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   المفاوضات ت فشلإذا تتوقع مؤتمر سالم أميركياً في الخريف "إسرائيل": "هآرتس" .1

ن يبادر الرئيس باراك أوباما توقعت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أ:  أسعد تلحمي-الناصرة 
إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في الخريف المقبل في حال تبين أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل 

ونقلت صحيفة . والسلطة الفلسطينية المتوقع انطالقها في غضون األسبوعين المقبلين، تراوح مكانها
كي أوضح نيته هذه خالل لقاءات مع عدد من عن هذه األوساط قولها إن الرئيس األمير" هآرتس"

  .الزعماء األوروبيين
الواليات المتحدة (وتقدر األوساط اإلسرائيلية أن يكون المؤتمر الدولي بمشاركة أعضاء الرباعية الدولية 

عرض هيكلية دولية إلقامة "وأن يكون الغرض الرئيس منه ) واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة
  ". لسطينية تشمل مبادئ مختلفة تتعلق بمسائل الحدود والترتيبات األمنية والالجئين والقدسدولة ف

ونقلت الصحيفة عن هذه األوساط قولها أيضاً ان الرئيس األميركي عاقد العزم على دفع مشروع إقامة 
ي مبادرة أميركية الدولة الفلسطينية، وأنه يحظى بتأييد دول االتحاد االوروبي الذي سبق أن التزم دعم أ

وتابعت أن موعد المؤتمر لم يتقرر نهائياً بعد، وثمة احتمال بعقده في أيلول . للسالم في الشرق األوسط
المقبل، أو إرجاء اإلعالن عن المبادرة إلى ما بعد االنتخابات ) أكتوبر(أو تشرين األول ) سبتمبر(

لتي يوليها الرئيس أوباما أهمية قصوى، ويكرس ا"المقبل ) نوفمبر(النصفية للكونغرس في تشرين الثاني 
  ".جهوداً كبيرة لتحجيم تعاظم قوة الحزب الجمهوري

وأشارت إلى أن شهري أيلول وتشرين األول المقبلين يعتبران حاسمين للعملية التفاوضية في الشرق 
ضات غير المباشرة، األوسط، إذ تنتهي حينها فترة االشهر األربعة التي حددتها الجامعة العربية للمفاو

كما ستنتهي فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية التي حددتها الحكومة اإلسرائيلية بعشرة 
اشهر، وعندها سيضطر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى حسم موقفه من تمديد فترة 

  .التعليق أو عدمه
الحاكم " ليكود"ضات غير المباشرة، كرر أقطاب في حزب وعشية اإلعالن المتوقع عن استئناف المفاو

سيكون حد ) المحتل(غور األردن "وقال النائب األول لرئيس الحكومة موشي يعالون إن . مواقف متشددة
، "الدفاع الشرقي ألرض إسرائيل ودولة إسرائيل، ويجب أن يبقى تحت سيطرتنا في إطار أي اتفاق

انياهو قال فيها إن إسرائيل ستبقي جيشها على الحدود الشرقية للدولة مكرراً بذلك تصريحات سابقة لنت
  .الفلسطينية عند إقامتها تحسباً لنقل أسلحة وصواريخ إليها

  1/5/2010الحياة، 
  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1776:         العدد       1/5/2010السبت  :التاريخ

  لتشجيعه على التفاوض مع االحتالل أمريكا تعطي عباس ضمانات سرية": غارديانال" .2
، أن الواليـات    )4-29  (]أول مـن أمـس     [الخميس سالبريطانية، أم " غارديانال"ذكرت صحيفة   : لندن

لتشجيعه على االنـضمام    " خاصة"المتحدة األمريكية قدمت لرئيس سلطة رام اهللا محمود عباس ضمانات           
هذه الضمانات من الممكن أن تشمل عرضا للنظر         و .لمفاوضات السالم غير المباشرة في الشرق األوسط      

  ".جديد" إسرائيلي" "استيطاني"نشاط "ن بإدانة أي في السماح لألمم المتحدة ومجلس األم
منحت اإلدارة األميركية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمانات سرية بشأن عمليـات االسـتيطان              و

اإلسرائيلية تتمثل في نية واشنطن اإلحجام عن استخدام الفيتو ضد قـرارات مجلـس األمـن المنتقـدة                  
في محاولة لتشجيع الفلسطينيين على االنضمام لمفاوضات السالم غيـر      الستمرار االستيطان اإلسرائيلي،    

  .المباشرة
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضمانات تم منحها بشكل شفوي أثناء اجتماع جرى األسـبوع الماضـي                 

وبعد -وجمع دبلوماسي أميركي رفيع المستوى برئيس السلطة محمود عباس، مؤكدة أنه منذ ذلك الحين               
على وشك البدء في    " اإلسرائيليين"الفلسطينيين والقادة   " يبدو أن    -من الجهود الدبلوماسية األمريكية   شهور  

محادثات غير مباشرة من شأنها استئناف عملية السالم في الشرق األوسط، والتي ستكون األولـى منـذ                 
  ".م2008على قطاع غزة في نهاية عام " إسرائيل"حرب 

ال توجد تأكيدات رسمية بشأن تفاصيل االجتماع، أنكر كبيـر المفاوضـين            وبينما أوضحت الصحيفة أنه     
" إننا ال نزال نتحدث مع األميركيين     : "، مضيفًا "هذا ليس صحيحا  : "الفلسطينيين صائب عريقات األمر قائالً    

.  
أخبر عباس أن األميركيين تلقوا تأكيدات من نتنياهو تتمثـل فـي أن أحـد               " هيل"وأضافت الصحيفة أن    

في الوقـت   " لن يمضي قدما  "،    "رامات شلومو "في القدس الشرقية، وهو مغتصبة      " االستيطانية"مشاريع  ال
  .الراهن على األقل

االستفزازي، بما في ذلك فـي      " االستيطاني"وأكدت الصحيفة أن هيل أوضح لعباس أنه إذا استمر النشاط           
، وكان مفهوما أن    "إسرائيل"الدولي بإدانة   القدس الشرقية، فإن واشنطن تدرس فكرة السماح لمجلس األمن          

المقصود من ذلك هو أن الواليات المتحدة ستمتنع عن التصويت على القرار بدالً مـن اسـتخدام حـق                   
  ".  الفيتو"النقض 

  30/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إزاء مجريات عملية السالم نعمل على بلورة الموقف العربي: عريقات .3
أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب : لحامد فهيم ا-جدة

على األهمية القصوى التي يكتسبها اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي يعقد » عكاظ«عريقات لــ 
وأفاد أن  .راليوم في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قط

االجتماع الذي يعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، يعمل على بلورة موقف عربي إزاء مجريات 
عملية السالم، كما سيناقش الجهود األمريكية الخاصة في عملية السالم ونتائج زيارتي الموفدين السيناتور 

 موضحا أنه سيشرح بالتفصيل مستجدات جورج ميتشيل، وديفيد هيل مساعد وزيرة الخارجية األمريكية،
األوضاع المتعلقة بمستقبل المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية على ضوء الرسالة التي تلقاها الرئيس 

  .الفلسطيني أبومازن من نظيره األمريكي أوباما في الحادي والعشرين من الشهر الماضي
ول العربية سيقدم مذكرة حول كيفية إحياء من مصادرها أن األمين العام لجامعة الد» عكاظ«وعلمت 

  .عملية السالم، على أن يجري تداولها مع وزراء خارجية لجنة المبادرة العربية
  1/5/2010عكاظ، السعودية، 
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  "إسرائيل"توجهات الكنيست تؤكد استحالة التعايش مع : بحر .4
ن التوجهات العنصرية التي  أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أ:سمر خالد -غزة

يتبناها الكنيست اإلسرائيلي تعد تأكيدا جديدا على استحالة التعايش مع الكيان، الفتا إلى أن الكيان 
  .اإلسرائيلي يعيش حالة خطيرة ومتسارعة من التغول على كل ما هو إنساني

 اإلنسان اإلسرائيلية وعد بحر في بيان المقترح اإلسرائيلي القاضي بإخراج عدد من منظمات حقوق
والعربية عن القانون، دليال جديدا على زيف ما يسمى الديمقراطية اإلسرائيلية ومستوى االستخفاف 

  .اإلسرائيلي بالقوانين والقيم اإلنسانية
وأكد على أن الكيان اإلسرائيلي يحاول شرعنة جرائمه واستباحته للقيم والحقوق والحريات وإكسابها 

وهو ما يؤشر إلى تهيئة وتحضير لمرحلة جديدة قد تشهد ارتكاب جرائم خطيرة بحق طابعا قانونيا، 
  .شعبنا الفلسطيني يراد لها أن تمضي دون أي معيقات حقوقية أو قانونية من أي جهة كانت

  1/5/2010الرأي،األردن، 
  

  "إسرائيل" جولة مفاوضات مع 120حماس أجرت : فتح .5
نسخة منه، أمس " الغد"ة الثقافة واإلعالم في حركة فتح، وتلقت  أشار بيان صادر عن مفوضي:رام اهللا

  . جولة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل120، أن حركة حماس أجرت )الجمعة(
 120أن حركة حماس أجرت حتى اآلن : ونقل البيان عن القيادي في حركة حماس محمود الزهار قوله

  .جولة مفاوضات غير مباشرة مع حكومة إسرائيل
تأتي هذه التصريحات في نفس الفترة التي امتنع فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس : أضاف البيانو

عن خوض أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومة اإلسرائيلية بسبب استمرار االستيطان في 
 يتحدث في وكان الزهار، وفق البيان،. القدس واستمرار محاوالت المس بالمسجد األقصى المبارك

تصريحات "احتفال نظمته حركة حماس في مخيم النصيرات في قطاع غزة، مساء األربعاء، مضيفاً أن 
الزهار تُعطي طابعاً مخالفاً لما تدعيه قيادة الحركة في دمشق من رفضها للمفاوضات غير المباشرة مع 

بدأ المفاوضات غير إسرائيل، فقد عبر خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس عن رفضه لم
المباشرة في العديد من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها باستمرار في دمشق وطهران في الوقت الذي 

 ".كانت حركة حماس تمارسها عبر وسيط ألماني
  1/5/2010الغد، األردن، 

  
  الخالف حول السالح الفلسطيني في لبنان سياسي وليس أمنيا:  في القيادة العامةمسؤول .6

رفض الكشف عن »  القيادة العامة-الجبهة الشعبية « مسؤول فلسطيني من أكد:  سوسن األبطح- وتبير
أن الخالف الناري المشتعل اليوم بين الحكومة اللبنانية والقيادة العامة حول ما » الشرق األوسط«اسمه لـ
إلطالق، على عكس ، هو سياسي بامتياز وليس أمنيا على ا»السالح الفلسطيني خارج المخيمات«يسمى 

االتهامات واالتهامات المضادة، والتراشق اإلعالمي، ال معنى «: ويضيف. ما يمكن أن يتصور البعض
له، هذه قضية ال تحل إال باالتفاق بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وكل ما تبقى هو مضيعة 

طيني خارج المخيمات، فهذا يعني حين نتحدث عن السالح الفلس«: ويشرح المسؤول الفلسطيني. »للوقت
أننا نتكلم عن مجموعة من القواعد العسكرية، الموجودة في مناطق بعيدة عن السكان، أو هي أنشئت 
على األراضي اللبنانية في بداية ومنتصف السبعينات، في منأى عن مكان وجود األهالي، ثم حدث أن 

