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***  

  
  "إسرائيل"ي حال فشل المفاوضات غير المباشرة مع عباس يرفض خيار الكفاح المسلح ف .1

فـي  ' خيار الكفاح المـسلح   ' االثنين عن رفضه     أمسأعرب الرئيس محمود عباس     :  يو بي آي   -باريس  
حال فشلت المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وقال انه يؤيد وجود طرف ثالـث فـي األراضـي                  

  .  يكون إسرائيلياًالفلسطينية بعد إقامة دولة فلسطينية شرط أالّ
إذا لم ننجح في الوصول إلى حـل مـن خـالل            'الفرنسية  ' 24فرانس  'وقال عباس في مقابلة مع محطة       

المفاوضات فهناك بحث جرى في الجامعة العربية وهو كيف يمكن أن نذهب إلى مجلس األمـن وهنـا                  
دولة فلسطينية ونحن نقـول     أسيء فهم هذه القضية وقيل إن الفلسطينيين يريدون من طرف واحد إعالن             

إذا فشلنا إلى من نذهب؟ هل هناك غير مجلس األمن لنذهب اليه؟ اما الخيارات االخرى فأنا غير موافق                  
  .'عليها إطالقاً كخيار الكفاح المسلح

فـي  'وأشار إلى موضوع األمن ومستقبل الحدود اإلسرائيلية الفلسطينية، وقال انهما مسألتان يمكن حلّهما              
  . 'و إثنين إذا توفّرت النواياأسبوع أ

وفي حال قيام دولة فلسطينية، رأى عباس انه من الضروري اللجوء إلى قوة مكلّفة منع وقوع هجمـات                  
عندما تقوم الدولة الفلسطينية نحتاج لطرف ثالث ليكون عندنا لتطميننا حتـى ال             'من جانبي الحدود وقال     

قلنا إنـه لـيس     'وأضاف  . 'األمنية األجهزةجل اعادة بناء     ومن ا  اإلسرائيلييعتدى علينا وطمأنة الجانب     
  . 'لدينا مشكلة إذا كان هذا الطرف الثالث شريكاً دولياً، فالمهم أالّ يكون إسرائيلياً

وفي ما يتعلّق بالدعوة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، رفض االتهامات              
هناك فرق بين مقاطعـة إسـرائيل ومقاطعـة         ' تعني مقاطعة إسرائيل، وقال      اإلسرائيلية بأن هذه الدعوة   

بيننا وبين إسرائيل ميزان تجاري     'وتابع   . 'فهذا حقّنا .. منتجات المستوطنات المبنية على أراضٍ فلسطينية     
 وعن موعد زيارته لواشنطن قال الرئيس الفلسطيني انه تلقّى دعوة ولكـن            . 'بقيمة ثالثة مليارات دوالر   

  . من دون تحديد تاريخ، معرباً عن اعتقاده بأنها ستتم الشهر المقبل
ما عرضته  '، وقال   'ليس صعباً 'على واشنطن ودول أوروبية     ' حماس'واعتبر عباس ان ما تعرضه حركة       

، ونحن نعرضه ولكن حماس تعرض أقل       1967حماس ليس صعباً وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود          
  .' عنه في أكثر من مناسبة وهو الدولة ذات الحدود المؤقتةمن هذا بكثير وتحدثت

مع ذلك نقول انه إذا أرادت حماس أن تلتقي مع هذا الطرف او ذاك فهي حرة، إنما من حيـث                    'وأضاف  
المبدأ هذا عيب ألن هناك عنوانا واحدا للشعب الفلسطيني ويجب ان يـستمر ليتحـدث باسـم الـشعب                   

 ذلك فعندما يتحدثون عن المفاوضات يقولون إن منظمة التحريـر هـي             الفلسطيني، وهم ال ينازعون في    
  .'التي تقود المفاوضات ونحن نمثل منظمة التحرير

  25/5/2010وكالة سما، 
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  حصار غزةلكسررغبة متزايدة في أمريكا : هنية .2
 تعكس أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أن زيارة الوفود األمريكية إلى غزة: غزة

 .تزايد الرغبة في المجتمع األمريكي لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، والتعبير عن التضامن معه
جاء ذلك خالل استقباله أمس االثنين وفًدا طبًيا أمريكًيا وصل إلى قطاع غزة مؤخراً إلجراء عمليات 

 .صلحة الوطنية األمريكيةجراحية نوعية، وذلك بعد يومين من استقباله وفداً سياسياً من مؤسسة الم
الزيارة تؤكد أن هناك من يقف مع الحق الفلسطيني في المجتمع األمريكي، ويتضامن مع : "وقال هنية

 .، مشيًدا بالموقف األخالقي واإلنساني للوفد"شعبنا
وأكد أن الزيارة تعكس الرفض الدولي الجماهيري للحصار على قطاع غزة، ويعبر عن رغبة هؤالء في 

صول إلى القطاع لكسر الحصار، واالطالع بأنفسهم على أوضاع الشعب الفلسطيني والتخفيف من الو
 .معاناته

ووجه رئيس الحكومة الشكر للوفد على العمليات الجراحية النادرة التي أجروها خالل فترة تواجدهم في 
 . القطاع، حيث يمثلون تخصصات مختلفة في الطب البشري

  25/5/2010السبيل ، األردن، 
 

  "القبة الحديدية" مجلس النواب األمريكي على تمويل نظام بمصادقةبحر يندد  .3
ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بمصادقة مجلس النواب األمريكي على تمويل بناء نظام ما يسمى              : غزة

عت آخر  الذي يحمي مستوطنات االحتالل من الصواريخ، مؤكدا أن اإلدارة األمريكية خل          " القبة الحديدية "
ما تبقى من برقع الحياء لديها، وباتت عورات سياستها إزاء القـضية الفلـسطينية مفـضوحة دون أي                  

  .رتوش
إن اإلدارة األمريكيـة    "وقال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحفي             

حه الوطنية، وال تجد حرجا في      باتت تجاهر باستفزازاتها الصارخة ضد أبناء شعبنا، وتناقضها مع مصال         
، مشيراً إلى جملـة القـرارات والمواقـف         "إتيان كل ما ينغّص عليه ويمس بطموحاته وقضاياه الوطنية        

في غير صالح الشعب الفلسطيني وقـضيته، وسـعيها         "األمريكية األخيرة التي اتخذتها اإلدارة األمريكية       
لمتعددة في ظل تأكيد مقـزز علـى مواصـلة دعـم           الحثيث لنصرة الدولة العبرية وإخراجه من مآزقه ا       
مواجهة التغول األمريكـي    "وشدد بحر على ضرورة     ".االحتالل والمحافظة على أمنه وتفوقه استراتيجيا     

  .على القضية الفلسطينية
 24/5/2010 قدس برس

 
  إلى غزة الحرية سيصلأسطول اإلسرائيلية التهديداترغم : بحر .4

 المجلس التشريعي أحمد بحر أن االحتالل اإلسرائيلي سيفشل في سياسته أكد النائب األول لرئيس: غزة
 .الرامية إلى منع وصول السفن إلى شواطئ القطاع في ظل اإلرادة الصلبة التي يمتلكها رواد األسطول

إن سياسة التهديد المتبعة تجاه السفن : "وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده في ميناء غزة أمس اإلثنين
بهدف فك الحصار عن القطاع تندرج ضمن سياسة االستهداف الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني القادمة 

، مؤكًدا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى كل األطراف التي تقوم بمساعدته في ظل هذه "على مر السنين
 .الظروف الصعبة التي يعيشها

 متضامن 750القبرصي بمشاركة نحو " االرنك"وبين أن األسطول سينطلق يوم األربعاء القادم من ميناء 
 آالف طن من المواد 10 شخصية برلمانية وسياسية، مشيراً إلى أنه يحمل 44من بينهم أكثر من 

 . عربة كهربائية متحركة لذوي االحتياجات الخاصة400األساسية وعددا من المنازل الجاهزة، ونحو 
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ية على رفع دعاوى ضد االحتالل اإلسرائيلي وأكد ضرورة العمل من قبل الجهات القانونية والحقوق
الختراقه القوانين الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان في تعامله مع الفلسطينيين، مناشداً بضرورة العمل 

 .على فك الحصار بأقرب وقت ممكن
 إلى ودعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكافة المسؤولين في األمتين العربية واإلسالمية

 .ضرورة إطالق حملة إعالمية تساند األسطول البحري في كسر الحصار عن قطاع غزة
  25/5/2010السبيل ، األردن، 

 
  حديث نتنياهو عن سالم اقتصادي مجرد ثرثرة تؤكد رفضه لسالم حقيقي: عبد ربه .5

 دعـوة رئـيس      اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربـه اليـوم             :غزة
  .الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو للتوصل الى سالم اقتصادي بين الطرفين مجرد ثرثرة

صباح اليوم ان حـديث نتانيـاهو عـن الـسالم           ) صوت فلسطين (وقال عبدربه في تصريحات الذاعة      
حلفائـه فـي    االقتصادي وتحسين مستوى حياة الفلسطينيين في ظل االحتالل هو مجرد رسالة تأكيد الى              

حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بعدم رغبته في السالم مع الفلسطينيين وأنه ال تغيير في الـنهج وال                  
  .البرنامج الذي يسير عليه

وأضاف ان رئيس الحكومة االسرائيلية مع االحتالل وبقائه واالستيطان واستمراره وتوسعه ومع تهويـد              
  .مدينة القدس وليس مع أي شىء اخر

ال عبدربه ان نتانياهو يريد هذا السالم ان يكون مصحوبا مع االستيطان واستمرار االحتالل والحرب               وق
التوسعية التي يشنها على الفلسطينيين يوميا وهو االمر الذي يؤكد ان االخير يتحدث عن سالم يفقـد أي                  

  .معني واي مضمون
  25/5/2010وكالة سما، 

  
 "قانون شاليط"ما يسمى بـتطبيق فجار الوضع حال حكومة غزة يحذر من انب األسرىوزير  .6

حذر رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى ووزير األسرى بحكومة غزة، :  ضياء الكحلوت-غزة 
محمد فرج الغول، من عواقب مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست اإلسرائيلي على مشروع 

، وذلك "قانون شاليط"ي السجون اإلسرائيلية، أو ما يسمى بـ قانون يشدد ظروف اعتقال الفلسطينيين ف
  .في محاولة للضغط على الفلسطينيين من أجل إطالق سراح الجندي األسير بغزة جلعاد شاليط

وأكد الغول أن تطبيق هذا القانون قد يدفع باألمور إلى حد االنفجار في أي لحظة نتيجة الضغط المتزايد 
ل إلى ادعاء االحتالل أن القانون يستهدف أسرى حماس هو ادعاء كاذب، وأشار الغو .على األسرى

ودعا الغول المنظمات الدولية  .ويعتبر مدخال لممارسة مزيد من العقوبات والتضييقات على بقية األسرى
أن تتدخل لوقف انتهاك القانون الدولي في سجون االحتالل، وقف تطبيق هذا القانون الجديد على األسرى 

 .ن يعيشون ظروفا قاسية أصالً، قبل أن تتدهور أوضاعهم إلى حدود ال يمكن السيطرة عليهاالذي
 25/5/2010العرب، قطر، 

  
  المسؤولية عن إفشال صفقة شاليط" إسرائيل"قراقع يحّمل عيسى  .7

  وزير شؤون األسرى أن يوسف الشايبنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 20/5/2010الغد، األردن، ذكرت 
قراقع أوضح أن القانون اإلسرائيلي يعتبر ضربة للجهود المبذولة في إطار المفاوضات غير  عيسى

  .المباشرة، ودليال على عدم مصداقية حكومة إسرائيل في بناء سالم جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1799:         العدد       25/5/2010 الثالثاء :التاريخ

سان ضـاربة   إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتجرأ على تشريع قوانين تمس حقوق اإلن             : وقال
وحمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية      .بعرض الحائط القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف الرابعة       

  .عن إفشال صفقة شاليط بسبب الشروط التي وضعتها على الصفقة مما أدى إلى عرقلتها
، إن القانون  قراقع، قال في بيان لهأن: أ.ب .د نقالً عن وكالة،  25/5/2010الخليج،  وأضافت

في بناء سالم جدي وعادل مع الشعب " إسرائيل"دليل على عدم مصداقية حكومة " "اإلسرائيلي"
  " .الفلسطيني

الـذي  " قانون شـاليت  "وذكر قراقع أن األسرى هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى ب             
 على األسرى   اإلجراءاتضي بتشديد   صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية في الكنيست، أول أمس، والقا         

  . وحرمانهم من حقوقهم األساسية كالزيارات والتعليم والصحف، والعزل االنفرادي وغيرها 
وبين قراقع أن هذا القانون جاء متزامنا مع ادانة منظمة الصحة العالمية لسياسة اإلهمال الطبي لألسرى،                

ب األحمر الدولي لتقييم األوضاع الصحية لألسرى،       والمطالبة بتشكيل لجنة بعثة تقصي حقائق مع الصلي       
  .والضغط على حكومة إسرائيل لتوفير الرعاية الصحية الالزمة لهم

  
  لدى الشرطة اإلسرائيلية" جولة استكمال"الفلسطينية في  السلطةشرطة  .8

 الشرطة لدى" استكمال"قام العشرات من عناصر الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في رام اهللا بجولة 
 .في السلطة الفلسطينية" الشرطة الجماهيرية"اإلسرائيلية في منطقة تل أبيب، وذلك بهدف تشجيع نموذج 

وقالت مصادر إسرائيلية إن الشرطة اإلسرائيلية نظمت ألفراد الشرطة الفلسطينية جولة في مدينة يافا، 
 ". بيرس للسالممركز"زاروا خاللها المركز الجماهيري في حي العجمي، وما يسمى بـ

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الجولة، التي وقف فيها أفراد الشرطة الفلسطينية من نظرائهم 
 .، تناول الجميع الطعام سوية في أحد مطاعم يافا"إسرائيل"اإلسرائيليين على عمل الشرطة في 

ولة االستكمال كانت بمبادرة وعلم أن هذا المشروع بتمويل االتحاد األوروبي، في حين أن المبادرة إلى ج
 .الشرطة اإلسرائيلية

صحة النبأ، بيد أنها رفضت " يديعوت أحرونوت"ومن جهتها فقد أكدت الشرطة اإلسرائيلية لصحيفة 
  .اإلفصاح عن معلومات أخرى

  25/5/2010، 48عرب
  

 "رائيلإس"المقاومة جاهزة ألية حرب مستقبلية مع و جسٌد ميت ال يمكن إحياؤه التسوية: حمدان .9
أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان جاهزية المقاومة ألي حرب :  أحمد الوحيدي-الدوحة 

مستقبلية مع إسرائيل، الفتا إلى أن أنه في حين تعد إسرائيل للحرب، بات يطرح على مائدة القادة 
ع إسرائيل أن تنجز في هل تستطي: العسكريين والسياسيين اإلسرائيليين سؤال لم يكن مطروحا مسبقا وهو

 حرب كهذه األهداف التي تريدها أم ال؟
وأوضح أن إسرائيل كانت تحارب سابقا وفق نتائج مضمونة، أما اآلن فإن لديها شكوكها في تحقيق 
النتائج التي تريدها إن كان على صعيد الجبهة اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية أو حتى في غزة، مشيراً 

 بهدف إسقاط حكومة حماس ثم تحول هذا 2008يل بدأت العدوان على غزة في نهاية إلى أن إسرائ
. الهدف إلى وقف إطالق الصواريخ ثم إلى تأديب حماس، ما يؤكد أن إسرائيل فشلت في تحقيق األهداف

