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  29  :كاريكاتير
***  

  
هنية يدعو المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى مساندة أسطول الحرية ويؤكد أن الحصار سيكسر بقرار                .1

  دولي
" أسطول الحرية "أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، أن           : أدهم الشريف  -غزة
يحمل رسالة قوية مفادها أن الحصار اإلسرائيلي الذي فـرض علـى القطـاع       " جه إلى قطاع غزة     المتو

، داعياً سكان القطاع الساحلي     "بقرار دولي ظالم سوف يكسر بقرار دولي عادل يترجمه أبطال األسطول          
  . إلى الخروج الستقبال األسطول) إسرائيل(الذي تحاصره 

غزة : " 2010-5-29دة تأهيل وتطوير ميناء غزة البحري، السبت        وقال هنية خالل افتتاح مشروع إعا     
هي اليوم تقـدم رسـالة      .. اليوم تعلي شأن شعب فلسطين وشأن األمة وهي تفتتح هذا المشروع العظيم             

الثبات ورسالة الصمود والعطاء، رسالة البذل، رسالة االستمرار في هذا المـشروع رغـم قلـة وشـح                  
  ". اإلمكانيات

 50تؤكـد أن    "  دولة عربية وأجنبية     50 متضامناً من    750 إلى أن القافلة البحرية التي تضم        وأشار هنية 
  .دولة تقف مع غزة تعبر عن رفضها للحصار اإلسرائيلي الظالم
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تركيا اليوم تقود تحول إستراتيجي في المنطقة       -تحمل في طياتها أن دولة الخالفة       " وشدد على أن القافلة     
إنهـا  .. إن األمة اليوم ليست أمة األمـس      " ، مضيفاً   "ة والقدس واألقصى وفلسطين   نحو التحالف مع األم   

  ". أكثر وعياً وإدراكاً لطبيعة القدس، وطبيعة الدور ألطراف المؤامرة على القضية وشعب فلسطين وغزة
إن وصلت فهو نصر لغـزة      .. الحصار سوف يكسر، إن وصلت القافلة إلى غزة وإن لم تصل          " وأكد أن   

افلة وللشعب، وإن تعرض لها الصهاينة ومارسوا القرصنة واإلرهاب فهو أيضاً نصر ألنها الفضيحة              وللق
سيحرك قوافل جديـدة لغـزة، هـذا        " ، منوهاً إلى أن اعتراض األسطول       "اإلعالمية والسياسية والدولية  

  ". قرارنا في الداخل والخارج يجب أن يكسر الحصار عن غزة
ذذون بعذابات أهل غزة، ويطرحون المخارج لزيـادة الـضغط، ال يمثلـون             يتل"وشدد هنية على أن من      

إن المشاركون في القافلة لم تحركهم المواقف الهابطة المتلونة، إنما حـركتهم            : " وذهب إلى القول  ". غزة
مواقف العزة وصمود هذا الشعب في حرب الفرقان، والدماء الزكية التي نزفت على هذه األرض، قطرة                

  ".  أمةالدم حركت
ورأى رئيس حكومة غزة أن تعالي األصوات في األمم المتحدة والمنظمات الدوليـة والمدنيـة إلنهـاء                 

، ملفتاً االنتباه إلـى أن افتتاحيـات        "حتى في قلب االحتالل، بشارة قادمة بأن الحصار سيزول        " الحصار  
الحصار فـي ربـع     ... زة  وليس لغ ) إسرائيل(جلب الشقاء ل  " الصحافة العبرية تتحدث عن أن الحصار       

  ". الساعة األخيرة بإذن اهللا
المهم .. خدام للشعب الفلسطيني الذي احتضن مشروع الصمود والمقاومة       " وجدد هنية تأكيده بأن حكومته      

  ". في تقديم ما أمكن للمواطن الفلسطيني) الحكومة(أن نستمر 
الحرية الذين حملـوا رسـالة كـسر        ودعا هنية أهالي قطاع غزة إلى رد التحية على متضامني أسطول            

  .الحصار عن غزة، والخروج الستقبالهم في ميناء بحر غزة
  29/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  "جرائم خارج إطار القانون" داخلية غزة تتهم فتح بارتكاب .2

 اتهمت وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية، حركة فتح واألجهزة          : حازم الحلو  - غزة
 مـواطن   450، مؤكدة أن أكثر من      "جرائم خارج إطار القانون   "األمنية في الضفة بممارسة ما أسمتها ب      

  . ومواطنة يقبعون في سجون األجهزة األمنية بالضفة الغربية
-5-29واعتبر الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غـزة الـسبت                 

تجاوز لكل الخطوط الحمـراء ويـشكل       "ألمنية وحركة فتح في الضفة بأنه       ، ما تقوم به األجهزة ا     2010
  ". تماهياً واضحاً مع جرائم االحتالل، بل وصل الحد إلى التعاون األمني لتنفيذ هذه الجرائم

والـذي  "وبين الغصين أن الحكومة الفلسطينية لن تصمت على التعذيب الذي يجري في سجون الـضفة،               
تصاب أحد المعتقلين، فضالً عن اعتقال وإهانة النساء بشكل غير مقبول وطنيا            وصل إلى حد محاولة اغ    

  . ، بحسب الغصين"وقانونيا
ستتخذ من اإلجراءات ما يكفل حماية أبناء شعبنا من اإلجرام الـسياسي            "وشدد الغصين على أن الحكومة      

ب واختطـاف النـساء     والتعاون األمني لحركة فتح في ظل عمليات اعتقال متصاعدة وعمليات التعـذي           
  ". وزوجات األسرى والشهداء

، "كشف الحقائق والحديث عما يجري في سجون الضفة بكل مصداقية         "وطالب الغصين وسائل اإلعالم ب    
فضح مرتكبي الجرائم وعدم الكيل بمكيالين حول ما يجري فـي غـزة             "داعياً مؤسسات حقوق اإلنسان ل    

  ". والضفة الغربية المحتلة
  29/5/2010ن، فلسطين أون الي
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   خطة إسرائيلية لتقسيم األسرى الفلسطينيين:عيسى قراقع .3
كشف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع بان اسرائيل اعدت خطة           :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   

لتقسيم االسرى الفلسطينيين في مراكز االعتقال، وفق التهم المنسوبة إلـيهم ومكـان الـسكن واالنتمـاء            
  .السياسي

وقال قراقع ان السلطة الفلسطينية ترفض هذا التقسيم، معتبرا أن األسرى جسم واحد وقضيتهم واحـدة                 
ولهم مرجعية سياسية واحدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ومن حقهم جميعـا اإلفـراج عـنهم دون                 

  .تمييز
وات االحتالل فـي مدينـة      وأدان الوزير الفلسطيني حملة االعتقاالت الجماعية والواسعة التي قامت بها ق          

 شابا مقدسيا إضـافة إلـى فـرض         150القدس وضواحيها في األسابيع األخيرة، والتي طالت أكثر من          
  .اإلقامة الجبرية على عدد منهم

حملة االعتقاالت تستهدف مدينة القدس وسكانها وجزء من مخطط عنصري لتهويد المدينة            « موضحا أن   
  .»حيطها الفلسطينيوفرض االستيطان فيها وعزلها عن م

الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية مؤخرا، معتبرا أن         » قانون شاليط « كذلك، ندد قراقع ب   
بحق االسرى، داعيا إلى بذل كل الجهود على مختلف المستويات للتـصدي لهـذا              » قمة العنصرية «ذلك  

  .رى وكرامتهمالقانون ولكافة اإلجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق االس
وزارة االسرى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي تعمل على تدويل قضية االسرى            «وقال قراقع إن    

، مضيفا إن هناك مجموعة من األنشطة تنظم        »وتنظيم فعاليات مناصرة لهم في المحافل اإلقليمية والدولية       
  .في الساحات الخارجية في األشهر القادمة

  30/5/2010البيان، االمارات، 
  

  كتل برلمانية تتبنى مشروعاً لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا: رام اهللا .4
تبنت عدة كتلة برلمانية مؤخراً، مشروع القانون المقترح من قبل المركز الفلسطيني السـتقالل              : رام اهللا 

تمهيداً لتـشكيل المحكمـة     لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية       " مساواة"المحاماة والقضاء   
  .الدستورية العليا الفلسطينية

الحاجة لمحكمة دسـتورية عليـا فـي        : بناء المؤسسات "المشروع الممول من االتحاد األوروبي       ويهدف
ما مدى الحاجة لمحكمة دستورية عليا فـي فلـسطين كإحـدى            : ، لفحص واإلجابة على سؤال    "فلسطين

  .ادة القانون وفصل السلطات الثالث؟متطلبات بناء الدولة وتعزيز مبدأ سي
، وبالتعاون مع االتحاد األوروبي ونقابة المحـامين        "مساواة"وجاء ذلك تزامناً مع جهود ونشاطات مركز        

الدوليين، والتي استهدفت فئات قانونية واسعة ومتنوعة من قـضاة، ورؤسـاء ووكـالء نيابـة عامـة،            
أكاديميين، ومحامين مزاولين ومتدربين، وممثلـي كتـل        ومستشارين قانونيين في الوزارات الحكومية، و     

برلمانية، وبمشاركة واسعة من خبراء دوليين وإقليميين مختصين في القانون والقضاء الدستوري، وذلك             
  .من اجل صياغة توصيات ومقترحات نهائية فيما يخص قانون المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها

  30/5/2010االيام، فلسطين، 
  

  ليست لدينا مشكلة مع الواليات المتحدة: لمشع .5
خالد مشعل أن حركته ليست لديها » حماس« أكد رئيس المكتب السياسي لحركة - أ ف ب -واشنطن 

 .في طريق السالم في الشرق األوسط» عقبة«مشكلة مع الواليات المتحدة، لكنه وصف إسرائيل بأنها 
ليست لدينا أي مشكلة من أي نوع مع الواليات «: »بي بي اس«وقال مشعل في مقابلة مع تلفزيون 
لكن مصالحها يجب أال تكون . أميركا دولة عظيمة، قوة عظمى... المتحدة أو مع المصالح األميركية 
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، داعياً »عقبة في وجه السالم في المنطقة«ورأى أن إسرائيل . »على حساب اآلخرين وشعوب المنطقة
وأشار إلى . بدالً من الضغط على الفلسطينيين» عامل مع هذا الواقعالت«إدارة الرئيس باراك أوباما إلى 

إذا كانت أميركا تريد الديموقراطية «: وأضاف. »يعقّد األمور«أن دعم الواليات المتحدة إلسرائيل 
  .»وحقوق اإلنسان فعليها أن تمنح الحقوق نفسها لشعوب المنطقة

  30/5/2010الحياة، 
  

   يضم دبلوماسيين سابقين يستقبل وفداً أمريكياًمشعل .6
، وفداً أمريكياً من    "حماس"استقبل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية          : دمشق

التي يشرف عليها ثلةٌ من األمـريكيين ممـن مارسـوا العمـل             ) CNI(مجلس العمل للمصالح القومي     
، )5-29(قاه مشعل بمكتبه في دمشق عصر السبت       ويتألف الوفد، الذي الت    .الدبلوماسي في البلدان العربية   

 عاماً،  36، الذي عمل في السلك الدبلوماسي لمدة        "ديفيد نيوتن "من سبعة أمريكيين يقودهم السفير السابق       
وقد استمع الوفد، بحسب بيان صادر عن        ).CNI(ويشغل اآلن منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة         

نسخة منه، لوجهة نظـر الحركـة       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لقى  ، وت "حماس"المكتب اإلعالمي لحركة    
المبنية على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية كاملة وفي         "لحل الصراع مع االحتالل الصهيوني،      

كما استمع إلى موقف الحركة الداعي إلى رفـع الحـصار الظـالم عـن الـشعب                 ". مقدمتها حق العودة  
  .وإلى أهمية أن يبذل الوفد جهوده في هذا االتجاهالفلسطيني في غزة،  

في المقابل؛ أكد الوفد األمريكي دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أبدى تأييده لفك الحصار، داعياً إلى                
  .السماح لسفن الحرية بالوصول إلى شواطئ غزة لنقل المساعدات إلى شعبنا المحاصر

من المناصرين للقـضية الفلـسطينية كقـضية إنـسانية،          ) CNI(الجدير ذكره؛ أن العاملين في مؤسسة       
  .والمناهضين لتصرفات مجموعات الضغط الصهيونية

  29/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "الحرية"أسطول "منع االحتالل من اعتراض طريق  الى المجتمع الدولي يدعو الرشق .7
المجتمع الدولي ومؤسساته   " حماس"سالمية  دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإل        

المتجه إلى  " الحرية"المعنية للتدخل من أجل حمايتهم ومنع سلطات االحتالل من اعتراض طريق أسطول             
  . 2010-5-31غزة، حيث من المتوقع وصول أسطولهم إلى شواطئ القطاع صباح االثنين 

لعربية واألجنبية لنقل صورة الوقائع الحية      بوسائل اإلعالم ا  " قدس برس "وأهاب الرشق في تصريحات ل      
من المتضامنين األجانب ومن بينهم     " أنصار العدالة والحرية  "لمسار أسطول الحرية، ورسالته التي يحملها       

  . العديد من برلمانيي بعض الدول الصديقة من تركيا واليونان وغيرها
ه القطاع يشكل رسالة قويـة مفادهـا أن   إن نجاح أسطول الحرية في شق طريقه عبر البحر باتجا      : "وقال

ليل االحتالل والحصار لن يطول، وأن حركة التضامن العالمي التي يقودها أحرار العـالم إلـى جانـب                  
  ". الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة البد وأن تؤتي ثمارها في نهاية المطاف

جتمعية للتحرك أيـضاً، والقيـام      وطالب الرشق قوى الشارع العربي واإلسالمي ومؤسساته المدنية والم        
. بأوسع فعاليات تضامنية واحتجاجية من أجل كسر الحصار الظالم المفروض بقوة وسـطوة االحـتالل              

في رحلتهم التضامنية إلى شواطئ فلسطين فـي        " الحرية"ووجه التحية للمتضامنين الذين يحملهم أسطول       
  . قطاع غزة

  29/5/2010فلسطين أون الين، 
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  تتوعد بمعاملة بالمثل في غزةواالخيرة  ..ماس باعتقال إحدى ناشطاتها تتهم حفتح .8
أحمد عساف أجهزة األمن التابعة للحكومة المقالة باعتقال » فتح«اتهم الناطق باسم حركة : رام اهللا، غزة

