطنات، ونحن سعداء جدا بشبابنا وأبنائنا الذين تطوعوا من أجل إخالء البيوت الفلسطين

ألن لدينا عالقات " إسرائيل"نحن ال نقاطع "وأضاف ". منتجات المستوطنات المبنية على أراضينا
واستيراد منها، إنما بالنسبة إلى المستوطنات فإننا أصدرنا مرسوما بمنع هذه المنتجات من الدخول إلى 

ال توجد دولة"وتابع ". األسواق الفلسطينية، وهناك تأييد لهذه الخطوة من المجتمع الدولي بأكمله
ضد القرار، والبيانات التي صدرت من أوروبا والبيانات التي ستصدر عن اللجنة الرباعية تعتبر أن 

  ". االستيطان غير شرعي، وبالتالي فإننا عندما نقاطع غير الشرعي ال نقوم بعمل غير شرعي
 أحمد، نقالً عن مراسلها23/5/2010المستقبل، وأوردت، 

 أي عروض األخيرة في زيارته األميركيانه لم تبحث مع المبعوث " المستقبل"قالت لـ رفيعة المستوى
 اقتراحات جديدة، كما اأو

 "إسرائيل" مع ضأرا انه لن يقبل تبادل إلى عباس عرض مواقفه المعروفة، مشيرة أنوتابعت المصادر 
  .%1.9بنسبة تزيد عن 

 يعد ورقة يجمل فيها مواقفه من عمليات أن ميتشل طلب من الجانب الفلسطيني أنوكشفت المصادر 
 زياأثناء إياهالسالم والمفاوضات وملفاتها وتسليمها 

ال
  . بينهماة لجسر الهواأميركيالملفات، ووضع تصور 

  
  وباما تدعوها إلى الحوارأ تحمل وفداً أميركياً رسائل إلدارة في غزةالحكومة  

 وفداً  في غزة،إسماعيل هنيةخير، حملت الحكومة للمرة الثالثة خالل العام األ:  فتحي صباح-غزة 
  .لى فتح حوار متبادل معهاإقطاع رسائل عدة لإلدارة األميركية دعتها فيها الأميركياً زار 

 أحمد يوسف في مؤتمر صحافي عقده في أعقاب .وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة د
ذة جامعات  هنية مع وفد أميركي يضم شخصيات سياسية وأساتإسماعيلاجتماع رئيس الحكومة المقالة 

اللقاء ركز على الدعوة إلى " الجمعية الوطنية للمصالحة الدولية في الواليات المتحدة، إن إلىينتمون 
حوار متبادل مع اإلدارة األميركية والشعب األميركي، وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية 

 عدة تعبر عن سعي الشعب حمل الوفد رسائل"وأضاف يوسف، أن هنية  ."من أجل تسهيل تحقيقها
إلوأشار . " السالم واألمن في المنطقةإلىالفلسطيني الى التوصل 

اإلدارة األميركية بقيادة الرئيس باراك أوباما، ووجه دعوه بضرورة فتح عالقات مباشرة معها من أجل 
  ."لسطيني وقضيتهالعمل على نقل الصورة الحقيقة عن الشعب الف

 "تعمل اإلدارة األميركية على فك الحصار المفروض على قطاع غزة"وقال إن هنية عبر عن أمله في أن 
عدم وجود معارضة" منذ سنوات طويلة، كما أكد للوفد "سرائيلإ"من جانب 
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الوفد اقترح وجهات نظر عدة في " أن إلىولفت . "طة، بما يخدم الصالح العام

هي المحطة األهم في الجولة لالطالع " الزيارة لقطاع غزة نإوتن 
."على حجم المعاناة والواقع اإلنساني ونقل هذه المعاناة إلى أعضاء الكونغرس

  ."حقيق توازن في الشرق األوسط
  23/5/2010الحياة، 

3.

 338و  242من رارات مجلس األ

وضعوا في بيانهم خطة عمل تشمل وتحديدا السعودية 

 إنوقال ". راً شه24 بما ال يتجاوز ) والمياه
المفاوضات كانت وال تزال ترتكز وتعتمد على القوانين الدولية ذات ال

  .ون هناك تنازل عن هذا السقف في أي مفاوضات
   23/5/2010ألردن، 

4.

شعب الفلسطيني، وعودة الالجئين  وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق األمن لل1967حدود 
  ."اإلسرائيليةوتعويضهم عن معاناتهم، وإطالق جميع األسرى من السجون 

لى إيجاد شراكة إأكد للوفد األميركي سعي حماس "، أوضح يوسف أن هنية  الوطنيةوعن المصالحة
مؤمنة باالنتخابات حقيقية مع حركة فتح وجميع األطراف السياسية في المجتمع الفلسطيني، وأن الحكومة 

والتداول السلمي للسل
 عن هذه اإلفصاح، من دون "قضيتي المصالحة الفلسطينية والتسوية السلمية مع االحتالل اإلسرائيلي

  .األفكار والمقترحات
من جانبه، قال رئيس الوفد ديفيد ني

 إلىنسعى ": وأضاف 
ت

  
   شهرا24ًاألمريكيون شددوا على إنجاز كل القضايا خالل : عريقات 
 رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير عضو اللجنة أكد:  جمال جمال-قدس المحتلة ال

ن جولة المحادثات مع المبعوث األمريكي جورج ميتشيل كانت أ صائب عريقات .المركزية لحركة فتح د
ى البقاء لى دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قادرة علإي تسوية ستقود أن أعلى قاعدة واضحة وثابتة 

 67 االحتالل الذي بدأ عام إنهاءلى إ وبقية جيرانها وستؤدي "سرائيلإدولة "لى جانب إمن وسالم أتعيش ب
رض مقابل السالم وق مؤتمر مدريد األأرساها التي لألسساستنادا 

 قضايا البحث هي القدس واألمن أنى  إلواالتفاقات الموقعة بين الجانبين ومبادرة السالم العربية، مشيراً
  .لإلسرائيليين والفلسطينيين والحدود والالجئين والمستوطنات والمياه

 القدس محافظة فلسطينية مثلها مثل أي محافظة في الضفة إن" الدستور"وقال عريقات في تصريحات لـ
 أن وأضاف. لقيامة كنيسة اأو المبارك األقصى ورفض الطروحات للبحث عن صيغة للمسجد ،والقطاع

 أربعة المرتبطة فيها لمدة األمنالعرب ساعدوا الجانب الفلسطيني بوضع سقف للمحادثات حول الحدود و
 67 على حدود العام أنجزتقد " المفاوضات عن قرب" تكون أنشهر وقالوا انه حتى تموز المقبل يجب أ

وفي حال مماطلة نتنياهو في ذلك فان العرب 
 أيضا والدولة الحاضنة له في جنيف وتشمل 49 والجمعية العامة وميثاق جنيف الرابع لعام األمنمجلس 

  .محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية
م ولم  الحالية ال تريد السالاإلسرائيلية عريقات بان القيادة الفلسطينية على قناعة بان الحكومة وأوضح

توافق على خطة خريطة الطريق وال تريد حل الدولتين وتعمل على ضرب خيار قيام الدولة الفلسطينية 
القدس والحدود واألمن ( الجانب األمريكي شدد انه سينجز كل القضايا إنوقال ". على األرض

للفلسطينيين واإلسرائيليين والمستوطنات والالجئين
عالقة بالقضية الفلسطينية وانه لن 

يك
الدستور، ا

  
  وبةوزارة الداخلية تتوعد العمالء بحرب ال هوادة فيها بعد انتهاء مهلة الت: غزة 

 في غزة فتحي حماد العمالء إسماعيل هنيةتوعد وزير الداخلية واألمن الوطني في حكومة : غزة
  .سرائيل بحرب ال هوادة فيها عند انقضاء الفترة الممنوحة لهم للتوبةإوالمتعاونين الفلسطينيين مع 
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المحافظة " من 
على جبهتها الداخلية، ومالحقة العمالء الذين كانوا يمدون الصهاينة المعلومات 

منحت الوزارة قبل أيام قليلة العمالء والمتعاونين فترة شهرين للتوبة والتراجع عن التعاون مع أجهزة 
  .ة ومنحهم األمان وعدم مالحقتهم

5.

جاح موسم الحج لهذا 
خصوصاً أن تجربة التوافق نجحت خالل الموسم الما"العام بكل الطرق الممكنة 
 عضواً، بينهم ستة من 15وذكر الهباش أن لجنة الحج مكونة من ". لحجازيةحجاج القطاع إلى الديار ا

   . السلطة اإلشراف عليها

6.
، الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية في 

إلى جانب " جمة
قد تتساءلون لم فعلنا ذلك،"وقال مخترق الموقع  .عبارات نابية ضد الفلسطينيين

  ".يشون في ذعر أيها الفلسطينيون؟هل تع.. شأنها أيها الجبناء

7.

س تتحدث أنها لن تشارك في االنتخابات، ونحن نقول إنها 
فتح لن تخضع ألي"وأضاف أن . "ستشارك بأشكال وأوجه مختلفة

 الذي "إغالق باب التوبةستشن حرباً شرسة على العمالء، وستالحقهم بعد "وقال حماد إن وزارة الداخلية 
وأضاف أن أجهزة األمن التابعة للوزارة تجري تحقيقات مع عدد من العمالء . خيراًأأعلنت عنه الوزارة 

الذين يرتبطون مع االحتالل ويزودون أجهزته األمنية معلومات عن رجال المقاومة الفلسطينية وأماكن 
 على قطاع غزةاألخيرة اإلسرائيلية أن الوزارة تمكنت أثناء الحرب إلىوأشار . وجودهم

  ."عن المقاومة الفلسطينية
و

، وتعهدت التعامل معهم بمنتهى السريليةاإلسرائياألمن 
  23/5/2010الحياة، 

  
  موسم حج موحد بين الضفة وغزة: محمود الهباش 
أعلن وزير األوقاف الفلسطيني محمود الهباش، أمس، أن موسم الحج لهذا لعام سيكون : )أ.ب .د (

وقال  .حل بعض اإلشكاليات التي كانت تحول دون ذلكموحداً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد 
تم تذليل كافة العقبات والعراقيل التي كانت ستحول دون نجاح موسم "الهباش، في بيان صحافي، إنه 

". الحج لهذا العام لحجاج قطاع غزة، خصوصا بعد تدخل أطراف معينة في غزة لتحقيق غايات سياسية
جاه الصحيح بعد سفر لجنة الحج الفلسطينية من قطاع غزة إلى وأوضح أن اإلجراءات تسير في االت

كما أكد حرص السلطة على إن .السعودية قبل ثالثة أيام عبر معبر رفح مع مصر
ضي في تسهيل وصول 

غزة ويتولى هو رئاستها عبر بعثة فلسطينية واحدة تتولى
  23/5/2010الخليج، 

 
  في غزةداخلية وزارة ال يخترق موقع  إسرائيليهاكرز 
ون، أمسإسرائيلي" هاكرز"اخترق قراصنة إنترنت : )أ.ب .د (

جم" وظهر الموقع بصفحة سوداء ووضعت صورة على هيئة .الحكومة المقالة في غزة
" إسرائيل" فعلناه لتدعوا 

و
   .وظهر في أسفل الصفحة بريد إلكتروني يظهر في امتداده أن موقع اختراقه من روسيا

  23/5/2010الخليج، 
  
  وحماس ستشارك بطرق مختلفة.. سعى لتحالف وطني لخوض االنتخابات المحليةن: األحمد 

 فتح، إن حركته تواصل العمل ضمن خطة قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة :رام اهللا
انتخابات (مدروسة من أجل التحالف مع فصائل وطنية ومستقلين لخوض االنتخابات المحلية المقبلة 

ستكون ) حماس(إنها " قائال  األحمد بمقاطعة حماس النتخابات الضفةككوش). البلديات والمجالس المحلية
بين الترشح غير المباشر لشخصيات من اإلخوان المسلمين في موجودة في االنتخابات بأشكال مختلفة، ما 

وهاجم األحمد في اجتماع تنظيمي في . "بعض المناطق، وعلى شكل دعم ستقدمه للقوائم التي ستنافس فتح
مدينة جنين شمال الضفة حماس، متهما إياها بالسعي إلى تحقيق مصالح ذاتية، وليس خدمة للمواطنين، 

 انتخابات بعض الجامعات وشاركت في بعضها، وذلك حسبما تعتقد باحتمالية حماس قاطعت"وقال إن 
الفوز في أماكن لها وجود بها، وإن حما

 اتفاقيات مشروطة، ولن تسمح 
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أفراد وال من قبل تجمعات، وعلى الجميع أن يعلم أن نتائج المؤتمر السادس سيتم باالبتزاز ال من قبل 

8.
 

تح هو 
مصادرة الديمقراطية وتكريس االنقسام ونحن لن نعطي غطاء لالنتخابا

ؤكد أن هناك استهدافا إعالميا لحركة حماس وإسقاط اإلفالس السياسي لحركة فتح صريحات األحمد ت
. 

9.
 رفضت عرضاً قدمته حركة فتح لخوض إنهاعبية لتحرير فلسطين 

 موحدة مع فتح وسائر فصائل مائتالفيةاالنتخابات البلدية والقروية في قائمة 
من الجبهتين الشعبية والديمقراطية  هناك اتفاقا على تشكيل قوائم تحالف قوى اليسار مكون أن ضافت

10.