واإلسرائيليون يسألون أنفسهم هذا السؤال ما يشير إلى أن فكرة الذهاب إلى الحرب لن تكون سهلة ليس 
 .قط على الجانب الفلسطيني أو اللبناني إنما أيضا على الجانب اإلسرائيليف
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 أن الحديث عن الحرب مسألة ال تشكل شيئا جديدا، ألن فلسطين تعيش حالة "العرب"وأضاف حمدان لـ
وعندما تتحدث إسرائيل عن الحرب أمام سمع الدنيا . حرب دائمة بوجود العدوان اإلسرائيلي المستمر

 .ن ذلك يدل على أنها نوت على هذه الحربوبصرها فإ
وأكد حمدان أن المقاومة تستعد للمواجهة في كل األحوال وهو االستعداد الذي يعد جزءا من عوامل 

 .الصمود الذي جرى في المعركة الماضية
يجب أن يقر الجميع أن عملية التسوية قد فشلت، وهذا ما يؤكده مشوار المفاوضات المباشرة : وقال
ولفت حمدان إلى وجود تغيير في . » المباشرة، فالتسوية أصبحت جسدا ميتا ومحاولة إحيائه فاشلةوغير

بيئة المنطقة وهو تغيير لن يكون سهال أو سريعا، ألن اإلسرائيليين سيبذلون جهدهم لمنع هذا التغيير من 
يسير في مصلحة خالل الحديث عن الحرب أمال منها في وقف هذا التغيير، مشيراً إلى أن الزمن 

 .المنطقة وأبنائها إذا ما توفرت اإلرادة الحقيقة الملموسة لدى بعض قيادات الدول في المنطقة
وأكد حمدان أن المقاومة تقرأ الدور السوري بشكل إيجابي وتعتقد بأنه يخدم مصالح المنطقة وإن كان ال 

 .يرضي البعض
 مشعل، كانت خطوة مهمة، فهي عضو في -ديفولفت إلى أن الخطوة التي خطتها روسيا بلقاء ميدفي

الرباعية الدولية وهي مقتنعة أن فرض الحصار على حماس لن يعطي أي نتيجة بل إنه زاد وسيزيد 
وحول . األمور تعقيدا، وأن الحصار على غزة انعكس سلبا على الشعب الفلسطيني بطريقة ال إنسانية

ركة حماس ومصر ذكر حمدان أن الحركة لم يكن لها أي المصالحة الفلسطينية والعالقة المتوترة بين ح
تصرف سلبي تجاه العالقة مع مصر، وأن عالقات المقاومة مع أي طرف ال تقوم على أساس التبعية 
إنما على أساس مصالح الشعب والقضية الفلسطينية، مكررا أن المقاومة لم تقم بأي تصرف يسيء إلى 

 . سباب التي أدت إلى هذا التوتر الحاصل في العالقات مؤخراالعالقة مع مصر وأنه يجب مراجعة األ
وبين حمدان أن حماس لم تفقد األمل في المصالحة وتأمل في أن تصل إلى هذه النتيجة في الوقت 

 . المناسب ألن الوقت ال يخدم تعطيل المصالحة
 25/5/2010العرب، قطر،  

  
  أولوية بالنسبة إلى الجانب المصريالمؤشرات تؤكد أن المصالحة لم تعدكل : موسىيحيى  .10

 يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، إن كل المؤشرات .دقال  :غزة
تؤكد أن تحقيق المصالحة بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية لم تعد أولوية بالنسبة إلى الجانب المصري، 

 .لمصري تجاه حركة حماس خالل األشهر الماضيةمعتبرا أن هذا التطور هو الذي يفسر السلوك ا
لألسف الشديد، هناك ارتباط بين الموقف المصري ": ، قال موسى"الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ

والموقفين اإلسرائيلي واألميركي الرافضين بشدة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار أن كال من 
الحة مكسبا لحركة حماس، وبالتالي اعترى الفتور الموقف تل أبيب وواشنطن ترى في أي اتفاق مص

 ."المصري، الذي أخذ يحول حركة حماس إلى عدو بشكل يخالف الواقع
  25/5/2010الشرق األوسط، 

  
  لدى قادة حماس لتشويه مصرهناك ميل : فيصل أبو شهال .11

لمجلس التشريعي،  فيصل أبو شهال، القيادي في حركة فتح ورئيس لجنة الرقابة في ا.درفض  :غزة
وقال إن هناك ميال لدى قادة حماس لتشويه مصر ودورها من خالل . اتهامات حماس ضد مصر

التشكيك في دوافعها وتصويرها وكأنها تتخذ موقفا عدائيا ضد الشعب الفلسطيني، وأنها تنحاز إلى طرف 
ر التاريخي وثقلها دور مص": ، قال أبو شهال"الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ .فلسطيني دون طرف

الحضاري يجعلها أسمى بكثير من أن تهبط إلى هذا النوع من السلوك، كل ما في األمر أن حماس 
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ترفض متطلبات المصالحة الوطنية، وبالتالي فهي تلجأ إلى صورة الوسيط المصري بشكل غير الئق 
 ."ومرفوض

ورقة المصرية الحل األمثل لتحقيق وقال أبو شهال إنه يعرف الكثير من قيادات حماس من يرون في ال
 .المصالحة، محذرا من مغبة فقدان الدور المصري في القضية الفلسطينية من خالل سلوك غير ناضج

  25/5/2010الشرق األوسط، 
  

   للدبلوماسي اإلسرائيلي خطوة جيدة وال بد من المحاكمة استرالياطرد : أبو زهري .12
المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ، أن )آي بي يو( نقال عن وكالة 25/5/2010الخليج، نشرت 

في اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح  المتورط إن طرد أستراليا للمسؤول في الموسادقال 
 ".مالحقة قتلة الشهيد القائد المبحوح وتقديمهم للمحاكمة"، مشدداً على ضرورة "خطوة جيدة"بدبي، 

ورأى أن هذه  ".دليٌل إضافي على تورط االحتالل في الجريمة"ها واعتبر أن عملية الطرد بحد ذات
تعكس إدراك الدول بمدى خطورة هذا الكيان الصهيوني على العالم، وإنه مسؤول مباشر عن "الخطوة 

  ".ارتكاب هذه الجريمة
نحن واثقون من : "قالأبو زهري من غزة أن  24/5/2010قدس برس، في سياق آخر ذكرت وكالة 

وأضاف  ". التهديدات اإلسرائيلية بمنع أسطول الحرية من الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصارفشل
نحن نعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية والتهديد بمنع سفن كسر الحصار ": "قدس برس"في تصريحات لوكالة 

مام بأنها إرهاب دولة وجزء من سياسية الحصار الظالمة ومحاولة لمنع فضح الحصار الصهيوني أ
  ".المجتمع الدولي

  
 حماس والجهاد تقاطعان االنتخابات البلدية في الضفة .13

مقاطعتها لالنتخابات البلدية المزمع  أعلنت  حركة حماسمن غزة أن 24/5/2010قدس برس، نشرت 
المقبل، وأرجعت ذلك إلى كونها تأتي بقرار وتحت مظلة ) يوليو/عقدها في الضفة الغربية في تموز

استمرار الحملة األمنية ضد ) 24/5(وانتقدت حركة حماس في بيان لها االثنين  .توريةحكومة غير دس
عناصرها في الضفة الغربية، وأكدت أن الذهاب إلى االنتخابات يجب أن يكون ثمرة للمصالحة، وقال 

 حملة بالتنسيق مع االحتالل الصهيوني،" أوسلو"في الوقت الذي تشن فيه أجهزة أمن سلطة فريق : "البيان
شرسة ضد فصائل المقاومة في الضفة الغربية وفي مقدمتها حركة حماس، عبر االعتقاالت السياسية، 

 الوظيفي، ومنع األنشطة النقابية والطالبية، وإغالق العشرات من المؤسسات الخيرية واإلقصاء
ع الظلم واالجتماعية التي تدعم صمود شعبنا تحت االحتالل الصهيوني، الذي يمارس أبشع أنوا

، تطل علينا حكومة فريق أوسلو غير الشرعية داعية إلى ..واالضطهاد ضد أهلنا في الضفة الغربية
يوليو المقبل، متجاهلة التوافق الوطني الفلسطيني، وأهمية أن / من تموز17إجراء انتخابات بلدية في 

الحزبية الضيقة لهذا الطرف أو تأتي االنتخابات ثمرة للمصالحة الوطنية بعيداً عن الحسابات السياسية و
  ".ذاك

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه 
إن هذه االنتخابات تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الممارسات القمعية لسلطة أوسلو  "قدس برس"لـ 

 منذ اآلن فاقدة للمصداقية والنزاهة، وال تلزم ضد حماس والقوى الفلسطينية، وإن هذه االنتخابات ستكون
وفريق " فتح"ونحن نحمل حركة . شعبنا، فهي انتخابات معمولة على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو

  ."أوسلو كامل المسؤولية عن التداعيات واآلثار السلبية إلجراء االنتخابات بعيدا عن التوافق الوطني
 طه القيـادي    أيمن ، أن غزة اشرف الهور  نقال عن مراسلها من      25/5/2010القدس العربي،    وجاء في 

 حمـاس تعتبـر     أن قرار المقاطعة جاء كون      إنفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة        قال  في حماس   
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وانتقد طه سعي الحكومة الفلسطينية برئاسـة الـدكتور          ."تحت مظلة حكومة غير دستورية    " يتم   إجراءها
وشدد طـه علـى ان       ."فصلت على مقاس حركة فتح    " إنهابات، التي قال    سالم فياض لتنظيم هذه االنتخا    

، وحمل  "توافق داخلي " على ضرورة عقدها في      وأكد،  "ال تلزم حركة حماس بشيء    "نتائج هذه االنتخابات    
التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلبا على الـساحة الوطنيـة الفلـسطينية،            "حركة فتح المسؤولية عن     

   ."السياسيبتعميق االنقسام 
 قررت مقاطعة   أنهانسخة منه   " القدس العربي " في بيان لها تلقت      اإلسالميمن جهتها قالت حركة الجهاد      

 قـرار   أن إلـى   وأشارت . مرشحين أو قوائم   أية دعم   أو الترشح لها    أواالنتخابات، سواء بالمشاركة فيها     
 أن إلى، الفتة   " ودون توافق وطني   يأحادشكل  " عن تنظيمها بـ     أعلن االنتخابات   أنالمقاطعة جاء كون    

 على تعميق وتكريس حالة االنقسام الداخلي، والتفرد بالقرار بطريقة تخـضع            إصرارايعكس  " األمرهذا  
ـ   ' العتبارات سياسية وذاتية ضيقة    األساسيةبالدرجة   التـي تنتهجهـا    ' "السياسة القمعية "، ونددت الجهاد ب
  .الضفة بحق كوادر وعناصر الحركة باألمن أجهزة

  
  دليل على عنجهية االحتالل"  شاليطقانون: "الديمقراطية .14

أدان زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة اللجنة : رام اهللا
القاضي بتشديد ظروف " قانون شاليط"الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع على قانون ما يسمى بـ 

واعتبر هذا  ". جلعاد شاليط" الفلسطينيين ومقارنتها بشروط اسر الجندي اإلسرائيلي اعتقال األسرى
القرار انتهاكاً واضحاً وخطيراً بحق األسرى الفلسطينيين ويدلل على عنجهية سلطات االحتالل وأنها 

ي أهالي ماضية في إجراءاتها التعسفية والتضييق على األسرى والذي يترافق مع منع االحتالل اإلسرائيل
ودعا جرغون إلى وقف المفاوضات  .أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ أكثر من أربع سنوات

المباشرة وغير المباشرة في ظل تواصل االستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وعدم التزام 
  .الحكومة اإلسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية

  24/5/2010قدس برس، 
  

  يشنون حرباً اقتصادية ضدناالفلسطينيون :نتنياهو .15
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إعالن السلطة الفلسطينية عن مقاطعة : آي.بي.يو

 .،متهما الفلسطينيين بمحاربة إسرائيل اقتصاديا»غير مقبول«منتجات المستوطنات وبضائعها أمر
ليس مقبوال لدينا أن يجري الفلسطينيون « في الكنيست أمس »ليكود«وقال نتنياهو خالل اجتماع لكتلة 

يجب أن نظهر للعالم إلى أين يتجه «وأضاف . »حربا اقتصادية ضدنا وأن يشعروا بأن كل شيء مسموح
 .»الفلسطينيون

الفلسطينيين بذلوا جهدا من أجل عدم قبولنا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية برغم «وأشار إلى أن 
ومبادرات النية الحسنة الكثيرة التي نفذناها ) بين إسرائيل والفلسطينيين(ادثات غير المباشرة المح

 .»لمصلحتهم
إسرائيل تتطلع إلى سالم اقتصادي، وقد أزلنا حواجز عسكرية وسهلنا حياتهم ونعمل «وقال نتانياهو إن 

الفلسطيني يعارض السالم طوال الوقت على تطوير االقتصاد الفلسطيني ورغم كل هذا فان الجانب 
االقتصادي وينفذ خطوات ستمس بهم في نهاية المطاف، سواء كان ذلك في سياق المقاطعة االقتصادية 

 .على حد إدعائه» التي ينفذونها أو بتلويث مصادر مياهنا
  25/5/2010البيان، االمارات،  
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  اي تسوية بالضفة يجب ان تشتمل على ضمانات: باراك .16

لحرب االسرائيلي ايهود باراك بان اي تسوية في الضفة الغربية يجب ان تشتمل على قال وزير ا
واضاف باراك ان ثمة حاجة لضمانات تكون اكثر صالبة  .ضمانات بعدم تكرار ما حدث في لبنان وغزة

ن من قرارات مجلس االمن الدولي علما بان القرارات الدولية لم تنفذ بعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنا
  . وبعد حرب لبنان الثانية

وشدد الوزير باراك في سياق حديث اذاعي ان اسرائيل ستصر على ان تكون التسوية مع الفسلطينيين 
ورفض وزير الحرب االنتقادات الموجهة الى قراره بسحب قوات  . نهاية النزاع والمطالب المتبادلة

  . انه فخور به اعوام قائال 10جيش الدفاع من جنوب لبنان قبل اكثر من 
 سنة وازهقت حياة الف شاب اسرائيلي تقريبا ، 18ان االنسحاب وضع حدا لمأساة استمرت "واضاف 

وان اسرائيل معنية بتوسيع الفجوات الزمنية بين تسديد الضربات العسكرية مشيرا الى ان هذه الضربات 
   ".ال تؤدي الى اختفاء اعدائها بل تحقق هدوءا ال يمكن االستخفاف به

  25/5/2010الدستور، األردن، 
  

  "إسرائيل" تسعى إلشعال مواجهة بين حماس والقاعدة: "هآرتس" .17
من مجموعة " رسائل"اإلسرائيلية أمس، إنها تلقت " هآرتس" قالت صحيفة : برهوم جرايسي- الناصرة

ي قطاع غزة لشراء من الحوثيين اليمنيين، تؤكد أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن، ينقل أمواال إلى اتباعه ف
فرع القاعدة في "وحسب الصحيفة، فإن  .اسلحة وذخيرة، الثارة مواجهة بين إسرائيل وحركة حماس

اليمن بعث اخيرا بكراسة ارشاد لنشطاء التنظيم في قطاع غزة، يشرح فيها كيفية تركيب طائرة خفيفة 
  ".ليةتعمل على محرك سيارة، ويمكنها شحن مواد متفجرة لضرب اهداف إسرائي