 .»نائيااقترب العمران من بعضها، وبقي بعضها اآلخر بعيدا و
من صمت اللبنانيين عن هذه القواعد، عندما خرج الجيش السوري من «ويستغرب المسؤول الفلسطيني 

لكن اللبنانيين حينها ميزوا .  وكانت الفرصة سانحة للتخلص منها2005) نيسان( أبريل 26لبنان في 
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يقارب عاما كامال، وفجأة بدا بينها وبين المواقع العسكرية السورية، وتأخرت المطالبة بإخالء القواعد ما 
 .»وكأن اللبنانيين تذكروا وجودها

نحن أمام موروث قديم، تتم «: يقول المسؤول الفلسطيني من القيادة العامة الذي رفض الكشف عن اسمهو
أما لو تحدثنا استراتيجيا فيمكن أن تشكل قواعد البقاع الثالث خاصرة تحمي الخلف . االستفادة منه سياسيا

لكن يجب أن ال نبالغ في الكالم عن مدى فعالية هذه «: ويستطرد المسؤول الفلسطيني. »السوري
القواعد، فالسالح الفلسطيني الموجود اليوم بين أيدي المقاتلين، لم يجدد بشكل جدي، ولم يتم تحديثه منذ 

 على سبيل  ويمكن نعته بأنه سالح متقاعد، وهو ال يقاس بما يمكن أن يوجد عند حزب اهللا1982عام 
وإذ ينفي المسؤول الفلسطيني إمكانية وجود أنفاق تصل القواعد الموجودة في البقاع باألراضي . »المثال

السورية، يمكن مرور المقاتلين أو المهربين عبرها، بسبب بعد المسافة الجغرافية، وصعوبة حفر أنفاق 
ه مستحيل إذ إنها حكر على المقاتلين بهذا الطول، فإنه يؤكد أن مرور المهربين عبر هذه المخيمات شب

 .الذين يحملون تصريحا يخولهم دخول األراضي اللبنانية
  1/5/2010الشرق األوسط، 

  
   جهاز الحماية ألبو العينين يسلم نفسه إلى الجيش اللبنانيمسؤول .7

بين من أثمرت االتصاالت اللبنانية الفلسطينية المكثفة عن تسليم أحد المطلو: حسين سعد - الرشيدية
المعروف بإبراهيم الخطيب الى مديرية )  عاما42(حركة فتح المدعو ابراهيم محمد سعد الدين 

المخابرات في الجيش اللبناني وقد تبين أنه توجد بحق الموقوف مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة 
ل ان سعد وفي التفاصي .»عصابات مسلحة«العسكرية تعود ألكثر من عشرة أعوام على خلفية تشكيل 

الدين وهو مسؤول جهاز الحماية لدى أمين سر حركة فتح السابق في لبنان اللواء سلطان ابو العينين 
 عاما سلم نفسه صباح امس األول الى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم الرشيدية 12 من أكثرعلى مدى 

مديرية المخابرات في  إلىومن هناك قامت بنقله عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب 
  .اليرزة حيث بدأت التحقيقات معه

  1/5/2010السفير،   
  

  سناريو الحرب المقبلة يتضمن سقوط مئات الصوريخ على الجبهة الداخلية : فلنائي .8
السيناريو المفترض للمواجهة المقبلة،    "قال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي، متان فيلنائي، إن         : يحيى دبوق 

ئات من الصواريخ على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، فصواريخ حزب اهللا قـادرة علـى              يتضمن سقوط م  
  .في الجنوب" الوصول إلى بئر السبع

             وحذّر فيلنائي مسؤولي البلديات والمجالس المحلية في المدن والمستوطنات اإلسرائيلية، مـشيراً إلـى أن
إلى أيـن   "، وتساءل بحدة    "يكون رئيساً لبلديتها  فرار رئيس بلدية من مدينته خالل الحرب، يعني أنه لن           "

  ".سيهربون؟ فكل البالد ستكون مغطّاة بالصواريخ
من الواضح أن الحرب ستـشهد      "وكشف عن التقديرات اإلسرائيلية لواقع الحرب المقبلة، مشيراً إلى أنه           

رغـم أن هـذه     نزوحاً لمئات اآلالف من مدينة إلى أخرى، لكن عندما يحدث ذلك فسنكون جـاهزين، و              
ـ              وقـال  ".  الماضـية  62المسألة تثير القلق، فإننا أفضل حاالً وجهوزية عما كنا عليه طوال السنوات الـ

  ".سيسقط قتلى، وستحصل مشاكل، لكننا سنعمل على إيجاد حلول"
فـي الجـيش   " ضباط رفيعي المستوى"أمس، عن " هآرتس"وفي محاولة لبث أجواء تهدئة، نقلت صحيفة      

دراسة الواقع في هذه الفترة، تشير إلى أن المخاوف العربية مبالغ فيها كثيراً، رغم              " قولهم إن    اإلسرائيلي
تحليـل  "وبحسب الضباط اإلسـرائيليين، فـإن       ". أن احتماالت اندالع حرب في الصيف، ال تزال قائمة        

  ".مصالح كل األطراف، ال يوصل إلى أن أحداً لديه مصلحة في نشوب مواجهة قريبة
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رغم التقارير التي تتحـدث عـن       "للشؤون العسكرية، عاموس هرئيل، أنه      " هآرتس"تب معلق صحيفة    وك
نقل صواريخ سكود من سوريا إلى حزب اهللا، فإن إسرائيل ضبطت نفسها، وامتنعت عن مهاجمة قوافل                

  ".الصواريخ، ذلك أن التهديد األساسي الذي يشغلها أكثر هو التهديد اإليراني
سوريا ال تريد المبادرة إلـى      "، المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، فإن         وبحسب هرئيل 

  .حرب، كما أن حزب اهللا غير معني بها، إذ سيفكر مرتين قبل المخاطرة بجولة قتال جديدة
  1/5/2010األخبار، 

  
  لحزببعد نجاحه بإرجاء انتخاب مؤسسات ا" ليكود"نتانياهو يحكم قبضته على : معلقون .9

، رئيس "ليكود"اعتبر معلقون إسرائيليون في الشؤون الحزبية أن الفوز الكبير الذي حققه زعيم : الناصرة
 شهراً 20الحكومة بنيامين نتانياهو في االنتخابات الداخلية في الحزب، بإرجاء انتخاب مؤسسات الحزب 

ألقل، لكنهم استبعدوا أن يستغل على األقل، يتيح له إحكام قبضته على الحزب وهدوءاً لسنتين على ا
نتانياهو هذا الفوز للتقدم في شكل جدي في المفاوضات مع الفلسطينيين حيال مواقفه اليمينية واعتماده 

، فضالً عن وجود عدد كبير من "إسرائيل بيتنا"و" شاس"ائتالفاً حكومياً يمينياً أكثر تشدداً يضم حزبي 
لكن أحد المعلقين . برونه تنازالت للفلسطينيين، في مراكز نفوذالمعارضين تقديم ما يعت" ليكود"صقور 

لفت إلى حقيقة أن الفوز الكبير لنتانياهو سيسحب البساط من تحت ادعائه أنه ليس قادراً على التحرك 
  . السياسي في وجود معارضة قوية داخل حزبه

بت مجدداً أن ليكود هو حركة تتمتع إنجازاً مهماً يث"واعتبر نتانياهو في بيان أصدره نتائج االنتخابات 
". وهي أيضاً تجديد للثقة بطريق الحركة الحقيقي... بالمسؤولية واالتزان وتستحق أن تقود الدولة 

في القضاء على معارضيه داخل الحزب، في مقدمهم "واعتبرت أوساط قريبة منه النتائج نجاحاً كبيراً له 
  ".اني دانون وميري ريغف ويريف ليفيننائبه سلفان شالوم والنواب في الكنيست د

أن نتانياهو أثبت مجدداً أنه يسيطر " هآرتس"يوسي فرطر في " هآرتس"وكتب محلل الشؤون الحزبية في 
  . على حزبه بقبضة حديد

أن نتائج االنتخابات تتيح لنتانياهو تحقيق مشروعه لشق حزب " إسرائيل اليوم"وكتب موطي توخفيلد في 
والتمهيد النضمام سبعة نواب " ليكود" من خالل تمكين آالف من أعضائه االنتماء الى المعارض" كديما"

الذي قام " كديما"وأضاف ان نتانياهو لن يستكين قبل أن يشق صفوف . الى حزبه" كديما"على األقل من 
 .2005عام " ليكود"أساساً على أنقاض 

  1/5/2010الحياة، 
  

   عاماً على التأسيس15: د شبابهيجّد"  الوطني الديموقراطيالتجّمع" .10
 لتأسيس حـزب التجمـع الـوطني        15، أمس، بالذكرى الـ     48احتفل اآلالف من فلسطينيي الـ      : حيفا

وقد توافد اآلالف من كل المناطق المحتلة فـي         . الديموقراطي، الذي أسسه المفكر العربي عزمي بشارة      
. و، رافعين األعالم البرتقالية وصوراً لبشارة     في مدينة شفا عمر   " سميرا ميس " إلى قاعة    48أراضي الـ   

 منتـسب جديـد     700كان الحضور الشبابي طاغياً على المشهد، علماً بأن االحتفال تخلّله احتفـاء بــ               
  .للحزب، إضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحركة الوطنية في الداخل

ـ    ـ    "ديموقراطيالتجمع الوطني ال  "وقال األمين العام ل ، عن بداية الحـزب،     "األخبار"، عوض عبد الفتاح، ل
وتابع ". 48تجاهلت فلسطينيي الـ    "التي  " أوسلو"إنه تأسس أثناء فترة سياسية صعبة، وتحديداً بعد اتفاقية          

الناس كانت محبطة في تلك الفترة، وكان األفق مسدوداً للحركة الوطنية، فبعد أوسلو، خفّفت إسـرائيل                "
وأشار ".  على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، ما أوهم البعض بأن المساواة والعدل قريبان             قبضتها

ولفـت عبـد    . ، وتوقّعوا فـشلها   "التجمع"إلى أن ذلك كان أحد أسباب استخفاف الكثيرين بانطالق تجربة           
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    نت من أحزابٍ عدة،     الفكرة والتجربة تتمتعان بلمعان جوهري واسع، فالحركة الجديد       "الفتاح إلى أنة تكو
ومن كتل وشخصيات وطنية تشدد على الهوية الوطنية، إذ كانت المرة األولى التي يتشكّل فيهـا جـسم                  

  ".مقابل التيار التقليدي السائد، مكون من كّل الحركات الوطنية المتنافسة في حينه
ت شخصيته أحد أسـباب اللمعـان،       كان"وعن النائب السابق في الكنيست، عزمي بشارة، قال عبد الفتاح           

وانجذب الناس للتجربة الجديدة لمـا      . حيث استطاع بشخصه وخطابه التأثير بصورة عميقة على الحركة        
حملته من تجديد وخليط بين حركة أبناء البلد، الذين قـاطعوا انتخابـات الكنيـست ورفـضوا الترشّـح            

