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  مكتب نتنياهو ينفي اقتراحاً بإقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة وإرجاء بحث القدس .1

أمـس مـن أن     » هـآرتس "لحكومة ما جاء في العنوان الرئيس لـصحيفة         نفت أوساط في مكتب رئيس ا     
مع الواليات المتحدة بهدف تخفيف حدة األزمة معها تقوم علـى           » صفقة"نتانياهو يسعى الى التوصل إلى      

اقتراح إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة في مقابل إرجاء بحث قضية القدس إلى مفاوضات                
وقالـت أوسـاط    . ة، ومواصلة إسرائيل البناء في األحياء االستيطانية في القدس المحتلـة          التسوية الدائم 

منشغل في بلورة صيغ مختلفـة، وثمـة اتجاهـات          "سياسية رفيعة لإلذاعة العسكرية إن رئيس الحكومة        
  .»جديدة، لكن شيئاً لم يتبلور نهائياً بعد

الوثيقة في اإلدارة األميركية ألـوف بـن، فـإن          المعروف بمصادره   " هآرتس"ووفقاً للمعلق السياسي في     
المخرج الوحيد الممكن من الجمود السياسي الحاصل منـذ أكثـر مـن             "نتانياهو يرى في تسوية مرحلية      

  .، على رغم التوقعات بأن الفلسطينيين سيرفضون الفكرة"عام
 كبـار تـشير إلـى أن    وكتب بن أن التصريحات العلنية وغير العلنية لمسؤولين أميركيين وإسـرائيليين     

الصيغة اآلخذة بالتبلور إلنهاء األزمة تقوم أساساً على دفع تسوية مرحلية بين إسـرائيل والفلـسطينيين                
رئيس السلطة  "تشمل إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة، في مقابل إرجاء بحث قضية القدس بداعي أن                

  .ويشارك باراك رئيس حكومته هذا الرأي". ائمةالفلسطينية غير قادر على المضي قدماً نحو التسوية الد
  :وتنص المبادرة على النقاط اآلتية
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ويتم تحديد نقاط الخالف بين اوباما ونتانياهو، وفـي         . تلتزم إسرائيل االمتناع عن استفزازات في القدس      
يات المتحـدة   وتبدي الوال . مقدمها البناء في القدس، واالمتناع عن التصادم واإلحراج المتبادل على المأل          

تصلباً معيناً تجاه ايران وسورية من أجل عرقلة المشروع النووي االيراني والحيلولة دون حرب علـى                
  .وتعزيز العالقات العسكرية األميركية مع إسرائيل). لبنان وسورية(الحدود الشمالية إلسرائيل 

  24/4/2010الحياة، 
  

   في المئة من الضفة60و قتة على نحؤعباس يرفض عرضاًَ من نتنياهو لدولة م .2
كشفت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس رفض أخيراً عرضاً من :  محمد يونس-رام اهللا 

 60رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو يقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على نحو 
وقالت ان . على قضايا الحل النهائيفي المئة من الضفة الغربية، يصار بعدها الى مواصلة التفاوض 

فخاً لجره الى مفاوضات عقيمة تعمل على تكريس الحدود الموقتة «عباس اعتبر العرض اإلسرائيلي 
وأضافت ان عدداً من المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين حملوا . »للدولة وتحويلها الى حدود دائمة

  .مةاقتراح نتانياهو الى عباس الذي رفضه بصورة تا
وأوضحت المصادر ان كالً من الرئيس شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك حاوال اقناع مسؤولين 
اميركيين بأن عرض نتانياهو هو المخرج الممكن من ازمة المفاوضات الراهنة، مشيرين الى ان نتانياهو 

العودة الى المفاوضات لن يتمكن من وقف االستيطان في القدس، وأن الرئيس الفلسطيني لن يتمكن من 
وتابعت ان بيريز وباراك اجريا اتصاالت هاتفية مع الرئيس عباس لحضه . في ظل تواصل االستيطان

وقال . على قبول العرض، مشيرين الى ان هذا الحل لن يكون نهائياً، وأنه افضل من الوضع القائم
من الضغط األميركي والدولي لوقف المسؤول الفلسطيني ان نتانياهو يحاول عبر هذا االقتراح الهروب 

  .التوسع االستيطاني
  24/4/2010الحياة، 

  
  تتحدى المجتمع الدولي عبر مواصلتها االستيطان" إسرائيل: "عريقات .3

اتهم صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة : )ا.ب.د(
وقال عريقات في بيان  .مع الدولي عبر مواصلتها االستيطاناإلسرائيلية، أمس، بمواصلة تحدي المجت

إن تصريحات "صحافي عقب اجتماعه مع المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت في رام اهللا 
بنيامين نتنياهو حول استمرار حكومته باالستيطان في القدس، ورفض " اإلسرائيلي"رئيس الوزراء 

منظمة التحرير الفلسطينية "وشدد على أن  ". تحدي المجتمع الدوليالتفاوض حولها، يدل على استمرار
آذار الماضي، إعطاء إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما فرصة / والدول العربية قررت خالل مارس

/ من خالل المحادثات غير المباشرة لتحديد حدود الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو
  ".مني ال يتجاوز أربعة أشهر وضمن سقف ز1967حزيران،

عندما طرحت .. ردت على االقتراح األمريكي بألف وستمائة ال" اإلسرائيلية"الحكومة "وأضاف أن 
  ". وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو في القدس الشرقية1600عطاءات لبناء 

  24/4/2010الخليج، 
  

  سنتشاور مع العرب بخصوص المفاوضات: أبو ردينة .4
" إسـرائيل "شدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن السلطة ملتزمة بالسالم لكن              ":وكاالت" -اهللارام  

الجانب الفلسطيني ملتزم بالسالم وبقرارات القمة العربية في        "وقال إن   . تضع العراقيل أمام أية مفاوضات    
سيكون قـراراً عربيـاً     "فاوضات  إال انه أكد أن قرار المشاركة في أي م        ". سرت ولجنة المتابعة العربية   
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ستواصل االستيطان في القدس واألراضي     " إسرائيل"وانتقد تصريحات نتنياهو بأن     ". وفلسطينياً بالتشاور 
حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمام أيـة مفاوضـات مباشـرة أو غيـر              "وقال إنها تؤكد أن     . الفلسطينية
  ".مباشرة

  24/4/2010الخليج، 
  

  لمفاوضات قبل وقف االستيطان وااللتزام بمرجعية السالمال عودة ل: األحمد .5
، عزام األحمد، ما ترّدد عن أّن إعالناً مرتقباً عن "فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة : عّمان

استئناف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي، سيتم اإلعالن عنه يوم 
السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ال يزال عند موقف المطالبة بوقف   أّن جناحاألحد المقبل، وأكد

  .السالم االستيطان وااللتزام بمرجعية عملية
لم ) 23/4(، أنهم حتى صباح اليوم الجمعة "قدس برس"وأوضح األحمد في تصريحات خاصة لوكالة 
لمه أّن نتنياهو ما يزال حتى اآلن متمسكاً بموقفه ما نع: "يسمعوا شيئاً جديدا من اإلدارة األمريكية، وقال

الرافض لوقف االستيطان، ونحن ال نزال على موقفنا من أنه لن نقبل بالعودة إلى المفاوضات سواء 
  ". مباشرة أو غير مباشرة دون وقف لالستيطان والتزام بمرجعية السالم

مفاوضات مباشرة وليس غير مباشرة، إذا وأشار األحمد إلى أّن الطرف الفلسطيني يفضل الدخول في 
  .توفرت الظروف المواتية لذلك

  23/4/2010 قدس برس
  

  تراجع اهتمام عباس وفريقه بالمصالحة بسبب تهديد واشنطن وقف مساعداتها للسلطة: الرشق .6
حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق من مغبة االستمرار في السباحة ضد ما : دمشق
، "تيار فلسطيني وعربي وإسالمي راغب في إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة "قال إنه

 واإلسرائيلية الرافضة التي تربط ذلك بثمن سياسي تقدمه حماس، -واالرتهان إلى اإلرادة األمريكية 
 عن وأكد أن سياسة الضغوط واالبتزاز لن تجدي نفعا ولن تدفع حماس لالعتراف بإسرائيل والتنازل

  .ثوابت الشعب الفلسطيني
تراجع االهتمام بملف المصالحة لدى السلطة " قدس برس"وأعاد الرشق في تصريحات خاصة لـ 

: ضد حماس، وقال" استمرار الفيتو األمريكي"الفلسطينية واألطراف العربية المعنية بها إلى ما أسماه بـ
اجعت أولويات هذا الملف لدى بعض األطراف أعتقد أن ملف المصالحة يمر بحالة جمود حقيقية، وقد تر"

العربية وتراجع بشكل واضح لدى محمود عباس وفريقه، وهذا راجع باألساس إلى استمرار الفيتو 
 مليون دوالر في حال أقدمت على 250األمريكي وتهديد واشنطن بوقف مساعداتها للسلطة البالغة 

  ".ة لذلكأثمانا سياسي المصالحة مع حماس دون أن تدفع حماس
وكشف الرشق النقاب عن أن هذا الفيتو هو الذي يفسر تعنت بعض األطراف العربية التي تقف خلف 

أمام المصالحة وإصرارهم على عدم إجراء تعديالت على " العقبات"محمود عباس بوضعهم ما أسماه بـ 
وهم في الحقيقة يؤكدون هم يتخذون من الورقة المصرية سببا إلعاقة المصالحة : "الورقة المصرية، وقال

رضوخهم لالشتراطات األمريكية، ويعتقدون أن عدم إنجازهم للمصالحة سيحقق لهم مكاسب نع أمريكا 
وإسرائيل، وسيسهل عملية التسوية المتعثرة التي ال يزالون يراهنون عليها ويتشبثون بها ويحاولون بيع 

عون إال أنفسهم، ألن شعبنا الفلسطيني غسل الوهم للشعب الفلسطيني وخداعه، وهم في الحقيقة ال يخد
  ".يديه بشكل كامل من التسوية ويعتبرها ماتت وشبعت موتا

وذكر الرشق أن قائمة االشتراطات على المصالحة لم تعد متوقفة على الورقة المصرية بل أضيفت لها 
 األخيرة وفي سياق الحظنا في اآلونة: "شروط سياسية جديدة تعني االعتراف المباشر بإسرائيل، وقال
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، وليس فقط توقيع الورقة المصرية، "حماس"وضع المزيد من العراقيل أن هناك اشتراطات جديدة على 
فقبل قمة سرت العربية كانت هناك جهود عربية رسمية وحراك لدى بعض األطراف العربية، التي 

، وكنا نعتقد أن "حماس"سعت بكل جدية النجاز المصالحة، وقدمت أفكارا ومقترحات تجاوبت معها 
المصالحة باتت وشيكة وأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام، لكننا 
فوجئنا في حماس في اللحظات األخيرة وقبل أيام قليلة من قمة سرت العربية بشروط جديدة قدمها لنا 

عتراف بإسرائيل وبحل الدولتين، وقالوا لنا بعض المسؤولين العرب تتضمن القبول بشروط الرباعية واال
على الورقة " حماس"بأنه في حال وافقت حماس على هذه الشروط فإنهم على استعداد لقبول تعديالت 

  ".المصرية في النص األصلي وليس في ملحق إضافي
ذه نحن في حماس آثرنا عدم ذكر ه: "ض الرشق اإلفصاح عن الجهات المعنية بهذا العرض، وقالفور

  ". الدول والشخصيات العتبارات ومصالح وطنية تقدرها الحركة
وأكد أن حماس مع تمسكها بالمصالحة وسعيها لها، إال أنها رفضت هذه الشروط، وقلل من أهمية 

  .استمرار الضغوط على حماس من أجل تغيير موقفها
  22/4/2010قدس برس، 

  
  تتهم حماس بمنع أعضاءه مغادرة غزةوفتح ..  يعقد دورته في رام اهللا اليوم"ثوري فتح" .7

 سر المجلـس    أمين ، أن وليد عوض  رام اهللا  نقال عن مراسلها من      24/4/2010القدس العربي،   نشرت  
ـ أكد مقبول   أمينالثوري لحركة فتح     اجتماعـات  اليوم الـسبت   الجمعة أن المجلس يبدأ   "القدس العربي " ل
 وذلـك بمقـر     " والمبعـدين  واألسرىاء للقدس والشهداء    دورة المقاومة الشعبية وف    "دورته الثالثة بعنوان  

  .الرئاسة في مدينة رام اهللا
ـ  وأكد  المجلـس الثـوري   أعـضاء أن حماس ما زالت لغاية مساء الجمعة تمنع     " القدس العربي " مقبول ل