  25/5/2010الغد، األردن، 
  

 1975 ينفي عرض بيع رؤوس نووية لجنوب أفريقيا عام بيريز .18
، ما نشرته »بشكل قاطع«أصدر الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس أمس بيانا نفى فيه  :تل أبيب
ا البريطانية من أنه كان قد عرض على نظام األبرتايد العنصري في جنوب أفريقي» غارديان«صحيفة 

، وإنه شخصيا »ال أساس له من الصحة«وقال بيرس إن هذا الخبر .  رؤوسا كيماوية ونووية1975سنة 
 .أو أيا من طرفه لم يعرض على جنوب أفريقيا في أي يوم من األيام بيعها صواريخ تحمل رؤوسا نووية

ه من دون بنشر تقرير يحوي معلومات كهذ) غارديان(صحيفة محترمة مثل «وأعرب عن أسفه لقيام 
لو توجهوا إلينا، لكانوا تلقوا ردا يجعلهم يعيدون النظر «: وأضاف بيرس. »العودة إلسرائيل وطلب ردها

  .»في هذا النشر
  25/5/2010الشرق األوسط، 

 
  المناورات الحالية ستحّدد نتيجة الحرب المقبلة:  في الجيش اإلسرائيليالداخليةقائد الجبهة  .19

» عدم التعامل بجدية« الداخلية في الجيش اإلسرائيلي اللواء يائير غوالن، إلى دعا قائد الجبهة: يو بي آي
مع ردود الفعل الصادرة في لبنان حيال التدريب العسكري الكبير الذي تُجريه الجبهة الداخلية ويحاكي 

ونقلت وسائل إعالم اسرائيلية عن غوالن، قوله في  . »حزب اهللا«سقوط صواريخ قد تطلقها سوريا و
ال ينبغي التأثر بالجلبة من حولنا «التي بدأت أمس االول، انه » 4نقطة تحول «اليوم الثاني لمناورة 

ال يوجد شيء أهدأ من التدريب، وهكذا «واضاف . »وعدم أخذ ردود الفعل في لبنان على محمل الجد
سب موقع وذكر غوالن بح. »تتصرف دولة ناضجة وجدية تتطلع إلى التهديدات عليها من دون خوف
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يختلف بصورة جذرية عن التدريبات التي » 4نقطة تحول «، ان تدريب »يديعوت احرونوت«صحيفة 
هذا النوع من التدريبات لن يقلل فقط عدد «واوضح ان . أجراها األمن اإلسرائيلي في الماضي

 وتوقع غوالن .»واالسرائيليين الذي يمكن ان يستهدفوا خالل الحرب المقبلة، لكنه سيحدد نتيجة الصراع
واوضح . ان تشهد الحرب المقبلة نزوح العديد من اإلسرائيليين من مناطق الحرب الى مناطق اكثر أمناً

سنطلب من . هذا حدث خالل حرب االستقالل ايضاً، وهذا النموذج سيرافقنا خالل الصراع المقبل«
 . »البلديات االستعداد لهذا األمر

هو قائد شعبة العمليات في الشرطة اإلسرائيلية التي تشارك في من جهته، قال الضابط نيسيم مور و
إننا في حالة حرب متخيلة مع سوريا ولبنان، وحتى مع قطاع غزة، وفي واقع كهذا ستتعرض «التدريب 

 . »الجبهة الداخلية على ما يبدو لموجة عمليات تفجيرية وهجمات صاروخية وإرهاب غير تقليدي
 25/5/2010السفير، 

  
 البالد رفضوا كل اقتراح إلنهاء الصراع عن طريق تقسيم العرب :يه يعلونموش .20

أعداءنا المعارضين لوجود إسرائيل «قال نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، الجنرال موشيه يعلون إن 
وقد انضمت لهذه المعركة قوى . كوطن قومي للشعب اليهودي، حاولوا منع إقامتها منذ فجر الصهيونية

. مثل اإلسالم الجهادي والحركات القومية العربية التي ال تقبل أي وجود غير عربي في منطقتناخارجية، 
كما انضمت للمعركة ضد شرعية دولة إسرائيل قوى داخلية راديكالية أو ساذجة، قسم منها من دعاة ما 

يننا وبين جيراننا  وهؤالء ينظرون للصراع ب. بعد القومية، وبالتأكيد هي ما بعد صهيونية أو مناهضة لها
العرب «واعتبر يعلون أن . »أعدائنا  كمسألة حقوق إنسان فقط، عبر تجاهل األبعاد األخرى للصراع

رفضوا منذ فجر الصهيونية وحتى اليوم كل اقتراح إلنهاء الصراع عن طريق تقسيم البالد، ولكن الجهل 
وهذا أيضا مقوم . السالم المأمول، عليناوأسباب أخرى تسمح ألعدائنا بإلقاء المسؤولية في عدم تحقيق 
 . »في المعركة الخارجية الداخلية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل

الجهل بتاريخ الشعب اليهودي وتاريخ الصهيونية، أو تجاهلهما، يسمح لهذه الجهات «وأضاف يعلون أن 
 جهات في الجهاز األكاديمي وألسفنا، هناك أيضا... بتضليل أناس في العالم، وأيضا في دولة إسرائيل

وألمح يعلون في كالمه إلى احتمال الهجوم .في البالد والعالم مجندة في هذه المعركة ضد دولة إسرائيل 
 .فعال، يتطلب الدفاع هجوماً وقائياً«على إيران وقال إنه 

  25/5/2010السفير، 
  

  بعد لقاء أمني مع السلطة" حسن نية" بوادر عنتتحدث " إسرائيل" .21
" حسن النية"بتخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في اطار بوادر " إسرائيل"تعهدت :أ .ب.د

وزعم بيان  .التي تعهدت بها بعد موافقة الفلسطينيين على المشاركة في المفاوضات غير المباشرة 
 بارزين في السلطة أنه بعد لقاء للتنسيق األمني عقد الليلة قبل الماضية مع مسؤولين" اإلسرائيلي"للجيش 

وذكر انه سيتم  .سيجري رفع المزيد من الحواجز اضافة الى رفع بعض القيود المفروضة على السفر 
، كما سيتم فتح المزيد من ) حاجرا650ًمن أصل اكثر من ( حاجزاً في الضفة الغربية المحتلة 60إزالة 

  .المعابر حول بيت لحم جنوب القدس المحتلة 
بدخول بيت لحم، وهو األمر الذي ربما يثير غضب " إسرائيليا"حو خمسين مرشداً سياحياً كما سيسمح لن

كما سيتم تخفيف القيود على حركة السفر أمام رجال األعمال الفلسطينيين . نظرائهم الفلسطينيين 
  .شرقي القدس، امام الفلسطينيين " معالي ادوميم"وسيجري فتح طريق قريب من مستوطنة 

  25/5/2010الخليج، 
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  توصي بمحاكمة ليبرمان بتهمة جنائيةاإلسرائيليةالشرطة  .22

قدمت شرطة إسرائيل توصية إلى النيابة بتقديم وزير الخارجية أفيدور ليبرمان  : نظير مجلي- تل أبيب
والقضية التي  .إلى المحاكمة بتهمة خيانة األمانة ومحاولة التشويش على تحقيق في قضية جنائية ضده

شأنها تتعلق بإدارة شركة وهمية حصل من خاللها على أموال دعم من رجال أعمال روس بشكل يحاكم ب
 .مخالف للقانون

وأرسلت الشرطة اإلسرائيلية إلى شرطة روسيا وبيالروس رسالة سرية تحتوي على تساؤالت عدة 
في موسكو، ووصلت الرسالة إلى السفير اإلسرائيلي . تطلب التحقيق فيها مع رجال األعمال الروس

ولذلك، توصي الشرطة . وكانت هذه مخالفة مزدوجة لكليهما. ففتحها، وأطلع ليبرمان على فحواها
والئحة االتهام التي تقترحها الشرطة . بمحاكمة ليبرمان والسفير زئيف بن أريه، الذي أفشى له السر

  .مبنية على بند يعاقب بالسجن ثالث سنوات في الحد األعلى
  25/5/2010الشرق األوسط، 

  
   حرمان أعضاء عرب من حقوقهم بسبب زيارتهم لليبياتناقشلجنة الكنيست  .23

ناقشت لجنة الكنيست التي تعد سلطة قضائية برلمانية أمس تجريد األعضاء العرب في  :AFP - القدس
وقهم البرلمان اإلسرائيلي الذين زاروا ليبيا والتقوا الزعيم الليبي معمر القذافي الشهر الماضي من حق

ال "وقال عضو الكنيست العربي محمد بركة عن جبهة السالم والمساواة . المشمولة بالحصانة البرلمانية
األغلبية ضدنا بمعنى أن هناك سياسيين "لكن " يوجد في القانون تصنيف على أن ليبيا دولة معادية

 مكان للعقوبة هنا وقال بركة إنه رغم أن المستشارة القضائية اعتبرت أنه ال ".يحاكمون خصومهم
وقال رئيس لجنة الكنيست ". أصرت اللجنة على مناقشة الموضوع ونحن كنواب عرب قاطعنا الجلسة"

يندرج في إطار تحقير المجلس "ياريف ليفين من حزب الليكود إن تصرف أعضاء الكنيست العرب 
 ".التشريعي وعدم القيام بواجبهم بصفتهم شخصيات عامة

لكنيست رؤفين ريفلين عن معارضته لتجريد أعضاء الكنيست من حقوقهم بموجب من جهته عبر رئيس ا
صالحية النظر في "وأن " إسرائيل دولة قانون وديمقراطية"وهو يرى أن . قانون الحصانة البرلمانية

احتمال ارتكاب أعضاء كنيست مخالفات جنائية ليست من اختصاص لجنة الكنيست بل من اختصاص 
 ". ي للحكومةالمستشار القانون

 25/5/2010العرب، قطر،  
  

  مقدسيين  و48ـ  الن منقر قانونا يمهد لترحيل فلسطينييت  اإلسرائيليةالتشريعيةاللجنة الوزارية  .24
وافقت اللجنة الوزارية التشريعية اإلسرائيلية : وكاالت– سمير حمتو - جمال جمال -فلسطين المحتلة 

 ممن أدينوا بالتخابر أو 48ية اإلسرائيلية من فلسطينيي العلى اقتراح قانون ينص على تجريد الجنس
ويأتي اقرار القانون بعد طرحه من قبل عضو الكنيست  ".االرهابية"االنضمام الى منظمات اسمتها ب

دافيد روتم عن حزب إسرائيل بيتنا والذي يتزعمه وزير الخارجية اإلسرائيلية إفيغدور ليبرمان ، بعد 
وستقدم .  والمتهمين باالنضمام والتخابر الى منظمات فلسطينية1948فلسطينيي اعتقال عدد من شباب 

الحكومة االسرائيلية القانون للكنيست للقراءة التمهيدية ، وبعد ذلك سيتم اقراره بالقراءات الثالث كما 
  . ينص القانون االسرائيلي

  25/5/2010الدستور، األردن، 
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  حجارة في القدس اإلسرائيلي بالالداخليةرشق وزير  .25

هاجم محتجون من اليهود المتطرفين أمس وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي :  وكاالت - عالء المشهراوي
يشاي بالحجارة وشقوا إطارات سيارته بسكين في القدس، لكن حراسه فروا به على وجه السرعة من 

في حي يغلب عليه المتدينون وكان يشاي في زيارة عزاء إلى أحد الحاخامين  .الموقع ولم يصب بأذى
شقوا “وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المتظاهرين . في القدس عندما تعرض للهجوم

. ”إطارات سيارته وألقوا عليه الحجارة ووصلت الشرطة إلى الموقع وفرقتهم وأبعدته سالما عن المنطقة
سرائيل حيث غضب كثير من اليهود المتشددين ويشير الحادث الى التوتر بين الجماعات اليهودية في إ

بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة األسبوع الماضي بنقل عظام أثرية من الموقع المخصص لبناء غرفة 
وذكرت تقارير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن يشاي تمكن من االحتماء داخل . طوارئ جديدة لمستشفى

 .مبنى عندما ألقيت عليه الحجارة
 25/5/2010حاد، االمارات، االت

  
   بعد خطوة من التحول الكامل للفاشيةعلى" إسرائيل: "بركة .26

 أن 48أكد محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة داخل أراضي ،: القدس المحتلة
 اليسار توشك أن تتحول لدولة فاشية بالكامل، الفتاً إنها على بعد خطوة فقط منها، وحمل على" إسرائيل"
، وقال إنه يصمت على تنامي الفاشية ويتهرب من التعاون مع العرب والشيوعيين واليهود "اإلسرائيلي"

  .من غير الصهاينة 
غير مسبوقة، وقال إن " إسرائيل"أن الحمالت العنصرية المتتالية في " الخليج"ونبه بركة في تصريح ل 

 وأمير مخول، محاكمة بركة والشيخ رائد وعضو هناك مظاهر كثيرة لها كاعتقال األخوين عمر سعيد
كل أسبوع واتساع المزاج العام " الكنيست"سعيد نفاع، التشريعات العنصرية التي يشهدها " الكنيست"

إن هذا "بالقول " إسرائيل"ويفسر بركة انفالت العنصرية ب  " .اإلسرائيلي"المعادي للعرب في الشارع 
تعتقد اليوم أنه بالمزيد من " إسرائيل"ية الفتاً أن أوساطاً واسعة في جزء من الطابع العدواني للصهيون

  ."القوة والجدران والحصار يتم توفير األمن لها وهذه كارثة
  25/5/2010الخليج، 

  
 "  في تنظيم األسطول، ومرافقته اإلعالمية هو نجاح سياسي وإعالميالنجاحمجرد : "زعبي .27

الذي يتابع مسيرته غداً صباحاً إلى غزة، والذي من "  الحريةأسطول"إنضمت النائبة حنين زعبي إلى 
وأعربت النائبة زعبي عن ارتياحها الكبير من انضمامها للوفد، متمنية . المتوقع أن يصل يوم األربعاء

أن تعوض هذه الحملة الدولية الضخمة عن التقصير الدولي والعربي الكبير بحق غزة، وعن ثالث 
واصل تجاه الحصار الوحشي، الذي يمنع الفلسطينيين من شروط حياة تعتبر سنوات من السكوت المت

  .  أولية حتى في ظل احتالل قمعي
األسطول ال يحمل دعماً إنسانياً فقط، إنما هو "وحول أهمية أسطول الحرية أشارت النائبة زعبي إلى أن 

 في الحصار جريمة جزء من نضال دولي أخذ في االتساع، يرى في إسرائيل دولة محتلة، ويرى
فقط دولة واحدة في العالم " وأضافت في هذا السياق، أنه ". سياسية، ووسيلة إلذالل الفلسطينيين وتركيعهم

 ". تستطيع إقناع نفسها أنها أنهت اإلحتالل على منطقة، وأنها تستطيع مع ذلك إلقاء حصار كامل عليها
هو أسطول ضد االحتالل وضد الحصار وضد أن هذا األسطول هو إسطول حرية، وبالتالي "وأضافت 

وهو في نفس الوقت هو أسطول ضد السكوت على . الجرائم التي ارتكبتها وما زالت إسرائيل تجاه شعبنا
  ". جرائم إسرائيل وضد التسامح مع سياساتها
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كل ما يقال حول األسطول، يقال عملياً حول احتالل غزة وحول حصارها، وهو بالتالي إدانة صافية 
  ..إلسرائيل