عضو قيادة اقليم رفح في الحركة عطاف حمران واخضاعها للتحقيق على مدى يومين متتاليين، وفرض 
أجهزة الحكومة المقالة صادرت بطاقة هوية «وقال عساف امس في تصريح ان .  الجبرية عليهااإلقامة

في محاولة إلذالل ) االحد(حمران وجواز سفرها، وطلبت منها الحضور الى مراكزها للتحقيق غداً 
 »حماس«واتهم . »الروح الوطنية لدى مناضالت الحركة ومناضالت القوى الوطنية والتقدمية في غزة

  .»تدمير السلم األهلي والمجتمعي الفلسطيني والسعي لحرف المجتمع عن قيم األخالق«ب 
النائب الدكتور صالح البردويل تصريحات مسؤولين في السلطة » حماس«وفي غزة، وصف القيادي في 

اولة مح«في ما تسمح بدخوله من بضائع الى القطاع، ب » بالتالعب إعالمياً«الفلسطينية اتهموا اسرائيل 
سلطة فتح في «وقال البردويل إن  .»لتجميل صورة سلطة فتح المشوهة لدى الشارع الفلسطيني

تصريحاتها تنفي التهمة عنها كونها مشاركة حقيقة في الحصار على القطاع، وتحاول أن تخفف من 
يث عن الدعاية السلبية ضد االحتالل ألن تجميل صورته يأتي من خالل الحديث عن نواقص وليس الحد

ال تريد الخير للشعب الفلسطيني، وإال «وأضاف أن السلطة . »حصار ومقاطعة اقتصادية صهيونية
الستخدمت كل عالقاتها الدولية لمصالحة قطاع غزة، لكن لألسف الشديد هي تشارك في حصار قطاع 

ييس غزة وشاركت في الحرب على قطاع غزة، وهي تشارك في قطع أرزاق أبناء قطاع غزة، وفي تس
  .»المال الواصل الى القطاع، حتى أنها تقطع الكهرباء ألسباب وابتزازات سياسية معينة

باعتقال من تفرج عنهم سلطات االحتالل من كوادر حماس والتحقيق معهم، «واتهم األجهزة األمنية 
سلطة  «وقال إن. »ومالحقة المطاردين والمقاومة حتى في المناطق ج التي ال يجوز للسلطة أن تدخلها

. »فتح تعمل عمل الكالب البوليسية في مناطق يصعب على جنود االحتالل اعتقال بعض المقاومين فيها
حل األمور من خالل جوالت الحوار واللقاءات، لكن في النهاية يبدو «حاولت » حماس«وأشار الى أن 

قد أن ذلك بموافقة كاملة أن قرار فتح هو االستمرار واإلنهماك في تعذيب أبناء حماس والمقاومة، واعت
في حال فشل كل البدائل فيجب مقايضة فتح، فإذا كان األمر «وشدد على أنه . »من فتح في غزة والضفة

عبارة عن خطف بأمر من فتح في غزة، فالحل الوحيد هو معاقبة فتح على هذا اإلجرام في حق المقاومة 
ن له دور في أن يخفف الضغط على أبناء سيكو«واعتبر أن ذلك . »وفي حق أبناء الشعب الفلسطيني

حماس في الضفة، أو أن يشعر قيادات فتح التي تعاقب حماس في الضفة بالوجع، وبالتالي يكون هناك 
  .»حل

  30/5/2010الحياة، 
  

  حماس تعتقل مطلقي صواريخ ومشتبهين في حوادث تمس سلطتها":  األوسطالشرق" .9
 تنتظر تحديا من هذا النوع بعدما كانت تعتقد أن حركة فتح، لم تكن حركة حماس: كفاح زبون - رام اهللا

 سنوات من 3، وحدها يمكن أن تهدد سلطتها في القطاع، لكن بعد 2007التي هزمتها بسهولة منتصف 
بسط الحركة حكمها على غزة، يتضح شيئا فشيئا أن جماعات أخرى لم تكن بالحسبان باتت تشكل 

  .إزعاجا متزايدا لسلطتها
ألسبوع، واصلت فصائل فلسطينية متشددة إطالق صواريخ من غزة على إسرائيل، رغم أن وهذا ا

حماس أعلنت مرارا عن توافق فصائلي على وقف إطالق الصواريخ، واألسبوع الماضي أحرق 
مسلحون مجهولون في مدينة غزة مخيما صيفيا تابعا لوكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة 

مين الوكالة الدولية بإفساد الشباب المسلم، وقبل أيام، اعتدى مسلحون على مطرب في مته» األونروا«
 ألف دوالر، 40إحدى حفالت الزفاف في مدينة خان يونس وأحرقوا آالت موسيقية تقدر قيمتها ب

  .»الماجنة«وهددوا بحرق كل األفراح التي يصفونها ب
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الناصر صالح الدين حليفة حماس في عملية ولمواجهة كل ذلك، اعتقلت حماس العشرات من ألوية 
اختطاف الجندي جلعاد شاليط، المشتبهين في إطالق صواريخ على إسرائيل وحرق المخيم الصيفي بينما 

لكن قياديين في األلوية وفي الجماعات السلفية، شنوا هجوما . تالحق سلفيين مشتبهين في مهاجمة العرس
ادث التي تمت في غزة أخيرا نفذتها عناصر من حماس في عنيفا على حماس قائلين إن معظم الحو

  .محاولة لتصفية حسابات بين قياديين في الحركة
 من 20إن جهاز األمن الداخلي لحماس اعتقل نحو » الشرق األوسط«وقال مصدر في ألوية الناصر ل

. لتابع لألونرواعناصر األلوية بتهم إطالق صواريخ على إسرائيل والمشاركة في حرق المخيم الصيفي ا
اتهموا بعضهم بإطالق صواريخ من غزة، واتهموا بعضهم اآلخر بإطالق الصواريخ «: وأضاف المصدر

بأوامر من قيادات مشبوهة تعمل لصالح إسرائيل، بينما اتهموا آخرين بالوقوف خلف حرق المخيم 
إسرائيل فإنه نفى أي عالقة وفيما أكد المصدر إطالق األلوية لصواريخ على . »الصيفي التابع لألونروا

  .لأللوية بحادثة إحراق المخيم الصيفي
واتهم المصدر حركة حماس باعتقال اثنين ال عالقة لهم بحادثة المخيم الصيفي، واحد مصاب، والثاني 

كيف «: وتساءل. »في محاولة إلبعاد األنظار عن الفاعل الحقيقي«صحافي تربطه باألول عالقة جيدة، 
مبتور القدم وبعض أصابع يده اليمني، من التحرك ومهاجمة المخيمات الصيفية التابعة سيتمكن مجاهد 

  .»لألونروا على بحر مدينة غزة
وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة إن عددا من المشتبه بهم 

. صيل عن الجماعات التي ينتمون إليهااحتجز بسبب الهجوم على معسكر األمم المتحدة لكنه لم يقدم تفا
وأكد الغصين أن أجهزة األمن انتهت من وضع خطة لتوفير الحماية األمنية لألماكن العامة التي يتوجه 

  .إليها السكان لالستمتاع بالعطالت الصيفية ومن بينها المطاعم والشواطئ
ف وراء إحراق المخيم الصيفي، غير أن المصدر من األلوية اتهم مسلحين معروفين من حماس، بالوقو

وأكد ذلك، القيادي في الجماعات السلفية أبو البراء المصري، الذي اتهم هو اآلخر . وليس أي فصيل آخر
  .عناصر حماس بحرق المخيم التابع لألونروا نتيجة خالفات داخلية

 في مكان ما لو اجتمع شخصان من عناصر السلفية الجهادية معا«: »الشرق األوسط«وقال المصري ل
سيتم اعتقالهما فورا أو مالحقتهما، فكيف يمكن للعشرات من المسلحين من السلفية الجهادية إغالق شارع 
عام في منطقة مدينة غزة وإضرام النار في مخيم األونروا الصيفي، في ظل حكومة كحكومة حماس 

  .»وأمنها المعروف
قيادات وبالتحديد األمنية منها، وحقيقة األمر أن حماس تعاني من أزمة مشكالت داخلية بين ال«: وأضاف

كل طرف يحاول وضع عراقيل أمام الطرف اآلخر من خالل تنفيذ عمليات من قبيل إحراق مخيم 
األونروا أو مهاجمة األعراس كما حدث في خان يونس، ومن ثم يحاولون وضع السلفية الجهادية 

  .»وفصائل أخرى كضحية، بديال عن عناصرهم
ن المصري اتهم قيادات معروفة في حماس بالتحريض ضد الغرب واألونروا، فإنه لم ينف أن ورغم أ

بالتخاذل في تطبيق الشريعة «وتتهم الجماعات السلفية حماس . نهج جماعته يقوم على محاربة الغرب
 نحن كجماعة سلفية جهادية«: وقال المصري .»اإلسالمية لصالح إقامة عالقات مع دول غربية كافرة

هدفنا األول الجهاد في سبيل اهللا، وما بيننا وبين الحكومات القائمة في أي دولة، وفي فلسطين المحتلة 
بالتحديد، أنها طالما قامت على غير شرع اهللا وانتهجت تطبيق القوانين الوضعية في الحكم، فليس بيننا 

إنما البغض البواح والعداء وبينها أي طاعة أو والء وليس لها علينا والية وال سلطان وال طاعة و
نحن في المرحلة الحالية ما زلنا في مرحلة «: وأضاف .»الصريح حتى يطبقوا شريعة اهللا في األرض

تجديد بناء وما زلنا نعد العدة، وما بيننا وبين الغرب، هو ما أمر به اإلسالم، وما بيننا وبين اآلخرين هو 
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 يموت اإلسالم باستشهاد األبطال والزج بهم في السجون قربنا من تطبيق شريعة اهللا في األرض، ولن
  .»يعذبون تحت سياط الظالمين

  30/5/2010الشرق األوسط، 
  

   ينوي استئناف البناء في المستوطنات بعد أربعة أشهر ولكن من دون قرارنتنياهو .10
المستوطنات كشفت مصادر سياسية في إسرائيل أن التجميد الجزئي للبناء في :  نظير مجلي- تل أبيب

القادم، وأن حكومة بنيامين ) أيلول(في الضفة الغربية لن يمدد بعد انتهاء الشهور العشرة في سبتمبر 
وقالت هذه المصادر، حسب صحيفتي . نتنياهو ستستأنف هذا البناء، ولكن بصمت ومن دون قرار رسمي

 من تجارب الماضي، نتنياهو تعلم الدرس«اإلسرائيليتين، إن » معاريف«و» يديعوت أحرونوت«
فاألميركيون وحلفاؤهم في العالم يغضبون عندما تكون هناك قرارات رسمية، ولكن بناء من دون قرار 

  .»يمكن غض الطرف عنه
من جهة ثانية، كشفت خطة أخرى لنتنياهو، وذلك خالل تراشق االتهامات بين مكتب رئيس الوزراء 

ن، على خلفية نشاط األخير مع الفلسطينيين ومع اإلدارة ، حاييم رامو»كديما«وبين األمين العام لحزب 
فقد ادعى مكتب نتنياهو أن رامون يلتقي مع كثير من قادة السلطة الفلسطينية ويقدم لهم . األميركية

. النصائح حول كيفية التصرف إلحراج الحكومة اإلسرائيلية وتعميق الهوة بينها وبين اإلدارة األميركية
نه يجري لقاءات فعال مع مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وذلك بهدف دفع عملية ورد رامون، فأكد أ

وقال إنه إذا كانت حكومة نتنياهو جادة في هذه العملية، فيجب أن ترى نشاطه إيجابيا . سالم حقيقية
وأما إذا كانت معنية بإفشال هذه العملية والتفتيش عن وسائل إلظهار الفلسطينيين . وتشكره عليه

  .ين، فإنها من دون شك ستنزعج من نشاطهرفضي
. وذكرت مصادر مقربة من رامون، أن الشعور السائد هو أن نتنياهو ليس جادا في المفاوضات السلمية

ولكنها أشادت . وهو يفتش فعال عن وسائل تؤدي إلى إفشال المفاوضات بشكل يتهم فيه الفلسطينيون
الذي تقدم باقتراحات جديدة تؤكد جديته «، )أبو مازن(بموقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس 

من مساحة % 4وقالت إن ما نشر عن عباس أنه اقترح تبادل أراض بنسبة . »في إنجاح المفاوضات
وإن حكومة سالم فياض تجري تنسيقا أمنيا مثابرا مع أجهزة . الضفة الغربية هو معلومات صحيحة
وإن واشنطن أعربت عن . يل من اتهامها بالتقصير في الموضوعاألمن اإلسرائيلية، بطريقة تمنع إسرائ

 .ارتياحها من ذلك وأشادت بالموقف الفلسطيني
  30/5/2010الشرق األوسط، 

  
  مرتبط بحماية الجيش اإلسرائيلي لهفي الضفة  حكم أبو مازن إستمرار: أيالون .11

 إستمرار حكم أبو مازن: " ئر السبعاجتماع في بفي نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني أيالون قال 
 مرتبط بحماية الجيش اإلسرائيلي له، فإذا لم يواصل الجيش ]رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس[

 ة"  حماسحركة"حماية سلطة أبو مازن فإنستسيطر أيضاً على الضفة الغربي." 
  30/5/2010المستقبل، 

  
  نتشار النوويلن تشارك في تطبيق اتفاق حظر اال" إسرائيل" .12

أنها لن تشارك في تطبيق االتفاق الذي توصل        ) السبت(أمس  ” إسرائيل“أعلنت   : حنان البدري  -واشنطن  
إليه مؤتمر مراجعة معاهدة حظر االنتشار النووي لجهة إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الـدمار                

وقالـت  . وية أمـام الرقابـة الدوليـة    الشامل، وأن ينضم الكيان إلى المعاهدة، وأن يفتح كل منشآته النو   
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية    في بيان رسمي صدر في تورنتو الكندية التي يزورها        ” اإلسرائيلية“الحكومة  
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ينطوي على خبث وعجـز     “ نتنياهو حالياً، إن قرار مؤتمر مراجعة معاهدة حظر االنتشار النووي            بنيامن
. ” ط والتهديدات الفعلية التي تواجهها المنطقة والعالم أجمـع        كبيرين، ويتجاهل الوقائع في الشرق األوس     