على بعض المواقع في شمال 

ستمر ضد القطاع من حيث استمرار الحصار واإلغالق، حيث سيتم وضع الوفد في صورة تداعيات 

  كد عدم إمكانية تجاهل حركة حماس وفشل 
  

 ."تطبيقها على األرض لكن بشكل تدريجي
  23/5/2010الشرق األوسط، 

 
 "المفبرك"وتصف تصريح األحمد بالـحماس تنفي مشاركتها في انتخابات بلديات الضفة  

الحركة فوزي برهوم رفضها المشاركة فيجددت حماس بلسان المتحدث باسم :  حامد جاد-غزة 
يونيو المقبل في الضفة الغربية من دون قطاع غزة /  حزيران17 في إجراؤهااالنتخابات البلدية المزمع 

نافية صحة ما أعلنه أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة اإلشراف العليا على 
 . قال إن حماس ستشارك باالنتخابات البلدية ولن تقاطعهااالنتخابات في الضفة النائب عزام األحمد الذي

السبت نية حركته المشاركة " صفا"ونفى المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح خاص لوكالة 
ووصف برهوم تصريح األحمد بإعالن مفبرك  .بأي شكل من األشكال في االنتخابات البلدية المقبلة

مشددا على أن أي انتخابات يجب أن " ت وتجييرها لصالح حركة فتحيكشف التزييف المسبق لالنتخابا
ما تقوم به ف"وقال برهوم  .تكون ثمرة من ثمار المصالحة، وليس خطوة استباقية لتعزيز االنقسام

ت بالضفة ولن نشارك بها، 
وت

"، معتبرا تصريحات األحمد تدل على حجم األزمة التي تعاني منها فتح جماهيريا وسياسيا"عليها
  23/5/2010الغد، األردن، 

  
  ئمة موحدةرفضت عرضاً من فتح لخوض االنتخابات في قا" الشعبية"مصادر في ": المستقبل" 

قالت مصادر في الجبهة الش: رام اهللا
. نظمة التحرير الفلسطينية

وأ
                      ."وحزب الشعب

  23/5/2010 المستقبل، 
  
 التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة ينذر بحرب قادمة: برهوم 

كل ما يجري من تصعيد "أوضح المتحدث الرسمي باسم حماس فوزي برهوم أن :  حامد جاد-غزة 
ن أمس بشن الغارات والهجمات إسرائيلي على القطاع، بخاصة أول م

المقاومة في "من قطاع غزة على أن " الغد"وأكد لـ  ".وجنوب القطاع، يأتي في إطار االستعداد للحرب
غزة، وفي مقدمتها حماس والجهاد اإلسالمي، جاهزة للدفاع ضد أي عدوان إسرائيلي جديد على القطاع، 

  ".أكثر من مرحلة للدفاع عن الشعب والمقدساتحيث أثبتت جهوزيتها في 
زيارة الوفد إلى "وحول المباحثات التي أجراها الوفد األميركي أمس في قطاع غزة، قال برهوم إن 

القطاع تعني أن صوت األخير قد وصل إلى أعلى مستوى من الساسة والمستقلين والحكوميين والمؤثرين 
هدف الزيارة االطالع على نتائج العدوان اإلسرائيلي "وضح بأن وأ ".في صناعة القرار بشكل غير مباشر

الم
الحرب المجرمة ونظرة حماس والحكومة للعالم وللمصالحة الفلسطينية وللصراع مع العدو الصهيوني، 

تؤ"واعتبر أن الزيارة  ."من أجل توصيل صوت فلسطين
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ريراً للجهات الرسمية والدولية 

11.

 إلى غزة 

الل اإلسرائيلي بعدما خاضا اشتباكاً مسلحاً مع قوة إسرائيلية 
وح إصابة أحد الجنود بجرإلى أيضاعند الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، ما أدى 

حق "، مشدداً على "المقاومة حتى تحرير فلسطين"وشدد القيادي في الجهاد خالد البطش على مواصلة 
نثني على بطوالت ": اف

   من أنصارها خالل أسبوع76 األمنية بالضفة باعتقال .12
أكدت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة في ت: الضفة

سخة منه أن ميليشيا عباس صعدت حمالتها ضد الحركة وأبنائها وقيادييها في الضفة الغربية المحتلة 
 طلبة 8 و محرراً أسيرا37ًبينهم 

13.

وحمل الناطق باسم فتح أحمد عساف، في بيان صحافي، حماس المسؤولية عن . و عيطة
، وقال إن"نتائج التحريض وفرض اإلقامة الجبرية على أبو عيطة وسالمته"

رض لحملة تحريض وتشهير أبو عيطة تع"وأضاف أن ". عدوان على فتح وكوادرها في قطاع غزة
، محذراً من المخاطر " بقتله والحض على إيذائه

14.

الثوري لحركة فتح، والنائب 
ل عضو المجلس الثوريجهاد طملية أحد قيادات حركة فتح، وكذلك جمال أبو اللي

ونتتير قد قررت منح البرغوثي مواطنة شرف أسوة بأربع عشرة بلدية فرنسية قامت بذلك، تضامناً مع 

الوفد سيرفع في نهاية الزيارة تق"، موضحاً بأن "محاوالت عزلها عن العالم
 ".واألممية، لما يتمتع به من تأثير مهم على تلك المستويات

  23/5/2010الغد، األردن، 
  
  مواصلة المقاومة حتى تحرير فلسطيندين وتؤكد على الجهاد تشيع شهي 

شيع المئات من أنصار حركة الجهاد اإلسالمي والمواطنين أمس الشهيدين نادر أبو دقه وحمدي : غزة
أبو حمد من مسجد عمار بن ياسر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع

  .مثواهما األخير في مقبرة الشهداء
، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، "سرايا القدس"وكان الشهيدان أبو دقة وأبو حمد، وهما من عناصر 

سقطا أول من أمس برصاص قوات االحت
  . متوسطة

، وأض"المقاومة في التصدي للعدوان اإلسرائيلي واستعادة الحقوق الوطنية
  ."الشهيدين ودورهما في النضال والمقاومة

  23/5/2010الحياة، 
 
األجهزةحماس تتهم  

" المركز الفلسطيني لإلعالم"قرير لها تلقَّى 
ن

 مختطفًا 76وع المنصرم؛ حيث بلغ عدد المختطفين خالل األسب
 .جامعيين وصحفي

  22/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  بفرض اإلقامة الجبرية على متحدث باسمهاحكومة غزة فتح تتهم  
رية على الناطق باسمها اتهمت فتح، أمس، الحكومة المقالة في قطاع غزة، بفرض اإلقامة الجب: )د ب أ(

في غزة، فايز أب
 ذلك يندرج في إطار 

ال"
عبر مواقع إعالمية تابعة لحماس تضمنت تهديدات

  .المحدقة بحياته
  23/5/2010الخليج، 

  
   البرغوثي مواطنة شرفمروانبلدية فرنسية تمنح  
ألسير مروان البرغوثي، منحت بلدية مونتتير الفرنسية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ا: )وفا(

جاء ذلك خالل حفل أقيم في بلدية مونتتير القريبة من العاصمة الفرنسية . مواطنة شرف وميدالية ذهبية
باريس، بمشاركة زوجة البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي عضو المجلس 

وكانت بلدية  . للحركة
م
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  تالل الضوء األخضر للرد الفوري على صواريخ غزة.15

ة اإلسرائيلية في ساعة متأخرة ليلة السبت 

 صارمة لقواته ولسالح 
 على أي صاروخ يطلق من قطاع غزة وعدم االن، للرد فوراًاإلسرائيليالجو 

  .صف األنفاق أو مناطق زراعية بمحاذاة السياج الحدودي
ى المناورات في المنطقة الجنوبية التي 

16.

ي باراك أوباما في تصريح للصحفيين 
وقال في تصريحات  .إنه يتعين على كل الدول االنضمام إلى االتفاقية

لى إسرائيل لدفعها للتوقيع على اتفاقية حظر االنتشار النووي، وإسرائيل لم تهدد قط بتدمير ضغط ع
 التي وقعت 

  23/5/2010الدستور، األردن، 

17.
ائيل 

 شركا3 رفع الحظر عن األميركية اإلدارة بالصدمة من قرار أصيبت
  .وإيرانكنولوجيا صاروخية متقدمة لسوريا 

ة روسيا على 

الشعب الفلسطيني، حيث ترفع هذه البلديات صوراً كبيرة للبرغوثي على مبانيها، وقررت إبقاءها 
  . الزعيم اإلفريقي نيلسون مانديالمرفوعة حتى يتم اإلفراج عنه كما فعلت مع

  23/5/2010الخليج، 
  
 جيش االحان يعطي وباراكنتنياهو 

ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أذكرت مصادر إسرائيلية :  احمد رمضان-رام اهللا 
تمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الدولة الضوء األخضر للجيش للرد الفوري على اس

 عقدته الحكوم عاجالً اجتماعاًإنوقالت المصادر  .العبرية
ورفض نتنياهو في نهاية االجتماع . لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية واإلسرائيلية

  .ييناإلدالء بأي تصريح للصحاف
 براك، أعطى تعليماتإيهودن وزير الدفاع أ إسرائيليةذكرت تقارير صحافية و

تظار ليحل الليل للرد، إما 
بق
 إلى أن ضباط الجيش الصهيوني المشرفين علشارت المصادر،أو

 في المنطقة الجنوبية، في حالة اإلسرائيليين تصيب إرباكيخشون من حالة ) نقطة تحول(تحمل اسم 
  .إطالق صاروخ أو أكثر من قطاع غزة نحو الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة

  23/5/2010المستقبل، 
  
   ترفض الضغوطات للتوقيع على حظر السالح النووي"ائيلإسر" 

 باراك أن الجيش اإلسرائيلي قوي إيهودزعم وزير الحرب اإلسرائيلي :  باقة الغربية- القدس المحتلة
 "إسرائيل" للخطر، مدعيا في الوقت نفسه أن "إسرائيل"ومستعد ألي مواجهة وأي تهديد قد يعرض 

 التوقيع على "إسرائي"وأكد باراك رفض .  القوة وترغب في تحقيقهتواصل بحث فرص السالم من موقع
اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية بعد أن قال الرئيس األميرك

نقول ألصدقائنا وحلفائنا ال مجال "
لل

دول أو أمم أخرى بينما تقوم إيران اليوم مثلما قامت في السابق سوريا وليبيا والعراق
ل لممارسة ضغوط ، وعليه ال مجا"إسرائيل"االتفاقية بانتهاكها بانتظام من خالل تهديدات صريحة لوجود 

  ".على إسرائيل كي تنضم إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

  
  سلحةباأل شركات روسية زودت إيران ثالثعن  واشنطن ترفع الحظر: مصادر إسرائيلية 

سرإي منية وسياسية فأ أوساطان أمنية مطلعة أمس عن مصادر أسرائيلي  الجيش اإلإذاعةنقلت 
 أسلحةت روسية زودت 

وت
 قررت رفع الحظر عن تلك الشركات مقابل موافقاألميركية اإلدارة إنوقالت المصادر 

 إلى اإليراني من الحرس الثوري أفراد في حين وصل إيرانعلى " الوهمية"فرض عقوبات وصفتها بـ
  . طهران قريباإلىالصاروخية المتقدمة والتي سيتم تسليمها  " 300 أس "منظومةموسكو للتدرب على 

  23/5/2010المستقبل، 
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18.

 في الوقت نفسه أعرب عن 
تشاؤمه، ألن القادة اإلسرائيليين الحاليين ال يملكون الشجاعة التخاذ ق

 على هوفي رد.  مع إيران" حربلعبة"حدث في الجامعة المتعددة المجاالت في هرتسليا، خالل تلخيص 
فمن الواضح أن . الم شاملة

  23/5/2010ق األوسط، 

19.

جون االحتالل، في مسعى 

صادق اليوم على مشروع 
خرينواألسرى األمنيين اآل" حماس"قانون، يتم بموجبه حرمان أسرى حركة 

باستقبال زوار في " حماس"هدف من مشروع القانون هذا، هو تغيير الوضع الذي يسمح به ألسرى 
  .إلذاعة

20.