  25/5/2010، 48عرب
  

  سليمان بأنها ال تنوي شن حرب على الفلسطينيينعمر تطمئن "إسرائيل" .28
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، ايهود باراك، أكد: نظير مجلي- تل أبيب

سطينيين في قطاع وزير المخابرات المصري، عمر سليمان، بأن إسرائيل ال تنوي شن حرب على الفلل
غزة أو في الشمال وأنها معنية باستئناف المفاوضات مع حماس بخصوص التهدئة وصفقة تبادل 

  .األسرى
  25/5/2010الشرق األوسط، 

  
   ألسرى حماس والجهاداألموال مقدسيين بينهم محامية بتهمة تحويل سبعةاالحتالل يعتقل  .29

أمس االثنين بنشر نبأ قيام جهاز األمن العام سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية : عهود محسن
 - بينهم محامية- من سكان شرقي القدس 7 باعتقال اإلسرائيلي بالتعاون مع شرطة مدينة القدس مؤخراً

 من نهاية العام المنصرم ماليين الشواقل من قيادتي الجهاد اإلسالمي وحماس لالشتباه بتحويلهم اعتباراً
 ".إسرائيل"المنظمتين المسجونين في في قطاع غزة لسجناء هاتين 

وتم اكتشاف القضية لدى اعتقال المحامية شيرين العيساوي من سكان قرية العيساوية في أحد الحواجز 
 100وقد ضبط بحوزتها مبلغ ما ال يقل عن . في مداخل القدس، علما بأنها تقوم بزيارات سجناء أمنيين

وقدم مدير فرع لبنك . لإليداع في حسابات سجناء أمنيين كانت معدة  ألف شيقل نقدا50ًألف دوالر و
وبعد اعتقال العيساوي تم اعتقال  .البريد في شرقي القدس المساعدة في تحويل األموال بعد تلقيه الرشوة

واعترف المعتقلون أثناء استجوابهم بتحويل آالف الدوالرات وماليين الشواقل . المزيد من المشتبه بهم
 القطاع لسجناء الجهاد اإلسالمي وحماس، وذلك خالفا ألنظمة مصلحة السجون التي عشرات المرات من

وتم خالل استجواب المشبوهين ضبط  . فقط لكل سجين شيقل شهريا1300ًتسمح بإيداع مبلغ أقصاه 
في أمتعة المحامية شيرين العيساوي، كانت تحتوي على عشرات ) ديسك أون كي(ذاكرة حاسوب متنقلة 

 .المراسالت من السجن لقيادتي حماس والجهادالوثائق و
 .وتم أمس تقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين للمحكمة المركزية في القدس

 25/5/2010السبيل، األردن، 
  

  مشبوهة قرب باب العامودحفرأعمال : القدس .30
 القديمة من قال مواطنون فلسطينيون يعملون بمنطقة باب العامود، أحد بوابات البلدة: القدس المحتلة

مدينة القدس المحتلة، إن أعماالً مكثفة وتحركات مشبوهة تجري في المنطقة الممتدة بين باب العامود 
  .وحتى مغارة سليمان بشارع السلطان سليمان القانوني قرب باب الساهرة

رة وأكدوا أن سلطات االحتالل وضعت مؤخراً ألواحاً من الصفيح في منطقة تتوسط باب العامود ومغا
سليمان للتغطية على أعمال حفرٍ واسعة لنفق أو أكثر، لكنهم أشاروا إلى أن المثير للشبهات والشكوك هو 
قيام سلطات االحتالل، في خطوة الحقة، ببناء مدرجٍ حديدي باتجاه أعلى سور القدس، ومتدلياً حتى فتحة 

وابة نفق يمتد من المنطقة باتجاه سفلى تتم فيها أعمال الحفر، وربما يتم في وقت الحق الكشف عن ب
وقال شاهد عيان إن فرقا من العمال تابعة لسلطات االحتالل، يعملون، ومنذ  .مجهوٍل أسفل القدس القديمة

عدة أشهر، وبحراسات شرطية كبيرة في المنطقة دون أن يلتفت المواطنون لما يجري، وكان في اعتقاد 
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 المنطقة القريبة من مغارة سليمان، والتي هي األخرى الجميع بأن أعمال حفرٍ روتينية تجري في
 .وحفرٍ بداخلها دون معرفة الحقيقة" ترميم"خضعت لإلغالق لفترات بسبب أعمال 

 25/5/2010السبيل، األردن، 
  

   سنواتخمس في القدس تحت العزل القسري منذ دقرية الشيخ سع .31
ر من مسلسل معاناة الشعب الفلسطيني تحت  اإلسرائيلية أمس فصالً آخ"هآرتس" كشفت صحيفة :الناصرة

االحتالل اإلسرائيلي حين أفادت أن سلطات االحتالل تعزل منذ أكثر من خمس سنوات قرية الشيخ سعد 
شرقي القدس المحتلة عن سائر القرى المجاورة وعن مدينة القدس وتمنع سكانها من مغادرتها  في

مغادرتها حتى سيراً على األقدام بداعي أنهم ال يحملون بالسيارات، كما تمنع أكثر من نصف السكان من 
وأضافت الصحيفة أن سلطات االحتالل تفرض هذا الحصار يومياً . بطاقة هوية إسرائيلية تتيح لهم التنقل

وعلى مدار الساعة، على رغم قرار سابق للمحكمة العليا قضى بفك هذا الحصار وتمكين السكان من 
  ...لى مدار الساعةحرية الحركة نحو القدس ع

 القرى المحاذية يضطرون إلى السير كيلومترات إلىوأفادت الصحيفة أن السكان الذين يريدون التوجه 
  .عدة في الوادي العميق وتسلق الجبل المحيط به، مع العلم أن األمر غير ممكن عندما تتدفق مياه الوادي

  25/5/2010الحياة، 
  

   يستهدف ريف بيت لحم الغربي استيطانياًمخططاً تبدأ "إسرائيل" .32
 في أراضي قرية نحالين،  استيطانية خطيراً نشاطاًأمس بدأت قوات االحتالل :أسامة العيسة - بيت لحم

ودفعت قوات االحتالل بعدد كبير من قواتها إلى القرية،  .غرب بيت لحم والمحاصرة بعدة مستوطنات
أراضي القرية، وتراجعت مساحة القرية منذ من % 97وتمت خالل سنوات االحتالل مصادرة أكثر من 

  . ألف دونم إلى سبعة آالف دونم فقط23 من نحو 1948عام 
  .والمساحة المهددة بالمصادرة تضم أحد أهم مصدرين لمياه القرية وخربة أثرية تعرف بخربة الدير

  25/5/2010الحياة الجديدة، 
  

  مسجد اإلبراهيميبال" كريات أربع" إسرائيلي بربط مستوطنة عسكريقرار  .33
 كشفت مصادر فلسطينية، ناشطة في مجال الدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، النقاب عن :الخليل

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي 
" كريات أربع"توطنة المواطنين الفلسطينيين، في مدينة الخليل بهدف شق شارع استيطاني يربط مس

وأضافت أن سلطات االحتالل أمهلت أصحاب األراضي المستهدفة أسبوعاً واحداً  .بالمسجد اإلبراهيمي
وقدرت هذه المصادر طول الشارع االستيطاني المزمع شقه بأكثر من  .لتقديم االعتراضات القانونية

تقع مستوطنة كريات اربع  متر، ويمر عبر منطقتي وادي الحصين ووادي األنصاري، حيث 1300
وحذرت المصادر من  .، وصوال إلى البلدة القديمة حيث يقع المسجد اإلبراهيمي)شمال شرق المدينة(

سيدمر مساحات واسعة من أراضي المواطنين "مخاطر شق هذا الشارع االستيطاني، مشيرة إلى أن شقه 
  ".البلدة القديمة من المدينةوسيطال العديد من المنازل والمباني التاريخية واألثرية في 

  25/5/2010 قدس برس،
  

  أهالي شفا عمرو يتظاهرون ضد زيارة بيريز لبلدتهم .34
 األحد يوم، مساء 48 تظاهر العشرات من أهالي بلدة شفا عمرو، شمال فلسطين المحتلة عام :الناصرة

  .لبلدة، التي تنظمها البلدية، تنديداً بمشاركة رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز في احتفال مئوية ا23/5
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وحمل المتظاهرون الفتات منددة بالسياسة اإلسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين، وضد السياسة 
بحق الجماهير العربية في الداخل، بحسب المتظاهرين، خصوصاً " المجحفة والعنصرية"الحكومية 

ق في الفترة األخيرة، بعد اعتقال أمير التي تشهد تصعيدا غير مسبو"المالحقات والمحاكمات السياسية 
  ".والبدء بمحاكمة عضوي الكنيست محمد بركة وسعيد نفاع.  عمر سعيد.مخول ود

  24/5/2010 قدس برس،
  

   سنة20 بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات قبل 48  فلسطيني من الـسجناالحتالل يقرر  .35
ر تفاصيل قضية الشاب الفلسطيني عرسان  سمحت المحكمة اإلسرائيلية في مدينة الناصرة بنش:الناصرة

، والذي حكمت عليه المحكمة مؤخراً بالسجن )48شمال فلسطين المحتلة عام (اسعد من قرية اكسال 
 ألف 25الفعلي لمدة سبع سنوات وثالثة سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، باإلضافة لغرامة مالية بقيمة 

ضد " عسكرية وتفجيرات" عمليات" الشبان للقيام بـشيكل، بعد أن وجهت له تهمة تجنيده مجموعة من
  . سنة20أهداف إسرائيلية قبل 

  24/5/2010 قدس برس،
 

   عاصفة من التنديد في أوساط أهالي األسرى والمؤسسات القانونيةيثير" شاليطقانون " .36
ينية  فلسطأوساطاً ، أنوليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  25/5/2010القدس العربي، نشرت 

 الفلسطينيين وخاصة األسرىالقاضي بمنع الزيارة عن  )طشاليقانون (اإلسرائيليمختلفة نددت بالقرار 
  . حركة حماس وتشديد الضغط عليهمأسرى
 مصادقة سلطات االحتالل على القانون وطالب بتكثيف اإلنساناستنكر مركز الميزان لحقوق حيث 

  . تشريع اتخاذ المعتقلين الفلسطينيين كرهائنواستهجن الميزان .إللغائهالجهود الدولية 
 اإلسرائيليةمصادقة ال، عبد الناصر فروانة، األسرى السابق، الباحث المختص بشؤون األسيرواعتبر 

نما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة االنتهاكات القائمة إ، "طشاليقانون "على ما سميّ بـ
   . قسوة، ومنح مقترفيها الحصانة القضائيةأكثر جديدة إجراءاتوتوسيعها واستحداث 

" أحرار"مركز ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  20/5/2010الغد، األردن، وأضافت 
ضاغط من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية من " لوبي"لدراسات األسرى طالب في بيان بتشكيل 

  .يدأجل التصدي للقرار اإلسرائيلي الجد
الصمت الدولي والعربي وعدم وجود تحرك جدي لوقف االعتداءات " التجمع للحق الفلسطيني"اعتبر و

  ".تأييداَ لقرار االحتالل اإلسرائيلي الجديد"ضد األسرى الفلسطينيين 
أكدت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية على عنصرية كيان االحتالل اإلسرائيلي، بالمصادقة و

 والذي يهدف للتضييق على األسرى الفلسطينيين والتشديد من اإلجراءات "قانون شاليط"ـمى بعلى ما يس
 . بحقهمواالنتهاكات
أهالي األسرى ومؤسسات ، أن حسن جبرنقالً عن مراسلها  25/5/2010األيام، فلسطين، وجاء في 
  ".طشاليقانون " إن األسرى يجرون مشاورات مهمة من أجل التصدي لـ واحقوقية قال

قال رفيق حمدونة منسق لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية عن حركة فتح، إن األسرى و
  .سيواجهون القانون الجديد موحدين بغض النظر عن االختالفات السياسية بينهم

 شاليطمن جانبها، أكدت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أن مصادقة قوات االحتالل على قانون 
  .ق على األسرى والتشديد من اإلجراءات واالنتهاكات بحقهم تجدد الوجه العنصري لالحتاللللتضيي

من جهة أخرى، طالب األسرى عبر مركز األسرى للدراسات، بالرد على قرار التضييق من قبل إدارة 
  .السجون بحق األسرى
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تنذر بالتصعيد في وأكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، أن شرعنة استهداف األسرى 
  .األيام المقبلة وتعطي السجان مبرراً الرتكاب المزيد من االنتهاكات

  
   بربط االحتالل إدخال سفن المساعدات لغزة باإلفراج عن شاليطينددونأهالي األسرى : غزة .37

ما  خاصة فياألسرى ندد أهالي األسرى باإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بشأن قضية :نفوذ البكري -غزة 
يتعلق بربط إدخال سفن المساعدات إلى غزة باإلفراج عن الجندي شاليط وأيضا قيام مصلحة السجون 
بتصعيد سياساتها القمعية بحق المعتقلين في محاولة الستفزازهم ومضاعفة معاناتهم واعتبر أن هذه 

 تم اختطافه لتحرير المحاوالت تتنافى كليا مع الشروط الفلسطينية المرتبطة باإلفراج عن شاليط والذي
  . وليس إدخال المساعدات اإلنسانيةاألسرى

 25/5/2010الحياة الجديدة، 
  

   في غزةألونروا لإسكانية مواد بناء لصالح مشاريع بإدخال تسمح "إسرائيل" .38
 السلطات إن  غزة البضائع لقطاعإدخالقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق :  اشرف الهور-غزة 

 مواد بناء بإدخال سالم التجاري جنوب غزة أبومن عملية الفتح الجزئي لمعبر كرم  ستسمح ضاإلسرائيلية
 طنا من االسمنت وشاحنة واحدة 250 ست شاحنات محملة بـ أنوذكر  .األونروالصالح مشاريع لوكالة 

 وااألونر خاصة تنشئها وكالة إسكانية لصالح بناء مشاريع إدخالها من الحديد، سيتم أطنانمحملة بخمسة 
 شاحنة عبر معبر كرم 97 قرابة إدخال "إسرائيل"بين فتوح انه بموجب عملية الفتح قررت  و.في غزة

 ضخ كميات محدودة من غاز إلى باإلضافة سالم بينها شاحنة محملة بمعدات لصالح سلطة الطاقة، أبو
معبر المنطار  انه سيتم فتح أيضاًوذكر  .الطهي والسوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء

 شاحنة محملة بالحصمة لصالح 15 ومن ضمنهم واألعالف شاحنة محملة بالقمح 152 إلدخال) كارني(
  .مشاريع وكالة الغوث في غزة

  25/5/2010القدس العربي، 
  

  األمن في غزة يفرض اإلقامة الجبرية على ناطق باسم فتح:  اإلنسانلحقوقالهيئة المستقلة  .39
أن جهاز األمن الداخلي في غزة فرض اإلقامة " ديوان المظالم"قلة لحقوق اإلنسان  قالت الهيئة المست:غزة

  .الجبرية على الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة
وترى الهيئة أن قرار فرض اإلقامة الجبرية يدل على التوجه البتداع مجموعة من األنظمة واإلجراءات 

 ينص 1936لسنة ) 74(ي قانون العقوبات الفلسطيني رقم ال ينظمها القانون، حيث أنه لم يرد أي نص ف
ال جريمة وال "على هذه العقوبة، إذ إن هذا اإلجراء يمثل مخالفة للقاعدة القانونية التي تنص على أنه 