وعية وانتقدها فكرياً في ما بعد، وبين محمـد         والتصويت، وبين عزمي بشارة الذي جاء من المدرسة الشي        
  ".ميعاري كقائد للحركة التقدمية وغيرهم ممن عرضوا نهجاً وتياراً جديدين

حزب لم يتعرض لما تعرض له التجمع، وفـي         "، جمال زحالقة، فقد جزم بأن أي        "التجمع"أما النائب عن    
  ".عزيمة أشدكل مرة كان الحزب يجتاز التحدي، لينهض بقوة أكبر و

  1/5/2010األخبار، 
  

  الحكومة اإلسرائيلية متخوفة من تشدد مواقف فياض تجهاهها .11
اليومية المجانية الداعمة لنتنياهو أمس الجمعة، " يسرائيل هيوم"قالت صحيفة : برهوم جرايسي  -الناصرة

سطينية في رام اهللا إن الحكومة واألجهزة اإلسرائيلية بدأت تالحظ تشددا في مواقف رئيس الحكومة الفل
سالم فياض، خصوصا على ضوء رفضه االلتقاء بمسؤولين إسرائيليين في اآلونة األخيرة، وتكثيف 
حملته لمقاطعة بضائع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومشاركته في مظاهرات ونضاالت فلسطينية 

  شعبية،
عن قلقهم من حقيقة ان فياض يعتبر في وقالت الصحيفة، إن مسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية يعبرون 

اضافة الى ذلك، فبفعل منصبه كوزير للمالية . الواليات المتحدة وفي الغرب معتدال نسبيا ونقيا من الفساد
  .هو المتمتع السياسي االساس من النمو االقتصادي في السلطة

اإلدارة " استفزاز"ات لمنع وحسب مصادر سياسية إسرائيلية فإن الحكومة اإلسرائيلية بدأت تتخذ اجراء
األميركية، ومنها أن وزير الداخلية في حكومة االحتالل ايلي يشاي، طلب من الهيئات المختصة في 

  .سلطات االحتالل عدم اقرار أي مشروع استيطاني في القدس المحتلة من دون عرضه عليه أوال
  1/5/2010الغد، األردن، 

  
   تنظيم مسيرة استفزازية في محيط األقصى المبارك تسمح للمستوطنيناإلسرائيليةالشرطة  .12

سمحت شرطة اإلحتالل في القدس للمستوطنين تنظيم ما يسمى مسيرة :  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
وأعلنت جماعات  .األعالم في ذكرى ما يسمونه  توحيد القدس في محيط المسجد األقصى المبارك

قبل مسيرة استفزازية حاشدة وحددت مسار المسيرة بحيث تنطلق يهودية متطرفة أنها ستنظم الثالثاء الم
من باحة باب العامود، أحد أشهر بوابات القدس القديمة، وتخترق شارع السلطان سليمان القانوني  
مروراً بباب الساهرة ووصوالً الى باب األسباط في طريقها الى البلدة القديمة لتطوف حول بوابات 

  .ك، فيما ستنطلق مسيرة منفردة للسيدات من باب يافا وباب النبي داوودالمسجد األقصى المبار
  1/5/2010الرأي، األردن، 

  
   نعلين وبلعين والمعصرة ومستوطنون يقتلعون اشجار زيتون في كفر قدومفيمسيرات  .13

 شجرة زيتون من أراضي 30فجر امس الجمعة   مستوطنونال وااقتلع:  كامل إبراهيم-القدس المحتلة
وذكرت مصادر محلية أن قطعة األرض التي تم اقتالع األشجار . قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربيةكفر 
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منها تقع على الشارع الرئيس للقرية وان أصحابها يدخلونها بواسطة تصاريح خاصة يصدرها جيش 
  .االحتالل

ة حافالت تقل  مستوطن امس، مدينة روابي قرب رام اهللا  وقال شهود إن عد200كما اقتحم قرابة 
  .عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان، وان المستوطنين شرعوا بالتجوال في المنطقة

نهاية الشهر الماضي إنشاء › شباب من أجل أرض إسرائيل‹وحاول مستوطنون من حركة ما يسمى  
ة الفلسطينية وذلك رداً كما قالوا على الخط› بير زيت‹بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة تحمل اسم 

  .›منطقة بنيامين‹سوف تضعف الوجود اليهودي في ما يسمونها › روابي‹لبناء مدينة الروابي، وادعوا أن 
وكان رئيس شركة مسار بشار المصري، والرئيس التنفيذي لشركة الديار االستثمارية للعقار القطرية 

لدة الروابي في محافظة رام اهللا والبيرة الشيخ غانم بن سعد ماجد آل سعد، كانا قد وقعا اتفاقية لبناء ب
 مليون دوالر، على هامش مؤتمر فلسطين لالستثمار الذي عقد في مدينة بيت لحم عام 350بكلفة 
2008.  

 وانطلقت بعد ظهر امس مسيرة بلعين ونعلين والمعصرة وطالب مشاركون في المسيرات المناهضة 
لوقف السياسة اإلسرائيلية الممنهجة لالستيالء على األرض  لالستيطان والجدار، المجتمع الدولي بالتدخل 

المسيرة في المعصرة  انطلقت من أمام مدرسة الزواهرة بعد صالة الجمعة  وكانت.ألغراض استيطانية
ودعا المتحدثون المؤسسات العمالية في العالم،  .باتجاه جدار الضم العنصري المقام على أراضي القرية

وكذلك في بلعين حيث اشتبك .ئيل لوقف انتهاكاتها اليومية بحق العمال الفلسطينيينإلى الضغط على إسرا
  . قرب البوابة مع جنود االحتالل المتظاهرون

  1/5/2010الرأي، األردن، 
  

  واعتقاالت في الضفة  تطلق النار على الصيادين االحتاللزوارق  .14
النار تجاه الصيادين الفلسطينيين على أطلقت زوارق إسرائيلية فجر امس :  وكاالت-عالء المشهراوي

وأفاد شهود عيان بان الزوارق االسرائيلية . شاطئ تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في تل السلطان، دون وقوع إصابات في المكان، مشيرين 

  .الى هروب الصيادين تجاه الشاطئ
في ” المطلوبين”الحتالل االسرائيلي فجر امس ستة مواطنين فلسطينيين ممن تسميهم بـواعتقلت قوات ا

وذكرت مصادر فلسطينية أن االعتقاالت جرت في كل من نابلس . مناطق مختلفة من الضفة الغربية
  .ورام اهللا والخليل وأريحا، مضيفة انه جرى نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق االسرائيلية الستجوابهم

 1/5/2010االتحاد، االمارات، 
  

   تعتقاالالارتفاًعا في التوغالت العسكرية وأعمال االقتحام وا:  لحقوق اإلنسانالمركز الفلسطيني .15
سجل تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ارتفاعا ملموسا في  : وكاالت-عالء المشهراوي

نيين التي تنفذها قوات االحتالل الصهيوني في التوغالت العسكرية وأعمال االقتحام واعتقال الفلسطي
وحسب تقرير المركز  .أرجاء الضفة الغربية، خالل األيام الماضية؛ وذلك بمعدل أربعة توغالت يوميا

فانه خالل األسبوع الممتد من الثاني والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من أبريل الجاري، صعدت 
التوغل واالقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في قوات االحتالل من ممارسة أعمال 

 عملية توغل على األقل في مدن وبلدات 27معظم محافظات الضفة الغربية، ونفذت تلك القوات 
 طفالً؛ أصغرهم في الثالثة 14 مواطنًا فلسطينيا؛ من بينهم 45ومخيمات في الضفة؛ اختطفت خاللها 

  .نعشرة من عمره، وامرأتا
 1/5/2010االتحاد، االمارات، 
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  تلتقي نوابا أوروبيين إلطالعهم على أوضاع غزة" الحملة األوروبية" .16

شرعت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في : وائل بنات-غزة
صعبة التي يعيشها عقد سلسلة لقاءات مع نواب في عموم أوروبا من أجل وضعهم في صورة األوضاع ال

وذكر بيان . الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار الخانق المتواصل للسنة الرابعة على التوالي
صادر عن الحملة أنه تم حتى اليوم عقد ثماني لقاءات مع نواب من كل من بريطانيا وسويسرا وبلجيكا، 

 أن هذه اللقاءات ستستمر حتى الثلث إضافة إلى نواب بمقر البرلمان األوروبي في بروكسل، مشيرا إلى
  .األخير من الشهر المقبل

وأوضح البيان أن التقرير الشامل الذي تم إعداده عن الوضع اإلنساني الخطير في قطاع غزة، تناول 
مختلف مناحي الحياة من صحة وتعليم ومنازل مهدمة وأزمات في الكهرباء والماء، إضافة إلى وضع 

وأضاف . سطيني، واألطفال بصورة خاصة، محاصرين منذ أكثر من ألف يوممليون ونصف المليون فل
هو نقل صورة الوضع المأساوي في القطاع، وحث النواب األوروبيين "البيان أن الهدف من هذا التحرك 

وأشارت الحملة إلى أن هذا التحرك، الذي يستمر نحو ". من أجل التحرك للضغط باتجاه إنهاء الحصار
  . مايو المقبل20في شهر، سيختتم 

 1/5/2010الوطن، السعودية، 
  

  ابراز الهوية الوطنية الفلسطينية والتمسك بحق العودة..نداء وطني  .17
يدعو مركز العودة الفلسطيني في لندن واللجنة العليا لحق العودة في األردن وتحالف حق العودة الى 

في ' عائدون'ومجموعة ' ميثاق'ية فلسطين في امريكا والمجلس الفلسطيني من أجل العودة في سور
والمنظمة الفلسطينية لحق العودة في لبنان ' واجب'سورية ولبنان وتجمع العودة الفلسطيني في سورية 

كل أبناء الشعب الفلسطيني وداعمي القضية الفلسطينية في شتى أنحاء العالم الى اعتبار شهر ' ثابت'
بة والتعبير عن االنتماء لفلسطين وابراز الهوية الوطنية مايو بالكامل مناسبة الحياء ذكرى النك/أيار

الفسطينية والتأكيد على حق العودة، وذلك باعتمار الكوفية الفلسطينية وارتداء الزي الفلسطيني ورفع 
  .األعالم الفلسطينية، وسيكون هذا مشروعا وطنيا سنويا حتى تحقيق العودة

  1/5/2010القدس العربي، 
  

  ة بفلسطينحجم الودائع في البنوك األردني  دينارمليار 8،2 .18
 حققت ودائع المواطنين الفلسطينيين المودعة لدى البنوك األردنية العاملة في : سليمان أبو خشبة-عمان

 مليون دينار خالل أول شهرين من العام الحالي 56وزيادة بمقدار نحو % 2ر1فلسطين نموا بنسبة 
 بحسب 2009 مليون دينار بنهاية عام 2751نار مقابل نحو  ماليين دي2807 وبلغت ما مقداره 2010

احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي االردني وفقا لما تضمنته الميزانية الموحدة للبنوك االردنية 
  .العاملة في فلسطين 

ا مقداره ووفقا للبيانات ذاتها فقد توزع اجمالي ودائع الفلسطينيين حسب نوع العمالت المودعة لتشمل م
من اجمالي حجم الودائع فيما % 31ر3 مليون بالدينار االردني لتشكل مانسبته حوالي 879حوالي 