ون في مدينة القدس للبناء من أجل إيجاد حل ألزمة البناء الالفلسطيني
، الذي 2020مخطط جديد وهو مخطط "وتذرعت البلدية بوجود , هيكلي لجبل المكبر وقرية العيسوية

طى نسبة كانها الفلسطينيين وجعلهم أقلية وال تتخ

21. 
إن جهات إسرائيلية أقدمت على سرقت ممتلكات " وقف والتراث

وحاجيات الصالة الخاصة بمسجد صرفند التاريخي المقام على قرية صرفند ق
 تصريح صحفي وأكد سمير درويش، عضو إدارة مؤسسة األقصى، في ).1948لسطينية المحتلة سنة 

، "إلسرائيلية ستكشف  عن الجناة أوباش وخفافيش الليل

  لكنها تفتقر إلى قيادة شجاعة..  تستطيع تغيير وجه المنطقة بالسالم"إسرائيل": حالوتس 
ت مفاجئة للغاية، انضم رئيس أركان جيش إسرائيل السابق، الجنرال دان حالوتس، في تصريحا: تل أبيب

في المجتمع اليهودي، وأخبر أن مبادرة السالم العربية تنطوي على والمؤيد للسالم إلى اللوبي المتنامي 
 الحكومة  وإذا تعاطت معها،بعد تاريخي وأنها تصلح أساسا للسالم بين بالده والدول العربية واإلسالمية

ولكنه. اإلسرائيلية بشكل إيجابي، فإنها ستستطيع تغيير وجه الشرق األوسط
وكان حالوتس . رارات مصيرية

يت
مبادرة السالم العربية تصلح أساسا لمفاوضات س: " موجه إليه قالسؤال

ولكن تحقيقنا للسالم يوصلنا إلى وضع نقيم فيه . والثمن معروف تماما. هناك ثمنا سندفعه من أجل السالم
 ."ضعف إيران إلى حد كبيرعالقات مع جميع الدول العربية واإلسالمية، وي

الشر
  
  الحكومة اإلسرائيلية بصدد إقرار قانون يشدد شروط اعتقال أسرى حماس 

، المصادقة على مشروع قانون يقضي بتشديد شروط )23/5(تعتزم الحكومة اإلسرائيلية األحد : الناصرة
، في س"حماس"ة اعتقال األسرى الفلسطينيين من حركة المقاومة اإلسالمي

  .للضغط على الحركة في ملف الجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليط
وذكرت اإلذاعة العبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اإلسرائيلية، ست

 من زيارة ذويهم، ذلك أن 
ال"

، حسب ا"الوقت الذي لن يسمح ألحد بزيارة الجندي المخطوف شاليط
 حقيقة طرحه اآلن وتدل" عدة مرات، أرجىءوأشارت اإلذاعة إلى أن التصويت على هذا القانون كان قد 

  ."حصول تغير في سياسة الحكومة"على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على 
  23/5/2010قدس برس، 

  
  مؤسسة المقدسي تكشف عن مخطّطات استيطانية جديدة في القدس 

بلدية القدس الغربية ترفض الخرائط الهيكلية والمحلية التي يقدمها "أعلنت مؤسسة المقدسي أن 
خانقة، وكان آخرها رفض المخطط 

ال
يجمع الباحثون على أنه وضع لتفريغ المدينة من س

تتم بالموازاة مع تلك الموافقة على "وأضافت . وتعزيز الوجود االستيطاني في المدينة% 12وجودهم 
  . عشرات المخططات والخرائط المحلية والهيكلية التي يتم تقديمها من قبل المستوطنين في القدس المحتلة

  23/5/2010الوطن، السعودية، 
  

  التاريخيمتطرفون يهود يعتدون على مسجد صرفند
مؤسسة األقصى لل" قالت :الناصرة

داخل األراضي (ضاء حيفا 
الف

ال يثق ولو ذرة واحدة من  أن  الشرطة  ا"أنه 
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 22/5/2010قدس برس، 

22.

خالل المحرقة التي " إسرائيل"تي دمرتها 

  .مياه وقساطل الماء
تبين أن المساعدة الدولية غ"واعتبرت األمم المتحدة أنه برغم شيء من التحسن 

غير أن البنك الدولي يرى أن . ن استعمال مواد مستوردة عبر أنفاق التهريب عبر الحدود المصرية 
  .قغزة عبر هذا الطري

23.

را إلى أن الرسالة التي ستحملها انتفاضة السفن واضحة 

ضل خطوة يمكن أن تقدم عليها 

. ل جاهز
ضائي مباشر 

ستعمل على حماية المسجد وممتلكاته، وستواصل الصالة في  المسجد تحت كل "موضحاً أن اللجنة 
 ".الظروف المتاحة، ولن نتخلّى عنه

  
  حصار غزة يعوق إعادة اإلعمار: ةاألمم المتحد 
على قطاع غزة، ما زال " إسرائيل"أفادت األمم المتحدة في تقرير أن الحصار الذي تفرضه : )ب.ف.أ(

يعوق في شكل خطير إعادة إعمار المباني والبنى التحتية ال
  .2008كانون األول  /ارتكبتها في غزة في ديسمبر

من األضرار بعد سنة ونصف السنة على انتهاء المحرقة كما أفاد % 25ولم يتسن إعادة إصالح سوى 
  .تقرير ينشره، اليوم األحد، برنامج التنمية لألمم المتحدة

 متضررة، 12وكشف التقرير أن معظم المؤسسات الطبية تم تشغيلها بما فيها عشرة مستشفيات من أصل 
ي صرف المن نظام مجار% 78وكذلك 

بسبب منعها " ير فاعلة
م

من الواردات تصل إلى قطاع % 80
وكشف التقرير أنه تبين أن منظمات المساعدة اإلسالمية التي تستعمل مواد البناء التي تصل عبر تلك 

  ".أكثر فاعلية في إعادة اإلعمار"األنفاق 
  23/5/2010الخليج، 

  
  أسطول سفن اإلغاثة ينطلق إلى غزة 

تسع سفن أيرلندية  ، أن صالح النعامية،غزنقالً عن مراسلها في  23/5/2010الشرق األوسط، نشرت 
ويونانية وتركية وماليزية شرعت في التحرك صوب قطاع غزة، لخرق الحصار المفروض على القطاع 

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على القطاع، . منذ أكثر من ثالثة أعوام
عشرين من الشهر الحالي قبالة ، إن السفن التي انطلقت أمس ستلتقي في الخامس وال"الشرق األوسط"لـ

وشدد الخضري على أن أهم  .المياه اإلقليمية القبرصية، لتنطلق يوم الخميس المقبل صوب مدينة غزة
تطور في هذه االنتفاضة يتمثل في المشاركة العربية واإلسالمية فيها، مشيرا إلى مشاركة كل من 

ه لغزة، باإلضافة إلى مشاركة شخصيات من الجزائر وماليزيا بسفينة لكل منهما في األسطول المتج
وشدد على أن هذه التطور يعكس اتساع التحالف الدولي الهادف . الكويت واألردن والمغرب العربي

الختراق الحصار اإلسرائيلي على القطاع، مشي
وقلل  . ممر مائي إلى جانب حقها في إعادة اإلعماروجلية، وهي أنه من حق غزة أن تتمتع بوجود

الخضري من قيمة التهديدات اإلسرائيلي بالتعرض لألسطول المتجه إلى غزة، قائال إن هناك مؤشرات 
وشدد الخضري على أن أف. على حدوث تراجع عن الموقف اإلسرائيلي

ألسطول بدخول غزة، مشددا على أن إسرائيل تخاطر بمواجهة  وتخدم مصلحتها هي السماح ل"إسرائيل"
 .غير محسوبة العواقب مع عدد كبير من الدول

 منز100 آالف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و10وتحمل سفن األسطول أكثر من 
ويضم األسطول جهاز بث ف.  عربة كهربائية الستخدام المعاقين500ويحمل األسطول معه 

 .ألول مرة في مثل هذه الرحالت، ليقوم ببث تطورات رحلته أوال بأول
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كة االنترنت، أن 
  ."نظمت هذا األسطول بالتعاون مع منظمات إغاثة دولية أخرى"ة اإلغاثة اإلنسانية التركية ئ

  . من شهر مايو الجاري

24.
فترة  قطاع غزة من خطورة تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي  خالل 

22 ،
وأشار المهندس  .األمر الذي سيؤدي الزدياد معدل ساعات قطع الكهرباء

، إلى االنعكاسات السلبية ألزمة انقطاع الكهرباء حالياً )22/5(ي تصريح صحفي مكتوب، يوم السبت 
، اعتباراً من األسبوع المقبل، 

 

  ر رفح بشكل دائم.25

خالل فتحه لمدة 
ستة أيام، بشكل جدي وقوي ومنظَّم، وعلى درجة عالية من االنضباط واالل

بعد فترة من اإلغالق ): "22/5(وقالت الهيئة، في بيان لها يوم السبت  .مسجلين لدى وزارة الداخلية
وبالجهد المتواصل 

  22/5/2010 قدس برس،

26.

 أضرموا 
النار في منطقة وادي الفاو، وهي منطقة رعوية تسكنها عائالت في بيوت ش

سفن أسطول اإلغاثة انطلقت من مدينة اسطنبول التركية أن  23/5/2010البيان، اإلمارات، وأضافت 
 التركية باللغة العربية على شب"تي.آر.تي"متجهة إلى قطاع غزة، وذكر موقع محطة 

هي
 27ومن المتوقع أن يصل أسطول السفن إلى وجهته في غزة في ال

لية وأكد رئيس وقف اإلغاثة اإلنسانية المنظم لألسطول بولند يلديرم، أنهم ال يبالون بالتهديدات اإلسرائي
لقد حددنا هدفنا نحو غزة، . فلتقل إسرائيل ما تريد": وأردف. التي حذرت من إمكانية استهداف األسطول

إننا نشارك في رفع الحصار والمعاناة عن أهل قطاع غزة المحاصر  .ونحن ال نفعل شيئاً مخالفاً للقوانين
لى السفن، فسترى ردة فعل عالمية، إذا ما مارست إسرائيل قرصنة ع"وتابع القول إنه . "2006منذ العام 

  ."فنحن وراءنا ماليين الناس واآلالف من مؤسسات المجتمع المدني ودعم خمسين دولة
  
 تحذير من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي خالل الصيف: غزة 

 حذّرت شركة الكهرباء في:غزة
فصل الصيف المقبل، موضحةً أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدى إلى تخفيض القدرة اإلنتاجية للمحطة 

 ميجا لـ 30التي تعمل قسراً على تشغيل مولد واحد فقط، ما يعني أن الطاقة المنتجة ستنخفض من 
يك مدير عام الشركة، سهيل سك

ف
على الطلبة الدارسين، الذين سيبدأ معظمهم في تقديم االمتحانات النهائية

 وتزويد المحطة بالكمية الالزمة من السوالر الصناعي معرباً عن أمله في أن يتم تدارك هذه األزمة قريباً
 .لتشغيلها وفقاً لقدرتها اإلنتاجية

وشدد على أهمية تفعيل الجهود الرامية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري، نظراً لما يشكله ذلك 
  .ة وكلفة أقلمن حل جذري لمشكلة انقطاع الكهرباء، إذ يمكن المحطة من العمل بطاقة إنتاجية كامل

 22/5/2010 قدس برس،
  
هيئة المعابر تطالب السلطات المصرية بفتح معب: غزة 

السلطات المصرية بفتح دائم لمعبر رفح الحدودي، في " هيئة المعابر والحدود الفلسطينية" طالبت :غزة
لعمل سارٍ، ظل اشتداد الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن ا

تزام التام بقوائم المسافرين 
ال

" هيئة المعابر والحدود"مكَّنت المتواصل الذي دام ما يزيد على شهرين ونصف ت
والعمل الدءوب من العمل على إعادة فتح معبر رفح، وذلك بالتواصل مع الجهات المعنية في الحكومة 

  ".المصرية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية بغزة
ولية إلى الدفع بهذا االتجاه؛ وحثت السلطات المصرية على فتح معبر رفح أسبوعيا، داعيةً المؤسسات الد

  .باعتباره قضيةً إنسانيةً لسكان قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ أكثر من ثالث سنوات

  
  مستوطنون يضرمون النار في مراعي األغوار وقصف مدفعي عنيف في محيط غزة 

في مراع تقع في منطقة األغوار ، النار أمسأضرم مستوطنون متطرفون، :  احمد رمضان-رام اهللا 
وقال شهود عيان إن مستوطنين من مستوطنة مسكيوت. الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية

أضافوا انه لوال قيام . عر
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اشتعلت بالهشيم، لكانت امتدت على مساحات واسعة مواطنين والرعاة في المنطقة، بإطفاء النيران التي 

27.
رائيلية االعتداءات ضد الفلسطينيين فصعدت قوات االحتالل اإلس: غزة، رام اهللا

وبين تقرير صدر أمس عن دائرة  . مواطناً فلسطينيا50ًتفع عدد الذين اعتقلوا األسبوع األخير الى
الحتالل صعد من حملة االعتقاالت بحق المشاركين في 

   على اعتقال عمر سعيد.28
، بهذه العبارة هتف آالف الفلسطينيين في ب"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين": )وفا(

وكانت . عمر سعيد . على اعتقال ابن البلدة دحتجاجاً خالل مشاركتهم في تظاهرة صاخبة ا1948ام 
ه وألمير مخول تهمة التخابر مع حزب 

  23/5/2010الخليج، 

 اطئ بحر غزةمجهولون يحرقون مخيماً صيفاً لألونروا على ش .29
 أقدم مجهولون الليلة الماضية على إحراق مخيم صيفي تابع لوكالة األونروا على شاطئ مدينة :زة
وقالت مصادر فلسطينية إن العشرات من المسلحين وصولوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية  .زة

ة وقاموا بإحراق المخيم ى المخيم الكائن على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غز
حيث يستفيد "  الصيف

ال
  .من المنطقة

، قصفها لمراكب الصيادين قبالة سواحل أمسوفي قطاع غزة، استأنفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، 
 زوارق االحتالل أطلقت عشرات القذائف صوب قوارب إن فلسطينية، أمنيةوقالت مصادر  .قطاع غزة

أضافت المصادر أن  و.شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزةالصيادين الراسية قبالة 
  .القصف اإلسرائيلي ألحق أضراراً مادية في بعض المراكب، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات
  23/5/2010المستقبل، 

  
  أسبوعخالل  مواطناً فلسطينياً 50االحتالل يعتقل  

 إذي الضفة الغربية، 
ار

شؤون الدفاع عن األرض والمقاومة أن جيش ا
 طاولت مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أنهانددة بجدار الفصل العنصري، حتى المسيرات السلمية الم

وذكر  . والنبي صالحة في كل من بيت جاال ونعلين وبلعين والمعصراألسبوعية في المسيرات أجانب
 سلطات االحتالل شنت حمالت دهم في الخليل وحلحول ويطا وأذنا وجنين وكفر راعي أنالتقرير 

  . وأغلقت وادي قانا شمال غربي مدينة سلفيت ومدخل دير استياونابلس وبيت لحم،
  23/5/2010الحياة، 

  
كفركنا تتظاهر احتجاجاً 

لدة كفركنا في أراضي 
ع

المخابرات اإلسرائيلية اعتقلت قبل حوالي الشهر سعيد، وتنسب ل
وشارك في التظاهرة سكان البلدة والبلدات المجاورة، ورفعت األعالم الفلسطينية، والشعارات المنددة  .اهللا

واستقطبت التظاهرة التي لم يتم تنظيم مثيلها منذ فترة طويلة في . مطالبة بإطالق سراحهباعتقال سعيد وال
ألنهم على قناعة بأن سبب "البلدة، القوى الوطنية واإلسالمية والشخصيات المستقلة، وأهالي البلدة، 

  ".اعتقال سعيد سياسي

  

غ
غ
إل

ألعاب"وعمدت األونروا إلى إقامة مخيمات صيفية كل عام تحمل اسم  .بالكامل
 .منها عشرات اآلالف من الطالب على مدار فترة اإلجازة الصيفية
 .وفتحت األجهزة األمنية الفلسطينية تحقيقاً لمعرفة مالبسات الحادث

 23/5/2010 قدس برس،
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30.
بشؤون األسرى، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في 

السلطة الفلسطينية عبد الناصر فروانة، بأن األسيرة المقدسية سناء شحادة قد 
وأضاف فروانة، في بيان له، أن  . االحتالل اإلسرائيلي، وتدخل غداً عامها التاسع بشكل متواصلجون

 ومساعدة استشهادي، وتعرضت 

جون االحتالل، فباإلضافة لألسيرة المقدسية سناء شحادة 
 .يوجد ثالث أسيرات مقدسيات

 23/5/2010 قدس برس،

31.