 حماس على   أصرت ما   إذالحركة فتح من مغادرة قطاع غزة لحضور اجتماعات الثوري برام اهللا، مهددا             
  . تتم معاملة قيادات حماس في الضفة الغربية بالمثلأنمنعهم 
 مـن   أكثـر  الثوري في غزة بالمشاركة منـذ        ألعضاء الحركة تقدمت بطلب للسماح      أن مقبول   وأوضح
 الثـوري  أعضاء حماس ما زالت ترفض، موضحا بان     أن إال عبر لجنة المتابعة الوطنية في غزة        أسبوع

  . للمرور من خاللها عبر معبر بيت حانون ايريزيليةإسرائحصلوا مساء الخميس على تصاريح 
 المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري فهمي الزعارير، قيـام حمـاس               أكدمن جهته   

 وأوضح.  المجلس الثوري من االنتقال لرام اهللا للمشاركة في جلسات الدورة الثالثة للمجلس            أعضاءبمنع  
 هذا السلوك المشين من حركة حماس يعد دليال جديدا مـن قائمـة              إن"الزعارير في تصريح له الجمعة      

الدالالت االستدالالت الطويلة التي تقوم بها حركة حماس وتؤكـد سياسـتها الثابتـة لتـازيم العالقـات                  
، "أشـهر الفلسطينية الداخلية، وحقيقة موقفها من المصالحة الوطنية التي رفضت التوقيع عليها منذ سـتة               

  ." دليال على نهجها التازيمي للتهرب من المصالحةإشاراتهانفهم سلوك حماس باعتبار  إننا"مضيفا 
عضو  نقال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون أن عضو  24/4/2010الشرق األوسط، وجاء في 

أبلغنا بأن المستوى السياسي في حماس هو ": "الشرق األوسط" لـ قالالمجلس الثوري، فيصل أبو شهال
، هذا شيء غريب جدا": ، وأضاف"تخذ قرار منع أعضاء الثوري في غزة من التوجه إلى الضفةالذي ا

لماذا يتخذون هذا القرار رغم أجواء المصالحة التي أشاعتها فتح، ورغم مبادرات الحركة بلقاء قياداتهم 
 . "في دمشق وغزة والمشاركة معا في فعاليات شعبية

منع الحكومة " عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن اعتبر وليد العوض،في السياق نفسه 
المقالة وحماس مغادرة أعضاء ثوري فتح رغم التدخالت من الفصائل، أمر ال يخدم األجواء اإليجابية 
التي حرصنا خالل األيام الماضية على توفيرها وتوجت بمسيرة وحدوية رفضا لقرار االحتالل رقم 
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نع يتنافى مع الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان الذي يؤكد على حرية تنقل المواطن كما أن هذا الم. 1650
 ."داخل وطنه دون أي عراقيل

  
  التجاوب مع طروحات ميتشلحماس والجهاد تحذران من  .8

زيارة المبعوث األمريكي " إن قال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم في تصريح له،: )أي بي يو(
ق األوسط جورج ميتشل عبارة عن تحصيل حاصل وحماس ال تعول عليها على لعملية السالم في الشر

  ".، فالعناوين المطروحة لهم هي الفشل وخصوصاً المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وحقوقنااإلطالق
عودة السلطة للمفاوضات في ظل االستيطان واالنتهاكات الصهيونية المستمرة للمقدسات "وشدد على أن 
ر غزة، هي الخطر على وحدة الشعب الفلسطيني، وستعطي لالحتالل الجرأة على استباحة وفي ظل حصا
  ".دمائنا وأرضنا

من جانبها أكدت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها للحراك السياسي الراهن، وكل ما يتمخض عنه من 
 ".ع التهويدخاصة وأن هذا الحراك يتزامن مع إصرار صهيوني على استمرار االستيطان ومشاري"نتائج 

معتبرة التعاطي مع "وحذرت في بيان من أي محاولة تضليل جديد تمارس على شعبنا وجماهير أمتنا 
 ".األفكار األمريكية الجديدة هو طعنة غادرة لشعبنا الذي يتوحد في مواجهة التهجير واالستيطان والتهويد

لمسؤولية عن جرائمه وأيضاً الدفع يهدف إلى إعفاء االحتالل من ا"ورأت أن الحراك السياسي الحالي 
  ". باتجاه تعزيز مشاريعه االستيطانية والتوسع في القدس والضفة

  24/4/2010الخليج، 
  

  بوتنفيذها قري..  وزارة الحرب اإلسرائيليةموجودة حاليا فيخطة ضرب غزة : نخالة .9
خطة ضرب "قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة إن : الدين ية سعد ناد-عمان

تنفيذها قريباً بصورة أكثر شراسة "، متوقعاً "قطاع غزة موجودة حالياً في وزارة الحرب اإلسرائيلية
  ".2008/2009ودموية من عدوان 

جاً محدداً لضرب غزة مدرجاً حالياً في حكومة االحتالل وضعت برنام"من دمشق إن " الغد"وأضاف إلى 
  ".تشن القوات اإلسرائيلية عدوانها في أي وقت من العام الحالي"، متوقعاً أن "أجندتها

جاهزية المقاومة عالية، حيث لديها االستعداد النفسي والمادي لمواجهة العدوان، "لكن نخالة أكد أن 
  ".دوان ولهذا تجهز نفسها على مدار الساعةوتمتلك إمكانيات أفضل من السابق، وهي تتوقع الع

المساعي الحالية "، وإلى "التنسيق الميداني القائم مع حماس وبقية الفصائل الفلسطينية أألخرى"وأشار إلى 
  ".من أجل تشكيل غرفة عمليات ميدانية لقيادة المرحلة المقبلة

لسطينية، ولكن ال يوجد اتفاق مكتوب هناك انسجاماً في الموقف مع حماس وبقية الفصائل الف"وأوضح أن 
قراراً ذاتياً بعدم تصعيد الوضع اتخذته الحركة "، مشيراً إلى أن هناك "حول هدنة في أوقات محددة

العتبارات وتقديرات كثيرة، منها األوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، والحصار والتضييق، حيث 
  ".الة إنهاكخرج أبناء الشعب الفلسطيني من العدوان في ح

  24/4/2010الغد، األردن، 
  

  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال خمسة من أنصارها في الضفة .10
اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال خمسة من أنصارها في 

  .محافظات سلفيت ونابلس ورام اهللا
  24/4/2010السبيل، األردن، 
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   اتفاق على عقد لقاء ثان غداً.. و ينتهي بال تفاهمات نتنياه-اجتماع ميتشل  .11
أكدت وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية أمـس ان اجتمـاع          :  محمد يونس  -رام اهللا   ،   أسعد تلحمي  –الناصرة  

رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل لم يحقق               
ا على عقد اجتماع ثان بينهما غداً، بعد لقاء ميتـشل مـع رئـيس الـسلطة                 تفاهمات، مضيفة أنهما اتفق   

  . الفلسطينية محمود عباس في رام اهللا الذي كان مقرراً مساء امس
 اثنين من المطالب األميركية الرامية الى تعبيـد الطريـق           هابلغ نتانياهو ميتشل الذي التقاه امس، رفض      و

) ج(ما وقف االستيطان في القدس وتحويل مساحات من منـاطق           ، وه »التقريبية"للعودة الى المفاوضات    
وأضاف ان تحويل مناطق    . الى السلطة الفلسطينية  ) الواقعة تحت السيطرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية     (
الى السلطة يتطلب التوصل الى اتفاق جديد على غرار االتفاقات التي أعقبت اتفاق اوسـلو، مثـل                 ) ج(

  .خليل وغيرها، والمصادقة عليه من الكنيستاتفاق القاهرة وال
وأبلغه بموافقتـه علـى قائمـة       . وجدد نتانياهو القول انه ال يستطيع وقف االستيطان في القدس الشرقية          

المطالب األخرى مثل اطالق نحو ألف معتقل، وإزالة عدد كبير من الحواجز العسكرية، والسماح للسلطة               
من دون نقلها رسمياً الى السلطة، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة           ) ج(بالعمل في اجزاء من المناطق        

  .وغيره
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن ميتشل كرر خالل االجتماع أقوال الرئيس باراك اوباما فـي                

. شأن التزام أمن إسرائيل، وأن التحالف بين البلدين ال يتزعزع والعالقات المميزة ستتعزز في المـستقبل        
تسعى الى دفع المصالح المشتركة للبلدين، وفي مقدمها تحقيق سالم شـامل            "ابع أن اإلدارة األميركية     وت

  .»قائم على حل الدولتين
، فيمـا عـاودت     »اجتماع بنّاء وجيـد   "ووصف مكتب رئيس الحكومة لقاء األخير بالموفد األميركي بـ          

.  إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستستأنف قريباً     أوساط نتانياهو توقعاتها بأن المفاوضات غير المباشرة بين       
عـن  » معـاريف "ونقلـت  . ولم تستبعد اإلعالن عن موعد انطالق المفاوضات قبل مغادرة ميتشل البالد   

مصدر سياسي كبير قوله إن إسرائيل تأمل في أن تكون اإلدارة األميركية أدركت أنها غير قادرة علـى                  
وأضـاف أن األميـركيين     . »فهم الفلسطينيون أيضاً هذه الحقيقـة     ونأمل في أن ي   "وقف البناء في القدس     

للبدء في المفاوضات غير المباشرة من دون إعالن إسـرائيل          ) أبو مازن (سيحاولون الضغط على عباس     
وتوقعت أوساط سياسية أن تقـوم إسـرائيل بـبعض البـادرات الطيبـة تجـاه                . وقف البناء في القدس   

سرى فلسطينيين وإزالة حواجز ونقاط تفتيش في الضفة الغربية، لتـسهيل   الفلسطينيين، مثل اإلفراج عن أ    
  .عملية استئناف المفاوضات

  24/4/2010الحياة، 
  

  للفلسطينيين" مصلحة حيوية"حل إقامة دولتين : بيريز بعد لقائه ميتشل .12
 الشرق موفد األميركي الخاص إلىلقال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز . :عبدالرحيم حسين، وكاالت

وقال . للفلسطينيين" مصلحة حيوية"األوسط جورج ميتشل خالل محادثة مجاملة إن حل إقامة دولتين 
ترى صراعاً يلتهم "وأضاف بيريز أن إسرائيل ال تريد أن تحكم أمة أخرى أو  ".كالنا يحتاج إلى ذلك"

نحن جادون .  لتعزيز السالمأتطلع إلى العمل معك ومع الرئيس أوباما"وقال نتنياهو لميتشل  ".مستقبلنا
ونأمل أن يستجيب الفلسطينيون، علينا أن نحرك هذه العملية إلى . ونعرف أنكم جادون في ذلك. في ذلك
  ".األمام
نتنياهو مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود رئيس الحكومة اإلسرائيلية  قبل اجتماعه مع  التقىميتشلوكان 
 تسمح الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ميتشل باستئناف مباحثات واعرب باراك عن أمله في ان .باراك

  ".خالل أسبوعين"السالم مع الفلسطينيين 
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  24/4/2010االتحاد، االمارات، 
  
  

   يتجنب إعطاء جواب قاطع بشأن حصول حزب اهللا على صواريخ سكودباراك .13
رض أن حزب اهللا سعى للحصول       قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس إن اسرائيل تفت          :القدس

على صواريخ سكود ليكسر صمت حكومته العلني حول الخالف عما اذا كان حزب اهللا يملك صـواريخ                 
وقـال بـاراك فـي مقابلـة         .ولم يقل باراك ما اذا كان حزب اهللا يمتلك صواريخ سكود           .من هذا النوع  

نحـن  "مت الصواريخ إلـى حـزب اهللا        تلفزيونية عند سؤاله ما اذا كان بمقدوره أن يؤكد أن سوريا سل           
واضاف للقنـاة االولـي      ."سكود وأشياء اخرى  .. نفترض ان هناك نشاطا متصال بتسليم أسلحة متطورة       

لكن البد وان يفهم أن دخول أسلحة إلـى         . ليست لدينا نوايا لشن حرب في الشمال      "بالتلفزيون االسرائيلي   
  ."قرارأمر يهدد االست) في الردع(لبنان تعطل التوازن 

  23/4/2010 القدس، فلسطين، 
  

  48د في أراضي الـيتدخل في تعيين أئمة المساج" شاباك"جهاز ": هآرتس" .14
 مفتش 60في وزارة الداخلية يشغل " القسم اإلسالمي"، اليوم، ان "هآرتس"كشف تقرير في صحيفة 

جمع معلومات عن ومراقب لتعقب رجال دين مسلمين من فلسطينيي الداخل قبل تعيينهم أئمة وبهدف 
نشاطهم اإلجتماعي والسياسي وعالقاتهم الزوجية واألسرية، وان التعيينات تتم بناء لتوصيات جهاز 