 الهيئة عن أسفها التخاذ مثل هذه الخطوات، مطالبة الحكومة في غزة توعبر ".عقوبة إال بنص قانوني
  .واضحة لألجهزة األمنية بحظر استخدام هذا اإلجراءبإصدار التعليمات ال

  24/5/2010 قدس برس،
  

   تابع لألونروا اعتصاماً احتجاجياً على حرق مخيم صيفيالحكومةتنديد بمنع : غزة .40
ونروا وهيئات مدنية أل في غزة ظهر أمس وكالة االفلسطينيةمنعت الحكومة :  فتحي صباح-غزة 

 مجهولين النار أول من أمس في مخيم صيفي لتالميذ إضرام على ياجاحتجوحقوقية من تنظيم اعتصام 
وحظر رجال الشرطة واألمن على الصحافيين  .ونروا في مدينة غزةأليدرسون في مدارس تابعة ل

  .والمراسلين التصوير وتغطية االعتصام أو حتى الوجود في المكان، وحاولوا طردهم من دون جدوى
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 إلى هنية، من الدخول إسماعيلاً أميركياً كان التقى للتو رئيس الحكومة رجال الشرطة وفداً طبيمنع و
  . المخيم الصيفي لالطالع على الدمار والحريق الذي حل به أول من أمس

ياد إ . المخيم برفقة رئيس برنامج غزة للصحة النفسية دإلىوجاء الوفد الطبي، الذي يضم تسعة أطباء، 
وأجرى ضابط شرطة اتصاالت مع مرؤوسيه، فجاء . زراء في المدينةالسراج قادمين من مقر مجلس الو

 المخيم إلىونروا ألالجواب بمنع دخول السراج والوفد الطبي أو أي من المعتصمين أو موظفي ا
  .للمشاركة في االعتصام

ونروا في مدينة غزة، أل عقد مؤتمر صحافي برفقة الوفد الطبي أمام مقر عمليات اإلىواضطر السراج 
ونروا ومدير عملياتها في ألبمنع التحريض ضد ا" غزةان خالله منع تنظيم االعتصام، وطالب حكومة د

  ."غزة جون غينغ في المساجد لما له من أبعاد خطيرة على الوضع في قطاع غزة
وقال إن الوفد الطبي األميركي التقى هنية وعبر له عن استنكاره حرق المخيم الصيفي، موضحاً أن هنية 

واعتبر أن . "غضبه واستيائه من الحادث ووعد بإجراء تحقيق جدي لكشف الفاعلين ومعاقبتهم" عن عبر
  .  مع هنية" كنا لتونا عائدين من اجتماعإذغير المقبول منعنا من دخول المخيم، "من 

  25/5/2010الحياة، 
  

  إلغاء ورشة عمل للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: غزة .41
 من تنظيم "ديوان المظالم" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في غزةت الحكومة منع:  فتحي صباح-غزة 

ودانت مؤسسات حقوقية ومجتمعية . "ةالفلسطينيواقع الحريات العامة في األراضي  "ورشة عمل عن
بناء "، على منع النشاطين السلميين غزةإقدام جهاز األمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في 

  ."على تعليمات من فوق
مدير الهيئة في القطاع المحامي " إن "الحياة" لـإبراهيموقال الحقوقي في الهيئة المستقلة الكاتب مصطفى 

 الفندق الذي كان مقرراً أن تعقد فيه الورشة، تلقيا اتصالين هاتفيين من األمن وإدارةجميل سرحان 
 الفندق قبل ربع ساعة من موعد إلى الداخلي حضرا رجلين من األمن"وأضاف أن . "الداخلي بمنع عقدها
  ." قرار منعهااإلدارةعقد الورشة وأبلغا 

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة في الورشة 
ي، وطلب اتصاالً على هاتفه الخليوي من شخص عرف نفسه بأنه من األمن الداخل" إنه تلقى "الحياة"لـ

  .واستنكر العوض هذا القرار التعسفي. " مكان عقدهاإلىمنه عدم التحدث في الورشة وعدم الوصول 
، ووصفت قرارات إلغاء الورشةكما نددت شبكة المنظمات األهلية ومنظمات حقوقية وفصائل فلسطينية ب

الحكومة بالتراجع عن مثل وطالبت .  للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير"انتهاك سافر"المنع بأنها 
  .اإلنسان وحقوق العامة القرارات والعمل الجاد من أجل تعزيز الحريات ههذ

  25/5/2010الحياة، 
  

   مليار دوالر جراء الحرب والحصار12طاع تكبد خسائر بـ الق:  غزةحكومةوزير االقتصاد في  .42
القتصاد في حكومة غزة التي  زياد الظاظا ناب رئيس الوزراء ووزير ا.كشف م:  اشرف الهور-غزة 

 مليارات 10 سنوات بلغت أربع خسائر االقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الحصار منذ أنتديرها حماس 
ولفت خالل مشاركته في  . مليارين خسائر جراء الحرب األخيرة على غزةإلى باإلضافة، أمريكيدوالر 

ن سكان غزة أ إلىرب والحصار على غزة  يناقش مواجهة أثار الحاإلسالميةمؤتمر عملي بالجامعة 
  .، من خالل عدة مشاريع زراعيةاألرضتمكنوا رغم الحرب والحصار من تحقيق انجازات على 

 خالل مشاركته في ذات المؤتمر غزة في حكومة واإلسكان العامة األشغالالمنسي وزير وأعلن يوسف 
 إعادةت الخيرية في العالم لتسويق مشاريع  حكومته تتواصل مع العديد من الجهات الدولية والمؤسساأن
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 "الوحدة النواة" وحدة سكنية بنظام أول من تدشين  الوزارة انتهت مؤخراًأنلى إ  وأشار. غزةإعمار
 فوائد أن نسمة، وذكر ألف 25 إليواء وحدة سكنية من الخرسانة المسلحة 1000ضمن مشروع بناء 

  .ت من العمال وبتكلفته مالية بسيطةالبناء بهذا النظام سيعمل على تشغيل المئا
 وحدة ألف 100 من ألكثرن غزة بحاجة أ إلى، الفتا "اإلسكانعجز كبير في قطاع " عن وجود وأعلن

  . والزيادة السكنيةاإلسكانسكنية لسد حاجات قطاع 
  25/5/2010القدس العربي، 

  
  "وسبل المواجهةالوطن البديل، آفاق التطبيق "مركز دراسات الشرق األوسط يصدر كتاب  .43

الوطن البديل، آفاق التطبيق " األردن كتاب -صدر حديثاً عن مركز دراسات الشرق األوسط : عمان
، وهو نتاج حلقة نقاش عقدها المركز )11(، ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط رقم "وسبل المواجهة

 وحرره مدير عام المركز وقد قدم للكتاب السيد أحمد عبيدات، رئيس وزراء األردن األسبق،. مؤخراً
  .جواد الحمد، وشارك فيه نخبة من األكاديميين والباحثين السياسيين األردنيين

: ، والثاني بعنوان" الترانسفير جزء من تحقيق الوطن البديل"األول بعنوان : تناول الكتاب ثالثة محاوري
آليات المواجهة مشروع "ث بعنوان الثالو، "آليات ومحاوالت تطبيق مشروع الوطن البديل وسيناريوهاتها"

  ".الوطن البديل
وانتهى الكتاب بما انتهت إليه حلقة النقاش من التأكيد أن التهديد الصهيوني لفلسطين واألردن يجب أن 
يكون عامل توحيد ألبناء الشعب الواحد في األردن، وليس سبباً إلثارة الخالفات واإلشكاالت، وخلق 

  . صفحة من الحجم المتوسط96يقع الكتاب في . طينيينالمعاناة اإلنسانية للفلس
  25/5/2010الدستور، األردن، 

  
   قريباًاألوسط ما قد يحدث في الشرق إلدراك مرجع من الضروري قراءته "حذروا الدول الصغيرةا" .44

ديفيد هيرست، صحافي بريطاني مخضرم قضى معظم حياته في تغطية الشؤون :  سمير ناصيف-لندن 
البريطانية ولصحف عالمية ) الغارديان(، لصحيفة اإلسرائيلي -والفلسطينية والصراع العربي اللبنانية 
 "األوسطاحذروا الدول الصغيرة، لبنان ساحة حرب الشرق ": مؤخرا كتاب بعنوان وقد صدر له. أخرى

  . وخبرة استمرت لسنواتأبحاثوهو ثمرة 
ئة صفحة، اربعمأ فصال وما يزيد عن 15 يشمل "ابرفابر وف"الكتاب الجديد الصادر باالنكليزية عن دار 
  . وثيقة تاريخية بحد ذاتهاأووكل فصل من فصوله يمكن اعتباره كتابا 

 الحالية، وهو مرجع هام من الضروري األوضاع خاصة في ظل أهميةويكتسب كتاب ديفيد هيرست 
 . ولبنان وفلسطين وسوريةاألوسطقراءته للمهتمين بشؤون الشرق 

  25/5/2010لعربي، القدس ا
  

  قوة الردع تمنع العدوان اإلسرائيلي: ميشال سليمان .45
لمناسبة عيد التحرير حول » المنار«قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقابلة أجرتها معه قناة 

من االلتزامات الدولية، التزامات السالم، «انها تهدف الى الهروب الى األمام ، التهديدات االسرائيلية
ودعا الى التنبه من سعي اسرائيل من تهديداتها الى خلق الفتنة داخليا » لتزامات بتنفيذ المبادرة العربيةاال
بأن إسرائيل اليوم «، وأعرب عن اعتقاده »ولذلك علينا أن نعالج التهديدات بمزيد من الوحدة الوطنية«

فوفنا وأن نكون جاهزين للتصدي باتت تفكر مئة مرة قبل أن تقوم بعمل عدواني ونحن علينا أن نمتن ص
لها بالوسائل كافة وهي وفق ما ينص عليه البيان الوزاري الجيش والشعب والمقاومة طبعا الى جانب 

 . »الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا في لبنان
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قوة الردع هي التي تمنع «وحول وجود سيناريوهات العتداء إسرائيلي جديد على لبنان؟ قال سليمان 
ال نستخف بالتهديدات ولكن كذلك ال يجب أن نخضع للضغط والتهويل والخوف . ئيل من العدواناسرا

اسرائيل تحاول تضخيم األخطار المتأتية عليها من لبنان وسوريا وايران . والهلع، يجب أن نتماسك
رأي العام والفلسطينيين، من أجل أن تحافظ على التعبئة داخل الشارع االسرائيلي، ولكي تكسب تأييد ال

، لربما كانت قضية سكود للحصول على هذا )للقبة الفوالذية(الدولي وباألمس حصلت على تمويل 
الذي يتجاوز المئتي مليون دوالر، أيضا لتبرير إجراءاتها ضد ) من الكونغرس األميركي(التمويل 

اء تقوم به على غزة الفلسطينيين وفي القدس وعلى صعيد االستيطان والتهويد وربما الستدراك أي اعتد
او على لبنان أو على أي دولة عربية، من المؤكد أنها تحسب الحساب فهناك قوة ردع لدى لبنان لذلك 
هي ال تستطيع القيام بمغامرة غير محسوبة، واكرر القول أن اول عمل علينا القيام به هو تفويت الفرصة 

 . »على التفرقة ورص الصفوف اللبنانية
  25/5/2010السفير، 

  
   الفلسطيني جوهري وال يمكن تحقيقه من دون المصالحةالمسارالسالم على : األسد .46

السالم على المسار الفلسطيني «قال الرئيس السوري بشار االسد ان ::  رندة تقي الدين-باريس ، دمشق
ال يمكن تحقيق السالم من دون المصالحة «، وأكد انه »جوهري وأساسي في أي عملية تسوية

  .تحقيقها» دعم«، داعياً الى »نيةالفلسطي
جاء ذلك خالل لقاء االسد مع وزير الخارجية االلماني غيدو فيسترفيللي مساء اول من امس في حضور 
وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية واالعالمية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، 

  . لدين، والعالقة مع االتحاد األوروبي والمستجدات في المنطقةاذ جرى بحث العالقات الثنائية بين الب
الرؤية السورية من مجمل قضايا المنطقة، خصوصاً «وأفاد ناطق رئاسي ان االسد شرح لفيسترفيللي 

عملية السالم المتوقفة، اذ أكد االسد سعي سورية الجاد الى تحقيق السالم العادل والشامل المبني على 
المعيار هو العمل السياسي من أجل السالم ودعم كل «ان وأكد األسد . »رعية الدوليةأسس قرارات الش

  . »القرارات والخطوات التي تقود إلى سالم حقيقي عادل وشامل في منطقتنا
كشف مصدر فرنسي مطلع على زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لكل من دمشق وبيروت و

: ، وقال له»سكود«صواريخ » حزب اهللا« أكد لكوشنير أن سورية ال تزود ان الرئيس السوري، والقاهرة
عندما تخرق اسرائيل األجواء اللبنانية وتهدد المنطقة بحرب ال تقولون شيئاً، وينبغي العمل على الجانب «

عمل اإلسرائيلي الذي هو عامل توتر في المنطقة، كما ينبغي على االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ال
  . »معاً في الضغط على اسرائيل كي توقف خروقها وتهديداتها

  25/5/2010الحياة، 
  

   رفض القاهرة ألي عمل عسكري "إسرائيل" يبلغسليمان عمر  .47
أبلغ اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية، المسئولين اإلسرائيليين خالل : أحمد عثمان

  .ض مصر ألية عمل عسكري تقوم به إسرائيل في المنطقةمباحثات أجراها أمس بتل أبيب، رف
وكان سليمان بدأ سلسلة مباحثاته في إسرائيل بلقاء وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، ونسبت اإلذاعة 

يجب الحفاظ على الهدوء واالستقرار في المنطقة، مما يضمن االزدهار "إنه : اإلسرائيلية إليه القول
  ".للجميع

 باالجتماع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين - لحظة إعداد التقرير–رر أن يواصل مباحثاتهومن المق
نتنياهو ومستشاره لشئون األمن القومي عوزى آراد، لبحث تطورات العملية السياسية والملف اإليراني 

  .وقضايا ثنائية وإقليمية ودولية
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عن فكرة توجيه ضربة عسكرية، واالنخراط بدالً وحث مدير المخابرات المصرية إسرائيل على التخلي 
من ذلك في عملية التسوية، والتعاطي بإيجابية مع المساعي األمريكية الرامية إلحراز تقدم في 

  . المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي
خالل األيام القليلة وقد تشهد زيارة يقوم بها ورجحت مصادر دبلوماسية أن تكون مصر تمحور تحركات 

 11رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء حسني مبارك بمنتجع شرم الشيخ بعد لقاء سابق في 
  . مايو الجاري، استمر قرابة ساعة وانتهى بدون إدالء أي تصريحات من الجانبين

جهود المصرية بشأن صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وبحث سليمان أيضا مع المسئولين اإلسرائيليين ال
  .بعد فترة جمود استمرت لعدة أشهر، فضال عن عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك" حماس"و

  25/5/2010المصريون، 
  

   يشمل المشكلة الفلسطينية ال يمكن أن يضمنه سوى اتفاق شاملالحقيقيالسالم : األسد .48
إذا كانت إسرائيل مستعدة إلعادة الجوالن، فال يمكننا أن         «ي بشار األسد، أنه     رأى الرئيس السور  : )سانا(

، مـشيراً إلـى أن أي       »نقول ال التفاقية سالم، لكن السالم الحقيقي ال يمكن أن يضمنه سوى اتفاق شامل             
سيبقي المشكلة الفلسطينية من دون حل، وسيكون هدنة أكثـر منـه            «اتفاق محدود بين سوريا وإسرائيل      