 22/5/2010 قدس برس،

32.
ي ظل 

كان حول العالم بإشراف لجنة مختصة 

وأهدت شريم الجائزة للشعب الفلسطيني والممرضين الفلسطينيين، وقالت إنها أعد
مل أثناء االجتياحات اإلسرائيلية لقطاع غزة، وأظهرت خالله قوة العزيمة واإلرادة ي واجهتها في الع

  .رائيلي، من خالل تأدية واجبها اإلنساني كقابلة

  .كتوبر المقبلأ /ألول

33.
عن عزم جامعاتهم اعتماد 

، مؤكدين ف"النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد"مساق جامعي بعنوان 
اعتماده من قبل جامعات بيرزيت والقدس والخليل والجامعة األمريكية في م اهللا أن إنجاز المساق و

  .افحة ظاهرة الفساد 

  أسيرات مقدسيات في سجون االحتالل إحداهن تدخل عامها التاسعأربع: فروانة 
 قال الباحث المختص :غزة

أتمت اليوم عامها الثامن في 
س

تهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي"ـاألسيرة شحادة اعتقلت ب
حقيق لصنوف مختلفة من اإليذاء المعنوي والجسدي والتعذيب القاسي خالل التحقيق معها في مركز ت

  ".المسكوبية في القدس، ومن ثم صدر بحقها حكماً بالسجن المؤبد  ثالث مرات
وأوضح بأن أربع أسيرات مقدسيات يقبعن في س

  
  جامعة أمريكيةأسير فلسطيني يحصل على شهادة البكالوريوس من  

 قال مركز األسرى للدراسات إن أحد قدامى األسرى األسير إياد ذياب أحمد أبو خيزران من :رام اهللا
 والمتواجد في سجن شطة والمحكوم بمدى الحياة قد حصل على 3/10/1991طوباس، المعتقل منذ 

  .شهادة البكالوريوس من جامعة العالم األمريكية

  
  ة دولية لممرضة فلسطينية في غزةجائز 

خيراً تقديراً لعملها قابلة خاصة فأ فازت ممرضة فلسطينية من قطاع غزة بجائزة دولية :غزة
 جائزتها الدولية "أميركيون من أجل صندوق األمم المتحدة للسكان"ومنحت منظمة  .ظروف صعبة للغاية

 تمريض الوالدة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة  مديرة دائرةإلى 2010لصحة وكرامة المرأة للعام 
غزة فايزة شريم التي رشحها للجائزة صندوق األمم المتحدة للس

  .لالختيار
ت بحثاً عن التحديات 

الت
الفلسطينية الحقيقية التي تتفوق على كل عدوان إس

 وتلقت شريم دعوة لزيارة الواليات المتحدة خالل العام الحالي للمشاركة في جلسات مع أعضاء من
الكونغرس لتسليط الضوء على قصص نجاحاتها في التغلب على الصعوبات التي واجهتها أثناء تأديتها 

  .عملها كقابلة خاصة في ظل االجتياحات اإلسرائيلية لقطاع غزة
ثم ستتوجه إلى مدينة نيويورك لتكريمها في حفلة ستنُظم في السابع من تشرين ا

  23/5/2010الحياة، 
  
  مساق في الجامعات الفلسطينية" مكافحة الفساد" 

أعلن ممثلو عدد من الجامعات الفلسطينية، أمس،  : منتصر حمدان-رام اهللا 
ي مؤتمر صحافي في 

را
، يأتي في إطار تنامي الدعم الشعبي والمجتمعي لمك"جنين

، لتزويد الطلبة )امان" (االئتالف من اجل النزاهة والشفافية"وجاء إعداد هذا المساق في إطار جهود 
  .ل مواجهة الفساد ومخاطره على المجتمع بشكل عام بالمعلومات الموثقة حول سب
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  رودها البريدية مباشرة العرب بتحويل ط.34
إلطالبت فلسطين الدول العربية بتحويل الطرود البريدية : )بترا( -القاهرة 

 واستقبال البريد العاجل والممتاز واالستفادة من إرسال إمكانية يمثل خطوة مهمة تتيح اإلجراءمثل هذا 
البريد واالتصاالت الفلسطينية 

  السالمإلىيبحث مع موراتينوس جهود التوصل األردني رئيس الوزراء  .35
مساء أمس بحث رئيس الوزراء سمير الرفاعي لدى لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء : )بترا (-مان 

 سالم شامل في المنطقة إلىمبذولة للتوصل 

36.

 حتى اللحظة بشان تدريب األردن لقوات األمن ل الشريف ان ال شيء محدداً
 أمس انه على هام"الرأي"ضح الشريف في تصريح إلى أوو .الفلسطينية

من العام اللواء حسين المجالي مؤخرا في األردن بمشاركة وفود عسكرية عربية وأجنبية التقى مدير األ
 وفد فلسطيني حيث رأسض على 

 .ته

37.

 2010ووقع ممثلون عن الجامعات اتفاقية دمج المساق في الخطة األكاديمية ابتداء من العام األكاديمي 
  .كمتطلب اختياري والسعي إلى االرتقاء به إلى متطلب إجباري في المستقبل 

  23/5/2010الخليج، 
  
 تطالبفلسطين 

 إنوقالت .  فلسطين مباشرةى

 وقال المدير العام لوزارة .العائدات المالية المترتبة على هذا التبادل
 فلسطين حصلت على رقم البريد العالمي والحق بتلقي الطرود البريدية إن أمسمحمود ديوان للصحفيين 

 فلسطين مباشرة من الدول العربية إلىمباشرة وهو ما يسمح بان تقوم الدول العربية بفتح خدمة البريد 
 بريدية مغلقة كما هو متبع مع جميع الدول األخرى في العالم بحيث تمر عبر األردن من خالل ارساليات

  .كنقطة عبور
  23/5/2010الرأي، األردن، 

 

ع
وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، الجهود ال

 بشكل األوروبي دعم اسبانيا بشكل خاص واالتحاد إلى األردنقائم على مبدأ حل الدولتين، مؤكدا تطلع 
 .ة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلإلىعام لهذه الجهود بما يفضي 

 في جهود تحقيق السالم األردنمن جهته أكد وزير خارجية اسبانيا على الدور المهم الذي يلعبه 
 .واالستقرار في المنطقة

  23/5/2010الغد، األردن، 
  
 لشرطة الفلسطينيةللم يتم االتفاق بعد على تدريب : األردن 

صال الناطق الرسمي باسم قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالت:  عبد الرزاق أبو هزيم-عمان 
الحكومة الدكتور نبي

ش معرض سوفكس الذي عقد 

مع مدير الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا المشارك في المعر
وأشار  .جرى حوار حول تبادل الخبرات التدريبية العسكرية إال انه لم يتم االتفاق على شيء محدد

، مبينا أن المباحثات األمنيةالشريف إلى أن األشقاء الفلسطينيين ما زالوا يبحثون في حاجاتهم التدريبية 
التي جرت لم يتم خاللها االتفاق على تدريب األردن لقوات امن فلسطينية بانتظار أن يحدد الجانب 

الفلسطيني حاجيا
  23/5/2010الرأي، األردن، 

 
  للقطاع نصف مليون دوالر جمعتلعليا إلعمار غزة اللجنة ا: األردن 

وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها اللجنة العليا إلعمار غزة والتي تضم نقابة :  مجاهدإيهاب -عمان 
 ونقابة المقاولين خالل الحفل الذي أقامته اإلسكانالمهندسين األردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع 
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 ترميم عدد من المستشفيات والمدارس 
والعيادات الطبية بالتعاون مع العديد من المتبرعين والمؤسسات وا

  .جهات الرسمية إلى دعم عمل اللجنة والمساهمة فيها
وائل السقا أن الهيئة 

صى وقبة الصخرة حيث بيعت 

  23/5/2010ر، األردن، 
  

  موساد يحقق مع المعتقلين األردنيين في العراقال: "منظمة العربية لحقوق اإلنسان .38
 المعتقلين األردنيين في 

  . إثرها على أوقفوا تحدد نوعية القضايا التي أن 

39.

ضحا، عقب لقائه مع الرئيس 

تمع من الرئيس المصري لتقييم الموقف في منطقة الشرق 
األوسط وجهود إحياء عملية السالم في المنطقة وإمكانية دفع عمل

لسطينيين واإلسرائيليين، وصوال إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يشمل إقامة دولة 

اليات المتحدة بشكل خاص بممارسة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل سلمي المجتمع الدولي والو

 ما يقارب النصف مليون دوالر بحسب إلىريع اإلعمار في قطاع غزة لجمع التبرعات لعدد من مشا
  .القائمين عليها

 أنها استطاعت إنجاز تنفيذ أكثر من ثمانية  خالل حفل أقامته نهاي األسبوع الماضي اللجنةوأعلنت
  ألف يورو وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية إلعمار324مشاريع كبرى في قطاع غزة بتكلفة 

 رئيس اللجة العليا إلعمار غزة نقيب المهندسين األردنيين المهندس عبد اهللا عبيدات خالل  وأكد.غزة
الحفل أن اللجنة استطاعت تنفيذ عدة مشاريع كبرى لبناء وإعادة

هندسية العربية ، داعياً لهيئات ال
ال

 رئيس الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة نقيب المهندسين السابق المهندس أكدبدوره 
اشرة تنفيذ التي تشارك في الحملة البحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة ستقوم خالل الفترة المقبلة بمب

لبناء ما هدمته الحرب الصهيونية على   مليون يورو26مشروع الوحدات السكنية بتكلفة تزيد عن 
وتخلل الحفل مزاد علني على لوحة مقدسية تُظهر المسجد األق .القطاع
 آالف الدنانير فيما  إلى تقديم التبرعات بعشراتاألعمال آالف دينار فيما تسابق رجال 10 من بأكثر

  .قدمت السيدات حليهن الذهبية إلى جانب تبرعهم بآالف الدنانير
الدستو

ال"
نإ " فرع األردن-المنظمة العربية لحقوق اإلنسان "كشفت :  نبيل غيشان-عمان 

 الذين "موساد" من جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية أفراد أيديالعراق يخضعون للتحقيق على 
   تهدديهم بالموت في السجنأويطالبونهم بالتعاون في مقابل اإلفراج عنهم 

 33ين في العراق بلغ  عدد المعتقلين األردنيأن أمسوقالت المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته في عمان 
، إيران في السعودية، وخمسة في 41 معتقالً في سورية، و250معتقالً، وسبعة معتقلين في غوانتانامو، و

وواحد في الكويت، من دون
  23/5/2010الحياة، 

  
  المنطقة في السالم العسكرية ال تستقيم مع رغبة"إسرائيل"مناورات : الحريري 
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في القاهرة أمس إن :  صالح متولي وصالح جمعة- لقاهرةا

مناورات إسرائيل العسكرية ال تستقيم مع رغبة المنطقة في السالم، مو
ية للبنان، وأيضا للمنطقة العربية المصري حسني مبارك أن السالم هو الوسيلة الوحيدة لكفالة الحما

هل يمكن أن يتجه أحد للتفاوض مع الفلسطينيين في عملية سالم ويجري في نفس : وأضاف. برمتها
  . الوقت مناورات عسكرية

وقال الحريري، في تصريحات له عقب لقاء مبارك، إن زيارته لمصر تأتي قبل يوم من زيارته المقررة 
يرا إلى أنه اس، مش)االثنين(ألميركا غدا 

ية التفاوض غير المباشر بين 
الف

 . عاصمتها القدس الشريف وكفالة حق العودة للفلسطينيينفلسطينية مستقلة
، مشيرا "ليس هناك حل في منطقة الشرق األوسط اليوم إال بتحريك عملية السالم بشكل جدي«": وقال

إلى وجود جهود في الوقت الحالي النطالق هذه العملية باعتبارها الحل الوحيد لمشكالت المنطقة، مطالبا 
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 .قرارات الشرعية الدولية
الشر

22/5/2010  
  

   تنفذ مشاريع في األراضي الفلسطينية ومخيمات سوريا ولبنان" األحمر اإلماراتيهالل .41
األراضي الفلسطينية ومخيمات  في واإلغاثيةئية 

 برامج إغاثية تطال إلى ووحدات صحية باإلضافة لمعاقين ومستشفيات

2  

42.
ة حديثة صادرة عن أحد مراكز الدراسات ادت دراس

المصرية، أن سبعة آالف مصري طالبوا بالهجرة إلى األراضي الفلس
  .م2010مايو / أيار حتى 1989

دية في دراسته عن الظروف 

  22/5/2010فلسطين أون الين، 

43.