 1187من االجمالي لتبلغ نحو % 42ر3استأثرت الودائع المودعة بالدوالر االمريكي بما نسبته حوالي 
من حجم الودائع كما بلغت  مليون دوالر لتحتل بذلك المرتبة االولى 1674مليون دينار او مايعادل نحو 

 مليون دينار وشكلت مانسبته 742الودائع الفلسطينية بالعمالت االجنبية المختلفة ما مقداره حوالي 
  .من اجمالي حجم الودائع الفلسطينية % 26ر4
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مصرفا تعمل من ) 19( وبحسب مصادر مصرفية فلسطينية يتكون القطاع المصرفي الفلسطيني من 
) 7( ب منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفان اسالميان و  فرع ومكت200خالل 

مصارف ) 8(مصارف منها ) 10(مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية 
كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان ) HSBC(أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف 

ل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين القطاع المصرفي الفلسطيني يعم
 والتعليمات الصادرة بمقتضاة كما تعمل المصارف 2002لعام ) 2(قانون المصارف الفلسطيني رقم 

الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية السيما المبادىء االساسية للرقابة المصرفية الفعالة 
 بازل الدولية  للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما الصادرة عن لجنة

  . بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها 2يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل 
وأكّدت مصادر مصرفية محلية إلى ان تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك االردنية العاملة في 

لسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك عالوة على الخدمات المصرفية ف
المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها باإلضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات 

  .سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال 
رفية في بنك القاهرة عمان نزار محمد تزايد اقبال جمهور المتعاملين في بدوره عزا رئيس الدائرة المص 

المناطق الفلسطينية مع البنوك االردنية إلى تزايد الثقة  باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق 
الخرى مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وباقي البنوك ا

مشيرا في الوقت نفسه إلى ان البنوك االردنية تقدم برامج تشجيعية للمودعين من خالل منح الحوافز 
والجوائر التشجيعية للمودعين عالوة على العامل النفسي الذي يعكس االطمئنان على سالمة ودائع 

المالية والنقدية وتستمد قوتها المودعين باعتبار ان البنوك االردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها 
  .ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة 

ومن جانبه قال مدير العالقات العامة في بنك االردن محمود حمام  ان البنوك االردنية في فلسطين  
ل جمهور تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قب

المتعاملين معها عالوة على قوة ومالءة مراكزها النقدية والمالية موضحا ان االمتداد الجغرافي بين 
فلسطين واالردن والعالقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية 

  .للمواطنين الفلسطينيين من خالل تنقلهم بين البلدين 
المصرفية االردنية  فقد بلغ اجمالي موجودات فروع البنوك االردنية في فلسطين ما وبحسب المصادر 

من اجمالي جانب المطلوبات في % 80 مليار دينار وشكل حجم الودائع ما نسبته 3ر5مقداره حوالي 
 1923الميزانيات الموحدة للفروع فيما بلغ حجم ارصدة الفروع ذاتها لدى الجهاز المصرفي مايقرب من 

  .من اجمالي حجم موجودات الفروع االردنية % 56ليون دينار وشكلت مانسبته م
وتساهم قيمة التحويالت النقدية التي يتم تحويلها من قبل العاملين الفلسطينين في الخارج في رفع 
مستويات الودائع المودعة لدى فروع البنوك االردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حيث يتوزع معظم 

عاملين في الخارج في دول الخليج العربي كما تستحوذ البنوك االردنية في فلسطين على مانسبته حوالي ال
من حجم السوق المصرفي فيما يتوزع الباقي على فروع البنوك المصرية وبنوك السلطة الوطنية % 76

  .الفلسطينية وفروع اجنبية اخرى 
بنوك ) 8(ك االردنية التي لها فروع في فلسطين وبحسب  األحصائيات المصرفية فقد بلغ عدد البنو

 مكتبا تمثيليا تمارس اعمالها المصرفية داخل مناطق السلطة الوطنية 14 فرعا و 61يتفرع عنها 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واضاف المركزي انه نتيجة للظروف السياسية واالقتصادية 

يني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجل رقم اعمال فروع الصعبة التي يمر بها االقتصاد الفلسط
 نموا بمعدالت نسبية بلغت 2009 منتصف -2002البنوك االردنية العاملة في فلسطين خالل الفترة من 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1776:         العدد       1/5/2010السبت  :التاريخ

مقارنة مع معدالت نمو رقم اعمال البنوك في االردن والتي بلغت بالمتوسط % 5ر9في المتوسط 
الردني ان ودائع العمالء في النبوك االردنية العاملة في فلسطين واوضح المركزي ا% 11ر6مانسبته 

تعتبر اكثر استقرارا من الودائع مابين البنوك مما يعزز من استقرار هذه الفروع وسالمة اوضاعها 
وكانت أزمة ديون دبي التي اندلعت بنهاية شهر تشرين الثاني من عام ,  خاصة فيما يتعلق بالسيولة 

دبي القت  بظاللها على قيمة التحويالت النقدية من قبل العاملين الفلسطينين في امارة  في امارة 2009
دبي الى ذويهم في المناطق الفلسطينية مع توقع فقدان االف العاملين هناك وظائفهم واعمالهم جراء 

  .االزمة 
ياطيات نحو وعززت البنوك االردنية في فلسطين من رؤوس اموالها وبلغت مع االقتطاعات واالحت 

وكانت سلطة النقد % 9ر7 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2009 مليون دينار بنهاية 414 مليون دينار مقابل 454
الفلسطينية قد قررت رفع الحد االدنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين الى مبلغ 

 لتنفيذ القرار 2010ى نهاية عام  مليون دينار اردني وحددت مهلة حت35 مليون دوالر مايعادل نحو 50
واشارت مصادر مصرفية محلية الى ان عدداً من البنوك االردنية العاملة في فلسطين مستوفية لهذه 
الشروط فيما تقوم باقي البنوك االخرى بالسير في تطبيق القرار الفلسطيني بالتنسيق مع البنك المركزي 

ويعمل في فلسطين ثمانية بنوك اردنية منها . بقا للقرار االردني الستكمال عملية رفع رؤوس اموالها ط
البنك العربي وبنك االسكان والبنك االهلي والبنك االردني الكويتي وبنك االردن وبنك القاهرة عمان 

 مكتبا تمثيليا تمارس اعمالها 14 فرعا و61والبنك التجاري االردني حيث يتفرع من هذه البنوك 
  .المصرفية في فلسطين 

ال البنك المركزي االردني من خالل تقريره ان فروع البنوك االردنية في فلسطين استطاعت ان وق
تواجه الظروف والتداعيات الناتجة عن االزمة المالية العالمية كما عزا المركزي االردني قوة الفروع 

لموحدة التي نتيجة متانة وسالمة اوضاع مراكزها الرئيسية في المملكة وبفضل الرقابة الشاملة وا
الى ذلك تساهم فروع البنوك االردنية .يمارسها المركزي على البنوك االردنية وفروعها في الخارج 

 مكتب تمثيل في التنمية االقتصادية 14 فرعا و 61العاملة في المناطق الفلسطينية البالغ عددها نحو 
 حركة سوق البورصة واالجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خالل تنشيط

الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي من خالل منح التسهيالت االئتمانية 
وعمليات االقراض باالضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجاالت المصرفية من ضمنها 

الخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية تسهيل التحويالت المالية من قبل العاملين الفلسطينين ب
من حجم السوق المصرفي فيما يتوزع الباقي على % 76وتستحوذ الفروع االردنية هناك على نحو 

  .فروع البنوك المصرية وبنوك السلطة الفلسطينية وفروع اخرى 
وفي تقرير له توقع صندوق النقد الدولي ان يحقق النمو في الناتج المحلي االجمالي في فلسطين بمعدل 

 لكن معدل النمو في قطاع غزة 2009خالل عام % 6ر8 مقابل نمو بلغ 2010خالل العام الحالي % 5
  .سرائيلية فقط بسبب احكام الحصار المفروض على القطاع من قبل السلطات اال% 1اقتصر على نسبة 

  1/5/2010الرأي، األردن، 
  

 على لبنان ستدفع ثمناً كبيراً إذا اعتدت "إسرائيل": سليمانالرئيس  .19
رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تعليقاً على التهديدات االسرائيلية للبنان على خلفية 

مد الى تكبير ما تزعم أنه اسرائيل كانت كل مرة تجد سبباً لخراب لبنان، وتع«، إن »سكود«صواريخ 
أخطار للهروب من التزامات السالم، كما أن صيغة لبنان التعددية الميثاقية تناقض الصيغة اإلسرائيلية 

، وأكد على التمسك بالصيغة الميثاقية الفريدة التي استطاعت »وتريد إفشالها عبر إحداث انقسام لبناني
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ة في مختلف وجوهها، وطمأن إلى أن اللبنانيين لن على الرغم من التعدد من ممارسة الديموقراطي
 . »التي تعرف أنها ستدفع ثمناً كبيراً وستتألم كثيراً إذا اعتدت على لبنان«ينقسموا، مهما فعلت إسرائيل 

  1/5/2010السفير، 
  

    في حال مهاجمة سوريااإلسرائيلي إيران تتوعد بقطع أرجل الكيان  .20
في حال هاجمت " إسرائيل"ل للرئيس اإليراني أمس، بقطع أرجل توعد محمد رضا رحيمي النائب األو

  ".ليست ذات قيمة"بأنها " اإلسرائيلية"سوريا واصفة التهديدات 
ستكون بجانب سوريا أمام أي تهديد، وان "وأعلن رحيمي حسب الترجمة الرسمية لتصريحاته أن بالده 
  ".فستقطع أرجلهمكان الغاصبون ألراضي فلسطين يريدون أن يقوموا بعمل ما 

وأكد خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في ختام اجتماع 
في كل الحاالت سنكون بجانب سوريا أمام األعداء "اللجنة العليا السورية اإليرانية المشتركة في دمشق 

ولو "مؤكداً أنه " يست ذات قيمةل"بأنها " اإلسرائيلية"ووصف رحيمي التهديدات  ".ولن نتوقف عن دعمها
لقد ولى ذلك "وقال ". وجدت لها القيمة فان أحدا ال يملك الجرأة لزعزعة الصداقة والدعم اإليراني لسوريا

تهدد فيه بكل الدعم الذي تحصل عليه من قبل باقي الدول االستكبارية، رأيتم " إسرائيل"اليوم الذي كانت 
سوريا بلد قوي "وأضاف أن  ".2009 وأمام غزة المظلومة في 2006كيف فشلوا أمام المقاومة في 

ومستعد ألي تهديد وبدون أدنى شك فان إيران ستكون بجانب سوريا بكل النواحي وبكل ما أوتيت من 
  ".قوة

  1/5/2010الخليج، االمارات، 
  

  ةزيارة نتنياهو في مرحلة مهمة وننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة المتابع: أبو الغيط .21
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : القاهرة

نتانياهو لمصر بعد غد االثنين، والتي يستقبله خاللها الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ، تأتي في 
رة العربية للسالم التي مرحلة مهمة، مشيراً إلى أن القاهرة تنتظر ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة المباد

: وأوضح أبو الغيط في مقابلة صحافية أمس .ستعقد اجتماعها مساء اليوم في مقر الجامعة العربية
، »على ضوء الضمانات األميركية المعطاة له) أبو مازن(ننتظر ما سيطرحه الرئيس محمود عباس «