 ".شاباك"
وجاء الكشف في اعقاب بحث دعوى قضائية تقدم بها الشيخ أحمد أبو عجوة من مدينة يافا ضد وزارة 

 .تعيينه" شاباك"مدينة بعد ان رفض الداخلية التي رفضت تعيينه إماماً في مسجد الجبلية في ال
، يعقوف سالمة، خالل شهادته في محكمة العمل في تل أبيب إن جهاز "القسم االسالمي"وقال رئيس 
وتبّين . بتوفير كافة المعلومات التي بحوزته حول مرشحين لمنصب إمام" ملزم" شاباك –األمن العام 

ر الذي قدمته لجنة المناقصات في الوزارة حول الشيخ ابو خالل المحكمة أن هناك تطابقا كامالً بين التقري
وادعى . شاباك والملقب ماكس"عجوة، والتي رفضت تعيينه إماماً، وبين تقرير قدمه رجل في جهاز 

يشكل خطراً على األمن وسالمة الجمهور في يافا، بسبب حساسية العالقات بين "التقريران ان أبو عجوة 
 ".اليهود والعرب في يافا

  23/4/2010، 48عرب
  

   األمريكي"اي باد " تسويق جهاز تحظر"سرائيلإ" .15
 اثار قرار وزارة االتصاالت االسرائيلية حظر اسـتيراد وتـسويق الكمبيـوتر             :ماهر الشيخ  - تل ابيب 

ضـجة فـي صـفوف المـستهلكين        " اي باد "اللوحي الذي تنتجه شركة ابل االمريكية والمعروف باسم         
ففي بيان صادر عن الـوزارة       .السباب التي اوردتها الوزارة ال تعد مقنعة لهؤالء       والخبراء ال سيما ان ا    

جاء فيه ان المواصفات الالسلكية للجهاز ال تتماشى والمعايير االسرائيلية التي تاخـذ بعـين االعتبـار                 
  .سرائيلالمعايير االوروبية وليس االمريكية لذا فمن المتوقع ان يشكل خطرا على الشبكة الالسلكية في ا

  24/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  عشرات الجرحى في قمع االحتالل لمناهضي الجدار في الضفة .16
شهدت قرى النبي صالح وبلعين ونعلين غرب رام اهللا مواجهات واشتباكات بين  :فلسطين المحتلة

 مدينة  مواطنا، بينهم إصابة فلسطيني من12المواطنين وجنود االحتالل، األمر الذي أدى الى إصابة 
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 إصابة خطيرة بالرأس، في حين أصيب عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق بالغاز 48يافا المحتلة عام ،
عن مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل أدخلت " معا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية المستقلة . المدمع

اه المزروعات، إضافة الى استخدام وسائل جديدة لقمع التظاهرات السلمية منها إطالق قنابل حارقة باتج
  .مواد كيماوية ذات رائحة كريهة

وكشف متظاهرون ومسؤولون في قرية النبي صالح شمال رام اهللا أن قوات االحتالل استخدمت مركبة 
متخصصة في رش مواد كيماوية زرقاء اللون على السكان ومنازلهم، مؤكدين أن هذه المواد الكيماوية 

عديد ممن تعرضوا لها أصيبوا بحساسية شديدة في الجلد، مشيرين إلى احتمال غير معروفة وان ال
  .تعرض النساء الحوامل واألطفال لمخاطر حقيقية بسببها

وكانت مواجهات شهدتها القرية في أعقاب أداء صالة الجمعة فوق األراضي المهددة بالمصادرة، في 
  .رض، األمر الذي أدى الى وقوع مشاداتوقت قام العشرات من المستوطنين بالتوجه الى تلك األ

 بالرصاص المطاطي واثنان بحاالت اختناق، حيث أكد 5 متظاهرين بينهم 7وفي قرية نعلين أصيب 
منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في القرية صالح الخواجا، أن قوات االحتالل استخدمت 

وأوضح أن . المحاصيل الزراعية من أجل إشعالها بالنيرانقنابل حارقة أطلقتها باتجاه المتظاهرين و
األهالي عمدوا الى إخماد تلك الحرائق، إضافة الى إفشال عدد من الكمائن التي نصبها جنود االحتالل 

والمنطقة " أراضى الحجة"العتقال المشاركين في المسيرة االحتجاجية األسبوعية التي نظمت فوق 
  .الجنوبية في القرية

ت قرية بلعين في ختام أعمال المؤتمر الخامس للمقاومة الشعبية، مواجهات مع قوات االحتالل أدت وشهد
 متظاهراً، بينهم حالة خطيرة بالرأس أصيب بها الشاب عماد رزقة الذي وصل القرية 12الى إصابة 

ا عباس قادما من مدينة يافا للمشاركة في المسيرة، في حين أصيب صحافيان بالرصاص المطاطي هم
 مشاركين في المسيرة بينهم مصور صحيفة 4المومني وهيثم الخطيب، كما اعتقلت قوات االحتالل 

  .الفلسطينية، مهيب البرغوثي" الحياة الجديدة"
وأكد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين راتب ابو رحمة، أن 

النائب مصطفى البرغوثي، أصيب أثناء قيادته المسيرة في بلعين بمشاركة أمين عام المبادرة الوطنية 
وفود من المتضامنين الدوليين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والسويد بحالة اختناق جراء الكميات الكبيرة 
التي أطلقها الجنود باتجاه المتظاهرين، ما أدى الى سقوطه على األرض، مشيرا الى إصابة العشرات من 

  .المتظاهرين بحاالت اختناق
  24/4/2010الخليج، 

  
   فلسطينيين ويواصل اقتحاماته لقرى الضفةخمسةالجيش اإلسرائيلى يعتقل  .17

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس خمسة مواطنين فلسطينيين في  : محمد جمال-فلسطين المحتلة
 فلسطينية أن قوات االحتالل اقتحمت وذكرت مصادر. بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

بيت أمر في ساعات الفجر تحت إطالق قنابل الغاز والصوت، وداهمت منازل المواطنين وأجرت 
أمين سر اللجنة )  عاما42(تفتيشات بداخلها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كال من أحمد خليل أبوهاشم 

  .الوطنية لمقاومة الجدار اإلسرائيلي في البلدة
  24/4/2010رق، قطر، الش

  
   تحاكم طفال فلسطينيا بتهمة إلقاء الحجارة على جنود االحتالل"إسرائيل" .18

 قالت اللجان الشعبية في الضفة الغربية المحتلة إن المحكمة العسكرية اإلسـرائيلية             : سمر خالد  -رام اهللا   
، مطلع  )عاما16 ( في معتقل عوفر قررت امس محاكمة الطفل الفلسطيني األسير معتز عزمي الشيوخي           
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واعتقل الطفل شيوخي قبل أسبوعين، ومدد اعتقاله       .الشهر القادم، بتهمة إلقاء الحجارة على جنود االحتالل       
خالل المحاكمة التي عقدت له في سجن عوفر رغم األدلة الدامغة التي قدمها محامي الـدفاع اسـماعيل                  

مشاركته في مسيرة جماهيرية سلمية تواجد فيها       الطويل والتي أثبت فيها أن اعتقال الشيوخي تم على إثر           
وأشارت اللجان إلى أن المحكمـة قـررت         .العديد من البرلمانيين األوروبيين واألميركيين واإلسرائيليين     

تمديد اعتقال الشيوخي حتى انتهاء اإلجراءات القضائية، متجاهلة تحذير الدفاع مـن أن تمديـد اعتقـال                 
سيحرمه من فرصة أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، وهو ما سيـشكل            موكله ودون وجود أدلة كافية      

  .عقوبة قاسية لطفل في مقتبل العمر لم يقم إال بمساعدة والده في تغطية أحداث مسيرة سلمية
  24/4/2010الرأي، األردن، 

  
   من الخليل بهدم مساكنهم عائالتخمسة  يخطراالحتالل .19

لطات االحتالل اإلسرائيلي خمس عائالت فلسطينية بهدم أخطرت س: محمد جمال-فلسطين المحتلة
مساكنها في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة بحجة البناء واإلقامة دون ترخيص من 

إن قوات االحتالل سلمتنا إخطارات تطلب منا مغادرة : "قالت العائالت". اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية"
وأكدت أن . من سلطات االحتالل" إذن قانوني"وقت؛ لكونهم مقيمين فيها دون مساكننا وأراضينا بأسرع 

" إيفاجايل"الهدف من ذلك هو االستيالء على أراضيهم وضمّها إلى المستوطنة المجاورة للمنطقة، وهي 
  .، ومحاولة تهجير سكانها الفلسطينيين من كل المنطقة في توسع استيطاني جديد"ميتا يائير"و" سوسيا"و

  24/4/2010الشرق، قطر، 
  

  بإزالة المعالم اإلسالمية عنه" باب الخليل"االحتالل يزور تاريخ  .20
في مدينة القدس المحتلة أمس األول الخميس، " باب الخليل"أعاد الكيان اإلسرائيلي افتتاح : القدس المحتلة

، فقد شملت أعمال الترميم وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية. وذلك بعد سلسلة عمليات ترميم قامت بها البلدية
هذا التدشين كانت  .تقوية الجدران المحيطة بالباب، وإزالة الزخارف الحجرية والكتابات العربية المهترئة

له أبعاده التي حذرت منها جهات فلسطينية مقدسية، تتمحور في السعي الدائم لسلطات االحتالل إلى خلق 
   .إسقاط الروايات التاريخية عليهاتاريخ يهودي للمدينة اإلسالمية العربية و

سلطات "، إن "صفا"وقال مدير دائرة المخطوطات والتوثيق في المسجد األقصى ناجح بكيرات لوكالة 
االحتالل تحاول تسويق رواية توراتية عن تاريخ الباب، بأنه كان الباب الرئيس لمدينة داود وأنه معبر 

وباب الخليل هو المدخل  .يهودية فيما يتعلق بهذا البابوأشار إلى اضطراب الرواية ال ".للنبي داود
الغربي الرئيس للبلدة القديمة، وكان من األبواب المركزية في أسوار المدينة، وهو مبني بشكل زاوية 
قائمة للحيلولة دون سيطرة األعداء والمقتحمين، ومنعهم من الدخول عن طريقه إلى المدينة للحد من قوة 

 .هجومهم
  24/4/2010األردن، السبيل، 

  
  عكرمة صبري من السفر في القدس الشيخ" اإلسالمية العليا"االحتالل يمنع رئيس  .21

أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، أمراً يقضي بمنع رئيس الهيئة اإلسالمية : القدس المحتلة
وقال الشيخ  .ة شهرينالعليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، من السفر خارج البالد لمد

صبري تعليقاً على ذلك إّن القرار اإلسرائيلي يتنافي مع القوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير 
  وأوضح  ".الضرر على أمن الدولة"والتنقل، مشيراً إلى أّن الحجة اإلسرائيلية لهذا القرار الظالم هي 
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 إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس الغربية، حيث منح الشيخ صبري، أنه تسلم القرار بعد استدعائه
  .مدة أسبوعين لتقديم اعتراض على القرار

  23/4/2010قدس برس، 
  

  مسيرة من أجل دعم مدارس القدس في أريحا .22
، مسيرة جماهيرية حاشدة في )الجمعة(نظمت مؤسسة فيصل الحسيني، أمس : يوسف الشايب-رام اهللا 

وهي الثانية التي تنظم بعد مسيرة العام " مسيرة من اجل التعليم"يات حملة مدينة أريحا، ضمن فعال
وانطلقت المسيرة التي تقدمتها فرق  ".اشتري زمننا في القدس "الماضي في رام اهللا، وتحت شعار 

وألقى عبد القادر  الكشافة من الحديقة االسبانية وسط المدينة بمشاركة نخبة من المسؤولين الفلسطينيين،
لحسيني، مدير عام مؤسسة فيصل الحسيني، كلمة ترحيبية بالحضور أشاد خاللها بجهود كافة الجهات ا

التي دعمت ووقفت إلى جانب الحملة والقائمين عليها، منوها أن نجاح الحملة ماهو اال تأكيد على هوية 
كما قدم باسم  .ةالقدس وعروبتها، وتمسك الشعب الفلسطيني بها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقل

مؤسسة فيصل الحسيني دروعا تقديرية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولمحافظ أريحا واالغوار وبلدية 
أريحا ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية وللشرطة والهالل األحمر وللشركات الداعمة والراعية ولعدد 

  .ن الفقرات الفلكلورية والفنيةمن الشخصيات الوطنية، فيما اشتمل االحتفال على العديد م
  24/4/2010الغد، األردن، 