وأكد التقرير بالمعطيات واألرقام أن الوجود المصري الدبلوماسي في أفريقيا  .ن
أقوي من الوجود اإلسرائيلي، بيد أن مراقبين في الشأن األفريقي قالوا إن ا

  . من التواجد اإلسرائيلي ولكنه أقل فاعلية منهبر في حوض النيل
على الرغم من محاوالت التضخيم التي يقوم بها 

عادل يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وكفالة حق العودة، وأن تكون القدس الشريف عاصمة للدولة 
الفلسطينية وفقا ل

  23/5/2010ق األوسط، 
  

   بالخيرال يبشراآلن  تجاه المفاوضات "إسرائيل" تتبعه الذي األسلوب: ىموس .40
 حول مدى إمكانية نجاح المفاوضات غير المباشرة ، عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية السبتقال

يبشر بالخير، ولكن   تتبعه السياسة اإلسرائيلية اآلن الالذي األسلوببين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إن 
 لالنتهاء من هذه المفاوضات أشهر حددتها الجامعة العربية بأربعة التيلة  المهانتهاء لحين االنتظارعلينا 

  .وبيان نتائجها
قدس برس، 

ال"
تنفذ هيئة الهالل األحمر جملة من المشاريع اإلنشا): وام(

 مليون درهم، عقب انتهائها من تنفيذ مشاريع في هذه 224الالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، بكلفة 
وتشمل المساعدات مشاريع إنشائية من مدارس  . مليون درهم700 من أكثر إلىالمناطق وصلت كلفتها 

ومساجد ووحدات سكنية ومراكز ل
  .الفئات األشد حاجة من األسر المستورة داخل المدن والقرى ومخيمات الالجئين الفلسطينيين
23/5/010االتحاد، اإلمارات، 

  
  "إسرائيل" آالف مصري طلبوا الهجرة لـسبعة: دراسة 

أف): المصريون(،  بدر الدين إبراهيم-القاهرة 
، منذ عام 1948طينية المحتلة عام 

 عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية واالقتصا.ويتساءل د
  . وترحل من بلدها"إسرائيل" تجاوزت السبعين من عمرها تتمنى الهجرة إلى ة عجوزاًالتي تجعل امرأ

 سنة، والقسم 40 إلى 20 منهم من الشباب في المرحلة العمرية ما بين %80وأوضحت الدراسة أن 
األكبر من خريجي الجامعات، وكانت المفاجأة أن من بين هؤالء سيدات عجائز، وفق ما كشفت الدراسة 

 .دا إلى مصدر مسئول بالسفارة اإلسرائيليةاستنا

 
 تقرير مصري رسمي ينفي تضخّم الدور اإلسرائيلي في دول حوض النيل 

نفى تقرير مصري رسمي وزع على وسائل اإلعالم أن يكون الدور اإلسرائيلي قد تضخم في : القاهرة
ر في حالة العداء التي ظهرت بين دول منابع النيل ودولتا منطقة دول حوض النيل، أو أن يكون له تأثي

المصب مصر والسودا
لوجود الدبلوماسي المصري 

أك
"، إنه "قدس برس"وقال التقرير، الذي أطلعت عليه 

البعض للدور اإلسرائيلي في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة؛ فإن الحقيقة تؤكد أن 
ول الحوض، إضافة إلى إريتريا التي تمتلك صفة المراقب، في حين  سفارات في جميع د8القاهرة لديها 
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20210  
  

  نساعد لبنان في تحسين أوضاع الفلسطينيين: مانيا .44
 مع أمس من أولليل  رك

 تحسن أوضاع 
على المباحثات غير " البحث تركز أن، وأوضح "ن الفلسطينيينالالجئي

  .سرائيل، وتوافقنا على ضرورة دعم هذا التقارب أكثر من أجل دعم عملية السالم في المنطقة
23/5/2010الحياة،   

  
45.

46.
  

المبارك بالقدس وذلك من خالل قصفه جوا 

ع مخططات إسرائيلية أخرى هدفها المس بالمسجد األقصى 

  ".بقصف المسجد األقصى وهدمه

 
ها التاريخية ، ثقافة وعقلية عنصرية عدوانية 

ت والجرائم ضد 
القدس وأهلها ومقدساتها ، وكل ذلك تحت سمع وبصر وغطاء بل ومشاركة ودعم الجهات الرسمية 

إثيوبيا وكينيا وأوغندا، إضافة إلى قائم : ال تملك إسرائيل سفارات سوى في ثالث دول فقط وهى
  .اباألعمال في إريتري

/22/5قدس برس، 

أل
 مؤتمر صحافي مشت في غيدو فسترفيلياأللمانيارجية زير الخو أشار: بيروت

أن يعتمد على المساعدة األلمانية في " لبنان يستطيع أن إلىرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
نحن نساعد لبنان في تأمين حدوده البحرية والبرية وفي إعادة اإلعمار وفي. المستقبل

المباشرة بين الفلسطينيين 
وإ

   مليار دوالر خسائر االقتصاد األردني جراء التدخين1.130: معطيات رسمية 
أفادت معطيات رسمية أن حجم خسائر االقتصاد األردني، المباشرة وغير المباشرة، جراء : انعم

  ). مليار  دوالر1.130نحو ( مليون دينار أردني 800ممارسة عادة التدخين تبلغ سنوياً 
  22/5/2010قدس برس، 

  
  "هدم االقصى"افتراضية  

نواف الزرو 
 - مؤخرا -أنتج متطرفون يهود " على القدس واالقصى ،  في ظل هستيريا الحملة الصهيونية السافرة

تسجيال لواقع افتراضي يمثل تصورا لهدم المسجد األقصى 
يتم تداول هذا الشريط بين اليهود المتطرفين في "، ويفيد التقرير انه"2010 ـ 5 ـ 15ـ عن الجزيرة 

، " لة إلنشاء جيل يضع مسألة هدم األقصى باعتبارها واحدة من أهدافهمناسبات اجتماعية ، في محاو
ويأتي هذا التسجيل االفتراضي بالتزامن م

سواء عبر حفر األنفاق أو بناء الكنس اليهودية في محيطه ، كما يأتي ضمن محاوالت عديدة للمتطرفين 
 المزعوم مكان المسجد األقصى ، وقال مدير مركز األبحاث اإلسالمية بجامعة القدس لبناء الهيكل

) سن النضوج لديهم(إن المتطرفين يتمنون ألبنائهم عندما يبلغون سن الثالثة عشرة "مصطفى أبو صوي 
أن يصبحوا طيارين ليقوموا 

 االفتراضي بالنسبة لهم ، انما ينتظر لحظة االنتقال الى التطبيق الحقيقة الكبيرة الصارخة ان هذا الواقع
وتحويله الى حقيقة ، فنحن عمليا في ظل مناخ صهيوني ارهابي تدميري متكرس ، والمسالة ليست 

  .،..تصريحات عابرة لهذا الحاخام او ذاك
المؤسسة الدينية اليهودية عبر مدارسها وهيئاتها وتنظيماتها ومست نقعاتها المنتشرة على امتداد فقد أنتجت

المجتمع اليهودي في فلسطين المحتلة على امتداد مسحت
دموية تدميرية ضد العرب ومقدساتهم ، وضد االقصى والصخرة مضافا اليهما المقدسات المسيحية ايضا 

  .وفي مقدمتها كنيسة القيامة
مدارسهم ومستوطناتهم الدينية المتعصبة مجموعة من التنظيمات والحركات كما فرخت مؤسساتهم و

االستيطانية اإلرهابية السرية والعلنية التي اقترفت مسلسالً طويالً متصالً من االنتهاكا
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 واالحتالل عام ـ 

الذين شاركوه أفكاره ومعتقداته ونواياه أو ساروا عليها 

، وكذلك الى يوم فتح النفق االحتاللي تحت الحرم القدس "داً للخالص اليهودي

انهم العرب ، وقال في رد عن سؤال عن كيفية معاملة اليهود لجير" لوا الحاخامات

 عن ان - 2009 ـ 10 ـ 15 -تس 

رساء حجر االساس للهيكل الثالث ، وكذلك أجل الى موعد أكثر 

بالجهاد وستأتي تنديدات من كل صوب ، لكن التصميم اليهودي سيجعل 

ية حكومية وبرلمانية وعسكرية وأمنية وإدارية وذلك عبر مختلف الوزارات واللجان اإلسرائيل
  . المتخصصة بشؤون القدس أو حتى غير المتخصصة 

وقد تكشفت هذه الثقافة والعقلية التدميرية المؤدلجة لديهم مبكرا جدا بعد العدوان
امات الجيش اإلسرائيلي آنذاك من الجنرال عوزي ، حينما طلب الحاخام شلومو غورن كبير حاخ1967

 ، 1967 في يوم احتالل القدس واقتحام الحرم القدسي الشريف عام -نركيس قائد المنطقة الوسطى 
  ". العمل على نسف الصخرة والمسجد األقصى للتخلص منهما مرة واحدة وإلى األبد "

ينفرد بهذه العقلية التدميرية ضد األماكن المقدسة ، والحقيقة الساطعة أيضاً أن الحاخام اليهودي غورن لم 
 اليهود - الحاخامات -حيث أن عدد رجال الدين 

  .الحقاً ، ضخم ، وقد تزايد وفرخ أعداداً أخرى وأخرى على مدى سنوات االحتالل 
موم زعيم جماعة أمناء جبل الهيكل التي تسعى بال توقف إلى ونشير في السياق الى ما كان غرشون سلو

أن وضع حجر األساس للهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة :"هدم األقصى المبارك قد أكد عليه قائالً 
، نريد أن نبدأ عهداً جدي

لقد بدأ التاريخ اليهودي عند هذه :" ، حيث ان نتنياهو أعلن كما هو معروف قائالً 1996ـ الشريف عام 
  ".  مشيراً إلى صخرة كبيرة في النفق-الصخرة 

وقد استخلص زياد منى الباحث الفلسطيني في التوراة والتاريخ القديم المتصل بفلسطين في دراسة موثقة 
لى طريق تعريض أسس اولى القبلتين للهدم وإقامة مملكة إن النفق كان خطوة ع"أعدها بهذا الصدد
وإن إعادة بناء هيكل سليمان تشكل أساس وجود اليهودية المادي وال معنى لكيان ... إسرائيل الكبرى 

  " .صهيوني دون الهيكل
ومن عهد غورن الى الراهن في المشهد ، فقد التقى الحاخام أالميركي مانيس فريدمان مع غورن بعد 

، وذلك في رده " قتل العرب رجاال ونساء وأطفاال ، وتدمير مقدساتهم"ين واربعين عاما اذ دعا إلى اثن
األميركية ) Moment" (مومنت" من مجلة 2009 يونيو ـ حزيران -عن سؤال في عدد مايو ـ أيار 

اسأ"في قسم بعنوان 
أنا ال أومن باألخالقيات الغربية التي تقول ال تقتلوا المدنيين أو األطفال ، وال تدمروا األماكن المقدسة ، "

وال تقاتلوا أثناء األعياد وال تقصفوا المقابر وال تطلقوا النيران حتى يبدؤوا هم بذلك ـ وكاالت ـ 
للدراسات اليهودية " بياس تشانا"ام بمعهد  ، وأضاف فريدمان ، وهو حاخ2009" ـ 06 ـ 5الجمعة 

دمروا مقدساتهم ، : الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخالقية هي الطريقة اليهودية"بوالية مينيسوتا أن 
فعند تدمير مقدساتهم سوف يتوقفون عن االعتقاد بأن ... واقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم

  ".الرب إلى جانبهم
ا الهدم بلغت ذروة جديدة لها في اآلونة االخيرة ، والحكومة االسرائيلية متواطئة تماما وربما تكون نواي

في ذلك ، اذ كشف الكاتب اسرائيل هرئيل النقاب في هآر
الحكومة االسرائيلية تراجعت في اللحظة االخيرة عن نيتها هدم المساجد في جبل الهيكل ، ولم تستغل 

ج في عيد العرش القامة مراسم االح
 حتى في هذا -ينبغي ان يسوى :"، مضيفا" مناسبة خوف انتفاضة ثالثة ترحيل عرب القدس وأم الفحم

) ود المساجدال يشتمل ذلك بطبيعة األمر على دخول اليه( بين مكانة اليهود والمسلمين -الحين المتأخر 
في جبل الهيكل ، سيهدد العرب 

  ".المسلمين ومؤيديهم اليهود يعتادون مع الوقت الواقع الجديد
ومن هنا ليس صدفة أن رأينا ونرى حتى يومنا هذا مسلسل محاوالت التدمير ضد األماكن المقدسة بغية 

  .ومحوها من الوجود إلى األبد نسفها 
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  .  إيطاليا في مهمة مقدسة ومحدودة لهدم األقصى

  .، وتتسابق فيما بينها على هدم األقصى وبناء الهيكل اليهودي المزعوم
ل ، ثقافة وايديولوجيا صهيونية تستهدف هدم االفهناك اذن بال تهوي

قافة على بعض الحاخامات او القيادات السياسية ، بل انها تنتشر مع سبق التخطيط لتصل الى األجيال 

ربية استحتاج فلسطين والمدينة المقدسة والمقدسات واالقصى في مقدمها الى تحركات ع

47.