في الـشرق األوسـط، والبلـد       (!!) الديمقراطية الوحيدة   ” إسرائيل“ينتقد  “وأضاف البيان ان نص القرار      
بالنظر إلى الطبيعة المنحرفة لهذا القرار لـن تـشارك          “وخلص البيان إلى أنه     . ” الوحيد المهدد باجتياح  

  .” ي تطبيقهف” إسرائيل“
  30/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  وحيداً في دفع الثمن إنّما حكومة لبنان ورئيسها" حزب اهللا"لن يكون عند المواجهة : أيالون .13

دفع ثمن "هدد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني أيالون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بـ
وخالل اجتماع في بئر السبع، ورداً على سؤل حول ما إذا كانت  ."باهظ في أية حرب مقبلة مع لبنان

في المرة : "، أجاب أيالون"حزب اهللا"إسرائيل ستنفّذ عملية لمنع مواصلة تعزيز القدرات العسكرية لـ
وحيداً في دفع الثمن إنّما حكومة لبنان " حزب اهللا"المقبلة عندما تقع المواجهات مع لبنان فلن يكون 

  ".ا، فالثمن الذي سيدفعانه لن يكون أقل من حزب اهللاورئيسه
إن سياسة الردع التي : "وتطرق أيالون إلى ما أسماه قوة الردع اإلسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فقال

أمين عام حزب اهللا (بتنفيذ أي نوع من العمليات ضدها، أمَّا " حزب اهللا"تنفذها إسرائيل لن تسمح لـ
لدينا : "وتابع".  فهو يدرك تماماً ما قد يحصل له إذا ما تجرأ على تنفيذ أي اعتداءحسن نصر اهللا) السيد

حزب "قوة ردع وقوة هجوم، فإذا رددنا على مثل هذا اإلعتداء فلن تميز بين لبنان كدولة وحكومة وبين 
  ".ومن سيكون المسؤول عن ذلك هو لبنان الدولة" اهللا

  30/5/2010المستقبل، 
  

   وصوله إلى القطاعاالثنينترجئ إلى " أسطول الحرية"أمام  جديدة عقبات .14
الى قطاع غزة يوماً " أسطول الحرية"أدت عقبات جديدة الى إرجاء وصول :  فتحي صباح- غزة

إضافياً، ليصبح الموعد الجديد لوصوله صباح غد االثنين، في وقت كررت إسرائيل تهديدها باعتراض 
واحل القطاع، وزودت سفنها الحربية التي ستعترض األسطول، السفن ومنعها من االقتراب من س

  . بالصواريخ
وكان انطالق السفن الراسية في المياه الدولية قبالة قبرص، ُأرجئ امس يوماً إضافياً خاض خالله منظمو 
 الرحلة مفاوضات مع السلطات القبرصية في محاولة إلقناعها بالسماح لبرلمانيين أوروبيين بالصعود الى

" نصبت فخاً"واتهم الناشط توماس سومر اودفيل قبرص بأنها . مراكب قبرصية لإلنضمام الى األسطول
بالسماح للبرلمانيين بااللتحاق " غزة الحرة"للمتضامنين عندما تراجعت عن اتفاق أبرمته مع حركة 

  .بالسفن من قبرص
عبر " الحياة"ن غزة رامي عبده لـ في هذا الصدد، أكد الناطق باسم الحملة األوروبية لرفع الحصار ع

 الذين منعتهم سلطات قبرص من الوصول الى 14الهاتف من لندن أمس أن النواب والسياسيين الـ 
السفن، سيلتحقون بها عند نقطة ما في البحر المتوسط تقع بين الجزيرة وشواطىء غزة، مؤكداً أن سفن 

  .األسطول ستصل صباح غد الى شواطئ غزة
  30/5/2010الحياة، 
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   على االتصاالت"إسرائيل "تشويشالحملة األوروبية لرفع الحصار تكشف عن  .15
بعض سفن أسطول الحرية "أن " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أكدت :  فتحي صباح-غزة 

تتعرض بين آن وآخر إلى محاوالت إسرائيلية لتشويش عملية االتصاالت بينها، بهدف منع األسطول من 
  ".وصول إلى هدفهال

السلطات اإلسرائيلية، كما يبدو، تحاول التشويش على وسائل "وقال عضو الحملة أمين أبو راشد إن 
االتصال الالسلكي التي تستخدم بين السفن، مع اقتراب السفن من نقطة االلتقاء، في محاولة منها للتأثير 

" أسطول الحرية"المشارك في " 8000ارب الق"وأضاف من على متن ". على ممرات السير المحددة مسبقاً
  ".الفنيين على متن السفن يحاولون تجاوز هذه المشاكل"أن 

أسطول الحرية بدأ في تحقيق الكثير من اإلنجازات "أن " الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"ورأت 
رات التي تنظم في من خالل تصاعد وتيرة المواقف الدولية المطالبة برفع الحصار عن غزة، والتظاه

عدد من العواصم، والتغطية اإلعالمية العالمية الواسعة لرحلة األسطول واالرتباك الواضح لدى االحتالل 
  ".في تبرير الحصار

  30/5/2010الحياة، 
  

  جراء انفجار أنبوبة غاز  آخرين داخل نفق14 مواطنين وإصابة ستة قتلم :رفح .16
، ستة مواطنين فلسطينيين جـراء انفجـار        2010-5-29لسبت  قُتل عصر ا  : عبد اهللا التركماني   - رفح

أنبوبة غاز داخل أحد األنفاق األرضية التي تربط بين األراضي المصرية والفلسطينية برفح جنوب قطاع               
  .  آخرون بجروح مختلفة14غزة، فيما ُأصيب 

ـ  معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية         . وأوضح د  فلسطين " بغزة ل
، ) عامـاً  27(وحسن زكـي كـوارع      )  عاماً 25(أنور نزار كوارع    : أن المواطنين القتلى هم   " أون الين 

 25(، ومدحت رمـضان الـشاعر       ) عاماً 17(، وأشرف سليمان الشاعر     ) عاماً 30(وياسر زكي كوارع    
  ).  عاما27ً(، وناجي كمال الشاعر )عاماً

أنبوبة الغاز رافقها انهيار للنفق وارتفاع حرارة الهواء داخله ما أدى إلى            وأفاد مراسلنا أن عملية انفجار      
، مشيراً إلى أنهم نقلوا جميعاً إلى مستشفي أبـو يوسـف            "هدم النفق على البعض واختناق البعض األخر      

  . النجار في المدينة
  29/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  ياء سلوان بالقدس المحتلة بمواجهات واسعة مع االحتالل في أحالعشراتاصابة  .17

 شهدت بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، وأحياؤهـا، وخاصـة حـي              :وفا–القدس المحتلة   
مراغة أو الحارة الوسطى امس مواجهات عنيفة بين المواطنين من جهة، والجماعات اليهودية المتطرفة              

وتركزت المواجهات فـي محـيط      . وجنود وشرطة االحتالل من جهة ثانية أسفرت عن اصابة العشرات         
المطلة على حي البستان، واسفرت عن اصابة عدد كبير         " بيت يوناتان "البؤرة االستيطانية المعروفة باسم     

  . من المواطنين معظمهم من السيدات، وتم نقل المصابين الى المشافي لتلقي العالج
الى أن  " وفا" في حديثه الخاص لـ      ولفت عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الحاج فخري أبو دياب          

جنود وشرطة االحتالل استخدموا غازاً جديداً ساماً ومسيالً للدموع وخانقاً جداً جداً يـؤدي الـى فقـدان                  
  . حاستي السمع والبصر وانهيار القوى واالغماء

دمه جنـود   من جهته، قال الطبيب محمد عودة من البلدة، أنه ربما يكون لهذا الغاز الجديد الـذي اسـتخ                 
  . االحتالل اليوم مضاعفات مستقبلية، مؤكداً أنه شديد الفعالية وله تأثيرات ال يمكن التكهن بها اآلن
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وأوضح الحاج أبو دياب أن قطعان اليهود المتطرفين المتواجدين في البـؤر االسـتيطانية فـي البلـدة                  
  .  الى جانبهم وتأجيج األوضاعيتحرشون بالمواطنين وبالسكان، وتقوم شرطة وجنود االحتالل بالوقوف

واعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عـن ادانتـه               
  .العتداء قوات االحتالل والمستوطنين المتطرفين على المواطنين في بلدة سلوان

  9/5/2010الحياة الجديدة، 
  

   على المزارعين وممتلكاتهم يصعدون اعتداءاتهمالمستوطنون: تقرير .18
 أظهر تقرير صدر عن دائرة شؤون الدفاع عن األرض ومقاومة االسـتيطان امـس، أن                : وفا –رام اهللا   

 .المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل األسـبوع الماضـي            
نوا خالل االسبوع الماضي حربا على رمـز        وقال التقرير الذي تلقت وفا نسخة منه، إن المستوطنين أعل         

  .الصمود والتجذر الفلسطيني على أرضه، حيث نفذوا اعتداءات في مناطق مختلفه من الضفة الغربية
 شجرة زيتون في نحالين بمحافظة بيـت لحـم،          500وأوضح التقرير أن هذه االعتداءات طالت حوالي        

 دونمات مزروعة بالزيتون في     6عال النيران في     شجرة زيتون في سعير بمحافظة الخليل، وتم اش        200و
 دونمات مزروعة بالزيتون في عصيرة القبلية، واحراق مئات األشجار في بيت            10تل الرميدة بالخليل، و   

اكسا بمحافظة القدس، واحراق عشرات األشجار في عراق بورين واشعال النيران في مراعي األغـوار               
مرة الخامسه خالل اسبوع حيث طالت مساحات واسعة جـدا مـن            في منطقة عين الحلوه ووادي الفاو لل      

  .المراعي
وأكد التقرير أن سلطات االحتالل أصدرت خالل األسبوع الماضي أوامر عسكرية بمصادرة مـساحات              

" كريـات أربـع   "واسعة من أراضي المواطنين في الخليل لصالح شق شارع استيطاني يربط مستوطنة             
وجرف مساحات أراض شاسعة في نحالين تعود لعائالت زايـد وغياظـة            بالحرم اإلبراهيمي الشريف،    

  .وفنون في الخليل
 منازل في يتما جنـوب نـابلس،   9وكشف التقرير عن مصادرة أراض جديده في عناتا واخطارات بهدم    

" مـسكيوت "واخطارات بهدم المزيد من مساكن لعائلة صالح في بيت صفافا، واستئناف العمل بمستوطنة  
وار وإقامة مستوطنة عشوائية على أراضي مدينة الروابي، واقتحام مدرستين في بيت دقو شمال              في األغ 

  .غرب القدس، ومداهمات لمحافظات نابلس، وقلقيليه، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وجنين
وذكر التقرير أن قوات االحتالل هاجمت المسيرات األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في عـراق               

بيت جاال وبيت أمر ونعلين وبلعين والمعصرة وطاردت المتضامنين األجانب واعتقلت ما يزيـد    بورين و 
  . مواطنا من مختلف محافظات الضفة52عن 

  30/5/2010الحياة الجديدة،  
  

  قطر تلعب دورا محوريا في رأب الصدع الفلسطيني: خطيب المسجد األقصى .19
المة خطيب المسجد األقصى المبارك وزير األوقاف       أشاد الدكتور يوسف جمعة س    : إسالم محمد -القاهرة

والشئون الدينية الفلسطيني األسبق بالدور القطري في دعم القضية الفلسطينية وتقديم العون ألبناء الشعب              
الشرق عقب لقائه الدكتور احمد الطيب شيخ األزهر لتقديم التهنئـة           " الفلسطيني وقال في تصريحات لـ      

أن قطر تلعب دورا كبيرا وهاما في رأب الصدع الفلسطيني مشيدا بالمـساعدات  على توليه هذا المنصب  
التي تقدمها قطر للمحاصرين في غزة وحذر من أن مدينة القدس في هذه األيام تتعرض لمحنة من أشـد                   
المحن وأخطرها، فالمؤسسات فيها تغلق والشخصيات الوطنية تالحق والبيوت تهـدم واألرض تنهـب،              

، وجدار الفصل العنصري يلتهم األرض، وكل معلم عربي يتعـرض لخطـر اإلبـادة               والهويات تسحب 
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والتهويد، وسلطات االحتالل تشرع في بناء عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية إلحـداث تغييـر               
   .ديموغرافي في المدينة المقدسة من أجل إضفاء الطابع اليهودي عليها

  30/5/2010الشرق، قطر، 
 

   غارات على قطاع غزةخمسةن  تش"إسرائيل" .20
 صـواريخ   9قصفت الطائرات اإلسرائيلية شمال وشرق غزة ب       : وكاالت-محمد جمال -فلسطين المحتلة 

قال متحدث باسم الجيش اإلسـرائيلي وشـهود فلـسطينيون إن           , أرض أرض في خمس غارات متتالية       
قطاع غـزة فجـر أمـس       ضد أهداف في     " 16اف  "  ضربات جوية بطائرات     5الجيش اإلسرائيلي نفذ    

وقال المتحدث باسم الجيش إن الضربات الجويـة اسـتهدفت          . السبت دون أن تحدث خسائر في األرواح      
مصنع معادن في شمال غزة تعتقد إسرائيل أنه يستخدم في تصنيع أسلحة ونفقا حفره نشطاء قرب الحـد                  

ق المدينة ومنطقة المطـار     الفاصل بين إسرائيل مع قطاع غزة إضافة ورشة حدادة في حي الزيتون شر            
   .وفي الضفة الغربية المحتلة. في مدينة رفح 

  30/5/2010الشرق، قطر، 
  

  شكوك في عمل تخريبي عطل مراكب أسطول الحرية: " أون صنداياالندبندنت" .21
قالت صحيفة االندبندت أون صنداي إن قافلة السفن المشاركة في كسر الحصار على             : مها الريشة  -لندن

قد تعطلت في رحلتها بعد حدوث سلسلة من األعطال الغامضة التي تـزامن حـدوثها فـي                 قطاع غزة   
  .مركبين

وقال دونالد ماكنتير مراسل الصحيفة من القدس إن اثنين من مراكب حركة غزة الحرة أصابهما عطـل                 
 ميكانيكي في الثالثة والنصف من عصر الجمعة فيما كانا يقتربان من الساحل القبرصـي قـادمين مـن                 

  .جزيرة كريت
 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين بمن فيهم أعضاء في        30ويشير الكاتب إلى أن الحكومة اليونانية قد منعت نحو          