االميركي للمنطقة جورج ميتشل مع  أميركية يقوم بها المبعوث -مشيراً إلى اتصاالت مستمرة مصرية 
مصر على إطالع بما هو مطروح «وأضاف أن . المسؤولين المصريين في شأن تطورات األوضاع

أميركياً على الجانب الفلسطيني، لكننا لسنا في حل من أن نتحدث في ما نعلمه عن هذه االتصاالت 
 .»اجتماع لجنة المتابعة العربيةوالتأكيدات األميركية وهذه الضمانات، وسننتظر ما سيسفر عنه 

  1/5/2010الحياة، 
  

   الثالثة تحذر من غطاء عربي ألفكار ميتشلالمؤتمرات .22
حذرت المؤتمرات الثالثة، المؤتمر العام لألحزاب العربية، والمؤتمر القومي العربي، والمؤتمر : بيروت
 العربية من الموافقة على مقترحات  اإلسالمي، الجامعة العربية ولجنة المتابعة لمبادرة السالم-القومي

قرار " إسرائيل"المبعوث األمريكي جورج ميتشل ودعم السلطة في االستجابة لها، وذلك في وقت أضافت 
إبعاد سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية إلى قراراتها التي لم يجف حبرها بعد، في مصادرة الحرم 

لحم وتصعيد الحفريات تحت المسجد األقصى وبناء كنيس اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل في بيت 
واعتبرت المؤتمرات أي موافقة من الجامعة على . الخراب بجواره، ومصادرة البيوت واألحياء المقدسية
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المفاوضات تفريطاً جديداً وتشجيعاً لحكومة الكيان على اإلمعان في سياساتها التهويدية واالستيطانية في 
 .تهجيرية للفلسطينيين، ما يرقى إلى إلحاق نكبة ثالثة بالشعب الفلسطينيالقدس المحتلة وال

  1/5/2010الخليج، االمارات، 
  

 ال يمكن حمل صواريخ سكود في حقيبة:  الكويتيالخارجيةوزير  .23
اعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن التقارير : مينا العريبي-واشنطن

تكتيك إسرائيلي إلبعاد األنظار الدولية عن التصرفات » سكود«ية حزب اهللا بصواريخ حول تزويد سور
وصرح وزير الخارجية الكويتي في ندوة في واشنطن مساء أول من . اإلسرائيلية في القدس الشرقية

. »توترا متصاعدا بسبب التهديدات اإلسرائيلية المتكررة ضد لبنان وسورية«أمس بأن المنطقة تشهد 
وردا على . ضاف أن ذلك تصرف معتمد من إسرائيل للتغطية على تصرفاتها في األراضي الفلسطينيةوأ

ال يمكن وضع صواريخ سكود «: سؤال حول تقارير بأن سورية زودت حزب اهللا بصواريخ سكود، قال
ية تحاول االدعاءات اإلسرائيل«: وأضاف. »في حقيبة ونقلها عبر الحدود، إنه نظام كبير جدا يمكن رؤيته
سرق األراضي وتحطيم «، بما في ذلك »أن تبعد انتباه العالم عن ما يقومون به في القدس الشرقية

 .»التاريخ والثقافة
  1/5/2010الشرق األوسط، 

 
   بخمسين مليون درهم كمساهمة إضافية لسكان القدس الشرقيةالعاهل المغربي يقدم شيكاً .24

بي ان العاهل المغربي الذي يرأس لجنة القدس االسالمية التي  ذكر بالغ للديوان الملكي المغر:الرباط
يتبع لها بيت مال القدس قدم شيكا بقيمة خمسين مليون درهم كمساهمة إضافية للمغرب، وذلك تعزيزا 
للبرامج المقررة وتقوية المنجزات لصالح سكان القدس الشرقية، تعزيزا لدعم قدرات المقدسيين الذين 

 االسرائيلية الشرسة التي تمس بالمقدسات والمعالم الدينية والثقافية واألثرية وخاصة يعانون من السياسة
منها المسجد األقصى المبارك، كمواصلة أعمال الحفر والتنقيب وبناء األنفاق فضال عن التوسع المتزايد 

  .لالستيطان غير الشرعي زيادة على هدم منازل المقدسيين
  1/5/2010القدس العربي، 

  
  بالقدس من التدنيس االسرائيلي " مامن اهللا" عربي لمنظمة اليونسكو لحماية مقبرة لجوء .25

اكدت مصادر فلسطينية الجمعة بان الجانب العربي توجه الى منظمة اليونسكو  :وليد عوض-رام اهللا
  .واصلفي القدس من التدنيس االسرائيلي المت" مامن اهللا"واالمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية مقبرة 

 الشهر الماضي نيابة عن المجموعة العربية في االمم 21وحسب المصادر فان دولة الكويت تقدمت يوم 
في القدس مطالبة باتخاذ ) ماميال(المتحدة بشكوى للمجتمع الدولي بشان تدنيس اسرائيل لمقبرة مامن اهللا 

" متحف التسامح"ما يسمى بـاجراء عاجل حيال هذه المسالة، في اشارة الى اعتزام اسرائيل اقامة 
  .اليهودي على انقاض المقبرة االسالمية التاريخية

ان المجموعة العربية تطالب باعطاء هذه المسالة اهمية قصوى فعلى : وقال السفير العتيبي في خطاباته
وان يبذل قصارى جهده الجبار ) ماميال(المجتمع الدولي ان يستنكر ويشجب تدنيس مقبرة مامن اهللا 

رائيل على تعليق افعالها غير الشرعية واالستفزازية بهذا الخصوص تماما، ووقف كل اعمال البناء اس
في المقبرة، وان تتعهد ببذل المساعي لعالج االمر بشكل مناسب وباقصى درجات الحساسية والضمير 

   .عربي والفلسطينيللحفاظ على وحماية هذا الموقع التاريخي والديني المهم بشكل كبير بالنسبة للتراث ال
  1/5/2010القدس العربي، 

  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1776:         العدد       1/5/2010السبت  :التاريخ

 مفاوضات األسبوع المقبلوتعلن بدء ال ..  طلبات من الدول العربيةأربعة تحدد كلينتون .26
أعلنت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن المفاوضات غير  :مينا العريبي - واشنطن

وقالت .  عليها الواليات المتحدة ستبدأ األسبوع المقبلالمباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي تشرف
كلينتون خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد 

، مضيفة أن »سنبدأ المحادثات غير المباشرة األسبوع المقبل«: صباح السالم الصباح في واشنطن أمس
تطلعنا «وعبرت كلينتون عن . م في الشرق األوسط سيعود إلى المنطقةالمبعوث األميركي الخاص بالسال

عباس في المضي قدما في ) الفلسطيني محمود(الجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة لدعم الرئيس 
كلنا ندعم ذلك «: وعبر الشيخ محمد عن تأييده لبدء المحادثات غير المباشرة، قائال. »هذه المحادثات

 .»قف الواليات المتحدة كلياوندعم مو
تظهر «وطالبت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون الدول العربية باتخاذ خطوات ملموسة 

وعددت كلينتون . »لإلسرائيليين والفلسطينيين وشعوبهم أن السالم ممكن وسينتج بفوائد ملموسة إذا تحقق
أوال على «: مساء أول من أمس، قائلة» اليهوديةاللجنة األميركية «الطلبات األربعة في خطاب أمام 

جميع الدول وقف تزويد األسلحة لمجموعات إرهابية مثل حزب اهللا وحماس، كل صاروخ يهرب إلى 
مواصلة تزويد الرئيس «وأضافت أن على الدول العربية . »جنوب لبنان وغزة يعرقل قضية السالم

فعل «، باإلضافة إلى » التفاوض بحسن نية مع إسرئيلالفلسطيني محمود عباس بالدعم الذي يحتاجه إلى
، وهي الخطة التي أعلن عنها »المزيد لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وخطتها التنموية على مدار سنتين

أما المطلب الرابع، . رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لبناء المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطينية
فاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وتزداد الثقة المتبادلة، على الدول العربية أن مع تقدم الم«فهو 

تمد يدها للشعب اإلسرائيلي وتظهر أن عزلة إسرائيل بدأت تنتهي، وكل الدول يجب أن تدخل محادثات 
سرائيلية في ، مشيرة إلى مجاالت عدة للتعاون مثل فتح مكاتب تجارية إ»حول القضايا اإلقليمية األساسية

 .دول عربية والسماح للطائرات اإلسرائيلية بالعبور فوق أراض عربية
الطريقة الوحيدة لتحقيق حل الدولتين من خالل مفاوضات بين اإلسرائيليين «وشددت كلينتون على أن 

تعمل على مدار «وأوضحت أن اإلدارة األميركية . ، مستبعدة خيار طرح خطة أميركية»والفلسطينيين
مفاوضات بحسن «وأضافت أن . لدفع المحادثات غير المباشرة والبدء في المفاوضات المباشرة» اعةالس
يمكنها أن تحقق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بناء على حل الدولتين، وبناء على حدود » نية

لطرفين فيما ، مضيفة أن التفاوض بحسن نية يمكنه أن ينتج نتيجة مرضية ل»تبادل أراض« مع 1967
 .يخص القدس

، »األفعال وليس فقط الكالم«وبينما كررت كلينتون دعوتها إلى العرب بدفع المبادرة العربية للسالم بـ
. فإنها أقرت بأنه ال يمكن للعرب أن يتحركوا في فراغ وسط الرفض اإلسرائيلي لوقف االستيطان

راغ، على إسرائيل أن تقوم بدورها من خالل ال نتوقع من الدول العربية أن يمضوا قدما في ف«: وقالت
احترام الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني وتقف النشاط االستيطاني وتعالج االحتياجات اإلنسانية 
في غزة وتدعم جهود السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، وعلى الفلسطينيين أن يواصلوا جهودهم في 

 .»ة وأن يحرصوا في عملهم لمنع العنف واإلرهابتحمل مسؤولية األمن في الضفة الغربي
نحن ندين ذلك «: ، قائلة»نقل سورية أسلحة إلى حزب اهللا«من » المخاطر الشديدة«ونددت كلينتون بـ

وعلى الرغم من أنها لم . »بأقوى العبارات الممكنة، وقد عبرنا عن مخاوفنا مباشرة للحكومة السورية
إن «: ، فإنها قالت»سكود«يلي بأن سورية زودت حزب اهللا بصواريخ تشر مباشرة إلى االدعاء اإلسرائ

نقل األسلحة إلى هؤالء اإلرهابيين، وبخاصة الصواريخ البعيدة المدى سيشكل تهديدا خطيرا ألمن 
. »1701إسرائيل، وسيكون له تأثير لزعزعة استقرار المنطقة، كما أنه سيخرق قرار مجلس األمن 

 عبارات تشير إلى احتمل نقل تلك األسلحة إلى حزب اهللا، من دون تأكيدها وبينما استخدمت كلينتون
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نحن ال نقبل مثل هذه التصرفات االستفزازية والمزعزعة لالستقرار، ويجب أن ال «: ذلك، إال أنها قالت
األسد يتخذ قرارات قد تعني الحرب أو ) السوري بشار(الرئيس «وحذرت من أن . »يقبله المجتمع الدولي