  
  فشل ثالث عمليات جراحية السرى مرضى وسط تخوفات من تكرار حاالت االستشهاد .23

نقل مركز فلسطيني يعنى باوضاع االسرى الفلسطينيين داخل سجون اسرائيل : اشرف الهور-غزة
وذكر مركز االسرى  .ياسة االهمال الطبيتخوف االسرى من تكرار عمليات استشهاد االسرى بسبب س

تخوفات جدية من تكرار حاالت 'للدراسات عن توفيق ابو نعيم احد عمداء االسرى قوله ان هنالك 
ال تسمح بادخال طواقم طبية، وال تعتني '، الفتا الى ان ادارة السجون 'االستشهاد لالسرى في السجون

، مؤكدا عدم اهتمام السجون بحاالت االسرى 'ت المرضيةباالسرى وتقوم بتدريب اطباء جدد على الحاال
سياسة استهتار كبيرة قد تودي بحياة المزيد من االسرى لو بقي الحال على ما هو 'واكد وجود  .المرضية
إدارة السجون قامت بإجراء ثالث عمليات متتالية لألسير فهدي الشلودي الذي "وأضاف أن . 'عليه اآلن

رق ولم تنجح أي واحدة منها، كما قامت بنفس التجربة لألسير رائد درابية الذي يعاني من زيادة التع
ودعا للضغط على  ".يعاني من السرطان، واألسير أحمد النجار الذي يعالج بالكيماوي منذ شهرين

  .اسرائيل للموافقة على ادخال اطباء متخصصين لعالج الحاالت المرضية
  24/4/2010القدس العربي، 

 
   تدخل عامها التاسع باألسر48يرات الـعميدة أس .24

أفادت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لنصره األسرى، بأّن األسيرة لينا أحمد صالح جربوني، من : غزة
، دخلت سنتها التاسعة على التوالي 1948قرية عرابه، الواقعة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

ح رياض األشقر، المسؤول اإلعالمي باللجنة، أّن األسيرة لينا وأوض.في سجون االحتالل الصهيوني
 سنة، وهى غير 17، وتقضى حكماً بالسجن لمدة 2002) إبريل( نيسان 18جربوني، معتقلة منذ 

وبذلك تنهى هذه األسيرة سنتها الثامنة في السجون الصهيونية، وتعتبر من قادة الحركة النسائية . متزوجة
  .نفسه ممثلة حركة الجهاد اإلسالمي بين األسيراتاألسيرة، وفى الوقت 

  23/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  المتضامنون يطالبـون بوقـف تهجير مواطني الشيخ جـراح:  هام بورغابحضور ابر .25
 شهد حي الشيخ جراح يوم امس التظاهرة االسبوعية للتضامن مع المواطنين : محمد ابو خضير-القدس

وكان من بين  . من منازلهم والذين يواصل المستوطنون مساعيهم الحتالل منازلهم الذين اقتلعوا
المتظاهرين المحتجين رئيس الكنيست السابق ابرهام بورغ وعدد من المسؤولين اإلسرائيليين من حركات 

   .السالم ورفض الصهيونية 
نيين في القدس الشرقية وقال بورغ للصحفيين انه يأسف لما يسمع من عنف وطرد يمارس ضد الفلسطي

  .وفي هذا الحي مؤكدا أن مثل هذه الممارسات مرفوضه وتمس بإسرائيل قبل الفلسطينيين
  24/4/2010القدس ، فلسطين ، 

  
  لقرار الترانسفيرفي األردن تنظم مهرجانا لنصرة المقدسات ورفضا  اإلسالمية اتالحرك .26

ة العمل االسالمي فرع عمان االولى امـس         نظمت جماعة االخوان المسلمين وحزب جبه     :  بترا –عمان  
  .في حديقة متنزه نادي المستقبل بجبل الحسين« الكرامة على عتبات االقصى » مهرجانا خطابيا بعنوان

وتضمن المهرجان الذي شارك فيه حشد كبير من المواطنين كلمات تحدث فيها المدرس فـي الجامعـة                 
 شورى الحزب حمزة منصور وعضو المجلـس عمـاد          االردنية الدكتور غازي الربابعة ورئيس مجلس     

  .عزام
واشاد المتحدثون ببسالة الجيش االردني في معركته الباسلة معركة الكرامة الخالـدة ، وكيـف ان هـذه                  

  .المعركة حطمت احالم اسرائيل في االعتداء على االراضي االردنية
في طغيانه وأن يمعن في إفساده إال بوجود        ما كان للعدو الصهيوني أن يتمادى       "وقال األمين العام السابق     

ثالثة عوامل تتمثل في تنكر السلطة الفلسطينية لألهداف التي انطلقت منها حركة فتح، وحالـة الهـوان                 
العربي واإلسالمي، فضال عن الدعم غير المحدود من الواليات المتحدة األميركية التي تؤكد كـل يـوم                 

وأكد منصور على أن الجهـاد فـي سـبيل اهللا هـو الخيـار               ". ريةتحالفها االستراتيجي مع الدولة العب    
تحويل المقاومة الى مقاولة، حيث باتت المقاومة بالنسبة لبعض القيـادات           " مستهجنا   .االستراتيجي لألمة 

العدو الصهيوني سـيهزم، وسـيهزم      "، مؤكدا أن    "الفلسطينية بناء مستوطنات وتجهيز ابنة للجدار العازل      
  ".ن تآمروا على شعبهم ومقدساتهم وخذلوا االمة العربية واالسالميةمعه عمالءه الذي

وقالوا ان االقصى الشريف خط احمر ال يقبل التقسيم وال التدويل ، وطالبوا برفع الحصار عن اهلنا فـي       
  .غزة ووقف قرار الترحيل االسرائيلي لسكان الضفة الغربية الى غزة او الى غيرها

  .د العربية لوقف العربدة االسرائيلية في المنطقة واكدوا ضرورة تضافر الجهو
  24/4/2010الدستور، األردن، 

  
  "إسرائيل"لبنان يتقدم بشكوى في مجلس األمن ضد  .27

عبر بعثتهـا   «نقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن وزارة الخارجية أنها تقدمت          : الشرق األوسط  - بيروت
خلفية قيام قوات العدو اإلسرائيلي صـباح األربعـاء         في نيويورك بشكوى إلى مجلس األمن الدولي على         

جنوب »  بإزاحة الستار عن نصب تذكاري أقيم في األراضي اللبنانية المحتلة          2010) نيسان( أبريل   21
انتهاكا فاضحا للقانون الـدولي والقـانون       «واعتبرت الخارجية اللبنانية األمر     . غربي بلدة شبعا اللبنانية   

الذي وضع حدا للعمليات الحربية بين حزب اهللا وإسرائيل في صـيف            » 1701ار  الدولي اإلنساني وللقر  
وتعتبر إسرائيل منطقة مزارع . ولم توضح الوزارة طبيعة هذا النصب     .  يوما 34 إثر نزاع استمر     2006

 وضـمتها   1967شبعا المحاذية لبلدة شبعا اللبنانية جزءا من هضبة الجوالن السورية التي احتلتها عـام               
  ويعتبرها لبنان جزءا من أراضيه ويطالب إسرائيل باالنسحاب منها. 1981عام 

  24/4/2010الشرق األوسط، 
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  سياسة طرد الفلسطينيين" إسرائيل"الجامعة العربية ستلجأ إلى المحكمة الدولية إذا واصلت  .28

 العـرب فـي   ، من القاهرة، أن الجامعة العربية بدأت اتصاالتها مع السفراء         24/4/2010الحياة،  ذكرت  
األمم المتحدة وفي جنيف للتحرك الفاعل في مواجهة القرار اإلسرائيلي في شأن طرد آالف الفلـسطينيين                

  .من الضفة الغربية باعتبارهم متسللين ومقيمين غير قانونيين
وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة الـسفير محمـد               

الجامعة العربية تتابع القرار اإلسرائيلي الخاص باعتبار المواطنين الفلسطينيين فـي الـضفة           "، إن   صبيح
متسللين، اذ عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً بناء على طلب األمـين                

 الى ان مـن ضـمن       ، مشيراً "العام للجامعة عمرو موسى، واتخذ خطوات محددة في شأن هذا الموضوع          
بدأت الجامعة العربية باالتصال بالمجموعات     : "وأوضح. الخطوات المقترحة الذهاب إلى المحاكم الدولية     

المختلفة، خصوصاً السفراء العرب في األمم المتحدة وفي جنيف لمتابعة الموضوع ولعقـد اجتماعـات               
  ".سلطة الوطنية واتفاق السالمعاجلة والعمل على وقف تطبيق القرار وإلغائه كونه يهدد وجود ال

، من القاهرة عبر مراسلها أحمد ربيع ووكالة قنا، أن السفير محمد            24/4/2010الشرق، قطر،   وأضافت  
وطالـب بـضرورة    . صبيح حّمل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة للتعامل مع العنصرية اإلسرائيلية         

مل من قبل مع العنصرية بجنوب أفريقيا، مؤكـدا أن          تدخل المجتمع الدولي لوقف تلك العنصرية كما تعا       
  .على تصعيد ومواصلة عدوانها" إسرائيل"الموقف الدولي المتخاذل، يشجع 

  
  لمقبرة مأمن اهللا في القدس" إسرائيل"شكوى للمجتمع الدولي بشأن تدنيس الكويت تقدم  .29

في االمـم المتحـدة، شـكوى       قدمت دولة الكويت، امس، نيابة عن المجموعة العربية         :  بترا –عواصم  
وطالبت باتخاذ اجراء عاجـل حيـال   . لمقبرة مأمن اهللا في القدس" إسرائيل"للمجتمع الدولي بشأن تدنيس     

هذه المسألة وحذرت ان مثل هذا التطور قد يزيد من حدة التوترات والحساسية الدينيـة فـي المنطقـة                   
ـ      دفن آالف العائالت واالسر الفلسطينية اضـافة         وهذه المقبرة مكان يتم فيه     12موضحة انه منذ القرن ال

  .للعلماء والشخصيات الدينية والمسؤولين
وأرسل السفير الكويتي لدى االمم المتحدة منصور العتيبي خطابات مماثلة للسكرتير العام لألمم المتحـدة               

كيـو تاكاسـو    بان كي مون ورئيس الجمعية العامة علي التريكي ورئيس مجلس االمن الدولي الياباني يو             
  .للمجموعة العربية" االهمية الكبيرة"ذات " المسألة الخطيرة"لجذب انتباههم الى هذه 

  24/4/2010الدستور، األردن، 
  

   مزاعم إسرائيلية جديدة بانطالق صاروخين موجهين إليالت من سيناءمجدداً مصر تنفي .30
ت على مدينة العقبة األردنيـة      نفت مصر مجدداً أن تكون الصواريخ التي سقط       :  يسري محمد  - العريش

وقال اللواء مراد محمد موافي محافظ شمال سيناء، الذي شغل          . قد أطلقت من أراضي شبه جزيرة سيناء      
منصب مدير المخابرات الحربية واالستطالع المصري، إن إطالق صواريخ من سيناء بحسب المـزاعم              

طالق الصواريخ يسبقها نقل وتركيب منصات      اإلسرائيلية هو أمر مناف للعقل والمنطق، حيث إن عملية إ         
 .كما أنه ليس من المنطقي نقل صواريخ من غزة إلى مصر إلطالقها. إلطالقها، وهذا لم يحدث

نقل مثل هذه المنصات ونصبها يحتاج إلى وقت، والدوريات األمنية على الحدود بين مصر              "وأضاف أن   
، مؤكدا أن حدود    "قة ونشاط عصابات التهريب فيها    وإسرائيل تتواصل بشكل دائم بسبب طبيعة هذه المنط       

 .مصر الشرقية في رفح آمنة ومؤمنة تماماً، وأنه ال تهاون في حماية حدود مصر الدولية
ونفت مصادر أمنية مصرية في شمال سيناء، أن يكون قد تم إطالق الصواريخ من عناصر فلـسطينية،                 
حيث إن المنطقة مؤمنة تماماً من الجانب المصري، وإن الحدود بين مصر وغزة مؤمنة بشكل كامـل،                 
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هذه خصوصاً ضد عمليات تهريب األسلحة باإلضافة إلى أن حركة حماس ال يمكن أن تسمح بدخول مثل                 
 .المنصات إلى مصر لمنع المزيد من التوتر في عالقاتها

  24/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تحقيق سالم شامل قائم على حل الدولتين: ميتشل يلتقي نتنياهو ويكرر موقف واشنطن .31
، من الناصرة نقالً عن مراسلها أسعد تلحمي، أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية            24/4/2010 الحياة،   ذكرت

س ان اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسـط               أكدت أم 
جورج ميتشل لم يحقق تفاهمات، وأشارت إلى أن ميتشل كرر خالل االجتماع أقوال الرئيس باراك اوباما                