البرلمان األوروبي من االنضمام للقافلة، ويقول إن القافلة التي اختصرت اآلن إلى خمسة مراكـب مـن                 
  .الناشطين المؤيدين للفلسطينيين آالف طن من إمدادات المعونة والمئات من 10أصل ثمانية تحمل 

ويضيف أن السلطات القبرصية اليونانية الواقعة تحت ضغوط من إسرائيل رفضت الـسماح للمراكـب               
كما أنها منعت المسافرين الذين طاروا إلى قبرص من االنضمام للقافلة بمـن فـيهم               . بالرسو في موانئها  

  .نواب من دول أوروبية عديدة واالنتقال إلى المراكب
  .ويشير الكاتب إلى أن ذلك اضطر المنظمين إلى البحث عن مرسى بديل في الجزء التركي من قبرص

وتقول الصحيفة إنه بينما كانت حركة غزة الحرة بانتظار معرفة تفاصيل العطل الذي أصاب المـركبين،               
ـ    " أسطول الحرية "تقول جريتا برلين إحدى المشاركين في تنظيم         ي ثالثـة  إن مصادفة حدوث أعطـال ف

مراكب قد أثارت التكهنات باحتمال حدوث عمل تخريبـي، وتـشير إلـى تـصريح أحـد المـسؤولين                   
هو تعطيل المراكب واحدا واحدا قبل االنضمام لبقية        ) للتعامل مع القافلة  ( اإلسرائيليين بأن افضل أسلوب     

 .القافلة، وإنه بالنسبة لها فإن لديها شكوكا بأن هذا هو ما حدث
  30/5/2010بي بي سي، 

  
   يضرمون النار في بناية في الخليلمستوطنون .22

وقال صاحب البنايـة  . أضرم مستوطنون أمس النار في بناية تضم محلين تجاريين وبيتاً في مدينة الخليل 
المقامة " كريات اربع "التي تعرضت للحرق محمد فتحي جبر الجعبري ان مستوطنين قدموا من مستوطنة             

ضرموا النيران في البناية الواقعة في وادي النصارى المحاذي للبوابـة الرئيـسة             شرق مدينة الخليل، وا   
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واوضح ان النيران أتت على محتويات المتجرين والبيت، مضيفاً ان البيـت كـان              . للمستوطنة المذكورة 
مة ويتعرض اهالي الخليل العتداءات دائ    . خالياً من السكان عندما اقتحمه المستوطنون وأضرموا النار فيه        

المقامة علـى   " كريات اربع "من المستوطنين الذي يقيمون في اربع بؤر في البلدة القديمة وفي مستوطنة             
 .مشارف المدينة

  30/5/2010الحياة، 
  

  يبدأون إضراباً مفتوحاً الضفة في "األونروا "موظفو .23
ة الغربيـة إعـالن     في الضف ) األونروا(قرر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية          

اإلضراب المفتوح قي كافة قطاعات الوكالة الدولية ابتداء من اليوم، ليشمل قطاعات الـصحة والتعلـيم                
والخدمات ومكاتب مدراء المناطق ومدراء المخيمات وكافة المدارس والعيادات الصحية التابعة للوكالـة             

  .وعمال النظافة
وبناء على فشل كافة المحاوالت والمبادرات مـن        "يمي انه    وأوضح الناطق اإلعالمي لالتحاد فريد المس     

قبل رئيس األقطار وشؤون الالجئين نتيجة تعنت وصلف اإلدارة، قرر االتحاد االنتقـال إلـى مرحلـة                 
  ". اإلضراب الشامل إلى إشعار آخر

  30/5/2010البيان، االمارات،  
 

  شرطة االحتالل تعتدي على مختل عقليا .24
من سكان البلدة القديمة في القدس )  عاما35(أصيب الشاب وائل الطرابلسي : شايب يوسف ال–رام اهللا 

  .المحتلة، أمس، بجروح متوسطة في اعتداء عناصر من حرس الحدود وشرطة االحتالل
وقال شهود عيان، ان طواقم من بلدية االحتالل برفقة عناصر من حرس الحدود دهمت بسطات لبيع 

سي وهو مختل عقليا يجتاز الشارع، ما أدى الى اصابته بحالة من الهياج الشديد الكعك، بينما كان الطرابل
فبدأ بالصراخ والهتاف، فاعتدى عليه الجنود فرشوه بالغاز، إال انه اشتبك مع إحدى المجندات وحاول 

  .خطف سالحها، قبل أن يتمكن منه الجنود الذين اوسعوه ضربا فاصيب بجروح متوسطة
  30/5/2010الغد، األردن، 

  
  "إسرائيل" جذب استثمارات الفلسطينيين في إلى بورصة فلسطين تسعى :أحمد عويضة .25

قال المدير التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية أحمد عويضة امس ان السوق تعمل على : رام اهللا
وق بحثت واضاف ان الس. استقطاب استثمارات الفلسطينيين في اسرائيل والتي تقدر بعشرة باليين دوالر

أخيراً مع المستثمرين الفلسطينيين في اسرائيل تحويل استثماراتهم إلى البورصة الفلسطينية، مشيراً الى 
ان السوق ضاعفت جهودها في السنتين األخيرتين الستقطاب المزيد من االستثمارات الخارجية، 

نية يساوي نحو نصف واوضح أن حجم االستثمارات الخارجية في البورصة الفلسطي. خصوصا العربية
ويجري مسؤولون في السلطة ورجال اعمال في الضفة الغربية اتصاالت . قيمة االستثمارات في السوق

وقال عويضة ان بورصة فلسطين تدرس . مع رجال اعمال فلسطينيين لالستثمار في االراضي الفلسطينية
من رجال االعمال الفلسطينيين ومن المقرر ان يشارك العشرات . ادراج شركات فلسطينية في اسرائيل

) يونيو(في اسرائيل في مؤتمر فلسطين لالستثمار الذي يعقد في بيت لحم في الثاني والثالث من حزيران 
 .المقبل

  30/5/2010الحياة، 
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  على الحزب» الصقور«تثبت سيطرة تيار » جبهة العمل اإلسالمي«انتخابات : األردن .26
في األردن بعدما توافق » اإلخوان المسلمين«ألزمة في صفوف تراجعت حدة ا:  نبيل غيشان-عمان 

على االحتكام إلى صناديق االقتراع التي جددت ثقتها أمس بالتيار ) »الحمائم«و» الصقور«تيارا (طرفاها 
الذي يعتبر الجناح » جبهة العمل اإلسالمي«المحافظ لشغل المراكز القيادية في مجلس شورى حزب 

  .السياسي للجماعة
رئيساً لمجلس شورى » تيار الصقور«جاءت نتائج االنتخابات أمس لتعيد علي أبو السكر المنتمي إلى و

 عضواً حضروا عملية االقتراع، فيما حصل منافسه 111 صوتاً من أصل 60الحزب بحصوله على 
مد  صوتاً، وفاز بمنصبي المساعدين كل من المحافظين جعفر الحوراني ومح50عبداهللا المجالي على 

  .فريحات
وجاءت هذه النتيجة بعد صفقة بين التيارين أدت إلى تنحية زكي بن أرشيد عن الترشح لرئاسة الحزب 

» الحمائم«التي فاز بها داخل مجلس شورى الجماعة، لكن االنتخاب لم يتم داخل الحزب نتيجة اعتراض 
 أحد األعضاء إلى وزارة على تدخل الجماعة في انتخابات الحزب، وأدى األمر إلى تقديم شكوى من

  .الداخلية
وكان مجلس شورى الحزب انتخب أبو السكر رئيساً له قبل ثالثة أسابيع في جلسة انسحب منها 

، إلى أن جرى التوافق على إلغاء نتائج االجتماع السابق وإعادة االنتخاب، بعد تهديد قيادات »الحمائم«
 القيادية التنفيذية والتشريعية في الجماعة والحزب بارزة بتقديم استقاالت جماعية من جميع المراكز

  .بني أرشيد أميناً عاماً للحزب وفرضه على األعضاء» اإلخوان«احتجاجاً على انتخاب مجلس شورى 
وتوافق الطرفان قبل يومين على عقد جلسة لمجلس شورى الحزب أمس وإجراء انتخابات رئيس المجلس 

وكشفت . ء انتخاب األمين العام للحزب إلى جلسة أخرى تحدد الحقاًونائبه ومساعديه، على أن يتم إرجا
تفاصيل الصفقة بين التيارين التي تمثلت بقبول زكي بني أرشيد التنحي عن » الحياة«مصادر مطلعة لـ 

المنصب المرشح له مع إعطائه حق اقتراح بديل له، إذ وافق التياران على ترشيح مراد العضايلة، وهو 
  .، لخالفة بني أرشيد على رأس الحزب»صقورال«من رموز 

وكان بني أرشيد أعلن تنحيه عن منصب األمين العام للحزب حفاظاً على وحدة الجماعة، مؤكداً أنه لن 
وأصدر رئيس مجلس الشورى المنتخب علي . »أي اتفاق يؤدي إلى لحمة الصف«يكون عقبة في طريق 

قدرة الحركة اإلسالمية على تجاوز األزمات وحفظ «أكد فيه أبو السكر بياناً عقب انتهاء االجتماع أمس 
  . »صفها

  30/5/2010الحياة، 
  

   المنطقة محاطة بالكثير من طبول الحرب:جواد الحمد .27
 قال مدير مركز دراسات الشرق االوسط جواد الحمد إن المنطقة محاطة بالكثير : محمد الكيالي–عمان 

 وغيرها، وتتفاعل معطيات وظروف هذه الحرب أو العدوان من طبول الحرب األميركية واإلسرائيلية
من قبل إسرائيل على وجه التحديد وبضوء أميركي حول جبهات أربع محتملة وهي إيران، سورية، 

  .لبنان، غزة
التي نظمها المركز " احتماالت اندالع الحرب في الشرق االوسط"وأضاف الحمد في كلمة افتتاحية لندوة 

ك واستمرت طيلة يوم أمس، أنه بغض النظر عما ستتوصل إليه الندوة من االحتماالت في فندق الند مار
فإن القراءة األولية للمشهد العام تشير إلى تفاقم االستعدادات اإلسرائيلية لشن الحرب على غزة وهي 

 ألوسع من ذلك في حال اندلعت على إحدى هذه الجبهات، وتأتي هذه الخطوة برغم تستعد اليوم
اإلشكاالت التي تعاني منها إسرائيل في تقديراتها االستراتيجية واالستخبارية، كما ثبت سابقا في حربي 

  .لبنان وغزة
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فإن المؤشرات وأشار إلى انه على الرغم من قرع طبول الحرب في المنطقة منذ أكثر من خمسة شهور، 
األولية تؤكد أنها ستكون محدودة، ألن توسيع الحرب ال يخدم الحسابات اإلسرائيلية من جهة، ويقلل من 

  .قدرتها على التحكم بنتائجها من جهة ثانية، ويضاعف من ردة الفعل الشعبية العربية واإلسالمية
، أربع " تجاه الحرب-سياسيا وأمنيا -البيئة الحاكمة لتحركات األطراف"وقدمت الجلسة األولى بعنوان 

أوراق، تناولت الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، الصين، روسيا، إسرائيل والدول العربية بموقفيها 
  .، والمقاومة في لبنان وفلسطين، وإيران وتركيا"الممانعة"و" االعتدال"

  30/5/2010 الغد، األردن، 
  

  فواكه االسرائيلية األردن خال من الخضار وال: بوسنينةأ .28
امـس انـه ال     " الدستور"أبلغ نقيب مصدري الخضار والفواكه سمير ابوسنينة        :  محمود كريشان  -عمان  

يوجد االن اي نوع من الفاكهة والخضار االسرائيلية في االسواق المحلية ، وأشار الى أن االستيراد مـن           
 يمارسها ذلك الكيان بحق االهـل بالـضفة         الممارسات القمعية التي  "اسرائيل يشهد عزوفا ملحوظا جراء      

، مؤكدا استمرار موقف النقابة القاضي بتعليق استيراد وتصدير الخضار والفواكه مـن والـى               " الغربية
 .اسرائيل

  30/5/2010الدستور، األردن، 
  

  تنفذ مناورة إلخالء العاملين جنوب لبنان" اليونفيل" .29
العاملة في جنوب لبنان أمس منـاورة إخـالء         ) اليونيفل(ة  نفذت القوة الدولية المعزز   : وكاالت - بيروت

للموظفين المدنيين العاملين معها وعائالتهم المقيمين في منطقة جنوب الليطاني لمعرفة كيفية التـصرف              
وقال ضابط دولي إنه تخلل المناورة عملية استدعاء الموظفين إلى المكان           . في حال وقوع أي أمر طارئ     

طائرات المروحية الذي تستخدمه عادة القوة الدولية والجيش اللبناني ويقع في محيط            المحدد وهو مهبط ال   
   .استراحة صور السياحية في جنوب لبنان

هذا التدريب روتيني وكل موظفي األمم المتحدة       "وقال المتحدث الرسمي باسم القوة الدولية نيراج سنغ إن          
ه القوة الدولية حول العالم يخضعون بشكل دوري لمثل         والعاملين معها من المدنيين في أي مكان تنتشر في        

حيث  "4تحول  "ويأتي التدريب بعد يومين من انتهاء المناورة التي نفذتها إسرائيل بعنوان            ". هذه التمارين 
ولم يربط المتحدث الدولي بين تلك المناورة ومناورة         . أيام وأحيطت بها القوة الدولية     5كانت قد استمرت    

  .تفى بأنها روتينية ال تحمل أي دالالت أخرى اليونيفل واك
  30/5/2010الشرق، قطر، 

  
   وتبني مستشفى في غزة تؤكد دعمها لقيام دولة فلسطينيةندونيسياأ .30

أكدت إندونيسيا أمس السبت على موقفها الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعلى             :قنا-يو بي أي  -جاكرتا
عن الـرئيس اإلندونيـسي     " جاكرتا بوست "ونقلت صحيفة    .السالماستعدادها للعب دور فعال في عملية       

سوسيلو بامبانغ يوديونو، قوله خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس فـي                
 2.15وأعلن عن تخصيص مبلـغ      , جاكرتا، إن بالده مستعدة لتقديم المساعدة اإلنسانية للشعب الفلسطيني        

  .فى في قطاع غزةمليون دوالر إلنشاء مستش
 دقيقة، تقديم المزيد من المـساعدات للدولـة         30وعرض الرئيس اإلندونيسي بعد لقائه عباس على مدى         