ومن المهم أن يسمع مباشرة . سالم في المنطقة، ونحن نعرف ما يسمعه من إيران وحزب اهللا وحماسال
وكررت . »منا أيضا، كي تكون النتائج المحتملة من تصرفاته واضحة، لهذا نحن نعيد سفيرنا إلى سورية

ما وقدرة أكبر على ليس جائزة وال تنازال، بل وسيلة تعطينا نفوذا وتفه«كلينتون أن التواصل مع سورية 
وشملت كلينتون سورية ودعمها لحزب اهللا في حديثها . »توصيل رسائل واضحة وقوية للقيادة السورية

العشرات من اآلالف من الصواريخ في غزة وجنوب «عن التحديات اإلقليمية إلسرائيل، مشيرة إلى 
يسها المعادي للسامية وطموحاتها إن إيران مع رئ«: وتحدثت أيضا عن التهديد اإليراني، قائلة. »لبنان

وأكدت . »النووية المعادية تواصل تهديد إسرائيل، ولكن أيضا تهدد المنطقة وتدعم اإلرهاب ضد الكثيرين
، والعمل على فرض عقوبات على إيران، »المسار الدبلوماسي«كلينتون التزام الواليات المتحدة بـ

، في إشارة إلى إبقاء »ع إيران من تطوير سالح نوويلن نتنازل عن التزامنا في من«: ولكنها أضافت
 .الخيار العسكري ضمن جميع الخيارات لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

حق إسرائيل في العيش والدفاع عن نفسها غير «: ووضعت كلينتون نقاط أساسية ألي سالم دائم، قائلة
 ذلك، وبشكل مماثل يجب أن يكون للفلسطينيين قابل للتفاوض وال يمكن ألي سالم دائم من دون قبول

دولة لهم، ويجب أن تكون لديهم القدرة على السفر والعمل وحكم نفسهم، والتمتع بكرامة شعب ذي 
 .»سيادة، ال يمكن المواربة حول ذلك أيضا

 بمستقبل كل منا الملتزم«: وناشدت كلينتون مؤيدي إسرائيل بااللتزام بالسالم والعمل على تحقيقه، قائلة
إسرائيل عليه اإلقرار بأن سالم إقليمي شامل يعزل اإلرهابيين وينهي النزاع مع دول جوار إسرائيل، 

 .»ويجلب عالقات طبيعية مع كل الدول العربية أفضل بكثير من أي درع صاروخية أو بطارية دفاعية
ب معالجتها، ونحن نعمل مع حقيقية، وتزداد، وتج«وقالت كلينتون بأن التهديدات اإلقليمية إلسرائيل 

وباإلضافة إلى تكرير الموقف التقليدي األميركية لحماية إسرائيل، . »شركائنا اإلسرائيليين لنفعل ذلك
 .»حماية أمن إسرائيل أكثر من موقف سياسي، أنه التزام شخصي«أكدت كلينتون أن 

  1/5/2010الشرق األوسط، 
 

  ر غزةحملة للضغط على برلمانات أوروبا لرفع حصا .27
  شرعت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة بعقد سلسلة لقاءات ):وكاالت( – سمر خالد -غزة 

مع نواب في عموم القارة األوروبية من أجل وضعهم في صورة األوضاع الصعبة التي يعيشها 
  .الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار الخانق المتواصل للسنة الرابعة على التوالي

لقت الحملة تحركاً يستمر لمدة شهر، بدأ قبل نحو أسبوع، يهدف إلى عقد اجتماعات مع مختلف وأط
النواب في أنحاء أوروبا، إلطالعهم وتسليمهم التقرير الشامل الذي قامت الحملة بإعداده في أعقاب زيارة 

  .أضخم وفد برلماني أوروبي إلى قطاع غزة مطلع العام الجاري
إنه تم حتى اليوم عقد ثمانية لقاءات مع نواب «نسخة عنه » الراي«لحملة تلقت وذكر بيان صادر عن ا

، مشيراً »من كل من بريطانيا وسويسرا وبلجيكا، إضافة إلى نواب بمقر البرلمان األوروبي في بروكسيل
  .إلى أن هذه اللقاءات ستستمر حتى الثلث األخير من الشهر المقبل

ك، والذي يستمر بمجمله نحو شهر، سيختتم في العشرين من شهر  وأشارت الحملة إلى أن هذا التحر
على متن » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة«أيار المقبل، حيث سيشارك بعدها وفد كبير من 

سفينة أعدتها الحملة، ستكون محملة بمساعدات ومنازل جاهزة وبرلمانيين من أجل المشاركة في أسطول 
  .توجه إلى القطاع في منتصف الشهر المقبلالسفن، المتوقع أن ي

  1/5/2010الرأي، األردن، 
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  !حرِّكت مفاوضات السالم" سكود"صواريخ  .28

  
  *سليم نصار 

منتصف الشهر الماضي، دعا مستشار األمن القومي األميركي جيمس جونز الى اجتماع طارئ حضره 
وبرنت سكوكروفت وفرانك كارلوتشي زبيغنيو بريجنسكي : كبار المستشارين في العهود السابقة بينهم

  .وروبرت ماكفارلن
، وما إذا كان من األفضل لإلدارة إمالء خطة أخيرة "مشروع الدولتين لشعبين"وتركز الحديث حول فشل 

  .مستندة الى نقاط متفق عليها بين الطرفين
ئم حول تأثير وفي وسط النقاش، دخل الرئيس أوباما الى مكتب مستشاره، وجلس يصغي الى الجدل القا

قبل أكثر : "واستوقفه التحليل الذي قدمه بريجينسكي، وفيه يقول. نزاع الشرق األوسط على مصالح بالده
على السالم من دون شرم ... من ثالثين سنة صرح موشيه دايان بأنه يفضل شرم الشيخ من دون سالم 

والمؤسف، أن نتانياهو . اع الدائمولو انتصر هذا الرأي، لكانت مصر وإسرائيل في حال من النز. الشيخ
على السالم من دون القدس ... يكرر الخطأ ذاته عندما يقول إنه يفضل القدس الكاملة من دون سالم

  ".الكاملة
واقترح الحاضرون قيام الرئيس . عندئذ تدخل أوباما ليسأل عن الحل المطلوب لتحريك عجلة السالم

اإلسرائيلي والمجلس " الكنيست"وتنتهي بإعالنه في ... ع سالمبخطوة درامية تاريخية تبدأ ببلورة مشرو
ومثل هذه االستراتيجية االقتحامية يمكن أن تخلق الزخم . التشريعي الفلسطيني بحضور أعضاء الرباعية

السياسي والنفسي المطلوب، خصوصاً بعدما صرح وزير الدفاع إيهود باراك بأن التهديد األكبر لمستقبل 
  !مثل بالقنبلة اإليرانية، بل بفشل مشروع الدولتينإسرائيل ال يت

الجنرال جونز عارض فكرة حشر نتانياهو وإحراجه، العتقاده أن مهمة جورج ميتشل لم تسقط بعد، 
لذلك اقترح تمديد موعد اإلعالن . وبأن الرئيس محمود عباس قد يستغل التشدد األميركي لرفع شروطه

، أي الى موعد انتخابات الكونغرس بحيث يطرحها )نوفمبر(ثاني عن مبادرة جديدة الى شهر تشرين ال
  .كجزء من برنامج الحزب

ويبدو أن معركة عض األصابع بين أوباما ونتانياهو قد أثارت اهتمام رجال اإلدارة منذ وصف رئيس 
 أثناء وكان ذلك. وزراء إسرائيل الواليات المتحدة بالدولة الغريبة التي ال يجوز الوثوق بالتزاماتها

فإذا بنتانياهو يفاجئ حلفاءه األميركيين باقتباس عبارة تيودور هرتزل الذي . االحتفال بيوم االستقالل
  .نصح اليهود بأال يثقوا بالغرباء، وإنما عليهم االعتماد على أنفسهم فقط

تسبين شجعت المن" إيباك"وعلى ضوء هذه العبارة االستفزازية احتدم الجدل على صفحات الجرائد ألن 
ودشن هذه الحملة الثري اليهودي رون الودر . إليها على شن حملة إعالمية هادفة ضد سياسة أوباما

وساعده في حملة التضليل إيلي فيزل . بنشر إعالنات يدعو فيها الرئيس الى وقف ضغوطه على إسرائيل
ض فيها اإلدارة الحائز جائزة نوبل الذي نشر مقالة في شكل إعالن مدفوع في أربع صحف كبرى يح

  .على ضرورة إرجاء المفاوضات في شأن مستقبل القدس
وكان من الطبيعي أن يتصدى لهذه الحملة مستشار جورج ميتشل السفير السابق لدى إسرائيل مارتن 

إذا كانت إسرائيل قوة عظمى : لخص فيها موقفه بالقول" نيويورك تايمز"فقد كتب مقالة في جريدة . انديك
ولكن، إذا كانت محتاجة للدعم األميركي، .  المساعدة األميركية، فلتتخذ إذن قراراتها وحدهاال تحتاج الى

  !فإن عليها احترام مصالح الدولة الداعمة
مقالة لمستشار جيمي كارتر السابق زبيغنيو بريجينسكي، اقترح فيها " واشنطن بوست"ونشرت جريدة 

 اإلسرائيلي –وربط في سرده بين النزاع الفلسطيني . 2002فرض خطة سالم مبنية على ترتيبات تسوية 
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وانتهاء بالمواجهات مع ... وبين مختلف مشاكل الواليات المتحدة في المنطقة، بدءاً بالخالف مع إيران
  .األصولية اإلسالمية

 ولما بلغت المنازلة الكالمية هذا المستوى من العنف والحدة، قام الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بنقل
الى الرئيس ساركوزي، بهدف تحويل األنظار عن استفزازات نتانياهو، وإلهاء " سكود"إشاعة صواريخ 

  ".حزب اهللا"الرأي العام األميركي بخطر صواريخ 
وواضح من ردود فعل اإلدارة األميركية أنها سارعت الى تبني موقف إسرائيل واتهاماتها قبل التأكد من 

. مر واقع في حين أعربت دمشق عن دهشتها من تحذيرات واشنطن لهاوراحت تتعامل معها كأ. صحتها
وقالت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون أنها تسعى الى تعميق عالقاتها مع سورية على رغم المخاوف 

احتمال : ولمحت في أحد تصاريحها الى". حزب اهللا"الى " سكود"من أن تكون دمشق نقلت صواريخ 
". الميليشيا الشيعية"الى " سكود" تبين للرئيس أوباما أنها قامت بنقل صواريخ وقف الحوار مع دمشق إذا

والدليل على شكوكها حول هذه العملية، أن المتحدث باسمها فيليب كراولي أعلن أن بالده ال تستطيع 
  !قد جرت فعالً" سكود"التأكد ما إذا كانت عملية نقل صواريخ 
رة األميركية بتبني مزاعم إسرائيل، وأعربت على لسان الوزير وليد في المقابل، ردت سورية باتهام اإلدا

المعلم عن أسفها لخضوع أوباما لموجة التضليل التي افتعلتها حكومة نتانياهو من أجل تبرير اعتداءاتها 
  .على الجنوب

جنوب، وكان رئيس وزراء إسرائيل قد دخل على خط المناورة اإلعالمية معرباً عن قلقه مما يحدث في ال
ما زال مستمراً، واختتم " حزب اهللا"ومكرراً ادعاءات الرئيس بيريز من أن تدفق األسلحة من سورية الى 