 سـتتعزز فـي     ، وأن التحالف بين البلدين ال يتزعزع والعالقات المميـزة         "إسرائيل"في شأن التزام أمن     
تسعى الى دفع المصالح المشتركة للبلدين، وفي مقـدمها تحقيـق           «وتابع أن اإلدارة األميركية     . المستقبل

وكان ميتشل التقى وزير الدفاع ايهود باراك قبل مغادرة األخير غداً           . »سالم شامل قائم على حل الدولتين     
  .إلى واشنطن
 عن مراسلها عبدالرحيم حسين ووكاالت، أن ميتشل شدد         ، نقالً 24/4/2010 االتحاد، االمارات،    وأضافت

وجـدد ميتـشل موقـف      .  اإلسرائيلي لن يهتز   -خالل لقاء مع نتنياهو أمس على أن التحالف األميركي          
واشنطن بشأن العمل على دفع المصالح اإلسرائيلية األميركية المشتركة وفي طليعتهـا إرسـاء الـسالم                

وفي بيان تاله ميتشل للصحفيين لدى وصـوله الـى مقـر            . في المنطقة الشامل القائم على حل الدولتين      
أن السالم الشامل فـي     “الرئاسة الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد المبعوث االميركي           

نحن نريـد  “وتابع ميتشل . ” منطقة الشرق األوسط يجب أن ال يكون مجرد حلم بل يجب أن يكون حقيقة          
لحقيقة في وقت قريب وليس في مستقبل بعيد وغامض وندرك انه كان هنـاك انتكاسـات                أن نجعل هذه ا   

وصعوبات وندرك أيضا انه سوف يكون المزيد منها في المستقبل لكننا مصممون وسوف نواصل حتـى                
  .”نصل الى الهدف

سأخبر "ال  ، من رام اهللا والقدس المحتلة نقالً عن وكاالت،  أن ميتشيل ق            24/4/2010 الخليج،   وجاء في 
الواليات المتحـدة تـشاطرهم فـي       "الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض والقيادة الفلسطينية أن          

ضرورة تأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة بتواصل جغرافي بحيث يعيش الفلسطينيون ويمارسون             
  ". حقهم في تقرير المصير

زارة الخارجية األمريكية في مؤتمر صحافي عقـد        كرولي المتحدث باسم و   . جي. وفي واشنطن قال بي   
نحن نذهب إلى هناك ألننا لدينا بعض المؤشرات        . نحن ال نجتمع لمجرد االجتماع    "قبل بدء ميتشل لمهمته     

  ".على أن الجانبين مستعدان للمشاركة بشكل جدي في هذه األمور
  

   أمريكيةأوباما يطلب فرصة من عباس لبدء مفاوضات سالم غير مباشرة بوساطة .32
طلب الرئيس األمريكي بـاراك أوبامـا مـن الـرئيس           :  الوكاالت - عبد الرؤوف أرناؤوط     -رام اهللا   

الفلسطيني محمود عباس، عبر سلسلة من الرسائل، إعطاءه فرصة بالموافقة على البـدء بالمفاوضـات               
  . اإلسرائيلية غير المباشرة بوساطة أمريكية في ظل ما هو قائم حاليا–الفلسطينية 

 وأشار أوباما إلى انه لم يحصل على كل ما يريد من اإلسرائيليين، متعهدا بالعمل شخصيا من أجل إقامة                  
وبحسب المصادر فإن اإلدارة األمريكية أخفقت فـي الحـصول          . دولة فلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية    

متناع عن هدم المنـازل     على تعهد إسرائيلي بوقف االستيطان في القدس غير أنها حصلت على تعهد باال            
  .الفلسطينية أو البناء في داخل األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية

24/4/2010الوطن، السعودية،   
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  "إسرائيل"قضية الجوازات لم تضر بالعالقات مع : رئيس الوزراء البريطاني .33
ر بريطانيـة فـي     أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن استخدام جوازات سف         ): يو بي آي  (

  ".إسرائيل"اغتيال محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي، لم يضر بالعالقات الثنائية بين بريطانيا و
إن العالقة األمنية بـين     "الصادرة في لندن، أمس،     " جويش كرونيكل "وقال براون في مقابلة مع صحيفة       

ن تكون مبنية على الثقـة، غيـر أن إسـاءة        وثيقة ومهمة، ومن الضروري أ    " إسرائيل"المملكة المتحدة و  
استخدام جوازات السفر البريطانية كان اختراقاً خطيراً وواضحاً لهذه الثقة، وكنا ملزمين باتخاذ إجـراء               

أقوى األصدقاء في الحكومـة     " إسرائيل"وطالما بقيت رئيساً للوزراء سيكون ل       ". لحماية حقوق مواطنينا  
إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح تحقيق حول محرقتها فيه العـام             " لإسرائي"، لكنه دعا    "البريطانية
خالل " إسرائيل"حول بعض اإلجراءات التي مارستها      " قلقاً مشروعاً "وأشار إلى وجود ما أسماه      . الماضي
  . المحرقة

24/4/2010الخليج،   
  

  آالف األطفال محرومون من التعليم في غزة: األمم المتحدة .34
قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة فـي غـزة جـون          : الضفة الغربية 

جينج، إن الوكالة لم تبن أي مدارس في السنوات الثالث الماضية ألن الحصار اإلسـرائيلي حـال دون                  
وقال جينج في مؤتمر صحفي في مقر األمم المتحدة فـي نيويـورك أمـس األول                 .استيراد مواد البناء  

إنه نتيجة لذلك فإن عشرات اآلالف من األطفال الفلسطينيين لم تتح لهم الفرصـة لاللتحـاق                «: سالخمي
 ألفا من المواليد الفلسطينيين الجدد كل عام يضافون إلى سـكان            50هناك نحو   «وأضاف أن    .»بالمدارس

  .» مليون نسمة1.5قطاع غزة البالغ تعدادهم 
24/4/2010السبيل، األردن،   

  
  "إسرائيل"طة الرأي العام العالمي الجديدة إزاء ترسيمات خار .35

تعتمد إسرائيل في بقائها واستمرار وجودها كدولة على ما توفره لها الواليات المتحدة والبلـدان               : الجمل
وذلك بفعل ضـغوط الـرأي العـام المواليـة          , الغربية األوروبية من دعم اقتصادي وعسكري وسياسي      

ا تقول المعلومات بأن قوة إسرائيل أو باألحرى صـورة إسـرائيل قـد              وحالي, إلسرائيل في هذه البلدان   
فما هي طبيعة هذا االهتزاز وتجسيماته وما يمكن      : اهتزت قيمياً بقدر كبير في أوساط الرأي العام العالمي        

  أن تؤدي إليه مفاعيله؟
  ترسيمات خارطة الرأي العام العالمي الجديدة إزاء إسرائيل 

ارير الصادرة اليوم بأن هيئة اإلذاعة البريطانية قد كلفت فريـق عمـل مخـتص               تقول المعلومات والتق  
بدراسة شؤون الرأي العام وذلك لقياس ورصد التغيرات الجارية في خطوط ومالمح الرأي العام العالمي               

وقد أشارت النتائج التي توصل إليها تقرير هيئة اإلذاعة البريطانية إلـى حقـائق مذهلـة                , إزاء إسرائيل 
كلت صدمة قاسية للعديد من الخبراء المهتمين بالشأن اإلسرائيلي وعلى وجـه الخـصوص أصـدقاء                ش

إسرائيل وخبراء اللوبيات اإلسرائيلية المنتشرة في العالم إضافة إلى أن الصدمة كانت أكثر قـسوة فـي                 
قـائق التـي    هذا ونشير هنا إلى أبـرز الح      , أوساط جميع اإلسرائيليين في مختلف مستوياتهم وتوجهاتهم      

  :توصلت إليها هذه الدراسة
% 29سـلبيون إزاء إسـرائيل و     % 31ايجابيون إزاء إسـرائيل و    % 40: الواليات المتحدة األميركية  • 

  .محايدون أو ليس لديهم موقف واضح
محايدون أو لـيس لـديهم      % 39و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 38ايجابيون إزاء إسرائيل و   % 23: كندا• 

  .موقف واضح
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محايـدون  % 33و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 43ايجابيون إزاء إسرائيل و   % 24: أميركا الوسطى دول  • 
  .أو ليس لديهم موقف واضح

محايدون أو ليس لديهم    % 45سلبيون إزاء إسرائيل و   % 32و, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 23: المكسيك• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لديهم    % 18و, زاء إسرائيل سلبيون إ % 61و, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 21: البرازيل• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 37سلبيون إزاء إسرائيل و   % 44و, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 19: تشيلي• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 41و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 30و, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 29: روسيا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 28و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 46و, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 26: إيطاليا• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      % 23, سلبيون إزاء إسرائيل  % 57, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 20: فرنسا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لديهم    % 33و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 50, ايجابيون إزاء إسرائيل  %  17: بريطانيا• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      %  19, سلبيون إزاء إسرائيل  % 68, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 13: ألمانيا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 45و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 46, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 9: البرتغال• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      % 31و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 60, ن إزاء إسرائيل  ايجابيو% 9: إسبانيا• 
  .موقف واضح

محايـدون أو لـيس لـديهم       % 17و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 77, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 6: تركيا• 
  .موقف واضح

م موقف  محايدون أو ليس لديه   % 5و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 92, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 3: مصر• 
  .واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      % 27و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 34, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 39: كينيا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 22و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 41, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 37: نيجيريا• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      %  43و,  إزاء إسرائيل  سلبيون% 36, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 21: غانا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس   % 16و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 57, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 27: كوريا الجنوبية • 
  .لديهم موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 38و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 40, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 22: الصين• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 20و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 59, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 21: تايالند• 
  .موقف واضح
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محايدون أو ليس لـديهم     % 34و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 58, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 18: الفيليبين• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      % 54و, إسرائيلسلبيون إزاء   % 29, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 17: الهند• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 36و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 47, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 17: أستراليا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لديهم    % 29و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 56,  ايجابيون إزاء إسرائيل  % 15: إندونيسيا• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لديهم    % 37و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 51, ايجابيون إزاء إسرائيل  % 12: يجانأذرب• 
  .موقف واضح

محايدون أو ليس لـديهم     % 43و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 53,  ايجابيون إزاء إسرائيل  % 4: باكستان• 
  .موقف واضح

محايدون أو لـيس لـديهم      % 46و, سلبيون إزاء إسرائيل  % 52,  ايجابيون إزاء إسرائيل  % 2: اليابان• 
  .موقف واضح
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هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الذي لفت نظر اإلسرائيليين على وجه الخصوص يتمثل في انخفاض التأييـد                 
أما في روسـيا فهنـاك      , %34إلى  % 41وأيضا في كينيا حيث هبط من       % 40إلى  % 47ألميركا من   

سـلبيين إزاء   % 30ايجابيين إزاء إسرائيل و   % 29و  اهتمام في أوساط اإلسرائيليين بسبب أن الوضع ه       
  .األمر الذي يعكس تعادال بين كفة المؤدين وكفة المناهضين إلسرائيل, إسرائيل

األرقام والنسب التي رصدتها مسوحات هيئة اإلذاعة البريطانية المتعلقة بتركيا ومصر تمخـضت عـن               
فقط أما المناهضين لها فهـم  % 6مؤيدون إلسرائيل   ففي تركيا ال  , خيبة أمل كبيرة في أوساط اإلسرائيليين     

بما يمكن  % 94إلى المناهضين بحيث تصبح النسبة      % 17وهناك احتماالت بأن ينضم المحايدون      , 77%
وهو أمر سوف يشكل خطـرا حقيقيـا        , المؤيدة إلسرائيل % 6أن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض نسبة ال      
عالقات والروابط مع تركيا وبكلمات أخرى إذا تزايدت نـسبة          على طموحات اإلسرائيليين إزاء استعادة ال     

مناهضة إسرائيل لهذا المستوى المضطرد لن يستطع أي حزب سياسي تركي أن يطرح برنامجا سياسيا               
وإضافة لذلك لن تستطيع أي حكومة تركيـة        , يتضمن طرح أو إبداء رغبة في بناء الروابط مع إسرائيل         

  . ذلك سوف يضعها في موضع الصدام مع الرأي العام التركيأن تقف إلى جانب إسرائيل ألن
مناهضين إلسرائيل أثـارت المزيـد مـن        % 92مؤيدين إلسرائيل و  % 3أما بالنسبة لمصر فإن النسبة      

مخاوف الخبراء اإلسرائيليين وذلك ألن كل الحكومات اإلسرائيلية والقوى السياسية اإلسـرائيلية إضـافة       
ظلوا جميعهم ينظرون إلى العالقات المصرية      , رها من حلفاء إسرائيل اآلخرين    إلى الواليات المتحدة وغي   