وشدد على التزام اندونيسيا على لعب دورها في عمليـة الـسالم       , الفلسطينية ما أن تنال استقاللها الكامل     
 .كما طلب منها القادة الفلسطينيون

  30/5/2010الشرق، قطر، 
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  جماعة اإلخوان تنفي اتهامات بالتعاون مع حماس: مصر .31

نفت جماعة اإلخوان المسلمين أمس عالقتها بالعناصر التي :  ناصر عبدالوهاب وأحمد عويس-القاهرة 
في قطاع غزة واالرتباط ' حماس'قالت أجهزة األمن المصرية إنها اعتقلتها بتهمة التعاون مع حركة 

  .بقيادات الحركة
اإلخوان 'ة األمن المصرية قالت في وقت سابق، إنها اعتقلت في سرية تامة عدداً من كوادر وكانت أجهز

في قطاع ' حماس'، بعد توجيه اتهام ـ هو األول من نوعه ـ إليهم وهو التعاون مع حركة 'المسلمين
  .عبر لقاءات سرية بين الجانبين' حماس'غزة واالرتباط بقيادات 

إننا في ': 'الجريدة 'ماعة وعضو مكتب اإلرشاد عصام العريان قال لـالمتحدث اإلعالمي باسم الج
جماعة اإلخوان المسلمين فوجئنا تماماً بتلك األنباء، من جانبنا نحاول اآلن معرفة هل المقبوض عليهم 

' ناإلخوا'، مشدداً على أن التهم المنسوبة إليهم تنافي تماماً توجه جماعة 'ينتمون أصال إلى الجماعة أم ال
نحن ال نحمل أجندة تروج ألفكار متطرفة أو حمل ': مضيفاً' السلمي الذي يدعو إلى نبذ األعمال العنيفة

  .'السالح
  30/5/2010الجريدة، الكويت، 

    
  في أسطول الحرية كويتيون يطالبون بالتحرك لحماية زمالئهم نواب .32

تلف االنتماءات السياسية تضامنهم مع     أكد عدد من النواب الكويتيين من مخ      :  الحسيني البجالتي  -الكويت  
قافلة كسر الحصار عن غزة، والتي يشارك فيها عدد من النشطاء الكويتيين في مقدمتهم النائب الـدكتور                 
وليد الطبطبائي، وطالبوا الخارجية الكويتية بسرعة التحرك على المـستوى الـدولي لحمايـة الرعايـا                

حصار وكشف إرهاب الكيان الصهيوني الغاصب الذي يسعى        الكويتيين المتواجدين على متن سفن كسر ال      
وأعلن النائب جمعان الحربش عن دعوة كتلة التنمية واإلصالح إلى مؤتمر تـضامني             . الى عرقلة القافلة  

مع قافلة كسر الحصار اليوم في مجلس األمة، بينما اعتبر النائب شعيب المويزري انـه مـن الواجـب                   
أن يعمل الجميع لالنتصار للقضية الفلسطينية، مطالبـا بتحـرك شـعبي            الشرعي واألخالقي واإلنساني    

  .ورسمي لكسر الحصار الظالم عن غزة
  30/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  "أسطول الحرية"نع  ُم حتى لوستمر في إرسال سفن كسر الحصارنس:  اإلغاثة التركيةجمعية .33

إن تركيـا ستـستمر فـي    ) IHH(نية التركية  أكدت جمعية اإلغاثة والمساعدات اإلنسا    : ”الخليج “-غزة  
إرسال سفن كسر الحصار حتى لو نجحت قوات االحتالل في منع أسطول الحرية من الوصول إلى قطاع                 
غزة، فيما أكدت الحملة الفلسطينية لكسر الحصار أن األسطول بدأ يحقق انجازاته عبـر اتـساع دائـرة                  

تركيا اشـترت ثـالث   “ركية في قطاع غزة محمد كايا إن      وقال مدير جمعية اإلغاثة الت     .التعاطف الدولي 
هذه الجهود التـي تبـذلها المؤسـسات        “وأشار إلى أن    . ” سفن، وستبحر كل شهر أو شهرين إلى غزة       

وقال كايا على هامش االحتفال بإنجاز تهيئـة مينـاء           .”الخيرية في تركيا تأتي في إطار نصرة أهل غزة        
نحن مسلمون أخـوة، وينبغـي أال نقـف صـامتين           “تركية، أمس،   غزة البحري بتمويل من المؤسسة ال     

  .”عاجزين أمام هذا الحصار والظلم الذي حل بإخواننا في القطاع
  30/5/2010الخليج، اإلمارات، 
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  "إسرائيل" مليون دوالر مساعدات لـ200األميركي يوافق على تخصيص مجلس النواب  .34

كي امس االول علـى طلـب الـرئيس بـاراك اوبامـا           وافق مجلس النواب االمير   :  رويترز –واشنطن  
 ماليين دوالر لحفز انتاج اسرائيل لنظام لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى من النـوع              205بتخصيص  

  .وحزب اهللا) حماس(الذي تستخدمه حركة المقاومة االسالمية 
يار دوالر العام المقبـل      مل 726وتعد اجازة هذا المبلغ االضافي جزءا من ميزانية لالنفاق الدفاعي توفر            

واقر مجلـس   . لبرامج الدفاع القومي االمريكي بما في ذلك تمويل الحرب في كل من العراق وافغانستان             
  . صوتا186 صوتا مقابل 229النواب بشكل نهائي اجازة الميزانية الجمعة باغلبية 

يين ان اللجنة وافقت ايضا     وابلغ كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ االمريكي الصحف          
واضاف انه يأمل بـان     ". القبة الحديدية " ماليين دوالر للنظام االسرائيلي المعروف باسم        205على توفير   

  .يصل مشروع قانون لجنته الى مجلس الشيوخ قبل اجازة عيد االستقالل في الرابع من تموز
  30/5/2010الدستور، األردن، 

  
  يدة في غزةأزمة إنسانية شد: "األونروا" .35

رد عدنان أبو حسنة ، الناطق اإلعالمي باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين             :  د ب أ   -غزة  
ألنه ال يمر بأزمة    " اسطول الحرية "، على مزاعم اسرائيل بان قطاع غزة ال يحتاج لمساعدات           " األونروا"

  ".هناك أزمة إنسانية شديدة في غزة"إنسانية بالقول ان 
ـ  وأشار   الضغط النفسي الذي يتعرض له سكان القطاع وإلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل             "أبو حسنة ل

وقال إن جميع هذه القطاعات انهارت أو علـى  ". والفقراء والتدهور البطيء للصناعة والزراعة والتجارة 
ة يعيـشون    مليون نسم  1,5 من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم نحو         80%وشك االنهيار وأضاف ان     

 من سكان القطاع فقراء ، وإلى       75%كما ذهب أبو حسنة إلى ان       . على المساعدات اإلنسانية من الخارج    
 ألـف   320 مليون الجىء يعيشون في غـزة مـنهم          1,1 وأن هناك    45%أن نسبة البطالة هناك بلغت      

 من بين أفقر الفقراء      آالف أسرة بالقطاع يعدون    7تؤكد دراساتنا أن هناك     "وقال  . يعيشون تحت خط الفقر   
  ".في العالم

ولم ينف أبو حسنة دخول مساعدات إنسانية لغزة حسبما تذكر إسرائيل ولكنه أشار إلى أن قوات االحتالل           
ال تسمح بمرور قطع غيار وتجهيزات فنية بديلة عن قطع التجهيزات المتقادمة والالزمة لالستمرار فـي                

ألنـه ال   "وقال إن الفقراء واألغنياء متساوون في غزة        . زراعةتشغيل اآلالت في المصانع أو في قطاع ال       
فرق بين من يمتلك مليون دوالر أو دوالر واحد ما دام كال منهما ال يستطيع الحصول على تعليم مناسب                   
أو على الرعاية الطبية الالئقة ، األغنياء الجدد هم الذين يمارسون التجارة عبر األنفاق أو يهربون السلع                 

  ".فقط من السكان% 2ؤالء قلة قليلة وربما يمثلون ولكن ه
  30/5/2010الدستور، األردن، 

  
  من خطر وجودي بسبب استمرار االحتالل واالستيطان" إسرائيل" يهودي يحذر فرنسي مفكر .36

، عـن   ”إسرائيل“أعرب المفكر الفرنسي اليهودي بيرنارد هنري ليفي، المعروف بتأييده ل           :)آي.بي  .يو  (
حلم إسرائيل  “للتخلي عن   ” اإلسرائيليين“بسبب استمرار االحتالل واالستيطان، داعياً      ” جودهاو“قلقه على   
  .، والفلسطينيين إلى التخلي عن جزء من حلمهم بالعودة ”الكبرى

” الديمقراطيـة وتحـدياتها   “للمشاركة في مؤتمر    ” إسرائيل“قبيل قدومه إلى    ” هآرتس“وقال ليفي لصحيفة    
” هذا البلد الفريد  “بالتعاون مع الصحيفة، إن أي شخص يحب        ” تل أبيب “الفرنسية في   الذي تنظمه السفارة    
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القدس الـشرقية   “االحتالل واالستيطان المستمر وفي     “جزئي بسبب   ” وجوده في خطر  “يجب أن يفهم أن     
 التقاه  ، وكشف عن أنه   ”إسرائيل“وقال إنه يعتبر الرئيس األمريكي باراك أوباما صديقاً حقيقياً ل           . ” أيضاً
الرجل الذي تحدثت معه كان مطلعاً ويعرف ما        “ وقال   2008 قبل أن يترشح إلى الرئاسة في ،       2004عام  
 . ” وهي ليست كأي دولة أخرى بالنسبة له، فهو يحب هذا البلد الفريد” إسرائيل“هي 

  30/5/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  السلطة الفلسطينية تجسست على الجزائر: مرزوق بو أموسى .37
قال النائب األول لرئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق إن لـدى             : حاوره سمير حميطوش  

حركته وحكومته نسخا من بعض التقارير التي تجسست بها السلطة الفلسطينية علـى الجزائـر لـصالح              
 إسرائيل، وقال أبو مرزوق الذي حاورته الشروق على هامش زيارته الى الجزائر بدعوة مـن حركـة                

  .مجتمع السلم إن حركته تعتقد أن بإمكان الجزائر لعب دور أكبر في الساحة الفلسطينية
في هذه األثناء هناك في عرض البحر متطوعون يحملون مساعدات إلى غزة، وتهدد اسرائيل بمنعهم من                

  ر؟الدخول واعتقالهم، كيف ترون األم
 السالمة لكل من في القافلة السالمة، ألنهم قاموا          لدينا رغبة كبيرة وأمل في أن تصل السفينة، ونسأل اهللا         

بواجب وتحركوا إنسانيا، هناك ضغط صهيوني وتهديد بأن تعترض السفن الصهيونية القافلة في عرض              
البحر وهذا أمر ال يحق لهم إنسانيا وقانونيا، قطاع غزة محاصر وهناك حقوق قانونية مترتبة على مـن                  

 بعمل من أجل فك هذا الحصار، فإنه إنما يـستجيب للقـانون الـدولي       هو حول قطاع غزة، فإذا قام أحد      
اإلنساني ويقوم بواجب يجب أن يرحب به ال أن يحال بينه وبين غزة، واألهل فـي غـزة يحـضرون                    

  .الستقبال هؤالء الناس الذين تضامنوا معهم إذ لم تتمكن هذه القافلة من الوصول إلى غزة
  ب أن يكون لكسر الحصار؟ما هو البديل الذي تظنون أنه يج

هذه السفن يجب أن تليها سفن أخرى و يجب اإلصرار على أن يكون البحـر مفتوحـا امـام الـشعب                     
  .الفلسطيني في غزة، وكذلك نحن نبحث عن مصالحة مشرفة تعيد اللحمة الفلسطينية

ي، مـا هـي     في هذه األثناء التي ينتظر أن يصل فيه إلى غزة أسطول الحرية خرج من غزة وفد أمريك                
  طبيعة اإلتصاالت والعالقات الموجودة بين حكومة حماس المقالة واإلدارة األمريكية؟

الموقف العام للحركة وللحكومة أنه ال بأس من القيام باتصاالت مـع اإلدارة األمريكيـة، ال يمكننـا أن                   
 العالم، أن نغمض    نغمض أعيننا عن واقع أن أمريكا هي الالعب األساس في المنطقة، والقوة األبرز في             

أعيننا عن هذا الواقع أمر ال يجوز، ولكن في نفس الوقت، الواليات المتحدة تضعنا على قائمة اإلرهـاب                  
وتالحق الحركة ومنتسبيها والحكومة، وهي أن فرض الحصار على قطاع غـزة مـن خـالل قيادتهـا                  

ت اتصال عديدة منها مـا هـو        نحن ال نغمض أعيننا عن هذا األمر وال عن ذاك، هناك قنوا           .. للرباعية
رسمي وما هو غير رسمي، ولكن الجميع يستأذن الخارجية األمريكيـة والبيـت األبـيض فـي هـذه                   
اإلتصاالت، واإلدارة تأذن لبعضهم في التواصل لكن دون ضجة إعالمية، ولكـن خطـابهم اإلعالمـي                

عية، هـم يعلمـون أن      الرسمي يقول إنه ال تواصل مع حماس، لكنهم يتواصلون معها ألسباب موضـو            
حماس انتخبها الشعب الفلسطيني وتقود الحكومة الشرعية، وإن كانت اإلدارة األمريكية ترى أن الحركة              
ال تخدم مشاريعها وبرنامجها في المنطقة وال تحقق المصالح العليا لهم لكنها تعلم أن حماس حقيقـة، ال                  

قيم فيه عالقات واضحة مع حماس علـى األقـل          اعتقد أن اإلدارة األمريكية قد نضجت إلى الحد الذي ت         
حتى نهاية العام، التركيز السياسي لها اآلن هو أن تترك عملية التسوية تمشي بطريقة مباشـرة أو غيـر         

وتركيزها األساسي اآلن هو الملف النووي اإليراني وهدفها الحالي هو إيجاد تحالف عربـي              ..  مباشرة
  . ضد إيران
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مريكية تسمح باتصاالت مع حماس، في المقابل هم ينتظرون أن تقـدموا بعـض   أنت تقول إن اإلدارة األ    
  التنازالت، هل أنتم مستعدون لذلك؟