الجيش واألجهزة (المؤسسة العسكرية لهذه الدولة : نقول" اإلسرائيلية"ي الحياة السياسية 

: ت في خمسة اتجاهات

وال تقتصر عملية التخطيط والتدبير القتراف الجرائم وهدم األماكن المقدسة على التنظيمات المشار إليها 
 جماعة يهودية متطرفة خُمسها تخصصت في المساعي الرامية 125وجود نحو " ، إذ أشارت دراسة إلى

  ".إلى هدم األقصى وبناء الهيكل
 أن السعار المتلهف لهدم األقصى لم يقتصر على اليهود في الداخل والخارج ، بل تعدى كما أشارت إلى

، وحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت " إلى مسيحيين متعصبين مهووسين قادمين من الخارج
فإن بعضهم وصل من

وكل هذه التنظيمات والحركات اإلرهابية اليهودية السرية .. يلية إذن كل هذه األجهزة الرسمية اإلسرائ
والعلنية تعمل وتسابق الزمن وتتسابق فيما بينها القتراف أكبر قدر من االنتهاكات والجرائم ضد المدينة 

المقدسة أوالً 
قصى المبارك ، وال تقتصر هذه 

الث
  .الصهيونية الصاعدة

المية جادة 
وحقيقية ومسؤولة وعلى مستوى تاريخي ، واال تلك االفتراضية الصهيونية ستغدو اقرب ما يمكن الى 

  ؟،...الواقع
  23/5/2010الدستور، األردن، 

  
  "إسرائيل"الجيش صاحب النفوذ األقوى في  

  فايز رشيد
الصهيوني، وفي كثير من األحيان يقال كثيراً ما يتم التساؤل عن عالقة الجيش بالسياسة في دولة الكيان 

المقولة فيها نسبة كبيرة من الصحة فهي دولة غريبة في . عنها إنها دولة من الجيش قبل كل شيء 
إنشائها وتشكل حالة استثنائية في شكل التأسيس، فبدالً من التطور الطبيعي في سياق عملية إنشاء الدولة 

دولة تشكلت من مهاجرين . في عملية قسرية " إسرائيل"نشاء األمة، تم إ/ المعبرة عن طموحات الشعب
أجانب استوطنوا فلسطين عنوة، وقاموا بطرد أهلها األصليين، وبقوتهم العسكرية وبالتحالف اإلمبريالي 
معهم سواء من خالل مؤامرة دولة االنتداب البريطاني آنذاك التي سهلت هذه المهمة لهم، أو التأييد 

ولتوضيح . تشكلت بطريقة غير المتعارف عليها " إسرائيل"عملية الوالدة، وبالتالي فإن الغربي عموماً ل
دور الجيش ف

 1948في عام " اإلسرائيلي"فقد تشكّل الجيش . اتخذت نفس الشكل االستثنائي في عملية اإلنشاء ) األمنية
الهاجناة، هاشومير، البلماخ، : من المنظمات اإلرهابية الصهيونية، وبالتالي هو يعتبر امتداداً لها

هذه المنظمات أدت الدور األساسي في عملية تشكيل الدولة وحمايتها وتنفيذ . األرغون، وليحي 
 نفوذ هذه المؤسسة في الدولة بعد ، أن يمتد"اإلسرائيلية"مخططاتها، وبالتالي فمن الطبيعي في الحالة 
، هو االنتصار السهل الذي حققته في حرب "اإلسرائيلية"تشكيلها، وما عزز سلطة المؤسسة العسكرية 

   .1967عام 
تركز" اإلسرائيلي"من ناحية أخرى، فإن مشاركة العسكريين في النظام السياسي 

بمثابة " اإلسرائيلي"ويعتبر الجيش . مات، رئاسة الدولة، رئاسة المدن الكنيست، األحزاب السياسية، الحكو
كانوا في " اإلسرائيليين"، فما يقارب نصف رؤساء الوزارات "إسرائيل"المخزون للمناصب السياسية في 

وكثيرون من رؤساء األركان أصبحوا . قيادة أركان الجيش، مثل رابين، وباراك، وشارون، وغيرهم 
موشيه ديان، حاييم بارليف، رفائيل ايتان، أمنون شاحاك، : ( سبيل المثال ال الحصروزراء، وعلى
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  .وغيرهم ) العمل(باراك ) كاديما(شارون :  منصب رئيس حزب

 الذي جاء فيه 6791X عام 

 سن قانون في 

الهزة التي . قة بين الجانبين 

العسكريين يشاركون في عملية صنع القرار السياسي، إن بالنسبة للشؤون المتعلقة 

باإلضافة إلى (يبقى القول إن رئيس األركان يتمتع بسلطات كبيرة وهو يشارك 
رة العسكرية واألمنية، وهو ي اجتماعات الحكومة، واللجنة الوزارية للدفاع، ويتمثل في تقديم المشو

، األمر الذي يجعل من "اإلسرائيلي"ؤون الدفاع واألمن القومي 
، وهذا األمر يتنافى مع "إسرائيل"المؤسسة العسكرية هي صاحبة النفوذ األقوى في 

حاييم هرتزوغ، عيزرا وايزمان، : وغيرهم، واثنان منهم شغال منصب رئاسة الدولة) شاؤول موفاز
ومنهم من شغل

من الحجم اإلجمالي للسكان، وهي نسبة % 17ي واالحتياطي ما يعادل يبلغ عدد أفراد الجيش النظام
يتوسع " اإلسرائيلية"ولذلك فإن مستوى تدخلهم في الحياة السياسية . كبيرة بالمقارنة بالدول األخرى 

 75 كان عدد الوزراء الذين جاءوا من المؤسسة العسكرية 1995  1948باطراد، ففي الفترة من عام 
يحتلون مكانة رفيعة في " اإلسرائيليون"العسكريون " . إسرائيلية" حكومة 25 شملتهم 490 وزيراً من بين

مقترنة بانتمائه للجيش، " اإلسرائيلي"، والكثير من االمتيازات المادية والمعنوية للفرد "اإلسرائيلي"الشارع 
  .وخدمته فيه 

ختراق خطوط الدفاع  وعلى إثر تمكن القوات المصرية والسورية من ا1973في حرب عام 
التي أصدرت تقريرها في) أغرانات(، تم تشكيل لجنة تحقيق "اإلسرائيلية"
أنه ال يوجد تحديد لتوزيع الصالحيات في الشؤون األمنية بين الحكومة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع (

ضوحاً في الفصل ما بين الجانبين إلى إصدار قرارات أكثر و" إسرائيل"ما دعى ) ورئيس األركان
 1982شهدت الفترة بعد ذلك استقراراً معيناً امتد لمرحلة حرب . وتحديد مهام أصحاب المناصب 

التي أثبتت ) كاالهان(عرفت بلجنة " إسرائيلية"واقتراف مجزرتي صبرا وشاتيال، وتشكيل لجنة تحقيق 
اكاً جديداً في عملية إخضاع المؤسسة العسكرية لصالحياته، وأضافت مدم) شارون(تجاوز وزير الدفاع 

  ) .1976بعد القوانين التي صدرت في عام (إلى إشراف السلطة السياسية 
، أصبح بموجبه رئيس الوزراء رئيساً للجنة "إسرائيل" تم سن قانون أساسي في 1991وفي العام 

هي المعنية بشن الحرب وأصبحت الحكومة ) المجلس الوزاري المصغّر(الوزارية لألمن الوطني 
 جرى1996وفي عام . وإعالنها وإيقافها من دون العودة إلى قرار من الكنيست 

ضرورة إبالغ ) 1996ابتدأ العمل به مع انتخابات عام (أصبح بموجبه لزاماً على الحكومة " إسرائيل"
ء إلى الحرب، وأن يكون وزير لجنة الخارجية واألمن في الكنيست في أسرع وقت ممكن، بقرار اللجو

الدفاع هو المسؤول عن العمليات العسكرية خالل فترة الحرب، ويبقى في الوقت نفسه خاضعاً لتعليمات 
ومنذ تلك اللحظة وحتى اآلن بقي الحال نفسه في العال. وقرارات الحكومة 
 وبعد إصدار لجنة التحقيق التي 2006لى لبنان في عام ،بعد العدوان ع" اإلسرائيلي"تعرض لها الجيش 

  .، طالت في نتائجها العسكريين والسياسيين "إسرائيل"جرى تشكليها للبحث في إخفاقات 
وحتى اللحظة تسمح " اإلسرائيلية"ومع كل ذلك ورغم القوانين الدستورية، فإن المؤسسة السياسية 

ي االستراتيجي، واألصح القول إن المؤسسة العسكرية تسيطر للعسكريين باحتكار عملية التخطيط العسكر
عليها، كما أن 

  .بالمؤسسة العسكرية، أو القضايا التي تشتمل على أبعاد عسكرية أو أمنية 
، وبتعبير آخر، نمط العالقة بين "اإلسرائيلي"اتيجي ونظراً لهذه الهيمنة العسكرية على الشأن االستر

ضآلة دور السلطة السياسية : ، فإن األخيرة تعاني من"إسرائيل"المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في 
المدنية في التخطيط االستراتيجي، باإلضافة إلى ضعف اإلطار التشريعي والقانوني في الجوانب الرسمية 

قة، عالوة على عدم التوازن في العالقة بين الكوادر العسكرية والمدنية في المؤسسات المنظمة لهذه العال
  .الدفاعية ذاتها 

) رؤساء األجهزة األمنية
ف

األداة الوحيدة للتفكير االستراتيجي في ش
أبسط القواعد 
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48.

الفرنسي في نابلس 

في الشهر ذاته تعرضت سيارة القنصل الفرنسي في القطاع و. 

  .يد المركز الثقافي الجديدتشي

ستعمرة 

و يدلل أيضاً على تماهي وجود هذه الدولة مع اقتراف انتهاجها، وه" إسرائيل"الديمقراطية التي تدعي 
  .العدوان، والكيان الصهيوني هو دولة عسكرتاريا أوالً وأخيراً 

  23/5/2010الخليج، 
  
  "سرائيلإ"ـفرنسا أدارت خدها األيمن ل 

  فهمي هويدي
.  الفرنسيينولم نسمع إال أخيرا عن ازدرائهم بأصدقائهم. عرفنا الكثير عن بطش اإلسرائيليين بالعرب

، كتبها »تل أبيب تدوس على حلفائها«على األقل فقد كان ذلك مفاجئا لي، حين وقعت على مقالة عنوانها 
، نشرتها الطبعة العربية للمجلة في )يهودي ليبرالي(» لوموند دبلوماتيك«آالن جريش مدير تحرير مجلة 

 طوقت الشرطة 2009في ديسمبر : ةوفيها أورد صاحبنا المعلومات التالي. عدد أول أبريل الماضي
. اإلسرائيلية المركز الثقافي الفرنسي في القدس، بهدف اعتقال مسؤولين فلسطينيين كانوا موجودين هناك

 يونيه من العام ذاته اعترض جنود إسرائيليون طريق مديرة المركز الثقافي 22وفي 
سية، ثم طرحوها أرضا وأوسعوها ضربا، حتى أن أحد وأجبروها على النزول من سيارتها الدبلوما

وأثناء الهجوم على قطاع غزة في يناير عام . »يمكنني أن أقتلك«: الجنود صرخ في وجه المديرة مهددا
 تعرض منزل الموظف القنصلي الفرنسي المعتمد، مجدي شكورة، للتخريب على يد جنود 2009

إسرائىليين نهبوا منه أمواال ومجوهرات
، أوقفت السيدة كاترين هيفر، مساعدة قنصل فرنسا 2008 يونيه عام 11، وفي »تحذيرية«لطلقات نارية 

  .في القدس، لمدة سبع عشرة ساعة بشكل مذل على إحدى نقاط العبور في قطاع غزة
نيكوال ساركوزي، أن يسهل عملية إعادة بناء » صديقه«لـوكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهد 

مستشفى القدس في غزة، الذي تعرض أيضا للتدمير أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير، إال أن إسرائيل ال 
تزال تمنع دخول مواد البناء الالزمة إلى القطاع متذرعة باألمن، هذا باإلضافة إلى العراقيل التي تحول 

دون إعادة 
لم تثر أي من عمليات اإلذالل هذه التي تعرض لها ممثلو فرنسا أي رد فعل حازم من قبل وزارة 

والمرة الوحيدة التي أبدت فيها الخارجية رد فعل كانت عندما استعمل الموساد . الخارجية الفرنسية
) حماس(لقيادي في حركة المقاومة اإلسالمية جوازات سفر فرنسية لتنفيذ عملية اغتيال محمود المبحوح ا

 يناير من العام الحالي، إذ بعد الحادث تحركت األمور كي يتم، وبشكل خجول استدعاء 19في دبي في 
لكن فرنسا لم تجرؤ على طرد دبلوماسيين إسرائيليين كما فعلت . القائم باألعمال اإلسرائيلي في باريس

  .بريطانيا
 على ما يبدو، تعودت الحكومة الفرنسية على تقبل الكثير من اإلهانات :أضاف آالن جريش قائال

فقد وافق وزير خارجيتها، برنار كوشنير، خالل زيارته إلى إسرائيل في نوفمبر من العام . اإلسرائيلية
على أن يلتقي نظيره أفيجدور ليبرمان، وهو رجل ذو مواقف كانت ستدان باعتبارها ) 2009(الماضي 

اشية لو كان نمساويا أو إيطاليا، وقد صرح كوشنير بأن بناء تسعمائة مسكن في معنصرية وف
في حين لم . »سياسيا، ويجب أال يقف عائقا أمام استئناف المفاوضات«ليس أمرا » القدس«جيلو بـ 

ولم يحتج على . يرفع صوته ضد منع وصول المواد الالزمة إلعادة بناء مستشفى غزة برعاية فرنسية
كما . عدم تمكن أصحاب المنح الدراسية في هذا الجيب المحاصر من السفر إلى فرنسا المتابعة دراساتهم

التزم الصمت حيال العراقيل التي بات يواجهها جميع الموظفين األجانب في المنظمات غير الحكومية 
إسرائيل في منح التي تعتمدها » السياسة الجديدة«العاملة على األراضي الفلسطينية، وذلك بسبب 

  .وتتويجا لكل ذلك، انصاع كوشنير إلمالء سلطات االحتالل بالتخلى عن زيارة غزة. التأشيرات
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، ودعا إلى وضع الكلمة بين وذكر أنه تحفظ على إطالق كلمة حصار بشأن غزة. ى باريس

 قضى بإصدار تصريح رسمي عن االتحاد 20
طاع غزة إلاألوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال مواد البناء إلى ق

الذى اتخذه » اإليجابى«كان رأي السفير الفرنسي أن التصريح يجب أن يأخذ بعين االعتبار القرار 
حيي قراره، حتى وإن لم يستجب إلى كل 

  .تطلعاتنا

49.