اإلسرائيلية باعتبار أنها تشكل نموذجا يجب أن تحتذي به الدول العربية األخرى في عالقاتها وتعاملها مع                
من الرأي العام المصري في وضع المناهض إلسـرائيل         % 92وإضافة لذلك فإن وجود نسبة      , إسرائيل

  .ل في حد ذاتها مؤشرا حقيقيا يفيد لجهة استحالة قيام أي تطبيع حقيقي في المنطقة مع إسرائيلتمث
تزايد العداء إلسرائيل فـي العديـد مـن البلـدان           : منها, هناك مؤشرات أخرى كانت الفتة للنظر أيضا      

% 50ل إلـى    ففي بريطانيا وصلت مناهـضة إسـرائي      , األوروبية التي ظلت تمثل حليفا تقليديا إلسرائيل      
وفي ألمانيا  % 20وانكمش التأييد إلى    % 57وفي فرنسا وصلت المناهضة إلى      % 17وانكمش التأييد إلى    

مؤيـدون وفـي    % 9مناهضون و % 46وفي البرتغال   % 13وانكمش التأييد إلى    % 68تزايد العداء إلى    
صة ببلدان االتحاد   وتأسيسا على ذلك تشير األرقام والنسب الخا      , مؤيدون% 9مناهضون و % 60إسبانيا  

 - بريطانيـا    - ألمانيـا    -فرنسا  (األوروبي الستة الرئيسية والتي شملت بلدان االتحاد األوروبي الكبرى          
تشير إلى أن تزايد تدهور سمعة ومكانة إسرائيل قد أصبح يشكل خطرا حقيقيا أمـام               )   إيطاليا -إسبانيا  

 هذه البلدان وإنما لجهة مدى المخاطر المحدقة بقدرة         اإلسرائيليين لجهة ليس تعزيز الروابط المستقبلية مع      
وبكلمـات  . اإلسرائيليين على المحافظة على مستوى عالقاتهم الحالية المتدهورة باألساس مع األوروبيين          

أخرى إذا تدهورت معدالت التأييد إلسرائيل في أوروبا بشكل متزامن مع تزايد المناهضين إلسرائيل في               
فمن الممكن أن نشهد    , وبسبب حساسية السياسية األوروبية إزاء متغير الرأي العام       , نهالساحة األوروبية فإ  

والتي قد ال تجد حرجـا مـن        , المزيد من ظهور وبروز الجماعات والقوى السياسية والحزبية األوروبية        
 ذلك الحقا   وقد يؤدي , مغبة توجيه االنتقادات العلنية ضد اإلسرائيليين وضد الجماعات اليهودية األوروبية         

إلى احتماالت أن تسعى بعض الجماعات السياسية األوروبية إلى المطالبة بإلغاء قوانين العداء للـسامية               
طالما أنها لم تعد تهدف إلى حماية اليهود من االضطهاد وإنما أصبحت تستخدم لحماية الجرائم التي ظلت                 

  .إسرائيل ترتكبها ضد شعوب وبلدان الشرق األوسط
  ساحة المواجهة الجديدة في الصراع العربي اإلسرائيلي: م العالميالرأي العا
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ظلـت األطـراف    ,  وحتى اآلن  1948طوال الفترة الممتدة من لحظة إعالن قيام دولة إسرائيل في عام            

, العربية أكثر اهتماما بخوض المواجهات مع اإلسرائيليين ضمن نطاق مسرح المواجهة الشرق متوسطية            
وذلك بما أدى   ,  المسرح العالمي مفتوحا أمام اإلسرائيليين يتحركون فيه بشكل كامل         ظل, وبكلمات أخرى 

  :إلى جعل إسرائيل تتمتع بالقدرات اآلتية
بناء القوة الناعمة من خالل بناء قدرات السيطرة على الرأي العام األميركـي واألوروبـي والغربـي                 • 

  .ياسية من أجل مساعدة إسرائيلوتحويله إلى عامل مساند يضغط على حكوماته وقواه الس
بما أدى إلـى    , بناء القوة الخشنة من خالل الحصول على القدرات العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية          • 

  .تحويل إسرائيل إلى ترسانة هائلة تتمتع بالقدرة على إلحاق الدمار والخراب بخصومها في المنطقة
تعامال يتميز بالعـشوائية    , عالمي خالل الستين عاما الماضية    لم يكن تعامل اإلسرائيليين مع الرأي العام ال       

فاإلسرائيليون يعرفون قبل غيرهم    , وإنما كان يتسم بالمزيد من االستخدامات واإلسقاطات العلمية المضللة        
وتأسيسا علـى   , وما يمكن أن يترتب عليها من أزمات      , طبيعة الجرائم التي يقومون بارتكابها في المنطقة      

  :عوا إلى تضليل الرأي العام العالمي وتعبئته لصالحهم وفقا للمعطيات اآلتيةذلك فقد س
وتتم عن طريق التعتيم اإلعالمي ومقاومة االعتـراف بـأي خلـل فـي األداء               , استخدام آلية اإلنكار  • 

  .اإلسرائيلي الشرق أوسطي
بحيث إذا تسربت فإن    , كنوتتم عن طريق تأجيل الحقائق والمعلومات ألطول ما يم        , استخدام آلية الكبت  • 

  .الوقت يكون قد فات وتكون حيوية األزمة قد ماتت
وتتم عن طريق إيجاد المسارات والقنوات البديلة التي يمكـن اسـتخدامها فـي              , استخدام آلية التفريغ  • 

وعلى سبيل المثال ال الحصر فقد سعت تل أبيـب          , الحاالت الطارئة لجهة تفريغ األزمة وتحويل مسارها      
عات اللوبي اإلسرائيلي عندما واجهت الضغوط العالمية بسبب جرائم اإلسرائيليين في حرب جنوب             وجما

لبنان إلى تصعيد موضوع الملف النووي اإليراني واستخدامه كمسار أو قناة لتفريغ األزمة إعالميا ونفس               
  .وطناتونفس الشيء يتم اآلن على خلفية أزمة المست, الشيء بالنسبة لما حدث بعد حرب غزة
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وإنما بإعـداد   , حتى اآلن لم يهتم اإلعالم العربي ليس بخوض المواجهة ضد اإلعالم اإلسرائيلي وحسب            
فالجرائم التي تقوم بارتكابها إسرائيل في المنطقة لم ينتبه الرأي العام           , نفسه وفق متطلبات هذه المواجهة    

ود الوسائط اإلعالميـة القـادرة علـى        العالمي لها بالشكل الكافي والسبب بكل بساطة يتمثل في عدم وج          
إن تفعيـل   , مخاطبة الرأي العام العالمي باللغات العالمية الرئيسية مثل اإلنكليزية والفرنـسية وخالفهـا            

قدرات اإلعالم العربي في كافة المسارات هو السبيل الحقيقي للـصدام مـع مفاعيـل القـوى الداعمـة       
لعربي من أجل تصحيح الوضع المغلوط في مسرح الرأي         فهل يا ترى سوف يتحرك اإلعالم ا      , إلسرائيل

ويبقى لفترة  , العام العالمي أم أن هذا اإلعالم سوف يظل عاجزا عن التشخيص والتحليل وتفعيل الخطاب             
  .  بما يتيح لإلعالم اإلسرائيلي تحقيق المزيد من السيطرة والتفوق اإلستراتيجي, طويلة قادمة بال حيوية

  23/4/2010، يموقع الجمل اإلخبار
  

  ما الجديد في جعبة ميتشل؟ .36
  هاني المصري

فما الجديـد بجعبتـه؟ وهـل       . قام جورج ميتشل بجولة جديدة مفاجئة ألنها حدثت رغم نفي االنباء عنها           
  حصل على المطلوب من إسرائيل؟ وما هي فرص جولته الجديدة من النجاح؟

لم تغير، وليست مستعدة لتغيير موقفها جوهرياً من        األنباء والتوقعات أشارت الى أن الحكومة االسرائيلية        
مسألتي تجميد االستيطان في القدس والتفاوض على القضايا األساسية، بما في ذلك االتفاق على جـدول                

  .زمني للمفاوضات
فأقصى ما ذهبت اليه حكومة نتنياهو حتى اآلن هو االستعداد لعدم االقدام على تنفيذ إجراءات استفزازية،                

 االستيطان باألحياء العربية من القدس الشرقية، وانما تركيزه في المستوطنات والمنـاطق غيـر               بتجنب
  .اآلهلة بالسكان

كما استعدت الحكومة االسرائيلية لتقديم خطوات بناء ثقة بمبادرة منها وليس كتنفيذ التفاقـات أوحقـوق،                
  .ولكن على طاولة المفاوضات وليس قبل ذلك

 السماح ببناء مدينة فلسطينية، اطالق سراح بعض االسـرى، ازالـة بعـض              ان هذه الخطوات تتضمن   
" ج"الحواجز والسواتر، تسهيل حركة الفلسطينيين، تحسين األحوال االقتصادية، تحويل بعض مناطق من             

، بعـد   28/9/2000، وصوال الى اعادة األمور الى ما كانت عليه فـي            "ا"الى  " ب"، ومن   "ا"و" ب"الى  
  .ات السلطة الفلسطينية االمنيةالتأكد من قدر

فإن نتنياهو مستعد لقبول اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة لكـسر الجمـود            " هآرتس"ووفقا لصحيفة   
الحالي بالعملية السياسية، شرط عدم التفاوض على القضايا السياسية اآلن وانما بعد فتـرة، اوالتفـاوض                

  .قال المفاوضات غير المباشرة الى مفاوضات مباشرةحولها بدون ابداء اية مرونة، ولكن بعد انت
الجانـب الفلـسطيني،    " ينضج"فنتنياهو يريد كسب الوقت حتى تستكمل اسرائيل تنفيذ مخططاتها وحتى           

  .لقبول الشروط االسرائيلية للحل النهائي
ناك اجماعا  ما يجعل الحكومة االسرائيلية قادرة على الصمود في وجه الضغوط االميركية والدولية أن ه             

فهناك اجماع اسرائيلي على مسألة استمرار االستيطان فـي القـدس، وحزبـا            . على الالءات االسرائيلية  
ال يعترضـان علـى     ) شريك نتنياهو في االئتالف الحكومي    (والعمل  ) حزب المعارضة الرئيسي  (كاديما  

 وضـرورة االبتعـاد عـن       االستيطان في القدس، وانما على الشكل والتوقيت واالماكن التي يستهدفها،         
  .المناطق اآلهلة بالسكان الفلسطينيين، ومراعاة مصالح وكرامة الحليف األميركي

فحزبا العمل وكاديما اللذان يراهن عليهما األميركان وبعض العرب ال يعترضان علـى ادراج القـضايا                
واليمينية المتطرفة فـي    االساسية على طاولة المفاوضات، كما يفعل شركاء الليكود من األحزاب الدينية            

الحكومة، ولكنهما يصران على ضرورة التخلي عن حق العودة، وعلى عدم االنسحاب من مناطق واسعة               
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من القدس، فأقصى ما تبدي االحزاب األقل تطرفا في اسرائيل االستعداد لقبوله هو االنسحاب من االحياء                
، واالصرار علـى    1967بعدم العودة الى حدود     العربية، واقامة ترتيب خاص للبلدة القديمة، مع التمسك         

ضم الكتل االستيطانية، وضمان أمن اسرائيل المستقبلي عبر اقامة حدود آمنة وترتيبات آمنيـة تـضمن                
السرائيل السيطرة الكاملة، ترتيبات مثل أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة منزوعة السالح وال يحق لها               

  .قليمية ودولية يمكن أن تعتبرها اسرائيل معادية لهاالقيام بأية تحالفات عربية وا
ان ما يساعد أيضا الحكومة االسرائيلية على الصمود في موقفها وعدم تلبية أهم المطالب االميركيـة أن                 
واشنطن رغم خالفها معها، تصر كل يوم على تأكيد حرصها على التحالف االستراتيجي مـع اسـرائيل                 

 تفرض حالً على االطراف، بل ستساعد على التوصل الى هذا الحل عنـدما              وتوفير األمن لها، وأنها لن    
 لقيامها ان   62تصبح االطراف المعنية جاهزة لذلك، واكد اوباما في رسالة التهنئة السرائيل في الذكرى              

اسرائيل تجسد الحق التاريخي القامة وطن يهودي، بما يسقط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره                
  .لم باسرائيل كدولة يهوديةبوطنه ويس

ان الضغط االميركي الممارس على الحكومة االسرائيلية، حتى اآلن أقل مما مـورس علـى حكومـات                 
  .اسرائيلية سابقة في عهود رؤساء اميركيين سابقين