ليس لدينا استعداد لتقديم أي تنازالت لإلدارة األمريكية أو لغيرها، خاصة ما تعلق منها بثوابت الـشعب                 
بب تمسكها بثوابت الشعب، نحـن لـن        الفلسطيني، ألننا نعلم أن اختيار الشعب الفلسطيني ودعمه كان بس         

  ..نقدم أي تنازالت سياسية
  بعد هذه العراقيل التي تتحدث عنها، لماذا مازلتم متمسكين بالمشاركة السياسية؟ 

المشاركة السياسية ليست شيئا هامشيا، هي شأن مهم لكل الشعب الفلسطيني، حماس بانتخـاب الـشعب                
والقانونية لها، حال ذلك دون إجهاض مشروع المقاومة وقـارن          الفلسطيني لها وإضافة الشرعية الشعبية      

  ..بين واقع قطاع غزة وبين الضفة فيما يتعلق بالمقاومة
  هل تريد أن تقول أن غزة المحاصرة أحسن حاال من الضفة؟

ال، الكل يعاني، لكن معاناة أهل غزة ليست على صعيد الثوابت والمشروع السياسي، يعـانون مـن أن                  
 في بطالة ويعانون من نقص بعض مستلزمات البناء، ولكن على صعيد الثوابت واألمن ليس               هناك عماال 

في حين أهلنا في الضفة يعانون من فقدان األمـن ومـن ضـياع              .. هناك أي تنسيق أمني ليعتقل الناس     
ان األرض، حتى المقدسات يعمل ليال نهارا على تهويدها، ومصادرتها، كال الجانبان يعانيان، ولكن شـت              

  ..بين معاناة هذا وذاك
باإلضافة إلى جلب الحصار، أنتم متهمون باللجوء إلى العنف لتسوية المشاكل الداخلية، اسـتعملتم ذلـك                

، لماذ حللتم المشاكل بـالتي      "جند اإلسالم "مرتين مرة في ما يوصف باإلنقالب في غزة، ومرة في قضية            
  هي أخشن؟

 لإلنقالب عليها، وهذه المحاولة تحـدث عنهـا األمريكـان           بعد تولي حماس السلطة كانت هناك محاولة      
واإلسرائليون، كان ذلك عن طريق القوة التنفيذية لدحالن التي تدربت في دولة عربية مجاورة وجلب لها                

ال أحد يمكن أن يقول ان حماس استخدمت العنف في غـزة،            .. السالح والوسائل من دولة عربية أخرى     
غزة، أما قضية جند اإلسالم فال شك ومـن المعلـوم أن هـذه الجماعـة                حماس جلبت األمن في قطاع      

استخدمت العنف وإطالق النار والقتل، وفي النهاية لم يكن للشرطة إال استخدام القوة ضدهم بعد حـوار                 
  .. أشهر10دام أكثر من 

رائيل ثـم   غداة ما يسمى انقالب حماس، اتهمتم السلطة الفلسطينية بالتجسس على دول عربية لصالح إس             
  سكنتم، هل كان ذلك الكالم محاولة لجلب تعاطف العرب؟

حماس لم تنقلب على نفسها، حماس كانت السلطة بيدها، فكيف تنقلب على نفسها، الذي حدث هو أن فتح                  
أرادت أن تنقلب على حماس إلخراجها عن السلطة، فانقلب السحر على الساحر، أما قضية التجسس فإن                

  .نية قد سلمت وثائق وأشرطة متعلقة بهاعددا من الدول المع
  هل كانت الجزائر معنية بهذا التجسس؟

هناك تقارير عديدة عن الجزائر، تقارير في األمن الوقائي وتقارير في المخابرات العامة عن الجزائـر،                
 وفي الواقع هناك عدد من التقارير تم إحراقها كذلك، والتقارير التي رشحت حول الجزائر هـي تقـارير         

  ..قليلة
  هل سلمت هذه الوثائق إلى الجزائر؟

  .ال أعتقد، الجزائر من بين الدول التي لم تسلم لها التقارير
قلت أن حماس حركة واقعية، يتفق الجميع على أن الحل يكون بالوحدة الوطنية، وهي قضية لن تمر إال                  

  عبر الورقة المصرية لماذا تصرون على رفض توقيعها؟
 على ورقة لم يتم التوافق واإلتفاق عليها مسبقا، كانت هناك حـوارات بـين فـتح           حماس ترفض التوقيع  

وحماس وصلت إلى خالصات في جميع المجاالت، حماس تكالب بالتوقيع عليها، ولكن أن يـتم تغييـر                 
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عبارات ثم تأتي أطراف تطالبنا بأن نوقع عليها، فهذا لم يعهد ال فـي الرعايـات وال الوسـاطات بـين                     
ين، إن تغيير كلمة اتفاق بكلمة توافق وأن يتم تغيير جملة التوافق إلى قوة أمنية ثم يسند ذلـك                   المتخاصمي
  ..دون شك ان هذا األمر من الصعب أن توقع عليه حماس أو توافق عليه.. إلى الرئيس

قدوتكم، ومعروف أن الرسول في صلح الحديبية       « ص»أنتم حركة خلفيتها إسالمية، تقولون إن الرسول        
  لمن معه لصالح كفار؟" مهينة"فق على اتفاقية يتضح من نصها انها وا

هذا اإلستشهاد ال أراه انه غير متطابق مع الورقة المصرية، الرسول الكريم كان يتنزل عليه وحي، ولو                 
لم يكن توقيعه من منطلق النبوة والوحي لم يكن من الممكن توقيع ذلك، ألن الصحابة في مجملهم كـانوا                   

 ألمر توقيع هذه الصحيفة، نحن اآلن ال يتنزل علينا وحي، ولـيس لنـا إال ان نـدرس األمـر                     مخالفيين
  ..كاجتهاد بشري ونتشاور فيه

  هل ترون أن هناك إمكانية لقيام المصالحة الفلسطينية خالل الفترة القادمة؟
 أمريكـا وال    ال، اعتقد أن المصالحة قريبة، ألنه ال أحد  يريد هذه المـصالحة، ال محمـود عبـاس وال                  

  .اسرائيل وال حتى مصر
  ما بإمكان الجزائر أن تفعله لكم؟

الجزائر من الدول القريبة الى عقول وقلوب الفلسطينيين بالنظر الى تجربتها التحرريـة وموقفهـا مـن                 
القضية وكل المساعدات التي قدمتها وجهودها في كسر الحصار ورفعه، ومع ذلك نحن نطمح أن يكـون              

أكبر في القضية الفلسطينية بالنظر إلى تاريخها ومكانتها وإمكانياتهـا وحـب الجزائـريين              للجزائر دور   
  .للقدس وفلسطين

  29/5/2010الشروق، الجزائر، 
  

  لماذا؟: صغير من زوارق التضامن إلى غزة" أسطول" .38
  نهلة الشهال

ين كتابة هذه الكلمات ال بد ابتداء من تحفظ حول مصير السفن التسع التضامنية المتجهة إلى غزة، ألن ب
ونشرها مسافة ثالثة أيام هي، بالمصادفة، األيام الثالثة الحاسمة، والتي قد تشهد وصول السفن فعالً إلى 
غزة إذا سارت كافة األمور على ما يرام، وإال اعتقالها وخفرها حتى ميناء أشدود، حيث جهز لركابها 

يلية قبل انطالق السفن من موانئها األصلية، مضيفة أنها ، على ما أعلنت الحكومة اإلسرائ"مركز توقيف"
  !تعتبرها تمارس عمالً عدوانياً على إسرائيل

 إلى ميناء غزة، فثمة تحضيرات – البارحة السبت أو اليوم، كما هو مخطط له –فلو وصلت السفن معاً 
 األسابيع الماضية إلعادة من الجمعيات األهلية الستقبالها على رصيف الميناء الذي جهدت السواعد طيلة

وهناك أيضاً مئات زوارق الصيد التي تتحضر للخروج إلى البحر لمالقاة . تأهيله ليالئم الرسو والمناسبة
سيكون ! يا للفرحة التي تسري كالكهرباء، ويا للتأثر. تلك السفن ومرافقتها أثناء دخولها إلى الميناء

ئيل ستعمل كل ما في وسعها لقطع الطريق على السفن، خنقاً وأشك في أن إسرا. احتفاالً شعبياً حقيقياً
للحظة فرح الناس تلك، وإحباطاً لهم، وليس أبداً بسبب المواد التي تحملها السفن، وليس بسبب رغبتها 

  .على غزة" الغيتو"العنيدة في تكريس حالة 
 نتاج تنسيق بين خمسة فهي. ولكن المتحقق من المبادرة مهم على أية حال، وبغض النظر عن الخاتمة

أن : وهذه سابقة وخطوة حاسمة في سيرورة بناء العمل التضامني العالمي مع فلسطين. تحالفات كبيرة
تتمكن تلك التحالفات، المتوزعة على السويد وبريطانيا والواليات المتحدة واليونان وتركيا، من توحيد 

ك األصقاع، وعلى رغم أن الواحدة منها تضم الجهود في ما بينها، على رغم اختالف المعطيات بين تل
  !نقابات وأحزاباً وجمعيات متنوعة، أي أنها بذاتها تخضع لتركيب واسع ومعقد
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ثم يقف خلف المبادرة عمل عام امتد شهوراً طويلة في تلك األماكن، لتحفيز الناس على المشاركة في 
: السمنت والمولدات الكهربائية واألدويةجمع التبرعات التي مكنت من استئجار البواخر ومن ملئها با

وقد ساهمت النقابات السويدية، وكذلك االيرلندية واليونانية، في تخصيص . أكثر من خمسة آالف طن
األموال الالزمة للعملية، مما يشكل تطوراً مهماً في ممارستها التضامنية مع فلسطين، يتجاوز الجملة 

بل لجأ التحالف اليوناني إلى تأسيس .  في بيانات تتعلق بالموضوعاإلنشائية التي غالباً ما كانت تضعها
  ! شركة نقل بحري للمناسبة

ثم وبالتالزم مع ذلك، جرى تحفيز عام على إبداء الدعم العلني، وعلى مشاركة شخصيات عامة في 
 هذا وهكذا قرر مئة منهم الصعود إلى ظهر السفن، بينما بلغ عدد المسجلين أضعاف عدة من. الرحلة

أعضاء في مجلس (ومن الالفت أن يكون بينهم خمسة لوردات . الرقم، تعذر استيعابهم هذه المرة
وهذه المشاركة . ونواب من إنكلترا وايرلندا ودول أوروبية أخرى، منها بولندا) اللوردات البريطاني

وهناك كتاب . كاألخيرة تمثل امتداداً نحو بلدان كانت، ألسباب عدة، بعيدة عن حركة التضامن تل
وتمت اتصاالت لتنظيم أسطول آخر بعد أشهر، تبحر سفنه من ... وفنانون وصحافيون وسينمائيون

  ! اليابان والهند والفيليبين، لتصل إلى غزة
وال بد كذلك من لفت النظر إلى معنى مساهمتين هامتين، هما تلك التركية التي حظيت برعاية شبه 

بية، والجزائرية التي انضمت إلى المبادرة في اللحظة األخيرة، مسجلة رسمية عالوة على الحماسة الشع
  . مساهمة عربية كان افتقادها سيكون مخزياً حقاً

كذلك أعلنت حركة فتح، في بيان رسمي وقعه مسؤول العالقات الدولية فيها، السيد نبيل شعث، عن 
أن يساهم في الجهود الجارية، والبالغة وهو موقف ال بد من . تأييدها للمبادرة، ولكسر الحصار على غزة

، بل مع اإلقرار "كلنا واحد"األهمية والضرورة، لرأب الصدع القائم بين فتح وحماس، ليس على طريقة 
قابلة للحياة وللتعبير عن نفسها داخل أطر ) يفترض أن تكون(بوجود خالفات سياسية مشروعة، ولكنها 

وهي حاجة بات الجميع، إال ما ندر، يقر . تعددة التركيبعمل موحدة لحركة تحرر وطني فلسطينية م
  . بأنها حيوية، بل وجودية

التحالف "وفي فرنسا، عبرت عن تأييدها للمبادرة ومشاركتها فيها، أحزاب يسارية، بعضها أعضاء في 
، وأجزاء من الحزب االشتراكي )الشيوعي والخضر والحزب ضد الرأسمالية" (الوطني من أجل فلسطين

" سيت"وهو ما سيتجسد بمشاركة ملموسة أثناء مرور السفينة المقبلة بعد أشهر قليلة في مرفأ . سهنف
، التي نشأ ضدها "أغرسكو"الجنوبي، الذي يهيأ ليكون بوابة لتصدير المنتجات اإلسرائيلية عبر شركة 
لتأييد كما جرى والتعبير عن ا. تحالف عريض، يشتمل على أحزاب ونقابات وجمعيات يفوق عددها المئة

في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب الفرنسي منتصف األسبوع، يمتلك أهمية خاصة في هذا البلد 
الذي يعاني من عقدتين مستحكمتين، ترخيان بظاللهما على تبلور المواقف السياسية فيه، هما الخوف 

فة في التواطؤ مع النازيين على األرجح بسبب الممارسات غير المشر" (الالسامية"المرضي من تهمة 
، وبسبب التاريخ الذي لم )أثناء الحرب الثانية، بل وجود حكومة فيشي التي نظمت رسمياً ذلك التواطؤ

التباس عميق ومستمر حيال الموقف من الممارسة االستعمارية الفرنسية (يصفَّ مع الواقعة االستعمارية 
ينها ووصفها، وما زالت تثير النزاعات عموماً، وليس من في الجزائر، التي لم تظهر رغبة رسمية لتعي

، فيلم رشيد بوشارب، "خارج عن القانون"دليل أبلغ على ذلك من الضجيج السوريالي الذي تسبب به 
  ).األخير" كان"المخرج الفرنسي من أصل جزائري، الذي عرض في مهرجان 

األسطول "وتصنف مبادرة . ة عن إسرائيلتعلن الحكومة اإلسرائيلية أنها تواجه حملة لنزع الشرعي
وهي أعلنت رسمياً أنها تستنفر صحافييها وكتابها للرد . ضمن ذلك" الصغير لكسر الحصار على غزة

يريد حريته في ! غريب أمر هذا المنطق. على الحملة، بل كلفت سفاراتها في الخارج بتنظيم خطة الرد
ولعل االستنتاج األبرز هو التشديد على ضرورة . ين تقعممارسة كافة االرتكابات، ويستغرب اإلدانة ح
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بناء العديد من المبادرات الناجحة كهذه، في ميادين العمل النضالي العام، وكذلك في الميدان الحاسم 
للمواجهة الفكرية واإلعالمية، تلك المعركة المتعلقة بالصورة السائدة، وبالتصورات والقناعات العامة 