إذا اقتربت من مدينة كي : حاح العشرين من كتاب التثنية

انتقد الكاتب السفير الفرنسي لدى تل أبيب كريستوف بيجو، قائال إنه يبدو في بعض األحيان وكأنه يمثل 
إسرائيل لد

قوسين، بدعوى أن احتياجات القطاع تصل إليه في كل األحوال، إما عن طريق اإلنفاق أو من خالل 
09إسرائيل، كما أنه هاجم اقتراحا سويديا قدم في عام 

. عادة إعمار ما تم تدميره فيها
و

بنيامين نتنياهو بالتجميد الجزئي لبناء المستوطنات، ويجب أن ن

االستعداد البتالع : في تعاملها مع إسرائيل أخذت عن العرب شيئا واحدا هويبدو أن فرنسا ساركوزي 
  .اإلهانة وإدارة الخد األيسر بعد تلقي صفعة الخد األيمن

  23/5/2010الشرق، قطر، 
  
  والصراع العقدي والحقد األبدي على العالم.. اليهود الصهاينة 

  خالد هنداوي
 بأن الصراع الناشب بيننا وبين اليهود الصهاينة صراع أشرنا في المقال السابق إلى ضرورة التذكير

عقدي وأن الصهيونية عقيدة دينية وميراث يهودي تلمودي مهما اتخذت أشكاالً أخرى أحيانا كما أكد 
، وأعلنها الحاخام ستيفن وانعقد اإلجماع عندهم "76-75الدولة ص "مؤسسها تيودور هرتزل في كتابه 

ك أي اختالف أو فارق جوهري بين يهودي شيوعي أو صهيوني أو أمريكي على هذا االتجاه، فليس هنا
أو بريطاني أو بولندي أو ليتواني كلهم يهود قد يتصارعون أحيانا لكنهم يقفون صفاً واحداً عندما 

، عن دونالد داي "184حقيقة اليهود الصهاينة لبعض المشاهير ص "يواجهون الغير، كما نقل في كتاب 
، إن الجميع يتوحدون في حربهم الدائرة مع الغير، خاصة مع "األمام أيها المسيحيونكتاب إلى "في 

وتحريرها منا نحن الغاصبين كما قال ابن " فلسطين"العرب والمسلمين، حيث يتحدثون عن أرض الميعاد 
 وأن غوريون وستظل القدس إلى األبد عاصمة إلسرائيل كما كانت منذ ثالثة آالف عام وإلى هذه األيام،

أهداف إسرائيل التوسعية "حدود إسرائيل حيث تصل أقدام جيوشها كما نقل محمود شيت خطاب في كتابه 
، وهو أمر مستوحى من التوراة المحرفة أن كل موضع تدوسه أقدامكم لكم أعطيه كما كلمت "31ص 

أنه بين النيل موسى، أي هكذا قال الرب، أي ليس فقط الهدف التوسعي الذي ذكره هرتزل في يومياته 
وعلى هذا األساس تجري هجرات اليهود من كل العالم إلى : في مصر والفرات في العراق، أقول

إسرائيل، ثم إنهم في سبيل إعادة األمجاد هذه يسعون إلى صياغة اليهودي العقائدي من خالل التعليم 
مية، باإلضافة إلى المنهجي في جميع مراحل الدراسة، حيث يشكل ذلك أكثر من نصف الدروس اليو

عن مركز األبحاث الفلسطيني أنه " 224الفكرة اليهودية ص "جاء في كتاب ) الجدناع(التدريب العسكري 
يجب على كل طالب ولو لم يتخذ الدراسة مجاال للعمل أن يحفظ ويتعلم مقاطع معينة من التلمود وأن 

أن يدرس مادة تضمنها المنهج عن الوعي يتشرب روحها، ثم أن يدرس التاريخ اليهودي القديم، ثم البد 
اليهودي، أما العقيدة في الجانب العسكري فتحتل المكان األكبر حتى إن كل دبابة تزود بنسخة من التوراة 
ويعين على كل كتيبة واعظ ديني يحرضهم على القتال وينطلقون ضمن هذه التوجيهات ويقرأون ما جاء 

 اإلصعندهم من شريعة العهد القديم كما في
تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابت فكل الشعب فيها مسخر مستعبد لك وإال فحاصرها فإذا دفعها 
إليك الرب فاضرب جميع ذكورها بالسيف وال تستبق منها نسمة بل تحرمها تحريما، وهم اليوم يفعلون 

أن الفيلسوف األلماني آرثر شوبنهاور نقالً عن كتاب " 156حقيقة اليهود ص "ب ذلك وكما جاء في كتا
القوى التي تحكم ذكر أن يهود اليوم هم أحفاد يهود األمس الغابر يحاربون الدنيا كلها ويشيعون الفوضى 
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نحن : هذه الصفة" 93ص "صموئيل كما في كتاب أنتم واألغيار من المصدر السابق 

" 94ص "ب حكومة العالم السرية 

ية ضرورية وهو 

، أن اليهودي ما كان قط أمريكيا وطنيا حقيقيا، ولقد مول اليهود القوى المتحاربة "10
بأموال أمريكا فكانت خنجرا في قلب وطننا، لقد بلغ التغلغل اليهودي إلى مراكز القرار مبلغا كبيرا منذ 

ال أعرف : والدمار ولو من قبيل التذكير بأمجاد األجداد بغية استرجاع الوطن وإعادة بناء الهيكل، ثم قال
  !شعبا يتالحم أفراده حميمياً كالشعب اليهودي

ويؤكد موريس 
اليهود المدمرون لكل شيء وسنستمر في التخريب إلى األبد ألننا في حاجة إلى عالم نملكه ونسيره نحن 

طبيعتكم أن تبنيه، إن هذا الذي يتصرفون فيه من الجريمة إنما استلهموه فقط، عالم إلهي يستحيل على 
وهب اهللا لليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت : من التلمود الذي يقول لهم

ويؤكد هذا مايرامشال روتشيلد كما في كتا"  حقيقة اليهود9ص "انظر 
أبنائي أن األرض كلها ستكون لنا نحن اليهود أما غيرنا فهم حثالة الحيوانات وبرازها ولن تذكروا يا 

  .يملكوا شيئاً قط
يا للعجب من هذا الهراء الذي ال يتأتى منه إال الفساد واإلفساد ليدل على انحرافهم عن سنن البشر 

م به الشاعر االنجليزي الشهير والتعايش معهم ومناقضة سنن االجتماع المدني، ونحن ال ننسى ما صوره
ثم (شكسبير من جشع واستهانة بأحزان اآلخرين من الغير وقسوتهم عليهم وهو ما ذكرنا وحي السماء به 

  ".74: البقرة"، )قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
نهم ال يخشون إال من وإن اليهود وإن كانوا يصرحون منذ زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اآلن بأ

اإلسالم كما قال ابن غوريون وأنهم لن يطمئنوا على مستقبلهم حتى يغمد اإلسالم سيفه كما قال شمعون 
بيريز فإن أحقادهم على المسيحية في األصل كانت كذلك، وإنما حدثت بينهم وبينها هذه المهادنة هذه 

ود تؤكد أن إبادة المسيحيين تضحاأليام للتوحد على ضرب اإلسالم وإال فإن تعاليم التلم
إن اليهود يرتقبون : م، كما في مجلة رسول البناي بريث1949ما أكده الكاردينالي مايندزايني منذ عام 

الفرصة لسحق جميع المسيحيين المؤمنين ومحو المسيحية من الوجود ومن هنا فقد شعر المسيحيون 
ليبقى الناس على حذر منهم، فهذا هو القس الكاهن النمساوي جوزيف الواعون بأنه البد من فضح اليهود 
إن معركتنا ليست معركة حقد ضد اليهود، بل : آذار يقول" 6"، 1895دكارت في موعظته للمؤمنين عام 

معركة يحتمها علينا واجبنا نحو شعبنا ومحبتنا لوطننا إن أي إنسان تشع من قلبه ومضة واحدة من 
  .المحبة للوطن ال يستطيع السكوت عن كل هذا الذي يقترفه اليهودالضمير المسيحي و

من كتاب حقيقة اليهود نرى أن المستر ليفي األمين العام للمنظمة الدولية لليهود " 73ص "وفي 
 يؤكد فيها أنه في المستقبل القريب حين يستولي 1949التحرريين يلقي خطبته في لوس أنجلوس عام 

في أمريكا تحت شريعة يهوذا، فإننا سنضع برنامجا تعليميا نبرهن فيه على أن اليهود على دفة الحكم 
يهوذا هو الرب الوحيد الذي يستحق العبادة في الوقت الذي نؤكد فيه أن قصة المسيح المعروفة الشائعة 

ص "وقد كان جورج واشنطن كما في المصدر السابق : هي قصة ملفقة وبهذا نلغي المسيحية، أقول
د تنبه إلى هذا الفصيل الذي يريد أن يبقى المختار الوحيد بين البشر مع أنه ال يصلح ألي ، ق"134

إن تأثير اليهود على حياتنا ومستقبلنا يفوق خطر جيوش جميع أعدائنا بمائة ضعف، : اختيار لهم يقول
م والقضاء وإنه من المؤسف والمؤلم أنه مضى حين من الدهر ولم تحاول والياتنا األمريكية مكافحته

عليهم بالرغم من برهنتهم أنهم يشكلون مجموعة حشرات تفتك بمجتمعنا وتشكل أكبر خطر على 
الواليات المتحدة، ولقد كان الرئيس والزعيم األمريكي فرانكلين في المؤتمر الدستوري التأسيسي في 

طابه وفي عدة يؤكد في خ" 1955-7" وكما نقلت جريدة المسلمون العدد 1787فيالديفيا منذ عام 
مناسبات أن اليهود خطر على البالد وإذا سمح لهم بحرية الدخول واإلقامة في أمريكا فسيقضون على 
مؤسساتنا وإنني أؤكد على طردهم ومنعهم من الدخول واإلقامة بنص الدستور، ومع ذلك ظلوا يتسللون 

كما في حقيقة " ج. د"لكاهن ويستقرون ويعملون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو ما أشار إليه ا
5ص "اليهود 
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عد أن أنقذوهم من محاكم التفتيش في األندلس مثال، أما إذا 

م عملوا على إخفائها والعمل على إظهار كل مخالفات غيرهم مهما 
إن أسلوب " 152ص "صغرت يقول كونراد البارتي كما في حقيقة اليهود 

  .حرب األخصام هو أسلوب يهودي صرف
دان الطفيلية في الجسم كما قال أحدهم، أقول فماذا عسانا وقد 

عرفنا غيضا من فيض عن صراعهم العقدي وحقدهم األبدي علينا وعلى األمم أن نفعل ف

  ال بديل من حق العودة: النكبة.50

وأنت : حب البيتبعودتك، ليرد صا: ة في ضيافة بعضهم فيقول واحدهم

أن " 13ص " هذه، إذ جاء في كتاب حكومة العالم السرية عهد الرئيس روزفلت فكيف بما بعده إلى أيامنا
إن الرئيس سوف ينفذ ما أقوله له حرفيا ولننظر : سكرتير الرئيس روزفلت لويب وهو يهودي قد قال

اآلن كيف يتدخل اليهود في قرارات الحكومة األمريكية في قضية فلسطين بل وفي غيرها ما دامت 
لألهداف المرسومة، فأين نحن من االستعداد والتخطيط والتوحد تصطدم مع مصالحهم، إنه عمل دؤوب 