  .»سالماً
منطقتنـا تـشهد والدة     «اإليطالية، نشرتها أمـس، إن      » الريبوبليكا«وقال األسد، في مقابلة مع صحيفة       

فـضاًء  «، الفتاً إلى أن »تحالف تفرضه المصالح المشتركة وتتوافق ضمنه السياسات والمبادئ والمصالح     
زوين والبحـر األسـود والخلـيج       البحر المتوسط وبحر ق   : وحيداً بدأ يتبلور يجمع بين خمسة بحار، هي       

تعرف تماماً متطلبـات الـسالم،   «وأوضح األسد أن إسرائيل    .»العربي والبحر األحمر، أي مركز العالم     
وتعرف أن السالم مع سوريا لن يتحقق من دون إعادة الجوالن حتى آخر سنتيمتر، وأن األرض ال يمكن                  

  .»المساومة عليها، وال بد من إعادتها بالكامل
ليست جـاهزة اآلن لعقـد      «أن موقف الحكومة اإلسرائيلية من السالم، جدد التأكيد أن الدولة العبرية            وبش

  .»اتفاق سالم، وال تستطيع فعل ذلك، فالمجتمع اإلسرائيلي تحول كثيراً نحو اليمين
تى اآلن  يعود لفقدان إسرائيل واحداً من روادعها األساسية، حيث كانت ح         «ورأى أن األمل بتحقيق السالم      

: وأضاف األسـد  . »تعتمد على قوة السالح، مرددة أنه ال يهمها أن يحبها العالم، بل المهم هو أن يخافها               
  .»واآلن، على الرغم من قوتها العسكرية، فإن العرب ال يخافونها«

  25/5/2010األخبار، 
  

   هنية لضابط مصري دخل قطاع غزة لهدف التجسسحكومةالقاهرة تنفي اعتقال  .49
إعالن وزير الداخلية  [قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، إن هذه المعلومات: غزة

 ليست سوى ]في حكومة هنية فتحي حماد اعتقال ضابط مصري في قطاع غزة في مهمة تجسس
هدف «وقال زكي لوكالة الصحافة الفرنسية إن . في محاولة لبدء حوار مع مصر» اختراع لحماس«

 .»العمل على أن تتحدث إليها مصر من جديدحماس هو 
  25/5/2010الشرق األوسط، 

  
  عمل بطولي" إسرائيل" بـ عالقاتهاقطع موريتانيا : ليبيا .50

" اإلسرائيلية"وصف وزير الخارجية الليبي موسى كوسا إقدام موريتانيا على قفل السفارة : )آي.بي .يو (
لرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي قال إنه في أراضيها بالعمل البطولي، مثنياً على جهود ا

 - ونقلت وسائل االعالم الليبية امس عن كوسا قوله خالل مباحثات ليبية  .اعاد بالده الى مكانتها العربية
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موريتانية عقدت بطرابلس لمتابعة تنفيذ محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين ان 
  ". كشوط الى دورها ومكانتها الطبيعية في الوطن العربياعاد نوا"عبدالعزيز 

  25/5/2010الخليج، 
  

  مصر ال تنفذ أحكاما صادرة بحق نحو مائة إسرائيلي محكومين بقضايا مخدرات":المصريون" .51
 إسـرائيلي   100كشفت تقارير نقالً عن مصدر مسئول أمني بجنوب سيناء، أن هناك نحو             :  المصريون

 ألـف   30 إلى   3 سنوات، وغرامات مالية تتراوح من       6 إلى   5 بعقوبات بالحبس من     محكوم عليهم غيابًيا  
جنيه، بعد أن ضبط بحوزتهم مخدرات في سيناء، إال أن الجانب المصري لم ينفذ األحكام الصادرة بحق                 

  .هؤالء
وقيف أي من   على اإلنترنت، إنه في القضايا من هذا النوع لم يتم ت          " اإلسالم اليوم "وقال تقرير نشره موقع     

اإلسرائيليين المدانين، ونسب إلى مصدر أمني مصري، قوله إنه لم يتم حبس أحد من هؤالء اإلسرائيليين                
الذين عوقبوا بالحبس في قضايا إحراز مخدرات، حيث يعودون إلى إسرائيل بعد انتهاء التحقيقات معهم،               

  .رة أخرىوتكتفي مصر بوضعهم علي قائمة االنتظار في حالة عودتهم لمصر م
  25/5/2010المصريون، 

  
   التزام بريطانيا حل الدولتين يؤكد لعباسالبريطانيرئيس الوزراء  .52

من مصادر ديبلوماسية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد » الحياة«علمت :  رندة تقي الدين- باريس 
م بريطانيا حل الدولتين التزا«كاميرون أجرى اتصاالً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكداً له 

  .»والعمل مع الشريك األمريكي لدفع عملية السالم
25/5/2010الحياة،   

  
   التفكير في حجم المساعدات الممنوحة للفلسطينيينسيعيداالتحاد األوروبي  .53

قال دبلوماسيون من االتحاد األوروبي، أمس، إن االتحاد األوروبي سيعيد التفكير في حجـم              ): وكاالت(
 مليون دوالر في المستقبل إذا لم يتم إحراز أي تقدم باتجاه         370ات الممنوحة للفلسطينيين وقيمتها     المساعد

وقال كريستيان بيرغر ممثل االتحاد في القدس إن من المفترض أن تعد هذه المـساعدات               . السالم قريباً 
ذا لـم يكـن ذلـك واردا        ولكن إ "تقضي بإقامة دولة فلسطينية     " إسرائيل"الفلسطينيين من أجل معاهدة مع      

  " .فأعتقد أن عددا من التساؤالت سيطرح
25/5/2010الخليج،   

  
   قطاع غزة ويطلع على األوضاع هناكيزوروفد برلماني أوروبي  .54

يزور وفد من البرلمان األوروبي اليوم قطاع غـزة، لالطـالع علـى تطـورات               : فكرية أحمد : الهاي
. لمعونات األوروبيـة التـي يقـدمها االتحـاد للمحاصـرين      األوضاع اإلنسانية للسكان ولمتابعة مسار ا     

وسيجري الوفد مباحثات مع قيادات سياسية ومنظمات حكومية بجانـب الهيئـات الدوليـة للمـساعدات                
 .المتواجدة فى القطاع 

 عضوا إلى غزة عن طريق مصر، وفقا لما أكده رئيس البرلمان جيرزي             15وسيدخل الوفد المكون من     
  .ري الوفد زيارة لألراضى الفلسطينية، وسيجري مباحثات مع ممثلي السلطة الفلسطينيةبوزيك، كما سيج

25/5/2010الوطن أون الين، السعودية،   
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  في مقتل المبحوح" االنتربول" الئحة علىمتهم بريطاني جديد  .55
ية اغتيـال   المتهم الثالث والثالثين في قض    " االنتربول"وضعت الشرطة الدولية    :  وكاالت -دبي، كانبيرا   

كانون الثاني الماضي في دبي على الئحة األشخاص        / القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في يناير       
  .المالحقين دولياً

 62الفضائية أن المتهم كريستوفر بالكوود وهو بريطاني الجنسية يبلغ من العمـر             " العربية"وذكرت قناة   
فاد من دخوله المتكرر إلى دبي في ترتيب حجوزات السفر          عاماً، لم يستخدم جواز سفر مزوراً، وأنه است       

  .واإلقامة ألفراد الخلية التي نفذت االغتيال ثم غادر دبي ليلة العملية 
اإللكتروني عن مصدر مطلع على التحقيقات بشأن اغتيـال المبحـوح أن عـدد              " 48عرب  "ونقل موقع   

  .واز سفر مزوراً ج44 شخصاً استخدموا 33المشتبه فيهم حتى اآلن وصل إلى 
25/5/2010الخليج،   

  
  واشنطن تساعد الالجئين الفلسطينيين في سورية: بدمشقالسفارة األمريكية  .56

قال بيان للسفارة األمريكية في دمشق ان تشارلز هانتر القـائم بأعمـال الـسفارة               :  كامل صقر  -دمشق  
 الجـئ فلـسطيني     144.000 األمريكية في سورية دشن مركزا مجتمعيا جديدا لألونروا سيستفيد منـه          

يعيشون في مخيم اليرموك لالجئين في سورية، وأوضح البيان أن الواليات المتحـدة سـاهمت بمبلـغ                 
  . دوالر لدعم بناء هذا المركز1.400.000

ونقل البيان وزعه القسم اإلعالمي في السفارة على الصحافيين عن هانتر أن الواليات المتحدة مع هـذه                 
 مليون دوالر 60، بما فيها    2010 مليون دوالر لألونروا في عام       115قدمت أكثر من    المساهمة تكون قد    

 الجئ في الضفة الغربية وغـزة واألردن        4.700.000للصندوق العام الذي يدعم الخدمات األساسية لـ        
  . مدرسة تابعة لألونروا691 طفل فلسطيني في 500.000وسورية ولبنان، مثل تقديم التعليم لنحو 

25/5/2010 العربي، القدس  
  

  اإلسرائيلية باغتيال المبحوح"روائي أسترالي ينتقد يهود أستراليا لعدم إدانتهم اإلهانة  .57
انتقد الروائي االسترالي أنطوني لوينشتاين يهود أستراليا، ألنهم لم يدينوا ما وصـفه بإهانـة               ): أ.ب  .د  (
األسـلوب  "وقال لوينشتاين   . س محمود المبحوح  للقانون الدولي الغتيالها القيادي في حركة حما      " إسرائيل"

في دبي، وفي الواقع في مناطق أخرى من العالم، يمثل في الغالب تجاهال للقوانين              " إسرائيل"الذي نهجته   
  ".المحلية والدولية، وتتوقع من العالم الغربي دعمها ومساندتها

أكثر من سعيدة بهذا، وهذا واضـح فـي         أستراليا منذ فترة طويلة، وأستراليا      " إسرائيل"تستغفل  "وأضاف  
  ". عدة صور

25/5/2010الخليج،   
  

 أمريكا لن تدعم توطين الفلسطينيين في لبنان: البيت األبيض .58
 صرح الناطق باسم البيت األبيض أن الواليات لن تدعم توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان :واشنطن

  . لبنانبولن يكون حل القضية الفلسطينية على حسا
 25/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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   أكثر مما خططنا والنفط سيأتينا عبر األردنالعراقحققنا في ": آفي ديختر" .59
الـصورة الحقيقيـة للـدور    " آفـي ديختـر  "رسم وزير األمن اإلسرائيلي األسبق : المصريون ـ خاص 

تمويه، مؤكدا على دور األحزاب الكرديـة وعالقتهـا     اإلسرائيلي في احتالل العراق من دون مواربة أو         
  .بإسرائيل والدعم الذي قدم لها

لقد حققنا في العراق أكثر      "2003وقال في محاضرة حول الدور اإلسرائيلي في العراق بعد احتالله عام            
، مؤكدا على إن تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحاليـة تـشكل أهميـة                "مما خططنا وتوقعنا  

تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية ليس أقل         "وأوضح بقوله    .استراتيجية لألمن الصهيوني  
أهمية وحيوية عن تكريس وإدامة تحييد مصر، تحييد مصر تحقق بوسائل دبلوماسية لكن تحييد العـراق                

إن "وشـدد بقولـه      ".يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة حتى يكون التحييد شامال كامال           
  ".العراق تالشى كقوة عسكرية وكبلد متحد، وخيارنا االستراتيجي بقاءه مجزءا

ما زال هدفنا اإلستراتيجي هو عدم السماح لهذا البلد أن يعود إلـى ممارسـة دور عربـي                  "وأكد بقوله   
ومنقسماً ومعزوال  وإقليمي وان تحليلنا النهائي وخيارانا االستراتيجي هو أن العراق يجب أن يبقى مجزءأ              

  ".داخلياً بعيدا عن البيئة اإلقليمية
ذروة أهداف إسرائيل هو دعـم      "وحول دور األحزاب الكردية في تسهيل احتالل العراق قال آفي ديختر            

األكراد بالسالح والتدريب والشراكة األمنية من اجل تأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق تسيطر               
  ". انعلى نفط كركوك وكردست

سـابقا عبـر    IBCهناك التزام من القيادة الكردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك إلى خـط               "وقال  
األردن وقد جرت مفاوضات أولية مع األردن وتم التوصل إلى اتفاق مع القيادة الكردية، وإذا ما تراجـع             

ردستان تتم إلـى تركيـا      األردن فهناك البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق اإلنتاج األخرى في ك            
  ". وإسرائيل، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا إلى إسرائيل

  :نص المحاضرة
ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثير من األهداف على هذه الساحة بل وأكثر مما خططنا له وأعددنا                   

نفعله وننجزه في العراق منذ بداية تدخلنا في الوضع         يجب استحضار ما كنا نريد أن       . في هذا الخصوص  
العراقي منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين، جل وذروة هذه األهداف هو دعم األكراد لكـونهم                 

  . جماعة أثنية مضطهدة من حقها أن تقرر مصيرها بالتمتع بالحرية شأنها شأن أي شعب
المستشار األسبق لرئيس الوزراء ثم     " أوري ليبراني "ى رأسهم   في البداية كان المخططون في الدولة وعل      

هذا الدعم كـان فـي      . سفيرنا في تركيا وأثيوبيا وإيران قد حدد إطار وفحوى الدعم اإلسرائيلي لألكراد           
لم يكن بوسـع األكـراد أن       . البداية متواضعاً، دعم سياسي و إثارة قضية األكراد وطرحها فوق المنابر          

كان دعم مادي أيضا ولكنـه      . يات المتحدة وفي أوروبا وحتى داخل بعض دول أوروبا        يتولوها في الوال  
  . محدود

هذا الدعم اتخذ أبعادا أخرى أمنية، مد األكراد بالسالح عبر تركيا وإيـران             . 1972التحول الهام بدأ عام     
  . واستقبال مجموعات كردية لتلقي التدريب في إسرائيل بل وفي تركيا وإيران

بح هذا الدعم المحرك لتطور مستوى العالقات االستراتيجية بين إسرائيل واألكراد، وكان مـن              هكذا أص 
، 1975المنتظر أن تكون له نتائج مهمة لوال أن إيران الشاه والعراق توصال إلى صفقة في الجزائر عام                  

لـت علـى    لكن وفق شهادات قيادات إسرائيلية ظ     . هذه الصفقة وجهت ضربة قوية إلى الطموح الكردي       
األكراد لم يتملكهم اليأس، على العكس ظلوا أكثر إصرارا على          . عالقة بزعيم األكراد مصطفى البرزاني    

  . االستمرار في صراعهم ضد السلطة في بغداد
. بعد انهيار المقاومة الكردية كنتيجة لالتفاق مع إيران توزعت قياداتهم على تركيا وسـوريا وإسـرائيل               

لتزام أدبي وأخالقي كان من واجبها أن تظل إلى جانب األكراد وتأخذ بأيديهم إلى              إسرائيل وانطالقا من ا   
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أن يبلغوا الهدف القومي الذي حددوه، تحقيق الحكم الذاتي في المرحلة األولى ثم مرحلة االستقالل الناجز                
  . بعد ذلك

ق ما كان عقلنا    لن أطيل في حديثي عن الماضي، يجب أن ينصب حديثي على أن ما تحقق في العراق فا                
  . االستراتيجي يتخيله

أرض شـعب دولـة وسـلطة       : اآلن في العراق دولة كردية فعال، هذه الدولة تتمتع بكل مقومات الدولة           
وجيش واقتصاد ريعي نفطي واعد، هذه الدولة تتطلع إلى أن تكون حدودها ليست داخل منطقة كردستان،                