  !تلك اليوم هي المسألة. كن بتوافر بعض اإلرادات وشيء من الدعم خلفهاوهو مم. المسيطرة
  30/5/2010الحياة، 

  
  حتى الدولة العظمى تمارس سياسة عبثية .39

  بالل الحسن
. تبدو السياسة في المنطقة العربية كقضية عبثية، فال هي تتقدم إلى األمام، وال هي مسموح لها أن تتوقف

ي السياسة تماما كما يتصرف الصغار، فالدولة العظمى تقول وتقرر والغريب أن الكبار يتصرفون ف
وأبرز مثال على ذلك هو جورج ميتشل . ولكن كالمها ال ينفذ، كما أن قراراتها تضيع هباء في الهواء

المسمى كمندوب أميركي خاص، يتولى معالجة أدق القضايا السياسية وأكثرها حساسية في المنطقة، 
يأتي ميتشل إلى المنطقة بوجه بارد، وبلسان عاجز عن اإلدالء . عربي اإلسرائيليوهي قضية الصراع ال

بالتصريحات، يلتقي المسؤولين، فيبتسم، ويصافح، ثم يمضي في حال سبيله، وكأنه لم يحضر، ولم 
وحين ندقق في أفعاله، نستطيع أن نستنتج أنه فشل، فهو يلتقي نتنياهو رئيس وزراء . يبحث، ولم يجتمع

ائيل، طالبا منه أمورا إجرائية ليست سياسية وليست استراتيجية، ثم نقرأ أن نتنياهو سيتوجه إلى إسر
الواليات المتحدة ليلتقي رئيس ميتشل، باراك أوباما، فهل يستطيع الرئيس أن ينجح في ما فشل فيه 

 إبداء التفاؤل، مندوبه؟ حتى نبيل شعث عضو اللجنة التنفيذية في حركة فتح بالضفة الغربية يعجز عن
  .أوباما يضغط على نتنياهو ثم يقدم له الترضيات: فهو يقول

ما هي هذه األشياء؟ أوال .. حسنا. وحين يذهب نتنياهو إلى واشنطن، يتوقع المراقبون أن تحدث أشياء
وسيتم أخيرا، ربما، . وسيتم أيضا تصوير الزيارة. سيتم اإلعالن عن موعد زيارته إلى البيت األبيض

ولكن ال أحد . وربما ينعقد أيضا مؤتمر صحافي مشترك. ور بيان علني بما جرى خالل الزيارةصد
فكل هذه اإلجراءات ليست . يجرؤ على التنبؤ بما سيقال في البيان العلني أو في المؤتمر الصحافي

يارته مطلوبة لمضمونها، إنما هي مطلوبة إلرضاء نتنياهو، وللقيام بكل ما شكا من عدم قيامه في ز
السابقة إلى البيت األبيض، حيث أدخل سرا، ولم تلتقط له الصور، ولم يصدر عن اللقاء أي بيان، واعتبر 

وحين يتم تالفي كل تلك النقاط، فهل سيتم هذه . كل ذلك تعبيرا عن ذروة الخالف بين أوباما ونتنياهو
 دون شك، ولكن هذا االتفاق المرة التعبير عن ذروة االتفاق بين الرجلين؟ سيكون نتنياهو راضيا

فهل يعقل أن رئيس الدولة العظمى يعقد لقاءات .  اإلسرائيلي يأتي هشا وخاليا من المضمون-األميركي 
هشاشة السياسة : مع رؤساء الدول تأتي كلها خالية من المضمون؟ يعبر هذا التساؤل عن أمرين

ئيلية تجاه القضايا نفسها، ثم يطلب من األميركية تجاه القضايا العربية، وصالفة السياسة اإلسرا
األميركي، أو " الالشيء"الفلسطينيين والعرب بعد ذلك أن يكونوا متفهمين ومتعاونين وإيجابيين، تجاه 

  .تجاه العدوانية اإلسرائيلية المفرطة
لقد قامت إسرائيل خالل عام بست مناورات عسكرية كبرى، ثم يراد من العرب بعدها أن يثقوا بأن 

  .جيش اإلسرائيلي ال يعد للحرب، أو أن يثقوا بأن إسرائيل جادة في موضوع المفاوضاتال
وإلى جانب المناورات العسكرية الكبرى، تمارس إسرائيل سلسلة من السياسات الشديدة الخطورة، فهي ال 

ضائع ترى كل ما تفعله ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث الحواجز، ومنع التنقل، ومنع نقل ب
، واالعتقاالت المتصلة للمواطنين، والقمع العنيف للمتظاهرين ضد )الخضراوات مثال(الحياة اليومية 

إنها تعتبر كل ذلك أمرا طبيعيا، ولكنها تغضب وتهدد ألن الفلسطينيين . االستيطان داخل القدس وحولها
ذا الموقف الفلسطيني أن يهدد دعوا إلى مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات، وتقول إن من شأن ه
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المفاوضات، ثم تبادر إلى وقف أموال الضرائب عقابا على مقاطعة لبضائع أنتجت فوق أراض فلسطينية 
  .تم االستيالء عليها

وليس هذا سوى جانب واحد فقط، إذ هناك جانب أكثر حساسية يتمثل بسلسلة القوانين التي أصبح 
ون شاليط الذي يعاقب األسرى الفلسطينيين ويتشدد في معاملتهم، ردا قان: الكنيست اإلسرائيلي مسرحا لها

وتريد إسرائيل أن تقول للعالم إن أسر جندي إسرائيلي أمر خطير جدا، ولكن . على أسر جندي إسرائيلي
  .أسر عشرة آالف فلسطيني أمر طبيعي وعادي

ينيون المقيمون فوق أرض وطنهم ؛ أولئك الفلسط1948ثم هناك الجانب اآلخر من التعامل مع فلسطينيي 
لقد بدأ التعامل مع هؤالء . األصلي، الذي استولت عليه الحركة الصهيونية وأطلقت عليه اسم إسرائيل

الفلسطينيين يتخذ منحى خطيرا، ففي أجهزة األمن اإلسرائيلية اآلن، يتم تحضير اتهامات ضد بعض 
، من أجل اتهامهم )دكتور عمر سعيد وأمير مخولال(القادة الناشطين والمحركين للجمهور الفلسطيني 

وبالمقابل ". عدو"أو الذهاب إلى بلد عربي " األعداء"بالتجسس والخيانة، على قاعدة االتصال بالعرب 
حتى (هناك مشاريع قوانين معروضة أمام الكنيست من أجل تشريع الحق في نزع الجنسية اإلسرائيلية 

ونزع الجنسية يعني طبعا التمهيد لطردهم خارج أرض وطنهم، . لقادةعن هؤالء ا) الجنسية اإلسرائيلية
وتعود الناس على هذا الطرد، تمهيدا للبدء في سياسة الطرد الجماعي التي يخطط لها اإلسرائيليون منذ 

  .زمن، لتأكيد إعالن إسرائيل دولة يهودية
وفخامة .  ال يبحث فيهاكل هذه اإلجراءات تجري على أرض الواقع، ولكن سعادة المندوب ميتشل

كيف يمكن االنتقال من المفاوضات : هما مشغوالن فقط بنقطة واحدة وحيدة. الرئيس أوباما ال يبحث فيها
غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة؟ وهل نتنياهو مستعد لمواصلة تجميد االستيطان، ولو من دون 

م تغمض عينيها عن كل ما جرى ويجري على إعالن؟ عند هذه القضايا تتوقف السياسة األميركية، ث
  فماذا نسمي ذلك؟. األرض

والالفت للنظر أن أول من يستخف بهذه المطالب األميركية، أو بهذه الخطة األميركية إلدارة التفاوض، 
إنه يقول ويعلن أن موضوع المفاوضات الرئيسي مع الفلسطينيين هو المياه واألمن، . هو نتنياهو نفسه
بدء بالمفاوضات هو أن يعلن الفلسطينيون اعترافهم بيهودية دولة إسرائيل، ومع ذلك فإن وأن شرط ال

اإلدارة األميركية تتجاهل كل هذا، وهي تنتظر، ربما، زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الشهر 
تصور المقبل، لكي تسأله، وهو المغلوب على أمره، أن يوافق على هذه المطالب، أو إن كان لديه 

  .استراتيجي آخر لمشكلة الدولة العظمى مع حليفها المشاكس
تبدو الواليات المتحدة هنا وكأنها مغلوبة على أمرها، فهي تقف أمام مفاوض فلسطيني تنازل حتى أصبح 

في الطلب مبدأ ) الوقاحة" (الهو تسبا"عاجزا عن المزيد من التنازل، وأمام مفاوض إسرائيلي يعتبر 
  .بلوماسية اإلسرائيليةأساسيا في الد

ولكنهم ينسون الحقيقة المرة، وهي أن . لقد انتصر نتنياهو على أوباما: ويتقدم بعض المحللين ليقولوا
صحيح أن نتنياهو يتصرف كالولد العاق، ولكن . اإلدارة األميركية ال تريد بالفعل إال ما يريده نتنياهو
  . رأسه قبلةاألب يربت على ظهر ابنه في النهاية، ويطبع على

ويقابل ذلك إرادة عربية مشلولة أيضا، يطربها . إنها سياسة أميركية مشلولة، وهي مشلولة بقرار سياسي
إال أن السالم لم يكن قط في التاريخ كله، خيارا . إن السالم خيار استراتيجي: أن تكرر الجملة التقليدية

  .استراتيجيا من طرف واحد
  30/5/2010الشرق األوسط، 
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   في منظمة التعاون"إسرائيل"بعاد قبول أ .40
  علي بدوان

في المجتمع الدولي، بما في ذلـك داخـل دول الغـرب            " إسرائيل"بالرغم من التراجع الكبير في صورة       
األوروبي وحتى داخل قطاعات المجتمع األميركي، وخصوصاً بعد الحرب الوحشية التي شنت قبل عـام       

أن تعبر باتجاه تثبيت عضويتها في منظمـة       " إسرائيل"ستطاعت  ونيف على قطاع غزة، بالرغم من ذلك ا       
، وهي منظمة دولية تضم الدول األكثر       )OECD(التعاون والتنمية االقتصادية المعروفة اختصاراً باسم ال      

  ). نادي نخبة االقتصاديات(ثراء في العالم 
 خمسة عشر عاماً لالنضمام لهذه      بعد محاوالت طويلة بذلتها الدولة العبرية طوال      " إسرائيل"وجاء انضمام   

  . المنظمة، وذلك سعياً وراء المكاسب االقتصادية والسياسية من وراء انضمامها لها
دولة من الـدول الـصناعية      ) 32(وبقبول إسرائيل عضواً فيها، باتت عضوية منظمة التعاون تساوي ال         

ون ووجه بتحفظات من بعض الـدول       لمنظمة التعا " إسرائيل"ويذكر أن قرار انضمام     . الكبرى في العالم  
احتالل األراضي الفلـسطينية    " إسرائيل"األوروبية مثل ايرلندا والنرويج والسويد، احتجاجاً على مواصلة         

كدولـة  " إسرائيل"، ومطالبتها بوضع شروط لقبول عضويتها مثل االعتراف ب        1967والعربية منذ العام    
  .  فقط1967في حدود العام 

 بـرفض وإدانـة فلـسطينية علـى كـل           OECDالطبيعي أن يواجه قرار منظمة      وكان من المنطقي و   
المستويات، كما تحفظ عليه العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية خصوصاً منها المؤسسات الناشطة في              

  . مجال حقوق اإلنسان
مة التعاون  بل وتظاهر المئات من النشطاء األوروبيين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني أمام مقر منظ            

االقتصادي والتنمية في باريس احتجاجاً على قرار المنظمة ضم إسرائيل إلى عضويتها، باعتبار أن قرار               
فيها، يتعارض مع حقوق اإلنسان والقانون الدولي، وينتهك حتى مبادئ          " إسرائيل"المنظمة بقبول عضوية    

دانها المجتمع الدولي، بما فـي ذلـك        مؤسسي منظمة التعاون، ويقدم إلسرائيل هدية على جرائمها التي          
  . التقارير الرسمية التي صدرت ومنها تقرير غولدستون

أمر ينـاقض تمامـاً   "ومن هنا، إن موافقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على انضمام إسرائيل إليها      
 يتم قبـول دول     الذي قامت عليه المنظمة وشروط العضوية فيها، وخرق لقوانين المنظمة حينما          " األساس

  ". تقوم باحتالل شعب آخر واستعباده
ال تفي بالشروط التي وضعتها المنظمة لقبول الدول في عضويتها وعلى رأسـها أن يكـون                " فإسرائيل"

، وقبول دولة إسرائيل عضواً في منظمة       "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق اإلنسان      "نظامها  
ممارساتها المناقضة لحقوق اإلنسان والمتعارضة مـع كافـة القـوانين           التعاون االقتصادي سيعزز من     

  . واألعراف الدولية
 أن االحصاءات التي قـدمتها      OECDوفي هذا السياق، تدرك غالبية الدول األعضاء في منظمة التعاون           

ربيـة  عن اقتصادها لمنظمة التعاون من أجل انضمامها إليها شملت األراضي الفلسطينية والع           " إسرائيل"
  . المحتلة بما فيها الجوالن السوري

فهناك جزء كبير من النشاط االقتصادي اإلسرائيلي هو غير شرعي وغيـر قـانوني، حيـث تـستثمر                  
  . وتستغل الموارد الطبيعية والبشرية هناك" إسرائيل"

ن دعم وإسـناد    وبالتأكيد فان عملية انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لم يكن ليأتي دو            
من قبل مواقع التأثير في قرارات الهيئات الدولية، وتحديداً من قبل الواليات المتحدة األميركية، وهو مـا                 
أفصح عنه األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية باعترافه بأن أسباباً سياسية وقفت وراء قرار               

  . المنظمة بضم إسرائيل إلى عضويتها
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أي (ألنه يعطيها ويمنحها    " أهمية استراتيجية "لمنظمة التعاون   " انضمام إسرائيل "لمتحدة ترى ب  فالواليات ا 
مكاسب اقتصادية كبيرة ومؤثرة، حيث سيسمح ذلك باستثمار ستة مليارات دوالر في سـوق              ) السرائيل