  لبلوغ أهدافنا؟
أن نسبة " 76ص "نعم إنها المثابرة بال ملل وال كلل، حتى ذكر هنري نورد في مجلد النشاطات اليهودية 

في من أثرياء الحرب في نيويورك هم من اليهود، أما إذا ذهبت لتأخذ النموذج اآلخر وماذا فعلوا % 73
إنهم طغمة ال نفع منها وال : يقول عنهم" فرنسا واليهود"فرنسا فإنك ترى نابليون بونابرت كما في كتاب 

 خير، ولذا اضطررت إلى سن قوانين صارمة بعدما تمادوا بتعاملهم بالربا الفاحش، فهرع الفالحون إلي
ليسوا في الواقع سوى جحافل من يقدمون لي أعمق الشكر، ولقد تبين لي أن اليهود " إيالس"من مقاطعة 

الجراد والحشرات المؤذية تلتهم فرنسا، وكم فكرت بتحسين حالهم، إال أنني ال أملك إال أن اعبر عن 
احتقاري ألكثر شعوب األرض خسة، ولذلك فإن الحملة التي شنت على نابليون فأدت إلى انهيار حلمه 

ا كما يقول الباحثون، وأقول إن األديب والفيلسوف بإقامة امبراطورية عالمية وإنما كانت عمال يهودي
، لن تجد بين الشعب اليهودي "112اليهود ص "فولتير قد كان أكد خبث طباعهم كما في كتاب حقيقة 

سوى الجهلة المتوحشين الذين جبلت طينتهم منذ قديم الزمن بأحط وسائل االرتزاق الجشع، باإلضافة إلى 
ها لجميع شعوب العالم التي احتضنتهم وصبرت عليهم، وبالتالي كانت تأصل بغضائهم التي ال حدود ل

أن " 194ص "سبب ثرائهم، وهذا ما صرح به الكاهن وليام ميتشل كما في حكومة العالم السرية 
أقول وهذا يذكرنا . اليهودي ناكر الجميل الوحيد في العالم وأنه ينظم الدمار لكل من حماه وأشفق عليه

ثمانيين ودولتهم وخالفتهم ببتآمرهم على الع
أن " 47ص "ذهبت إلى انجلترا وجناياتهم فيها فإنك تقرأ للجنرال لودندورف في كتاب الحرب القادمة 

ة عالمية، أما عن أغلب االنجليز يجهلون أنهم وقد قاموا بواجبهم نحو األقلية اليهودية فعليهم التالشي كقو
جرائمهم في شتى المعمورة فإنه

طمس الحقائق األكثر دناءة في 

خرين كالديإنهم يبنون حياتهم على فناء اآل
البد من نهضة 

  .حقيقية ضدهم إذا كنا مخلصين
  23/5/2010الشرق، قطر، 

 
في ذكرى  

  راسم المدهون
، والتي "العودة"في المأساة الفلسطينية ال تحضر كلمة ببهاء خاص، ووقع متفرد، مثلما هي حال كلمة 

 دالالت مختلفة، وأبعاداً جديدة عن تلك التي عرفت بها من 1948اتخذت بعد الخامس عشر من أيار 
يشرب الفلسطينيون القهو. قبل

  .والسامع
العودة هي في سياق كهذا كلمة تختصر عوالم ومشاريع سياسية، ناهيك عن أنها تؤشر إلى نقطة ضوء 

وهي رؤية قد تكذّبها الوقائع ووسائل . بعيدة يظل الفلسطينيون يرونها في آخر النفق المظلم الذي يعيشونه
الرغم منه تظُل حاضرة وتحكم سلوك الفلسطينيين اإلعالم، وقادة وزعماء العالم، ولكنها مع ذلك وب

  0جماعة وأفرادا على السواء
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إلى حالة بالغة " الواقعة"ل 

 

 إن 

ريا، رشّحت 

 والتي قاموا 1955س من عام مار/  آذار

، "مشروع جونستون" التي تلت العقود

حلم العودة هو بالتأكيد نقيض فجيعة الواقع، التي اتخذت شكل ومضمون الخروج باإلكراه، على ذلك 
النحو الذي امتزجت فيه مذابح التطهير العرق، بالتهجير اإلجباري، لتتحو

لخصوصية، جعلت االهتمام الشعبي الفلسطيني ينصب منذ ذلك التاريخ األسود على محاولة الوقوف ا
 ذلك الحلم ـ 0على األقدام، والسعي بالوسائل واألساليب كلّها من أجل تحقيق حلم العودة من جديد

ريع كثيرة العنوان، ظّل على مدار العقود الستة الماضية هدف الفلسطينيين ووسيلتهم لمواجهة مشا
طرحت وال تزال من أجل إجبارهم على مغادرة الحلم، والقبول بالمنافي الجديدة، وهي المشاريع التي 

  .التوطين: أخذت وال تزال عنوانا واحدا صار له إيقاع المؤامرة ومضمونها
لة مشاريع توطين الالّجئين الفلسطينيين خارج وطنهم بدأت مع مطلع سنوات الخمسينات، أي مع المرح

األولى إلنشاء المخيمات في الضفة والقطاع والدول العربية المحيطة بفلسطين، حيث أخذت بعض الدول 
الغربية الكبرى وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية على عاتقها السعي لتحقيق فكرة تخليص القضية 

ن بعد ذلك توطيد  بين العرب وإسرائيل، كي يمك1948الفلسطينية من أبرز وأهم نتائج حرب العام 
الفكرة اإلسرائيلية األكثر رواجا في سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة طوال حقبتي الخمسينات 

ونعني هنا فكرة أن الصراع العربي ـ اإلسرائيلي هو صراع. والستينات، وإلى حد كبير السبعينات
ة نراها بوضوح صارخ في تركيز القادة حدود بين الدولة العبرية والدول العربية المحيطة بها، وهي فكر

اإلسرائيليين طوال تلك السنوات على إنكار وجود الفلسطينيين كشعب، واعتبارهم مجرد عرب، وجدوا 
بطريقة أو بأخرى في أراضي الدولة اليهودية، ويمكن بقليل من تفاهم السياسة والدعم المالي إعادة 

ولعّل هذا اإلنكار كان أوضح ما يكون . الشاسعة الستيعابهمتوطينهم في وطنهم العربي الذي تتسع حدوده 
  .في تكرار رئيسة الحكومة اإلسرائيلية األسبق غولدا مئير أنها لم تسمع بالفلسطينيين وال تعرف من هم

أول مشروعات التوطين الجدية التي اقتربت من تحقيق خطوات إجرائية حقيقية على األرض، كان 
 طرحته الخارجية األمريكية على الدول العربية المحيطة بفلسطين أوائل الذي" مشروع جونستون"

الخمسينات، وقيل أنه نال موافقة مبدئية من الحكومة المصرية، عبر توقيع وزير خارجيتها آنذاك محمود 
قيل آنذاك. فوزي عليه باألحرف األولى، وأيضا موافقة ديكتاتور سوريا الحاكم آنذاك أديب الشيشكلي

لموافقتين تضمنتا الموافقة على التعاون مع اإلدارة األميركية على توطين الجئي قطاع غزة في شبه ا
جزيرة سيناء، ومساعدتهم على البدء بحياة جديدة هناك من خالل إقامة بعض المشاريع الزراعية بدعم 

ي سومالي وتقني أميركي وأوروبي غربي، على أن تتم إقامة مشاريع مماثلة في شمال شرق
في . السورية التي كان عليها أن تستوعب الالجئين الفلسطينيين في سوريا" الرقة"لها بالذات منطقة 

  :التاريخ السياسي للمنطقة جرت واقعتان هامتان، كان لهما دور الحسم في وضع حد لذلك المشروع
انتفاضة فلسطينيي قطاع غزة على المشروع في شهر: أوالً

التابعة لألمم " وكالة غوث وتشغيل الالّجئين الفلسطينيين"خالل أيامها الخمسة بإحراق مراكز ومؤسسات 
  .المتحدة، والتي لم تتوقف إال بعد إعالن الحكومة المصرية رسميا رفضها لمشروع التوطين

، بعد اإلنذار الشهير الذي وجهته له 1954د عام سقوط الديكتاتور أديب الشيشكلي ورحيله عن البال: ثانياً
القوى السياسية الوطنية السورية، ومن ثم عودة الحياة الدستورية، وما شهدته بعد ذلك من تطورات 

  .أوصلت إلقامة الوحدة بين القطرين العربيين سوريا ومصر
من يرجع اليوم لقراءة محاوالت توطين الالجئين الفلسطينيين خالل 

ذاك ألن سياسة التوطين اتخذت تعبيرات مغايرة عبرت . لن يعثر على مشروعات ذات عناوين محددة
عن نفسها في محاوالت لم تهدأ لحّل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي إجماال، ولكن مع طرح عنوان عام 

 الشهير، 242د األخير في قرار مجلس األمن رقم ، وهي الدعوة التي كانت البن"حّل مشكلة الالّجئين"هو 
، والذي لم يتضمن أي بند آخر 1967يونيو عام / الذي جرى بموجبه وقف إطالق النار في حزيران

  .يعتني بقضية هؤالء الالّجئين الوطنية، أو يشير إليها ولو من بعيد
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ره صراع حدود بين الدولة العبرية وجاراتها العربيات، ما دفع بالنتيجة إلى مسارات 

، وهو حقُ لم يعد مجرد 

ة هي 

ن، الذي ال يجوز وال يمكن الحديث عن 
السالم دون تحقيق حقوقهم الوطنية في االستقالل في دولة خاصة بهم، ولكن أ

إنه القاسم . يتجاوز اليوم ذاته كبند رئيس في أجندات مشاريع الحلولذلك الحلم . عودة إلى وطنهم
مشترك الذي يجمع فلسطينيي الوطن في الضفة والقطاع والجليل والمثلث والنقب، بالجاليات والتجمعات 

 ولعلّه بالذات الركن األساس ألية وحدة وطنية فلسطينية،. لسطينية في البلدان العربية وبلدان الشتات
  .ما ألي برنامج سياسي فلسطيني مشترك ممكن وقابل للحياة

  23/5/2010المستقبل، 

  
  
  

عربي ـ اإلسرائيلي، وعلى نحو أعتقد أن طرح المشاريع السياسية المختلفة إليجاد حل ما للصراع ال
يدعو لتوطين الالّجئين، وجد في المقابل حراكا سياسيا شعبيا فلسطينيا هائال إللغاء تلك المساعي، 
وإحباطها، وهو حراك أثمر على مدى العقود األربعة الفائتة إعادة الهوية الوطنية الفلسطينية، وتأكيد 

لممكن معه مواصلة الحديث عن الصراع العربي ـ حضورها محليا ودوليا، وعلى نحو لم يعد من ا
اإلسرائيلي باعتبا

أخرى باتت تأخذ في اعتبارها حقيقة حضور الفلسطينيين كشعب، له قضيته الوطنية ، وله بالتأكيد حقوقه 
الم أو استقرار في منطقة الشرق األوسط دون تحقيقها، وإن تكن القوى الدولية السياسية التي ال مكان لس

الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية ال تزال تقر بذلك كعنوان، وتسعى بعد ذلك لاللتفاف 
عليه واالنتقاص منه من خالل ما تطرحه من مشاريع حلول لتسوية ما بات يعرف دوليا اليوم بأزمة 

  .شرق األوسطال
حقُ عودة الالّجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي أخرجوا منها : ذلك كلّه ليس له سوى عنوان واحد

 سنة62، وتعويضهم عن استثمار أراضيهم الزراعية وبيوتهم طيلة 1948عام 
ورة التمسك بها والسعي لتحقيقها، بند في هذا القرار الدولي أو ذاك رغم أهمية تلك القرارات وضر

فشعار حق العودة، بالمعنى السياسي والعملي، هو ما يوحد الفلسطينيين اليوم ويشكّل عنوانهم الوطني 
  .الذي يجمع شمل تجمعاتهم المختلفة في الوطن والشتات

 للصراع ال من هذه الحقيقة بالذات يرى الفلسطينيون، أفرادا وقوى سياسية وحزبية ، أن أية تسوية
  .يمكنها أن تتحقق وتستمر إن لم تتضمن اعترافا إسرائيليا صريحا بحق العودة

ما نقوله ال عالقة له بموازين القوى السياسية والعسكرية في الشرق األوسط ، بل عالقته الوشيج
ة، خصوصا وأن بمفهوم السالم الحقيقي، الذي يمكنه وحده تحقيق هدفي أية تسوية، أي االستقرار والعدال

  0موازين القوى السياسية والعسكرية ليست حالة ثابتة، بل تتبدل وتتخذ حاالت مختلفة
هو رأي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي " حق العودة"أشهر وأهم اآلراء في موضوع 

ية، وهي ضرورة إقرار ظّل يؤكد فكرته التي لم يتوقف عن بثّها في كل المحافل واللقاءات السياسية الدول
  0إسرائيل بمسؤوليتها عن تهجير الالّجئين الفلسطينيين، والموافقة على االعتراف بحقهم في العودة

أهم ما يحمله ذلك هو تأكيد الرواية الفلسطينية، نقيضة الرواية اإلسرائيلية التي راجت خالل عقود عديدة 
قترب من واقع الحال في فلسطين التاريخية اليوم، أي من النكبة، والتي باتت اليوم تتضح أكثر فأكثر، لت

من حقيقة وجود الفلسطينيين بوصفهم أصحاب البالد األصليي
يضا دون تحقيق حقهم في 

ال
ال
الف
ك
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:كاريكاتير 51.   
  

    
  23/5/2010الخليج،   
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