  ".ولكن هذا األمر غير مقبول... نحن ال نريد الحرب: "مزاعمه بالقول
خالل جلسة استماع في الكونغرس، قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط 

وذكر . يلتمان، إن بالده مستعدة لدراسة كل األدوات المتوافرة لجعل سورية تصحح هذا العملجيفري ف
الى الجنوب، أن المعارضة في الكونغرس وجدت في " سكود"في تعليقه على إشاعة نقل صواريخ 

االجتماع الثالثي الذي عقد في دمشق بين الرئيسين بشار األسد ومحمود أحمدي نجاد والسيد حسن 
وبما أن فيلتمان خدم كسفير . اهللا، دليالً ضد سياسة االنفتاح التي تمارسها إدارة أوباما مع سوريةنصر

لو كنت لبنانياً، فإن هذا : "لبالده في لبنان، فقد غلف تصريحاته ببعض اإلشارات السياسية الهادفة كقوله
رئيسي إيران وسورية، قد وكان يعني أن وجود السيد حسن نصراهللا مع ". اللقاء يشكل لي مصدر قلق

صفة رئاسة لبنان للشؤون األمنية، األمر الذي يجعل من حدود إيران " حزب اهللا"أعطى األمين العام لـ 
  .حدوداً متصلة بالجنوب اللبناني

ويستدل من مسلسل األحداث أن إسرائيل لم ترتح الى تعيين سفير أميركي في دمشق بعد قطيعة دامت 
وكان وليم بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية، قد زار دمشق والتقى كبار المسؤولين . خمس سنوات تقريباً

وعقب عودته الى واشنطن بأسبوع واحد، استضافت . بهدف تدشين عهد جديد من العالقات بين البلدين
، األمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين في الكونغرس، )األسد ونجاد ونصراهللا(دمشق القمة الثالثية 

وحجتهم أن االنفتاح من دون شروط ملزمة، عزز شعور الدولة . م الى طلب تجديد القطيعةودفعه
في حين يرى مؤيدو االنفتاح أن ! السورية بأن معارضة سياسة أميركا هي المدخل الى الحوار والتفاهم

 واشنطن عزل سورية سيقربها أكثر من إيران، ويفتح قنوات ديبلوماسية بديلة تتجاوز السفير السوري في
  .عماد مصطفى، الذي تتهمه إدارة أوباما بعدم التعاون

بالصواريخ " حزب اهللا"أن سورية لم تتوقف عن تزويد " فورين بوليسي"ويؤكد تحليل نشرته مجلة 
 30وفي أكثر من مناسبة اعترف قادة الحزب بأنهم يملكون ترسانة صواريخ يزيد عددها على . واألسلحة

 –أم (بصواريخ " حزب اهللا"تحدثت عن إمداد " جينز ديفانس"الدفاع البريطانية ولكن مجلة . ألف صاروخ
  . كلم250التي يصل مداها الى ) 110 –فاتح (وهي نسخة عن الصواريخ اإليرانية ). 600
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، أن سورية "الكنيست"وفي مطلع الشهر الماضي، أبلغ الجنرال اإلسرائيلي يوسي بايدتز، لجنة الدفاع في 
ولكنها قادرة على إصابة طائرات . المحمولة على الكتف"  اس مان–ايغال "بأنظمة " هللاحزب ا"زودت 

  .االستطالع والمروحيات
وعقب تعيين فورد سفيراً في دمشق، ترددت في واشنطن إشاعات عن نقل سورية صواريخ من نوع 

سية الصنع أم هي نسخ ولم تحدد التقارير ما إذا كانت هذه الصواريخ رو. الى جنوب لبنان"  دي–سكود "
وفي وسع هذه الصواريخ إصابة أهداف على بعد . القديم الذي تصنعه سورية" سكود"مطورة من نموذج 

" حزب اهللا"ويقال في هذا السياق إن سورية أرسلتها الى .  كلم وحمل رؤوس جرثومية وكيماوية700
  .عندما هددتها إسرائيل بالضرب

علماً أن . أمراً غامضاً يصعب تحديد الجهة التي سوقتها" سكود"ريخ في مطلق األحوال، تبقى حكاية صوا
ثم روجتها اإلدارة األميركية مع بعض . شمعون بيريز كان أول من حملها الى صديقه ساركوزي

التشكيك، بهدف منع نتانياهو من اإلقدام على شن حرب متهورة قد ال تنجح في محو آثار هزيمة صيف 
تركت " حزب اهللا" بلسان وزير خارجيتها هذه الحكاية، إال أن أجوبة قادة ومع أن دمشق نفت. 2006

  .الموضوع غامضاً كي تلجم إسرائيل وتجبرها على إعادة حساباتها
وبما أن الحرب أصبحت مستبعدة، فقد نشطت الديبلوماسية األميركية كي تمأل الفراغ، وأرسلت جورج 

  .الى نصائح المجرب وزير الدفاع إيهود باراكميتشل من جديد كي يقنع نتانياهو بأن يصغي 
ومن المتوقع أن تستأنف عملية السالم خالل أسبوعين بطريقة التفاوض غير المباشر، على أن يقوم 

  .ميتشل بدور ساعي البريد، أي بالدور الذي مارسه أثناء مفاوضات إرلندا الشمالية
 كاتب وصحافي لبناني* 

  1/5/2010الحياة، 
  

  ال اهال وال سهال: مصر في نتنياهو .29
  عبد الباري عطوان

من المفترض ان يلتقي الرئيس حسني مبارك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم االثنين في مقر                
اقامته المفضل في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر االحمر، لبحث كيفية تحريـك عمليـة الـسالم،                  

  .طرفين الفلسطيني واالسرائيليواستئناف المفاوضات غير المباشرة بين ال
الرئيس مبارك رجل مريض، عائد لتوه من رحلة استشفاء في المانيا، اجرى خاللها عملية جراحية مـا                 

الرجـل  ' ابتزاز'زالت هناك الكثير من التكهنات حول طبيعتها، ومع ذلك يصر الطرف االسرائيلي على              
  .طة االخيرة من عرقه ودمهبكل الطرق والوسائل، وحتى النق' صداقته'واستغالل 

، حيث تتصاعد التهديدات االسرائيلية المدعومة امريكيا، بغزو جديد للبنان،          'ملغوم'اللقاء سيتم في توقيت     
حـزب  'الى  ' سكود'صواريخ  ' تهريبها'وحرب ساحقة ضد سورية العادتها الى العصر الحجري، بسبب          

ير موازين القوى العـسكرية فـي المنطقـة، حـسب           اللبناني، وهي الصواريخ التي ستؤدي الى تغي      ' اهللا
تصريحات السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية في المؤتمر االمريكـي اليهـودي يـوم               

  .الجمعة
نخشى ان يكون نتنياهو يريد استخدام اللقاء مع الرئيس المصري وفي مثل هذا التوقيت كغطاء للحـرب                 

صر تقف مع اسرائيل في الخندق نفسه، وتؤيد اي هجـوم تـشنه علـى               المقبلة، من خالل االيحاء بأن م     
سورية ولبنان، تماما مثلما فعلت السيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية الـسابقة التـي زارت                

  .منتجع شرم الشيخ والتقت الرئيس مبارك عشية العدوان على قطاع غزة
' ' '  
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ته االستفزازية، واصراره على تخريب عملية الـسالم، وتحـدى          بسبب سياس ' منبوذ'نتنياهو معزول، بل    
العالم بأسره باالستمرار في تهويد القدس المحتلة ومقدساتها االسالمية والمسيحية، ومن المؤسف انه يلجأ              
دائما الى مصر، والرئيس مبارك بالذات، لكسر عزلته، ويجد البساط االحمر مفروشا له في كل مرة تطأ                 

  .نانةقدمه ارض الك
ال نفهم هذا الغرام بنتنياهو الذي لم يتوقف مطلقا، وحكومته، عن توجيـه الـصفعات لمـصر وشـعبها                   
ولألمتين العربية واالسالمية من خاللهما، فقد كذب على الرئيس مبارك شخصيا عندما وعده بدعم السيد               

 يف بالوعد على االطالق،     فاروق حسني وزير الثقافة الحالي اثناء خوضه انتخابات رئاسة اليونسكو، ولم          
وسقط السيد حسني بسبب الحمالت التي شنتها شخصيات يهودية بارزة في فرنسا والعالم، تعتبر مقربـة                

  .جدا من اسرائيل
واالخطر من كل ذلك ان مؤامرة خنق مصر وتعطيش شعبها، وتدمير اقتصادها، وتحريض دول منـابع                

ومة نتنياهو التي ارسلت وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان        النيل لتقليص حصتها المائية، تتم بدعم من حك       
في جولة افريقية لتقديم صفقات اسلحة وخبرات هندسية في بناء السدود، ووفداً مـن رجـال االعمـال                  

  .وممثلي البنوك لتقديم عروض مالية وقروض مغرية لتمويل اي مشاريع لتحويل مياه النيل
نياهو بينما يماطل في استقبال الرئيس السوري بشار االسد الذي          الرئيس مبارك يفرش السجاد االحمر لنت     

اعرب عن رغبته بعيادته، مثلما تقتضي االصول واالعراف، بل واالخالق العربية واالسالمية، ونعتقـد              
انه ليس من الالئق ان يعود نتنياهو زعيم اكبر دولة عربية واسالمية، قبـل ان يعـوده مـثال العاهـل                     

داهللا بن عبد العزيز، حليف مصر االوثق الذي من المفترض وحسب االعراف ايضا،             السعودي الملك عب  
  .ان يكون اول الزائرين

' ' '  
من المؤسف ان النظام المصري يتعرض إلهانات متواصلة من قبل اسرائيل، ويبتلع هذه اإلهانـات الن                

كل ما يهمها هـو مـصالحها   هناك مجموعة في قمة الحكم ال تقيم اي اعتبار لكرامة مصر او مكانتها، و   
الضيقة التي يجب ان تتقدم على مصالح ثمانين مليون مصري، تعيش الغالبية منهم تحت خـط الفقـر،                  

  .وتواجه في المستقبل القريب خطر الموت عطشا
ان زيارة نتنياهو لشرم الشيخ تؤكد مرة اخرى ان النظام الحاكم في مصر دخل في تحالف اسـتراتيجي                  

  .ا فعلت ضد العرب، بل ومصر نفسهامع اسرائيل، مهم
االيام االخيرة شهدت مجموعة من االحداث والتصرفات التي تؤكد ما نقوله آنفا، نوجزهـا فـي النقـاط                  

  :التالية
لقتل اربعة شبان فلسطينيين فـي نفـق علـى          ' غاز سام 'اقدام قوات االمن المصرية على استخدام       : اوال

وهـذا  . سهم، في خطوة وحشية ال تستخدم حتى مع الحيوانات        الحدود مع مصر، وتدمير النفق فوق رؤو      
التصرف غير مستبعد اذا وضعنا في اعتبارنا قتل رجال الشرطة المصريين، وبـصفة يوميـة، افارقـة         
متسللين الى اسرائيل عبر الحدود في سيناء من اجل حماية الدولة العبرية وامنها، حتى لو جـاءت هـذه               

  . مع دول افريقيةالخدمة على حساب عالقات مصر
بعث الرئيس المصري رسالة تهنئة الى نظيره االسرائيلي بمناسبة قيام دولته على ارض فلـسطين               : ثانيا