فإذا كان من الممكن تسمية ما يجري من خالفات اميركية ــ اسرائيلية ضغطا، فهو ضـغط خفيـف،                  
  .كثير بين االصدقاء والحلفاء، وبين الزوجة وزوجها، بدون أن تتدهور العالقاتيجري أكثر منه ب

وما يطمئن الحكومة االسرائيلية أكثر أن االدارة االميركية غير موحدة في مسألة الخالفات مع اسـرائيل                
  .والضغط عليها، وال يبدو انها بوارد ممارسته بشكل جدي حتى اآلن

ميركية ــ االسرائيلية علنا اعترض عليها مئات من اعـضاء مجلـسي            حتى مسألة اظهار الخالفات اال    
  .النواب والشيوخ في رسالة ارسلوها الى الرئيس االميركي

أن اللوبي الصهيوني وكل مؤيدي اسرائيل في اميركا يصعدون تحركـاتهم وضـغوطهم لمنـع االدارة                
ارة الصراع وال تسعى لحله لحـين       االميركية من ممارسة الضغوط على حكومة نتنياهو، وأن تكتفي بإد         

تكون اسرائيل جاهزة، وتركيز الجهود األميركية في هذه المرحلة على منع ايران من الحـصول علـى                 
  .السالح النووي، بدون الربط المبالغ فيه بين المسألتين االيرانية والفلسطينية

جري في ظل سياسة سلبية عربية      أن الخالفات االميركية ــ االميركية، واألميركية ــ االسرائيلية، ت        
  .قاتلة تظهر من خالل انتظار ما ستنتهي اليه الخالفات االميركية ــ االسرائيلية

أن السياسة االنتظارية العربية ترجع في اسبابها الى أن هناك من الحكام العرب من يراهن على االدارة                 
لمساعدة االدارة االميركية في خالفها مع      األميركية أكثر من نفسه، ومن ال يملك االرادة لفعل شيء حتى            

  .اسرائيل
وهناك بين الحكام العرب من هو غاضب على ادارة اوباما ألنها أعطت اهتماما أكثر مما يجب للمـسألة                  
الفلسطينية وأهملت مسألة مواجهة الخطر االيراني القادم، الذي يعتبره هؤالء هو الخطر الذي يجـب أن                

كام العرب يترحم على عهد جورج بوش االبن الذي نـافس اسـرائيل فـي               فبعض الح . يحظى باألولوية 
تطرفها وعدوانيتها، ويتحرقون شوقا لالنتهاء من عهد أوباما الذي يحاول أن يغير الـسياسة األميركيـة                

  .المنحازة كليا السرائيل واعتماد سياسة اقل انحيازا لها
تشل اختراقا في جولته الحالية، اال اذا حـدثت         تأسيسا على ما تقدم ليس من المتوقع أن يحدث جورج مي          

معجزة في زمن انتهت فيه المعجزات، أو اذا تراجع الجانب الفلسطيني عن جوهر مطالبه، وهي وقـف                 
وذلك خشية مـن  . االستيطان وقفا تاما، واالتفاق على مرجعية واضحة وملزمة للمفاوضات قبل استئنافها        

التهديدات والعقوبات التي مارستها الحكومة االسرائيلية ضـد        عواقب استمرار وقف المفاوضات في ظل       
السلطة في اآلونة االخيرة، وتلك التي يمكن ان تمارسها اذا اسـتمرت علـى موقفهـا بعـدم اسـتئناف                    

  .المفاوضات
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ال يكفي أن تؤكد هيالري كلينتون للرئيس أبومازن أن الوضع الحالي ال يمكـن اسـتمراره، وأن ادارة                  
ة بالتوصل لحل لقضايا المرحلة النهائية كافة وحل الدولتين ودعمه والسلطة الفلسطينية على             أوباما ملتزم 

اهمية ذلك، بدون أن تتعهد بممارسة الضغط الالزم على اسرائيل، إلنهاء االحتالل وتحقيق الحد االدنـى                
ـ               فاسـتئناف  . يءمن الحقوق الفلسطينية المقرة بالقانون الدولي، وبدون حتى ان تلتزم اسرائيل بـأي ش

  .المفاوضات بدون مرجعية وال وقف االستيطان تنازل كبير وخطأ ال يغتفر
أقصى ما يمكن ان يتوصل اليه ميتشل في ظل الحكومة االسرائيلية الحالية هو التوصل الى تخريجـات                 

  .وليس الى حلول
ا قام في جولة جديـدة      اذاً، ما دام ميتشل ال يحمل جديدا، ليس من المرجح ان يتوصل الى اختراق فلماذ              

بعد تأخر طويل وبدون ان تتلقى االدارة االميركية ردا اسرائيليا رسميا علـى المطالـب التـي قـدمتها                   
  .هيالري كلينتون الى بنيامين نتنياهو

ان ميتشل يريد ان تبقى العملية السياسية حية، او يوحي بأنها حية من خالل الحراك الدائم حتى لو كـان                    
فالعملية مطلوبة بحد ذاتها لعدم نشوء فراغ، وذلك وفقا للنصيحة التي قدمها ديـنس              . مةبدون نتيجة حاس  

فالحركة بركة، وهي يمكن    . روس سابقا، ويبدو انه نجح اوعلى وشك النجاح باقناع االدارة االميركية بها           
ن يتوصـل  ان تؤدي الى تقدم تدريجي بطيء اقتصادي وأمني، فيمكن ان يحقق ميتشل تقدما ما، ويمكن ا        

الى اتفاق الى استئناف المفاوضات غير المباشرة بدون ان يعني ذلك تقدما حاسـما، علـى اسـاس ان                   
ان محاولة اميركا لفرض الحل بدون ان تكون اسرائيل جاهزة فقد تفجر            . الحركة افضل من عدم الحركة    

  .كل شيء
عظم الوقت، ويمكن ان تأخـذ بهـا        ان هذه النصيحة الرديئة اخذت بها االدارات االميركية السابقة في م          

  .بدون سالم" عملية سالم"االدارة الحالية بحيث يكون لدينا 
حتى ال يحدث ذلك يجب ان يكون الرد الفلسطيني والعربي على التعنت االسـرائيلي رفـض اسـتئناف                  

اعـادة  المفاوضات بدون االستجابة للمطالب العربية وايجاد مقاربة جديدة تركز على انهـاء االنقـسام و              
االعتبار للبرنامج الوطني القادر لوحده على توحيد جميع الفلسطينيين ولـيس الفـصائل فقـط، وعلـى                 
الحصول على الدعم العربي والدولي، والجمع بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة، واعادة تشكيل             

ت المنظمـة، ومرحلـة     بحيث تضم الجميع، ووضع السلطة في مكانها الطبيعي كأداة من ادوا          " ف.ت.م"
  !!على طريق اقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس 

  24/4/2010، )بدائل(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات 
  

  ال سالم.. مهمة حرب .37
  عبد الباري عطوان

ي الماضي كانت اسرائيل تهـدد      المعادالت االستراتيجية تتغير بطريقة استفزازية في منطقتنا العربية، فف        
بالحروب اذا تعرضت لقصف صاروخي، من هذه الجهة او تلك، اآلن باتت التهديدات لسورية باعادتهـا                

  .اللبناني' حزب اهللا'الى العصر الحجري لمجرد نقلها صواريخ الى 
تؤيد اسرائيل فـي    واالغرب من ذلك كله ان الواليات المتحدة االمريكية، الدولة االعظم في العالم، باتت              

، وتستعد العطاء الضوء االخضر لها لشن عدوان جديد يستهدف سورية ولبنـان             'الترهيبي'هذا الموقف   
  .معا

اكتـشاف  'دعم سورية لحزب اهللا ليس وليد الساعة، كما انه ليس اكتشافا يستحق كل هذه الضجة وكأنـه               
وصواريخه القادمة من ايـران     ' حزب اهللا '، فالغالبــــية الساحقــــة من اسلـــحة      'أرخميدس

خصوصا كانت تمر عبر البوابة السورية، والتحالف الثالثي السوري ـ االيراني وحزب اهللا لم يعد سرا،  
  .وجرى تتويجه باللقاء الذي انعقد في دمشق قبل شهر بحضور زعمائه الثالثة
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هجـوم علـى االخيـرة، او    الجديد هو التحرش االمريكي ـ االسرائيلي بسورية، والبحث عن ذرائع لل 
الضغط عليها، وبشكل ذي طابع ارهابي تخويفي، للتخلي عن حلفائها في ايران ولبنان، والـدخول فـي                 

  .عملية تفاوضية وفق الشروط االسرائيلية
باالمس واشنطن قالت في بيان رسمي ان سورية تّزود حزب اهللا بمجموعة واسعة من الـصواريخ، وان                 

  .ما زال موضع دراسة' سكود'صواريخ من نوع احتمال تزويدها للحزب ب
بات خرقا لكـل الخطـوط الحمـراء،    ' سكود'هذه هي المرة االولى التي نسمع فيها ان امتالك صواريخ         

ويبعث على القلق في واشنطن وتل ابيب، وكأن هذه الصواريخ ستغير موازين القـوى العـسكرية فـي                  
  .ي في هذا المضمارالمنطقة، وتنهي التفوق االستراتيجي االسرائيل

، ولكـن مـا     'قنابل قذرة 'نفهم مثل هذا القلق المفتعل لو ان سورية زّودت حزب اهللا برؤوس نووية، او               
يصعب علينا فهمه هو ان هذه الضجة المفتعلة هي بسبب صواريخ لم يثبت عمليـا ان سـورية زّودت                   

.  وجودي على الدولة االسرائيلية    حزب اهللا بها حتى اآلن، وان هذه الصواريخ قديمة وال تشكل اي خطر            
 ولم تحدث اي    1991 صاروخا منها اثناء حرب الكويت عام        43فقد اطلق الرئيس الراحل صدام حسين       

  .اضرار مادية او بشرية حقيقية
' ' '  

سورية ليست محاطة بدول اسكندنافية، او تحدها سويسرا في الجنوب والنمسا في الشمال، وانما ابتالهـا                
. لغربي بجار عدواني صلف، والحال نفسه يقال ايضا عن لبنان والـدول العربيـة االخـرى               االستعمار ا 

فاسرائيل هي مصدر العدوان االزلي على سورية ولبنان، وهي التي اغارت على االراضـي الـسورية                
اكثر من مرة تحت اعذار وحجج واهية مثل ضرب المفاعل النووي المزعوم، وهي ايضا التـي غـزت           

  .2006عام ) يوليو(من مرة آخرها في تموز لبنان اكثر 
من اسرائيل ان تعيد سـورية الـى        'من الواضح ان الواليات المتحدة في عهد ادارة الرئيس اوباما تريد            

مثلما هدد رئيس وزرائها، دون ان تكون لديها اي وسيلة، ولو كانت بدائية، للدفاع عن               ' العصر الحجري 
  .نفسها

رية تواجه هذه الحملة االرهابية االمريكية ـ االسرائيلية وحـدها، ودون   نشعر بالمرارة ونحن نرى سو
لم نقرأ او نسمع عن برقية تضامن واحـدة مـن مـصر او              . اي تعاطف ولو شفهي من اشقائها العرب      

المملكة العربية السعودية او السودان او حتى ليبيا، واألكثر من ذلك ان السيد عمرو موسى أمـين عـام                   
ية فّضل الذهاب الى الصومال للبحث عن مخرج لحربها االهلية، وكيف نتوقع منـه ذلـك                الجامعة العرب 

وهو الحريص على عدم إغضاب حلفاء امريكا في المنطقة، واحجم حتـى عـن زيـارة المحاصـرين                  
  .المجّوعين في قطاع غزة بسبب ذلك

 المحتلـة، وتـصاعد     وصول السناتور جورج ميتشل مبعوث السالم االمريكي الى االراضي الفلسطينية         
الحديث عن صفقة امريكية بإحياء المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية، مقابل التشدد مع سورية وحـزب              
اهللا، يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا، ألن هذه الزيارة التي تأتي في ظل استمرار عمليات االستيطان فـي                  

د عشر هي نذير شؤم، وقد تكون احدى مقـدمات    القدس، وعدم اجابة نتنياهو على االسئلة االمريكية االح       
  .الحرب على سورية، ولبنان وغزة، وربما ايران ايضاً

' ' '  
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق قال في شهادته امام لجنة التحقيق بشأن الحرب على العراق انه                 

نتفاضـة الفلـسطينية     قبل وقف اال   2003كان يصعب على امريكا وحلفائها شن حرب على العراق عام           
السناتور ميتشل جاء الى المنطقة للهدف نفسه، وحامالً اقتراحـاً بقيـام            . واعادة الحياة الى عملية السالم    

  .دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وتأجيل التفاوض على مستقبل القدس المحتلة والالجئين
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م هـؤالء متواطئـون مـع       ال نرى اي جدوى من مناشدة العرب بالوقوف الى جانب سورية، الن معظ            
فمثلما تركوا العراق يواجه الغزو واالحتالل      . العدوان االمريكي االسرائيلي القادم، نقولها بكل ألم وحسرة       