مرحلة األولى ثم الموصل وربما إلى محافظة صـالح         بل ضم شمال العراق بأكمله، مدينة كركوك في ال        
  . الدين إلى جانب جلوالء وخانقين

األكراد حسب ما لمسناه خالل لقاءات مع مسئولين إسرائيليين ال يدعون مناسـبة دون أن يـشيدوا بنـا                   
  . وذكروا دعمنا ويثمنوا مواقفنا واالنتصار الذي حققوه في العراق فاق قدرتهم على استيعابه

لـم  . لنسبة لنا لم تكن أهدافنا تتجاوز دعم المشروع القومي الكردي لينتج كيانا كرديا أو دولة كرديـة                وبا
يدر بخلدنا لحظة أن تتحقق دفعة واحدة مجموعة أهداف نتيجة للحرب التي شـنتها الواليـات المتحـدة                  

يجي األخطر بعد أن    العراق الذي ظل في منظورنا االستراتيجي التحدي االسترات       .. وأسفرت عن احتالله  
تحول إلى قوة عسكرية هائلة، فجأة العراق يتالشى كدولة وكقوة عسكرية بل وكبلد واحد متحد، العـراق                 

  .يقسم جغرافياً وانقسم سكانياً وشهد حرباً أهلية شرسة ومدمرة أودت بحياة بضع مئات األلوف
  :مام أكثر من مشهد فإننا سنجد أنفسنا أ2003إذا رصدنا األوضاع في العراق منذ عام 

  . العراق منقسم على أرض الواقع إلى ثالثة كيانات أو أقاليم رغم وجود حكومة مركزية
العراق ما زال عرضة الندالع جوالت جديدة من الحروب واالقتتال الداخلي بين الشيعة والـسنة وبـين                 

  . العرب واألكراد
  . 2003د وضعه ما قبل العراق بأوضاعه األمنية والسياسية واالقتصادية لن يستر

، هدفنا اإلستراتيجي مـازال عـدم       2003نحن لم نكن بعيدين عن التطورات فوق هذه المساحة منذ عام            
  . السماح لهذا البلد أن يعود إلى ممارسة دور عربي وإقليمي ألننا نحن أول المتضررين

وفر لنا مظلة وفرصة لكـي      سيظل صراعنا على هذه الساحة فاعال طالما بقيت القوات األميركية التي ت           
  . تحبط أية سياقات لعودة العراق إلى سابق قوته ووحدته

نريد أن نخلق ضمانات وكـوابح      . نحن نستخدم كل الوسائل غير المرئية على الصعيد السياسي واألمني         
نحن نحاول أن ننسج عالقات مع بعض النخب الـسياسية          . ليس في شمال العراق بل في العاصمة بغداد       

تصادية حتى تبقى بالنسبة لنا ضمانة لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية التي هي فـي حالـة                  واالق
وكان يعتبر الحرب مـع     ..  كان في حالة حرب مع إسرائيل      2003حرب مع إسرائيل، العراق حتى عام       

  . إسرائيل من أوجب واجباته
به مع إيران لمـدة ثمانيـة أعـوام،         إسرائيل كانت تواجه تحدي استراتيجي حقيقي في العراق، رغم حر         

  .واصل العراق تطوير وتعزيز قدراته التقليدية واإلستراتيجية بما فيها سعيه لحيازة سالح نووي
هذا الوضع ال يجب أن يتكرر نحن نتفاوض مع األميركان من أجل ذلك، من أجل قطع الطريـق أمـام                    

  . عودة العراق ليكون دولة مواجهة مع إسرائيل
  .ألميركية حريصة على ضمان مصالحنا وعلى توفير هذه الضمانات عبر وسائل مختلفةاإلدارة ا

  . بقاء القوات األميركية في العراق لفترة ال تقل عن عقد إلى عقدين
الحرص على أن تشمل االتفاقية األمنية بين الواليات المتحدة والحكومة العراقية أكثر من بنـد يـضمن                 

إسرائيل وعدم السماح له باالنضمام إلى أية تحالفات أو منظومات أو االلتزام            تحييد العراق في النزاع مع      
بمواثيق تتأسس على العداء ضد إسرائيل كمعاهدة الدفاع العربي المشترك أو االشتراك فـي أي عمـل                 

  . عدائي ضد إسرائيل إذا ما نشبت حرب في المنطقة مع سوريا أو لبنان أو إيران
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ناك أيضا جهود وخطوات نتخذها نحن بشكل منفرد لتأمين ضـمانات قويـة             إلى جانب هذه الضمانات ه    
  .لقطع الطريق على عودة العراق إلى موقع الخصم

  استمرار الوضع الحالي في العراق ودعم األكراد في شمال العراق
ى ككيان سياسي قائم بذاته، يعطي ضمانات قوية ومهمة لألمن القومي اإلسرائيلي على المدى المنظور عل             

  . األقل
نحن نعمل على تطوير شراكة أمنية واستراتيجية مع القيادة الكردية رغم أن ذلك قد يثير غضب تركيـا                  

نحن لم ندخر جهدا في سبيل إقناع الزعامة التركية وعلى األخص رجب أردوغان وعبد              . الدولة الصديقة 
  .وضع األكراد في تركيااهللا جول بل والقادة العسكريين أن دعمنا لألكراد في العراق ال يمس 

أوضحنا هذا أيضا للقيادة الكردية وحذرناها من مغبة االحتكاك بتركيا أو دعم أكراد تركيا بأي شكل من                 
أشكال الدعم، أكدنا لهم أن الشراكة مع إسرائيل يجب أن ال تضر بالعالقة مع تركيـا وأن ميـدان هـذه                     

تقبل لكن شريطة أن يتجه هذا األتساع نحو سوريا         الشراكة هو العراق في الوقت الحالي، وقد يتسع المس        
  . وإيران

مواجهة التحديات االستراتيجية في البيئة اإلقليمية يحتم علينا أن ال نغمض العين عن تطورات الـساحة                
العراقية ومالحقتها، ال بالوقوف متفرجين بل في المساهمة بدور كي ال تكون تفاعالتها ضارة ومفاقمـة                

  .للتحديات
 العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية ليس أقل أهمية وحيوية عن تكـريس وإدامـة تحييـد                  تحييد

مصر، تحييد مصر تحقق بوسائل دبلوماسية لكن تحييد العراق يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وغير               
  . المتاحة حتى يكون التحييد شامال كامال

وألن هـذا الخيـار     . الشرط غير قائم بالنسبة للعـراق     ال يمكن الحديث عن استخدام خيار القوة ألن هذا          
مارسته القوة األعظم في العالم، الواليات المتحدة، وحققت نتائج تفوق كل تصور، كان مـن المـستحيل                 

  .على إسرائيل أن تحققه إال بوسيلة واحدة وهي استخدام عناصر القوة بحوزتها بما فيها السالح النووي
ق يجب أن يبقى مجزأ ومنقسما ومعزوال داخليا بعيدا عن البيئة اإلقليمية، هذا هو              تحليلنا النهائي أن العرا   

ومن أجل تحقيقه سنواظب على استخدام الخيارات التي تكرس هذا الوضع، دولـة             . خيارانا االستراتيجي 
  . كردية في العراق تهيمن على مصادر إنتاج النفط في كركوك وكردستان

سابقا عبر األردن وقد    IBCردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك إلى خط          هناك التزام من القيادة الك    
جرت مفاوضات أولية مع األردن وتم التوصل إلى اتفاق مع القيادة الكرديـة، وإذا مـا تراجـع األردن                   
فهناك البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق اإلنتاج األخرى في كردستان تتم إلى تركيا وإسرائيل،                

  . دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا إلى إسرائيلأجرينا 
المعادلة الحاكمة في حركتنا االستراتيجية في البيئة العراقية تنطلق من مزيد من تقويض حزمة القـدرات         

  .  العربية في دولها الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من األمن القومي إلسرائيل
  24/5/2010المصريون، 

  
  ؟ "إسرائيل " تنتهك قانونالحصارما معنى أن سفن كسر  .60

  عبداهللا األشعل. د
أن سفن كسر الحصار عن غزة تقوم بانتهاك القانون اإلسرائيلي، وقد يعتقد البعض أن " إسرائيل"أعلنت 

أن هذه السفن بهذا العمل تعد تدخال " إسرائيل"حتى تكسر قوانينها، كما زعمت " إسرائيل"غزة جزء من 
". إسرائيل"الداخلية، وهذا يعني أن غزة ليست إقليماً محتال، وإنما هي جزء من " إسرائيل"ي شؤون ف

التي تنفي أن غزة إقليم محتل قد أعلنت أنه إقليم متمرد معاد، أي متمرد على " إسرائيل"ويبدو أن 
زة إقليماً محتالً من سلطتها، وخارج عن سلطانها، وهذا مفهوم غريب، ولكنه يعني أن العالم كله يرى غ
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أن تحترم التزاماتها وفق  القانون الدولي، وال عالقة لقانونها بعمل " إسرائيل"الناحية القانونية، وأن على 
 .السفن إال أن يكون القانون اإلسرائيلي غرضه إبادة غزة، وأن السفن تنقذها
جواً من جانبها ومن الجانب ال خالف على أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة براً وبحراً و

المصري جريمة مركبة في القانون الدولي؛ ألن الحصار على إقليم، خاصة إذا كان تحت االحتالل 
اإلسرائيلي يرقى إلى مستوى جريمة اإلبادة الجماعية، والعقوبة الجماعية كجريمة حرب، فضالً عن أنه 

كسلطة محتلة تقع " إسرائيل"فـ. نس البشريجريمة ضد اإلنسانية، على افتراض أن غزة تنتمي إلى الج
وقد كانت . عليها التزامات متعددة، أهمها تأمين احتياجات القطاع وليس خنقه وإحكام الحصار عليه

ليس هذا . تصر على إبادة سكان غزة" إسرائيل"التهدئة في أساسها تهدف إلى رفع الحصار، ولكن 
 ومحاوالت الجماعات واألفراد كسره براً من معبر غريباً، ولكن الغريب هو أن سفن كسر الحصار،

هي التي تفرضه " إسرائيل" هو الجريمة، فلم يعد الحصار جريمة مادامت – فيما يبدو –رفح، قد أصبح 
مشغولة بفرض عقوبات " المتحضرة"بل إن الدول . على مرأى ومسمع من  العالم، دون أن يحرك ساكناً

مجرد أن الغرب يعتقد أن إيران تحلم بالحصول على سالح نووي، على إيران من خالل مجلس األمن ل
من أن " إسرائيل"وهي ال تزال تتحدى السياسات الغربية، وهذه الحملة ضد إيران سببها الوحيد قلق 

تنافسها إيران في حيازة السالح النووي، بل إن التسلح اإلسرائيلي هو الذي سيدفع إيران إلى التسلح 
تصر على أن يكون الملف اإليراني " إسرائيل"حرب عليها ودمار المنطقة لمجرد أن النووي، أو شن ال

بهذا الشكل المفضوح لكي تبيد بالحصار " إسرائيل"فهل يعقل أن تترك . هو الذى يتصدر اهتمام العالم
 سكان غزة، وتمنع إنقاذها الجزئي بسفن كسر الحصار، والتي تهدف إلى اإلغاثة، ولفت النظر إلى هذه

كيف ال يتحرك العالم العربي إلنقاذ غزة، وكذلك العالم اإلسالمي، ولماذا إذا كان . الجريمة المستمرة
العرب يريدون فعال إنقاذ غزة ال يعقدون اجتماعاً للجمعية العامة وتجنيد العالم الثالث كله للضغط على 

 وتحدي الحصار اإلسرائيلي؟" إسرائيل"
حصار تؤدي إلى إفالت أهل غزة من الموت، وهذا ينافض القانون إن سفن كسر ال" إسرائيل"تقول 

بأنها دمرت غزة، وارتكبت فيها محرقة مشهودة " إسرائيل"اإلسرائيلي القاضي بإبادة غزة، ولم تكتف 
فهل سلم العالم بأن احترام القانون . بالصوت والصورة على عكس الهولوكوست األلماني في اليهود

، حتى لو تطلب إبادة مليون ونصف فلسطيني حشروا لسوء حظهم بين الرمضاء اإلسرائيلي هو األولى
 .والنار، وسكت العالم كله على مأساتهم

ولماذا لم يحرك أمين عام األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان ساكنا لنصرة محاوالت إنقاذ غزة حتى ال 
 . إبادة أهل غزةيظن الناس أن هناك تواطؤا عربياً وإسالمياً ودولياً عاما على

لقد فصَل جولدستون في تقريره جوانب جريمة الحصار في غزة، والتي بدأت قبل المحرقة بعامين، 
واستخلص التقرير بشكل غير مباشر أن فشل الحصار في تركيع غزة هو الذي عجل بالمحرقة، أو أن 

، وبدا العالم وكأنه يسلم بأن الحصار أرهق السكان حتى تعطي المحرقة أكبر اآلثار في اإلبادة والدمار
 .حصار غزة" إسرائيل"من حق 

 .إن إيران تعاقب ألنها تساعد غزة قدر المستطاع، والمطلوب قطع كل إمداد أو أمل للحياة في غزة
أليس من العار أن يصبح إنقاذ غزة جريمة تعاقب عليها دول عربية، وأن تشعر بالسعادة في تصدي 

، وليس هناك أدنى أساس "إسرائيل"إن هذه السفن ال تهدف إلى مهاجمة . لسفن كسر الحصار" إسرائيل"
قانوني يبرر غلبة القانون اإلسرائيلي على القانون الدولي القاضي بحق الحياة لسكان غزة، وتجريم 
الحصار والنية اإلجرامية التي تحركه، بل يدين القانون الدول األخرى خاصة المجاورة لغزة، والتي يقع 

 . التزام بكسر الحصار بدل إحكامه والتعاون في ارتكاب هذه الجريمة النكراءعليها
إن إنقاذ سكان غزة العالقة له بالخالف بين فتح وحماس، كما أن ربط الوفاق الفلسطيني برفع الحصار 
جريمة جديدة يجب التأكيد عليها، فهل تفارق الدول العربية حالة السكوت على الحصار والسعي لكسره 
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ل السبل حتى ال تسأل أمام اهللا عن إبادة شعب كل ذنبه أنه يقول ربنا اهللا، وحتى ال تدور األيام وتقع بك
  .تحت طائلة أحكام القانون الدولي؟

 25/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  قائمة واحدة أو قوائم متعددة؟: االنتخابات المحلية .61
  هاني المصري

االنتخابات المحلية تعقد تحت االحتالل وفي ظل االنقـسام،         قبل أي شيء آخر على الجميع أن يتذكر أن          
وان حركة حماس لن تشارك بها في الضفة الغربية، على األقل بشكل مباشر ورسمي، وتمنع عقدها في                 

  .قطاع غزة
  :مقاطعة حماس تمس بشكل ملموس بشرعية االنتخابات المحلية القادمة ألنها تعود الى سببين

أن كوادرها وأعضاءها ومؤسساتها تتعرض لحملة قمع في الضفة مثلمـا تقـوم     السبب األول وجيه وهو     
  .سلطتها بالقمع في غزة، وما يؤثر جدا على قدرتها على المشاركة في االنتخابات

السبب الثاني غير وجيه بالمرة وهو أن حماس تخشى أن ال تحصل في االنتخابات القادمة على النجـاح                  
ات السابقة، الن االنتخابات تعقد بعد أن جربت حماس فـي الحكـم ولـم               الذي حصلت عليه في االنتخاب    