لمقدمـة مـن    في تل أبيب وهو أمر يخفف من األعباء المالية واالقتصادية ا          ) البورصة(األوراق المالية   
" إلسـرائيل "في سياق التعهدات األميركية بتوفير الدعم المالي واالقتصادي         " إلسرائيل"الواليات المتحدة   

  .وفق التفاهمات المشتركة
نجاحاً تاريخياً بالنظر إلى انه يمـنح شـرعية إلسـرائيل كدولـة متقدمـة               "كما يشكل بالنسبة إلسرائيل     

لواليات المتحدة التي دفعت باتجاه قبول إسرائيل في منظمة التعاون          وعليه، إن ا  ". وذات خبرة ) اقتصاديا(
  . االقتصادي أرادت فك أصابع العزلة الدولية الخانقة على إسرائيل بعد عدوانها األخير على قطاع غزة

كما أرادت منحها جرعات متتالية من الحضور الدولي لتغيير صورتها باعتبارها مازالت ذلـك العـضو             
ألسرة الدولية، في ظل االستياء المتزايد من سياساتها تجاه الفلسطينيين وتجاه عملية التسوية             الصالح في ا  

المأزومة أصالً نتيجة استمرار عمليات التهويد ورفض إسرائيل االستجابة الستحقاقات الشرعية الدوليـة             
  .ومتطلبات السالم العادل

  30/5/2010، اإلماراتالبيان، 
  

   اإلسرائيلية- العالقة األميركيةبعض مضامين مستجدة في  .41
  أسعد عبد الرحمن. د

هل هناك تطابق فـي المـصالح مـع إسـرائيل؟           : ألول مرة، يحدث نقاش في الواليات المتحدة جوهره       
جـورج  (فاألخيرة، الساعية إلى توريط أمريكا في حروب جديدة مثلما فعلت عندما دفعت الرئيس السابق     

لعمل مماثل مع   ) باراك اوباما (ن بإصرار، دفع االدارة الجديدة بقيادة       إلى غزو العراق، تحاول اآل    ) بوش
/ الـذي يـشجع االسـتعمار     ) بنيـامين نتنيـاهو   (هذا، مع العلم بأن الدولة اإلسرائيلية في عهـد          . إيران

، تؤذي السياسة األمريكية وتزيـد مـن منـسوب الكراهيـة            "الترانسفير/ "والتطهير العرقي " االستيطان"
الذي تحاربه  " التطرف االسالمي "وبخاصة في العالمين العربي واإلسالمي، مثلما هي تزيد من          لسياساتها  

  .2001الواليات المتحدة منذ هجمات نيويورك 
) أوباما(ما يمكن اعتباره تبدال في االتجاهات األمريكية تجاه إسرائيل يعود في األساس إلى رؤية الرئيس                

" الوسـط اإلسـرائيلي   "فاألول ينحاز إلى    ). بوش(ختلفة عن سلفه    للمصالح اإلسرائيلية من وجهة نظر م     
ولـدى  (، مع تنامي الشعور لدى األمريكيين الموالين إلسرائيل       "اليمين المتطرف "بشكل يبعده عن ائتالف     

. وحكومته يفقدان ثقة واشنطن وكذلك أمن إسرائيل المـستقبلي        ) نتنياهو(أن  ) كثير من اإلسرائيليين أيضا   
" حقيقـة ) "1(ك، نجد أن تخوفات هؤالء تنبع من كون إسرائيل لم يعد بوسعها االعتماد على               والحال كذل 

السياسات اإلسرائيلية الحاليـة باتـت تهـدد        ) 2(أنها حليف ال يمكن االستغناء عنه، أو تجنب حقيقة أن           
 نتذكر كـالم    وهنا،. المصالح األمريكية مع تنامي الشعور المناهض للواليات المتحدة في الشرق األوسط          

األول وزيـر الـدفاع     ): من قبـل االدارة الـسابقة     (القطبين األمريكيين اللذين تم تعيينهما في موقعيهما        
عدم إحراز تقدم في عملية السالم هو بالتأكيـد أمـر يـستغله          "حين أعلن أن    ) روبرت غيتس (االمريكي  

ك بعد أيام فقط مـن تـصريحات        ، وذل "خصومنا في المنطقة ويؤثر على مصالح األمن القومي األمريكي        
النـزاع  "رئيس القيادة األمريكية الوسطى الـذي أكـد علـى أن         ) ديفيد بترايوس (القطب الثاني الجنرال    

المتدهور في الشرق األوسط يزيد من المشاعر المعادية للواليات المتحدة في المنطقة بـسبب االنحيـاز                
اللـوبي  ( بارزين آخرين لما اصطلح على تسميته        هذا، دون أن نتحدث عن ممثلين     ". األمريكي إلسرائيل 

األمريكي، سواء تجسد هذا في مستشاري األمن القومي على امتداد الحقب الماضية، أو فـي               ) العسكري
  ). مايك مولين(واألدميرال ) جيمس جونز(جنراالت آخرين مثل الجنرال 
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لكسب التعاطف األمريكي تضاءلت مع     التي اعتمدت عليها إسرائيل     " القيم المشتركة "لقد بات واضحا أن     
كما ان إسرائيل تعاني إزدراء العـالم لهـا بـسبب هـذه             . المقارفات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    

على رفض رغباته ونصائحه، بل يحـاول اذاللـه، رد          ) نتنياهو(الذي يصر   ) اوباما(بل ان   . المقارفات
ون مراسم احتفال في البيت األبيض، وأوضح لـه         في موقف صعب عندما استقبله من د      ) نتنياهو(بوضع  

كما أن عديـد المحللـين      ". يجب أال يأخذ التأييد األمريكي إلسرائيل كأمر مسلم به        "في اجتماع طويل أنه     
يؤكدون ادراك الواليات المتحدة أن إعادة ترتيب النظام العالمي ينطلق من قدرتها على حـل الـصراع                 

وي اإليراني، وهما ملفان تتخوف واشنطن من سياسة إسرائيل تجاههمـا           العربي اإلسرائيلي والملف النو   
في خطها الحالي التدميري في الملف األول، ومحاوالتها المغـامرة بالنـسبة            ) نتنياهو(باستمرار حكومة   

يحـاول التعامـل مـع      ) اوباما(حقيقة، ما زال     .للثاني ومن بينها توريط اإلدارة األمريكية بحرب جديدة       
أمـن  "بـأن   ) كما تدل تـصريحاته   (مختلفا معها في توجهات حكومتها اليمينية المتطرفة، مؤمنا         إسرائيل  

إسرائيل هو هدف استراتيجي أمريكي، لكنه لن يتم تحقيقه في شكل كامل ونهائي إال إذا توصلت إسرائيل                 
المتحـدة تقـدم    لذا، يصبح من حقه، طالما أن الواليـات         ". الى تحقيق السالم مع الفلسطينيين والسوريين     

وان تأخذ المصالح األمريكية بعين االعتبـار، أقلهـا         " ترعوي"إلسرائيل ما تقدمه، مطالبتها بقوة في أن        
  !بالقدر الذي تأخذ فيه الواليات المتحدة مصالح إسرائيل بعين االعتبار

  30/5/2010الرأي، األردن، 
  

  بين العلمانية واإلسالم المقاوم" الوحدة والصراع "معادلة .42
  عريب الرنتاوي

ميز الرئيس السوري بشار األسد بين دعمه لكل من حزب اهللا وحركة حماس من جهة ، وحبه لهمـا أو                    
إعجابه بكل ما يقومان به من جهة ثانية ، مرجعا الدعم إلى االلتزام بالقضيتين الفلـسطينية واللبنانيـة ،                   

المنطقة وملفاتها الساخنة والشائكة ،     " داتتعقي"مفسرا الخلط بين الدعم والحب ، بعجز الغرب عن إدراك           
  .والتي أملت على سوريا بدورها اتخاذ ما اتخذته من مواقف وانتهاج ما انتهجته من سياسات

المفارقة "األمريكية ، وردا على سؤال عن       " بي بي إس  "كالم الرئيس األسد ورد في أثناء حديث لمحطة         
بعالقات تحالفية  " العلمانية" روز والمتمثلة في احتفاظ سوريا       الذي أثاره الصحافي شارلي   " المثيرة للدهشة 

  .مع حركات إسالمية كحزب اهللا وحركة حماس ، ومن خلفهما إيران
والحقيقة أن سؤال الصحافي األمريكي للرئيس األسد ، يذكرنا بعشرات األسئلة المماثلة ، التي نواجههـا                

طي واليساري الذين رفضنا ونـرفض االنجـرار وراء         نحن المحتسبين على المعسكر العلماني والديمقرا     
من كتاب وصـحفيين ومثققـين      " من تبعهم من دون إحسان    "محافظي واشنطن الجدد و   ) ال منطق (منطق  

نحن الذين كففنا منذ انهيار كامب ديفيد وطابا واندالع االنتفاضة الثانية على            . عرب وفلسطينيين وأردنيين  
نحن الـذين طالمـا جوبهنـا       ". السالم خيارنا االستراتيجي الوحيد   : "ألبلهأقل تقدير ، عن ترداد الشعار ا      

كيف لكم أنتم خصوم اإلسالميين فكريا ، إن تقفـوا معهـم ، أو بـاألحرى خلفهـم ، سياسـيا                     : السؤال
  ".جهاديا"و

يل إسـرائ : جوابنا المتكرر عن هذا السؤال المتكرر ، لم يكن يبتعد عما قاله الرئيس األسد لشارلي روز               
هي التهديد األكبر واألخطر ، إسرائيل هي من يهدد أمن المنطقة واستقرارها ، إسرائيل هي من أطـاح                  
بعملية السالم وقوض عروشها ، إسرائيل هي من يواصل التوسع واالستيطان والعـدوان واالحـتالل ،                

إسرائيل هي  . إسرائيل هي من تواصل ابتالع األرض والحقوق وضرب الكرامات وإذالل الشعب واألمة           
وبالنظر لكـل هـذا وذاك      . من خصب تربة الشرق األوسط لنمو األصولية والتطرف والغضب والعنف         

وتلك ، فإن إسرائيل ، وإسرائيل وحدها ، هي من استحق مكانة العدو األول لكل األحـرار والـشرفاء ،         
  .لمنطقةلكل الوطنيين والديمقراطيين واليساريين واإلسالميين الغيوريين في هذه ا
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ـ            ، حتى  " تبادل الدعم "أال تكفي التهديدات اإلسرائيلية الوجودية لمصالح شعوبنا وأمتنا أن تقنعنا بالحاجة ل
أال تستحق القضية الفلسطينية أوال وأساسا ، أن نضع في مرتبة ثانويـة             . ؟"تبادل الحب "وإن تعذر علينا    

ة واألقليات ، ثم من قال أنه يتوجب وضع         قضايا الخالف حول تطبيق الشريعة والموقف من حقوق المرأ        
مع قوى التيار   " وحدة وصراع "هذه القضايا على األرفف أو في األدراج ، أليس باإلمكان صياغة عالقة             

اإلسالمي على تنويعاته ، نتفق على مواجهة إسرائيل وتهديداتها ، ونختلف حول مشروعنا الـديمقراطي               
ن علمانيتنا أفرادا وجماعات ودول لكـي نتبـادل معادلـة           واإلصالحي؟ هل من الضروري أن نتخلى ع      

مع اإلسالميين ؟ األسد أجاب بالنفي ، وقال للقناة األمريكية أن           " الدعم واإلسناد وليس الحب واإإلعجاب    "
التحدي األكبر الذي يواجه سوريا هو الحفاظ على علمانيتها ، بوصفها ضمانة التنـوع المثـري للحيـاة               

نحن نرى أن دعم ، أو باألحرى االنخراط في الخط الفلسطيني واللبنـاني والعربـي               والمغني للروح ، و   
واإلقليمي المقاوم للغطرسة والهيمنة والتوسع والعدوانية اإلسرائيلية ، هو أولوية أولى ، ال تقلل للحظـة                

اتنـا  واحدة من شأن بقية عناوين أجنداتنا الوطنية والقومية ، وال تبدد فـي حـال مـن األحـوال قناع                   
الديمقراطية واليسارية والعلمانية ، فاألحداث تؤكد يوما إثر آخر صوابية هذه الخيـارات وعقالنيتهـا ،                
وفشل تجارب اإلسالميين في السلطة ، هي المصداق للدعوات الرامية لتطوير نموذجنا العلماني الخاص              

 تخوما واضحا بين ما هو هللا وما        بنا ، نموذج معتدل ، ال يعادي الدين وال يستعدي التدين ، ولكنه يرسم             
هو لقيصر ، فصل ال يسيء للدين باسم السياسة ، وال يرفع السياسة إلى علياء الوحي اإللهي أو يـصبغ                    

  .ال تستحقها وال هي من طبيعتها" قداسة"عليها 
) العـراق (سوريا العلمانية كما قال رئيسها ، تعيش ضغوط التطيف التي تعـصف بجوارهـا الـشرقي                 

، وهي في قلب منطقة شهدت في سنواتها الثالثين الفائتة أوسع عمليات األسلمة السلفية              ) لبنان(ربي  والغ
 مع ذلك ، وباألخص     - سوريا   - الوهابية المتطرفة ، فال بد أنها ستتأثر بكل ما يحصل حولها ، لكنها               -

" البدونة" ، في مواجهة سيل      المجتمع السوري ، ما زالت األقل احتفاظا بطابعه وهويته ومدنيه وعلمانيته          
الذي كاد يبتلع مجتمعاتنا العربية بمجملهـا ، فهـل سـيحافظ المجتمـع              " األسلمة المتطرفة "و" التطيف"و

  .السوري على مذاقه الخاص ونكهته المتميزة ، هذا هو التحدي األهم كما شخصه الرئيس األسد محقا
 الصهيوني باتت شرطا الزما لتطـوير خيـار         مقاومة المشروع : أما نحن فنضيف قوال على قول األسد      

ديمقراطي تقدمي علماني ، وإال نُظر ألصحاب هذا الخيار كعمالء وطابور خامس ، ودخول هذا التيـار                 
على خط المقاومة ، هو الذي يعطيها طابعها الوطني والقومي ، ويحفظها من الشطط واالنجـراف إلـى                  

المعادلة ، هو وحده الطريق إلعادة األمور إلى نـصابها ،           حرب دينية عبثية ، والمزاوجة بين حدي هذه         
  .فهل نحن فاعلون؟،

  30/5/2010الدستور، األردن، 
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