وعلى حساب تشريد شعبها، وهي الدولة التي قتلت آالف المصريين، ودمرت مدن القناة اثنـاء حـرب                 
  . اراضي عربيةاالستنزاف، واحتلت سيناء، واعتدت على لبنان وغزة، وما زالت تحتل

اقدام اسرائيل على اجبار السيد احمد ابو الغيط وزير خارجية مصر علـى االعتـذار وتوضـيح                 : ثالثا
ـ            ، والتهديد بخطـوة    'العدو'تصريحات ادلى بها في لبنان، اثناء زيارته االخيرة، ووصف فيها اسرائيل ب

  .رعة قياسيةانتقامية اذا لم يفعل، وقد فعل الرجل ما هو مطلوب منه واكثر وبس
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من قبل محكمة امـن الدولـة طـوارىء،         ' حزب اهللا 'اصدار احكام جائرة على ما سميت بخلية        : رابعا
تراوحت بين السجن المؤبد والحبس لعدة اشهر، ووفق ادلة مفبركة، بل ومضحكة، وتحت ذريعة انتهاك               

  .سيادة مصر
' ' '  

در اليه مصر العزيزة علينـا، مثلمـا هـي          نشعر بمرارة ممزوجة باأللم لهذا الوضع المؤسف الذي تنح        
فماذا يمكن ان يخسر الرئيس مبـارك  . عزيزة على مئات الماليين من المسلمين في شتى انحاء المعمورة 

لو امتنع ولو مرة واحدة عن ارسال برقية تهنئة الى الرئيس االسرائيلي في يوم اغتصاب فلسطين، وماذا                 
لعاملين فيه الذين يريدون ايصال الطعام والمواد الـضرورية  ستستفيد مصر من تفجير نفق فوق رؤوس ا     

  ألهلهم المحاصرين في قفص غزة؟
ثم لماذا يسارع السيد ابو الغيط لكي يوضح ويبرر عبارة وردت على لسانه، وتأكيد صداقة بالده لدولـة                  

ة كاذبـة عنوانهـا     مارقة منبوذة تهدد بالعدوان على بلدين عربيين وقتل الماليين من ابنائهما، تحت ذريع            
  تهريب صواريخ الى حزب اهللا؟

ان هذا الحزب الحاكم الذي يضم رؤوس مافيا الفساد ونوابا يطالبون باطالق الرصاص على المتظاهرين               
المطالبين بالتغيير من ابناء الشعب المصري، لن يتورع مطلقا عن استخدام الغاز السام لقتل ابناء غـزة                 

  .المحاصرين
رئيس مصر هو الذي انتصر لسورية ولبنان في وجه عمليات االرهاب االسـرائيلية ـ   كنا نتمنى لو ان 

ولكـن، ونقولهـا    . االمريكية، وليس نائب الرئيس االيراني الذي هدد بقطع رجل كل من يعتدي عليهما            
بحسرة، ان ما نتمناه شيء، وما يحدث في مصر ومن حكامها، على وجه الخصوص، شيء آخر مختلف                 

  .تماما
  1/5/2010س العربي، القد
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  طالل عوكل 
جولة أخرى هي الرابعة عشرة التي يقوم بها السيناتور األميركي جورج ميتشل إلى المنطقة منذ تسلمه 

لم تنخفض التوقعات  .مهماته كمبعوث أميركي لعملية سالم الشرق األوسط، في فبراير العام الماضي
راك أوباما على معالجة الصراع الفلسطيني والعربي المزمن، بالرغم من بشأن عزم إدارة الرئيس با

حيوية التحرك األميركي، واالنحناءات أو التراجعات التي وقعت في الموقف الذي بدأ به ميتشل مهمته 
وكان مدعاة لتفاؤل الفلسطينيين والعرب، حين طالب بتجميد االستيطان بما في ذلك ألغراض النمو 

  . اإلسرائيلية-يل الستئناف المفاوضات الفلسطينية الطبيعي كسب
الفلسطينيون بعكس اإلسرائيليين كانوا قد تفاءلوا خيراً باختيار الرئيس أوباما لجورج ميتشل مبعوثاً له 
لعملية السالم، فهو على دراية بالملف، وسبق له أن قدم تقريراً تضمن انتقادات واضحة للنشاطات 

  . كونه صاحب خبرة طويلة في هذا المجالاالستيطانية، فضالً عن
يمكن انطالقاً من الموقف الشخصي أن يصل البعض إلى استنتاج سريع، يقضي بمطالبة القيادة 
الفلسطينية إلقفال خيار المفاوضات، بسبب التعنت اإلسرائيلي وفشل كل المحاوالت األميركية الدؤوبة، 

  .في تأمين شروط استئناف المفاوضات
ا االستنتاج يتجاهل استخالصات مهمة ال ينبغي على صناع السياسة إغفالها، بغض النظر عن غير أن هذ

  .أية مالحظات تتصل بالنتائج أو حتى بطبيعة األداء التفاوضي الفلسطيني من حيث مهنيته
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ية العالم كله يجمع اآلن كما لم يقع في أي وقت قط، على ضرورة إنهاء هذا الصراع، استناداً لرؤ: أوالً
الدولتين، وبالتالي فإن إسرائيل التي ترفض هذه الرؤية حتى اآلن تجد نفسها معزولةً نسبياً، وتقع يوماً 

  .بعد اآلخر تحت ضغوط أخالقية وسياسية متزايدة
عندما يعلن الرئيس أوباما، ويكرر أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق التسوية هي مصلحة : ثانياً

ل باألمن القومي األميركي، فإن هذه اإلعالنات، تذهب إلى جوهر السياسة استراتيجية أميركية وتتص
  .والمصالح األميركية

في خطابه للعالم اإلسالمي من جامعة القاهرة العام الماضي، وضع الرئيس باراك أوباما المسألة 
د حالً للمسألة الفلسطينية في إطار تاريخي ملزم للمجتمع الدولي فلقد قال نصاً، إن المجتمع الدولي وج

  .اليهودية بقيام دولة إسرائيل، وعليه أن يجد حالً للمسألة الفلسطينية عن طريق قيام دولة فلسطين
، تبنت الدول االستعمارية المشروع الصهيوني 1948منذ ستين عاماً على قيام دولة إسرائيل عام 

ي حينه تعتقد أن حل المسألة وساعدت على إقامته ونجاحه في تأسيس دولة إسرائيل، لكنها لم تكن ف
  .اليهودية سينتج مشكلة فلسطينية يتصدع رأس العالم بسببها، وتتعرض مصالح تلك الدول للقلق والخطر

لقد عقدت الدول االستعمارية رهانها على إمكانية توطين الفلسطينيين واستيعابهم في محيطهم العربي، 
 التوطين خالل عقد الخمسينيات من القرن الماضي، باعتباره امتدادهم الطبيعي، وعليه نشطت مخططات

ولكنها جميعاً لم تنجح في إنهاء القضية الفلسطينية، التي تشكل اليوم األساس لواحدة من أخطر 
  .الصراعات واألزمات الدولية

أربع عشرة جولة قام بها جورج ميتشل، عدا عن زيارات أخرى قام بها مسؤولون أمريكيون على : ثالثاً
ى متقدم، تعني أن اإلدارة األميركية ليست في وراد رفع الرايات البيضاء وإعالن الفشل أو مستو

التراجع، بقدر ما أن كل ذلك يعني أن هذه القضية تحظى بمستوى من الجدية، تستدعي من إدارة أوباما 
فلسطينيين توظيف قدراتها، لتحقيق اختراق في جدار الجمود الذي تتسم به العملية السياسية بين ال

  .واإلسرائيليين
عند مقارنة اإلدارة األميركية القائمة مع اإلدارة التي سبقتها، نسجل إلدارة أوباما استعداداها لالنتقال من 

ما . آلية إدارة األزمة، إلى معالجة األزمة، واالستعداد لالقتراب أكثر من سابقتها نحو العملية السياسية
  .ركي لم يتغير إزاء النظرة للحقوق الفلسطينيةعدا ذلك فإن جوهر الموقف األمي

إن اإلدارة األميركية ال تستطيع االستمرار في تجاهل الحقوق العربية، واالنحياز بشكل أعمى : رابعاً
  .للسياسة اإلسرائيلية

وإذا جاز لنا أن نوصف سياسة الرئيس أوباما فإنها تنطلق من رؤية قد تختلف مع رؤية الحكومة 
 إزاء أفضل الطرق لتحقيق أمن ومصالح إسرائيل وفي الوقت ذاته تطوير المصالح األميركية اإلسرائيلية
  .في المنطقة

وبما أن السياسة األميركية تتسم بطابع كوني، فهي تستشعر مدى تأثير القضية الفلسطينية، واستمرار 
  .حالة الصراع، في الكثير من الظواهر واألزمات الدولية واإلقليمية

 تحتاج اإلدارة األميركية إلنجاح مساعيها السلمية، إلى وجود حكومة قوية في إسرائيل قادرة على :خامساً
إن حكومة نتنياهو قوية في إسرائيل قادرة على اتخاذ قرار وتحمل . اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية

  .المتطرفالمسؤولية، وحكومة نتنياهو تشكل ائتالفاً نموذجياً، إذ أنها تجمع اليمين واليمين 
واليسار التقليدي، أي أنها بال معارضة قوية قادرة على عرقلة التسوية، خصوصاً وأن حزب كاديما الذي 

  .يجلس على مقاعد المعارضة، يتبنى سياسة داعمة للتوجهات السلمية
على الطرف اآلخر أيضاً ورغم االنقسام الفلسطيني، فإن الواليات المتحدة تتطلع إلى استيعاب حركة 

ماس في العملية السياسية، فإن نجحت في ذلك، فإنها ستضمن عدم وجود معارضة فلسطينية قوية ح
  .وقادرة على إحباط أي تسوية سياسية
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لهذه األسباب الرئيسية تدرك اإلدارة األميركية مدى أهمية المتابعة مع األطراف المعنية، ومدى الحاجة 
  .و على طرفي االنقسام الفلسطينيللتعقل في ممارسة الضغوط سواء على إسرائيل أ

على أن ثمة ميل دائم لدى اإلدارات األميركية لممارسة الضغط على الطرف الضعيف وهو الطرف 
الفلسطيني والعربي، لكن بدون أن يصل الضغط إلى مستوى توليد ردات فعل جذرية قد تؤدي إلى قلب 

  .الطاولة
لبيت األبيض يتحدث عن تقدم وعمل مثمر، ال نعثر عليه الجولة األخيرة لميتشل قد تبدو فاشلة رغم أن ا

في السياسات اإلسرائيلية المعلنة والملموسة، واألرجح أن ثمة تفاهمات من تحت الطاولة، يجري 
  .إنضاجها، قد تضمن وقفاً سرياً للنشاطات االستيطانية

ة، لكن ثمة ما يدعو الرئيس محمود عباس رفض بشكل قاطع العرض اإلسرائيلي بدولة ذات حدود مؤقت
لالعتقاد بأن دعوة لجنة المتابعة العربية لالجتماع، ودعوة الرئيس أوباما لزيارة واشنطن، قد تؤشر إلى 

 .وجود تحرك من تحت الطاولة
  1/5/2010البيان، االمارات، 
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