تنجح، وفي ظل الحصار الخانق على قطاع غزة وعدم اعادة اعماره، وعدم حصولها علـى اعتـراف                 
عربي ودولي، ومع تحميلها مسؤولية اكبر عن عدم تحقيق المصالحة ألنها لم توقع على الورقة المصرية                

  .مثلما فعلت حركة فتح
إن مقاطعة حماس االنتخابات المحلية في الضفة الغربية ومنعها في قطاع غزة ممارسة قمعية بامتيـاز،                

كان بمقدور  . ألن االنتخابات المحلية ليست سياسية وانما مهنية اساسا، رغم ان لنتائجها مؤشرات سياسية            
وقف كثيرا أمـام شـروط      حماس أن تطالب بتوفير شروط تضمن حرية ونزاهة االنتخابات، ولكنها لم تت           

عقد االنتخابات، وإنما تركز أساسا على أن عقد االنتخابات المحلية في ظل االنقـسام يكـرس االنقـسام                  
ويضر بالمصلحة الوطنية، ما يدل على أنها ال تريد المشاركة في االنتخابات المحلية حتـى ال تـضعف                  

الجوهرية فيهـا هـي اجـراء االنتخابـات         موقفها في الحوار الداخلي وازاء الورقة المصرية والنقطة         
  .التشريعية والرئاسية

ان اجراء االنتخابات المحلية بات استحقاقا ديمقراطيا وعدم إجرائها يعنـي أن المجـالس التـي انتهـى                  
تفويضها الشعبي ستستمر بالحكم أو سيتم تعيين مجالس بدال عنها، وبالـتأكيد فان اجـراء االنتخابـات                

  .اافضل من عدم اجرائه
إن قانون االنتخابات المحلية يسمح بإجرائها على مراحل، كما حدث في المرة السابقة اذ جرت على عدة                 

  .مراحل، وهذا يجعل بلديات قطاع غزة قادرة بعد اشهر أو أكثر على إجراء االنتخابات المحلية
تح وايدته بعض فـصائل     النقطة األخرى المثارة بشدة بالنسبة إلجراء االنتخابات المحلية هي ما طرحته ف           

منظمة التحرير وشخصيات وطنية مستقلة حول ضرورة خوض االنتخابـات المحليـة بقائمـة وطنيـة                
  .ديمقراطية واحدة في جميع المواقع أو على األقل في البلديات الكبرى

إن الحجج التي يسوقها أصحاب هذه الفكرة تتضمن أن االنتخابات تعقد في ظل االنقسام ويجب الحرص                
، وأكبـر   )ف.ت.م(لى إظهار اكبر قدر من الوحدة بين صفوف التيار الوطني الديمقراطي الذي تمثله              ع

قدر من القيم الوطنية والديمقراطية والمهنية، بحيث تشكل القوائم الموحدة على أساس وطنـي ومهنـي                
واسـع  بحيث تضم األشخاص لشخوصهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، بحيث يشارك بها بـشكل          

  .الشخصيات المحزبة والوطنية المستقلة ذات االنتماء الوطني والتي تتحلى باإلخالص والكفاءة والمهنية
هناك فريق آخر يضم الجبهة الشعبية وحزب الشعب وشخصيات وطنيـة مـستقلة، يـرى أن خـوض                  

. أية عملية انتخابية  االنتخابات بقائمة واحدة يضر بجوهر الديمقراطية وهي المنافسة التي بدونها ال يوجد             
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فالقائمة الموحدة ستلغي التنافس وستفوز بأغلبية كبيرة حتما ويمكن أن يؤدي تشكيلها فـي العديـد مـن                  
  .المواقع الى فوزها بالتزكية وعدم إجراء عملية انتخابية أصال

قابـة  ويضرب بعض أنصار الفريق الثاني مثال لتبيان اضرار القائمة الموحدة، ما حدث في انتخابـات ن               
الصحافيين حيث أدى تشكيل قائمة موحدة الى عدم نجاح أي من أعضاء قائمة الصحافيين المستقلين رغم                
أنها حصلت على أصوات أكثر مما يمكن أن تحصل عليه معظم الفصائل التي شاركت في مجلس ادارة                 

  .نقابة الصحافيين لو خاضت االنتخابات منفردة
ام المحاصصه الفصائلي الذي وضع على رأس المؤسـسات والنقابـات           إن القائمة الواحدة تعيد إنتاج نظ     

واالتحادات الفلسطينية أشخاصا، ألنهم ينتمون للفصائل واألحزاب بدون أن يخضعوا ألية معايير وبدون             
أن يعبروا بالضرورة عن اإلرادة الشعبية التي تشير خصوصا في السنوات االخيرة، الى أن أقساما كبيرة                

  .ي ألي من الفصائل وال تريد إعطاء صوتها ألي من هذه الفصائلمنها ال تنتم
أصحاب الفريق األول يردون على الفريق الثاني بأن المسألة ليست حرصا علـى التعدديـة والمنافـسة                 
الديمقراطية، ولكنها تعود الى مراهنة على الحصول على حصة اكبر من خالل خوض االنتخابات بقوائم               

 الحصول على أصوات حماس وأنصارها أو بعضهم على األقل ألنهـا سـتحرص              متعددة، اعتماداً على  
  .على عدم حصول فتح على أغلبية كبيرة

يرد الفريق الثاني بأن حماس من المستبعد ان تعطي اصواتها لليسار وانما لقوائم تضم شخصيات مستقله                
يل قوائم فتحاوية متنافسة وكونهـا      قريبة منها، كما ان فتح تريد القوائم الموحدة ألنها تقلل من خطر تشك            

تخشى، كما تشير االستطالعات ومؤشرات عدة، من عدم الحصول على األغلبية التي تعتقد أنها تستحقها               
وتحتاجها في ظل عدم مشاركة حماس منافستها الكبيرة باالنتخابات، وهذا ان حدث سيؤثر عليهـا فـي                 

نتخابات السابقة، كما سيؤثر سلبيا على موقفها التفاوضي        سعيها الستعادة موقعها القيادي الذي خسرته باال      
  .خصوصا بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة التقريبية

هناك أنباء تفيد بأن أوساطا فلسطينية وعربية نصحت فتح بتأجيل االنتخابات المحلية أو بعقـدها علـى                 
بيرة، مما سيحسب لصالح حمـاس      مراحل خشية أن ال تحصل على أغلبية كبيرة، وان تكون المقاطعة ك           

تقاطع أية انتخابات بغض النظـر عـن        % 30 - 20فهناك نسبة من    . رغم أنها ليست كذلك بالضرورة    
  .مقاطعة أو مشاركة حماس بها، وذلك ألسباب سياسية أو لعدم إدراك أهمية المشاركه باالنتخابات

لمنظمة وفتح يريـدون تـشكيل قـوائم        إن هناك حججاً قوية تدعم تشكيل قوائم موحدة هي أن الرئيس وا           
وطنية مهنية وتجنب خوض معركة انتخابية تنافسية شرسة تحت االحتالل وفي ظل االنقسام، ما يطـرح                

إذا كان األمر كذلك وما دام الهدف متفقاً عليه فما الداعي للتنافس أصالً، فالمنافـسة وسـيلة                 : سؤاالً هو 
  .وليست غاية

ض االنتخابات بالطريقة التي تناسبها، وخصوصا أن الفريق الـوطني  من حق كل فصيل وأية جماعة خو      
. الذي تمثله منظمة التحرير ليس موحدا وال متفقا على الممارسة السياسية وال المجتمعيـة الديمقراطيـة               

كما . فالقرار الفلسطيني يات يتخذ مؤخراً خارج إطار المؤسسات التي هي غالبا ما تكون غائبه أو مغيبه               
  . حاجة العادة النظر في كيفية اتخاذ القراران هناك

ان عدم إجراء مراجعة لعملية المفاوضات رغم وصولها باعتراف قادتها وأصحابها الى طريق مـسدود               
  .يزيد من حدة الخالفات ويضعف امكانية االتفاق على قوائم موحدة

يه أن يركز على اعادة االعتبار      إن من يريد اعادة االعتبار للفريق الوطني الذي تمثله منظمة التحرير عل           
، )ف.ت.م(للبرنامج الوطني ولألسس الديمقراطية وللشراكة الحقيقية، وعليه ان يشرع باصالح وتفعيـل             

وعمل مرجعية وطنية فاعلة للمفاوضات وكل قضية أساسية تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلـة               
  .ينية أو ال تكونالحساسة الفاصلة التي ستكون بعدها القضية الفلسط
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ان الطابع المحلي والعشائري لالنتخابات المحلية كبير جدا خصوصا في البلدات والمجالس القروية وهو              
أمر ال يمكن تجنبه كليا، مع ضرورة بذل كل ما يمكن للتقليل منه عبر إبراز أهمية البـرامج وتـشكيل                    

ير جدا، وهذا ما يجعل الجميع يتـسابق لـضم          قوائم ائتالفية، كما أن سعي المواطن الفلسطيني للتغيير كب        
  .شخصيات وطنية مستقلة ومهنية ومحترمة في قوائمه

. تبقى هناك نقطة أخيرة هي أن مصلحة كل حزب وكل شخص تلعب دورا حاسما في تحديـد اختيـاره                  
 قوائم  فعندما يرى فصيل أن القوائم الموحدة في مدينة ما تعطيه فرصة أفضل لن يتردد بقبولها، لذا سنجد                

  .موحدة في مدينة أو بلدة أو قرية وتنافسا ساخنا بين فصائلها في مدينة أو أخرى
األهم أن تخاض المعركة االنتخابية بنظافة وحرية ونزاهة تكفل مشاركة الجميع، بعيـدا عـن التـشهير                 

  !.والتوتير واالقصاء والتكفير والهيمنة
  25/5/2010، )ائلبد(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات

  
  ! نظام؟نقطة.. حماس والضفة .62

  عريب الرنتاوي
أيـن  : ثمة سؤال ال شك يؤرق حركة حماس ، ولطالما تفاعل في دواخلنا خالل األعوام الثالثة األخيـرة               

 -حمـاس   (حماس في الضفة الغربية ، هل سلّمت بتبعيتها للسلطة وفتح وتصريف األعمال ، هل فقدت                
، أم أن الضفة فقدت قدرتها على إنتاج أنماط المقاومين الـذين            " الجهادية"ة أو قل    شهيتها الكفاحي ) الضفة
هل الضفة ما زالت تربة خاصة لممارسة مختلف أشكال الكفاح ، أم أن أدوات الكفاح الشعبي                ... نعرف؟

  .والسلمي هي الوسائل األكثر مالءمة لظروف الضفة وبيتها الجيوسياسية الراهنة؟
في قطاع غزة ، حتى وإن      " سلطة"أن الحركة استمرأت الوضع القائم الذي يكفل لها         : اسيقول منتقدو حم  

تبدي حماسـا لالسـتعادة الوحـدة       " لفظيا" وإن كانت    - حماس   -كان مقابل التخلي عن الضفة ، وهي        
 الوطنية ، إال أنها واقعيا بنت منظومة من المؤسسات والصالحيات واالمتيازات في القطاع ، سيكون من               

  .الصعب على الحركة االحتفاظ بها ، إن عادت مياه الوحدة الوطنية لمجاريها
أن قبول الحركة الواقعي بهذا االنقسام والتقسيم ، وتسليمها بتبعية الـضفة            : ويضيف منتقدو حماس كذلك   

للسلطة وفتح وتصريف األعمال ، قد أقعداها عن ممارسة مختلف أشكال الكفاح العسكري والمدني هناك               
  . بما في ذلك أكثر هذه األشكال االحتجاجية سلمية،

حماس ترد على ذلك بقوة وغضب أحياناً ، وهي تقول بأن شعبيتها في الضفة الغربية ال تقل عن غزة ،                    
وأنها حصدت مقاعد هناك في االنتخابات األخيرة ، أكثر مما تحصلت عليه في القطاع ، وهـي تعـزو                   

غير المسبوقة في االنقـضاض علـى الحركـة         " نجاحات السلطة "لى  تراجع دورها الكفاحي في الضفة إ     
وكسر عمودها الفقري ، وإيقاع الرعب في صفوف ونفوس كوادرها ومناصريها ، وهنا يستفيض قـادة                

  .الحركة وكوادرها وأصدقاؤهم في الشرح والتوضيح وسرد القصص وإيراد األمثلة
لمنتـسبيها  " قمع السلطة "من قصص وشهادات حول     ال شك أن معظم إن لم نقل جميع ما تأتي به حماس             

صحيح ، بل وصحيح تماماً ، تؤيده تقارير ومعلومات لجهات أخرى فلسطينية وإقليمية ودوليـة ، بـل                  
ويمكن القول أن السلطة خالل السنوات الماضية ، خاضت المنافسة االنتخابية فـي مختلـف جامعـات                 

، التي تعرض مرشحوها للتهديد واالعتقال واإلبعاد وغير        الضفة ومؤسساتها واتحاداتها في غياب حماس       
  .ذلك ، وهذا ما تؤكده أيضا مصادر غير حمساوية ، وغير معروف عنها تعاطفها مع حماس

لكن ذلك ال يعفي الحركة من مسؤوليتها في تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية ، لـيس مـن خـالل              
بل من خالل المواجهة مع االحتالل واالستيطان والجدار ، مـن           االشتباك مع السلطة وال في مواجهتها ،        

أو إطالق أنشطة مماثلـة ضـد العـدوانات اإلسـرائيلية           " المقاومة الشعبية "خالل االنضمام إلى أنشطة     
  .المتكررة على القدس والمقدسات ومدن الضفة وأهلها ونشطائها ومؤسساتها



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1799:         العدد       25/5/2010 الثالثاء :التاريخ

فة أو استعادة الضفة ، فال يجوز أن تتحول هذه المنطقة           على حماس أن تفكر باستراتيجية العودة إلى الض       
إلى ساحة الستعرض إنجازات طوني بلير وكيت دايتون ، كما أن هذه المنطقة ال يجوز أن تُجـر إلـى                    

  .معارك مرهقة ألهلها ، سابقة ألوانها وأثقل من أن يتحملها كاهل الوطن والمواطن
بالضرورة ، المقاومة تبدأ بقذف الحجارة والزجاجـات        " يخعمليات انتحارية وال صوار   "المقاومة ليست   

الحارقة وال تنتهي بالعصيان المدني ، وعلى حماس أن تفكر في االشتباك مـدنيا وأهليـا وسـلميا مـع                    
إسرائيل في الضفة ، وليس مع السلطة ، حتى وإن أقدمت السلطة على االشتباك مع حماس ، ومنعها من                   

فن تحويل طاقة الغـضب     ) فتح وحماس على حد سواء    (تقن الفلسطينيون من قبل     القيام بهذا الدور ، لقد أ     
  .الفلسطينية الداخلية إلى اشتباك مع اإلسرائيلي ، وهذا ما يتعين العمل عليه اليوم

على حماس أن تتخذ من العدوان على القـدس والمقدسـات والتمـادي اإلسـرائيلي فـي االجتياحـات                  
... ل لكسر الحظر المفروض عليها والعودة لساحات المواجهـة المدنيـة          واالعتقاالت واالغتياالت مداخ  

وعلى حماس أن تفعل ذلك بالتحالف والتنسيق والتعاون مع منظمات وشخصيات ومؤسسات فلـسطينيية              
  .وأن تفعله تحت راية فلسطين وعلَمها ، وليس بصورة انفرادية ، وتحت رايات حماس بالضرورة

 25/5/2010الدستور، األردن، 
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