  .وحده، وبتواطؤ عربي مع الغزاة، سيفعلون الشيء نفسه مع سورية العربية المسلمة وحلفائها
ركّع المقاومة في لبنان وقطاع غـزة، مـع         اسرائيل لن تفلح باعادة سورية الى العصر الحجري، ولن ت         

تسليمنا الكامل بتفوقها العسكري الكبير، فإذا كانت امريكا الدولة االعظم في التاريخ لم تستطع االحتفـاظ                
بنصريها في العراق وافغانستان، فهل ستستطيع اسرائيل التعايش مع منطقة ملتهبة فـي اليـوم الثـاني                 

  النتصارها؟
اعات نشوة النصر في العراق وافغانستان يكتوون حالياً بنار هذا االنتـصار التـي              الذين رقصوا على ايق   

احرقت اصابعهم وجيوب دولهم في الوقت نفسه، ويبحثون عن مخارج مشرفة تنقـذ مـاء الوجـه دون                  
  .جدوى

سورية وقوى المقاومة في لبنان وقطاع غزة لم تختر الحرب، ولم تقدم على اي اسـتفزاز السـرائيل او      
يكا، واذا ارادت االخيرتان هذه الحرب، فان الدفاع عن النفس حق مـشروع كفلتـه كـل المواثيـق                   امر

  .واالديان والقوانين االلهية والوضعية
مرة اخرى نكررها، بان اليابان لم تُزل من الخريطة، ولم تعد الى العصر الحجري رغم القـاء قنبلتـين                   

دت موحدة بعد الهزيمة والتقسيم، والعراق مـازال        نوويتيــــن على اكــــبر مدنها، والمانيا عا     
العراق رغــــم االحتـــالل والغـــزو، ولكن هل ستظل اسرائيل هي اسرائيل بعد الحـرب             

  .المقبلة اذا ما أشعلت إوارها؟
  .هذا هو السؤال الذي قد تجيب عليه األشهر المقبلة

  24/4/2010القدس العربي، 
  

  السلطة بين الهزل والجدالتلويح بالتنسيق األمني وحل  .38
  ياسر الزعاترة

على استحياء ذهب أحد رموز حركة فتح والمقربون من دوائر الرئيس الفلسطيني قبل أيام إلى إمكانيـة                 
قطع العالقة مع سلطات االحتالل في حال قيامها بطرد حوالي سبعين ألفا من الفلسطينيين مـن الـضفة                  

قف التنسيق األمني ، وبالتالي إمكانية انهيار السلطة وشيوع         الغربية ، وهو ما سيؤدي بحسب رأيه إلى و        
  .الفوضى

" بناء المؤسسات "و" األمر الواقع "منذ وقت لم نسمع هذا التهديد ، ففي زمن جماعة رفض العسكرة ودولة              
من هذا النوع قد يؤثر على االستثمارات ومؤشر البورصة ، وقد يعيـق تـدفق               " ثوري"ال مكان لخطاب    

التي ستغدو بعد عام ونيف دولة ملء الـسمع    ) مناطق السلطة (ن العرب نحو األراضي المحتلة      المستثمري
  .والبصر بحسب ما يبشرنا رئيس وزرائها

والحق أنه ما من شيء يمكن أن يؤدي إلى تراجع اإلسرائيليين عن مشروع طرد الفلسطينيين المشار إليه                 
 بحل السلطة ، على أن يكون ذلـك تهديـدا جـديا ،              ، أو حتى عن تهويد القدس والمقدسات مثل التلويح        
  .وليس مجرد كالم بال قيمة حقيقية كما كان دائما

يذكرنا هذا األمر بجملة مصطلحات تتعلق بهذه السلطة العتيدة ، لعل أهمها المصطلح الذي نحته الكاتـب             
 وأنـا شخـصيا أشـهد ،        ،" االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية    "، وهو   " عكيفا الدار "اإلسرائيلي  

ويشاركني الرأي كثيرون أنها بالفعل اختراع عبقري ، إذ قّيدت مسار القـضية برمتهـا ، كمـا قّيـدت                    
  .أصحابها بقيود يصعب الفكاك منها من دون أثمان باهظة بالنسبة للقيادة العتيدة

خر ، وبالطبع تبعا لما     ، أي احتالل فا   " احتالل ديلوكس "آخرون في الساحة اإلسرائيلية استخدموا مصطلح       
توفره صيغة السلطة إياها من مزايا أمنية واقتصادية وسياسية لالحتالل ، وعلى رأسها الـتخلص مـن                 
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عبء المقاومة في ظل خروج الجيش من تجمعات السكان والتنسيق األمني ، أي التخلص مـن الوجـه                  
ي من حيث التخلص مـن صـيغة        القذر لالحتالل ممثال في صدامه مع الناس ، فضال عن البعد السياس           

االحتالل المباشر ، مع العلم أن مهمة الجنرال دايتون وتوني بلير هي المحافظة علـى هـذه الـصيغة                   
وتكريسها على نحو ال فكاك منه ، األمر الذي بات واقعا في ظل القيادة التي سيطرت على حركة فـتح                    

  . والمنظمة بعد ياسر عرفات
وتفرغ القيـادة بكامـل امتيازاتهـا ، واالرتبـاط          ) مدنيين وعسكريين  (بوجود ذلك الجيش من الموظفين    

العضوي بين كثير من رموزها مع دوائر االحتالل ، لم يعد باإلمكان التلويح بخيار حل السلطة ، اللهـم                   
إال إذا أصيب القوم بنوبة استشهادية بعرف أهل العلم أنها ال تأتي في سن متأخرة باستثناء حاالت نـادرة    

يعتد بها ، وإذا حصل أن أصابت واحدا من القوم ، فسيبادر اآلخرون إلى توفير العالج الالزم علـى                   ال  
  .نحو سريع قبل أن تتفاقم الحالة

، بحسب تعبير كاتب إسرائيلي هو      " السيناريو الكابوس "سيناريو حل السلطة كان بالنسبة لإلسرائيليين هو        
سور الواقي التي عاد الجيش اًإلسرائيلي مـن خاللهـا إلـى            ، وكان طرحه بعد عملية ال     " يهودا ليطاني "

  . بحسب تصنيف أوسلو ، من دون أن يبقى فيها بكل دائم) أ(مناطق 
نؤكد مرة أخرى ، أن خيارا من هذا النوع لو كان مطروحا بالفعل على الطاولة ، بل ربما ما هو دونـه                      

ومة ، لما تجرأ العدو على اتخاذ خطوات من         ممثال في وقف التنسيق األمني والسماح بتحرك أفضل للمقا        
، أي دولة ،    " مشروع الدولة "ذلك النوع ، لكنه يرى أن كل ما يفعله ال يزيد القوم غير تشبث بمشروعهم                

فيما يرى بأم عينه طبيعة تلك القيادات التي تتحرك على حواجزه وببطاقات في آي بي يمنحهـا هـو ال                    
قاءات المختلفة ، بما في ذلك القيادات األمنية ، ولذلك فهو مطمئن تمام             غيره ، كما يراهم ويعرفهم في الل      

  .االطمئنان ويتصرف على نحو ال يضع في االعتبار ذلك الرد ، أو يهمشه في أقل تقدير
كل ذلك يؤكد أن المسؤولية األكبر تقع على عاتق قيادة السلطة وحركة فتح ، وأي كالم غير هـذا هـو                     

 قررت تلك القيادة مسارا آخر لما كان بوسع الوضع العربي ، بما في ذلـك                محض كذب وتدليس ، ولو    
منه ، سوى التجاوب بهذا القدر أو ذاك ، أقله خوفا من الجماهير التي لن تسكت علـى تـرك                    " المعتدل"

  .الفلسطينيين يواجهون مصيرهم وحدهم
  24/4/2010الدستور، األردن، 

 
  في الطريق الى صفقة .39

  ألوف بن
:  الوانه الحديث عن اختراق سياسي او عن مبادرة سالم جريئة، ولكن المؤشـرات واضـحة               من السابق 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى الى صفقة مع االدارة االمريكية، تهـدىء الخـالف العلنـي بـين                  
الرئيس االمريكي، براك اوباما استنفد الضغوط ومظاهر الغضب على نتنياهو، ويعمل           . واشنطن والقدس 

  . على ترميم العالقات مع اسرائيل
في االونة االخيرة دارت اتصاالت مكثفة بين مكتب رئيس الوزراء والبيـت االبـيض، فـي محاولـة                  
اسرائيلية لسحب االنذار االخير الذي طرحته االدارة على نتنياهو، وفي مركزه مطلـب وقـف البنـاء                 

 القدس ويقترح على اوباما صيغة سياسـية        نتنياهو يرفض التجميد في   . واسكان اليهود في شرقي القدس    
  . اخرى، والرئيس يبعث بالمقابل برسائل متصالحة السرائيل ويلمح برغبته في انهاء االزمة

وها هي عناصر الصفقة التي تلوح في االفق، حسب تصريحات علنية وسـرية لشخـصيات اسـرائيلية                 
  : وامريكية كبيرة

يدة في الضفة الغربية، تؤدي الى قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة،           اسرائيل تبادر الى تسوية انتقالية جد     • 
نتنياهو يقدر بان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس غير قادر على           . مقابل تأجيل البحث في القدس    
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: واوضح نتنياهو لالمريكيين  .  ولهذا فانه يتملص بثبات من استئناف المفاوضات       –التقدم الى تسوية دائمة     
  .  التقدم الى تسوية دائمة، ولكن ليس لدي شريك، وفي النهاية كل شيء يصب في تسوية انتقاليةأردت

الفلسطينيون يعارضون بشدة التسوية االنتقالية، ولكن اذا ما رفضوا مرة اخرى مبادرة اسـرائيلية تلقـى               
ورة الـسياسي   اما نتنياهو فسيتخذ ص   . الترحاب من اوباما، فانهم سيظهرون في صورة الطرف الرافض        

يمكنـه  . الذي يأخذ مخاطرة سياسية، ولكنه لن يكون مطالبا في هذه االثناء باتخاذ قرارات حاسمة صعبة              
أن يهدىء روع شركائه من اليمين، ممن لن يكون لهم ما يدعوهم الى القلـق، ولكـن عليـه أن يأخـذ                      

  .  االيفاء به أيضابالحسبان بانه في اللحظة التي يعد فيها بحراك سياسي، فانه سيضطر الى
الواليات المتحدة واسرائيل تبحثان وتجدان مجاالت انعدام االتفاق بينهما وتمتنعان عن تحطيم االوانـي              • 

مستشار االمن القومي في البيت االبيض، الجنرال جيمس جونز، القى أول أمس خطابا             . والحرج المتبادل 
 وقـال انـه   –ة واضحة التأييـد السـرائيل    وهو منص  –في معهد واشنطن للسياسة في الشرق االوسط        

سندعو كـل االطـراف الـى       : "وفصل ما يزعج االدارة   ". ستكون بيننا خالفات، ولكننا سنحلها كحلفاء     "
  ".االمتناع عن االستفزازات مثل اعمال اسرائيلية في شرقي القدس وتحريض فلسطيني

نووية االيرانية ومنع اندالع حـرب فـي        اوباما سيشدد الخط حيال ايران وسوريا، بهدف صد القنبلة ال         • 
الواليات المتحدة مـصممة    : "واقتبس جونز الرئيس وقال   . الشمال، وسيوثق العالقات االمنية مع اسرائيل     

وفي السياق سار بعيدا في حديث الود وااللتزام بأمن اسـرائيل  ". على منع ايران من تطوير سالح نووي      
  . ومساهمة الجيش الهامة في االمن االمريكي" يش االسرائيلياصدقائي في الج"وأثنى على التعاون مع 

  فرصة باراك
 باستعداده السير الى تسوية انتقالية اضافية، ودولة فلسطينية بحدود مؤقتة، فان نتنياهو يتبنى اقتراحـات               

ا هـذ . وزير الدفاع ايهود باراك، رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير الدفاع االسبق النائب شاؤول موفاز             
تحقيق التسوية، حتى بصيغة مقلصة، سيستوجب انسحابا اضافيا كفيال بان يتضمن ايضا            : لن يكون بسيطا  

بمعنى، ان يصطدم نتنياهو بشركائه السياسيين في حزبه وفي اليمين المتطرف ممن            . اخالءا لمستوطنات 
  . بعد االنسحاب من غوش قطيف" بان ليس المزيد ابدا"اقسموا 

وزراء . تى االن بترف ملكة الصف، التي يغازلها الجميع وهي تتردد في مـن تختـار               يتمتع نتنياهو ح  
تسوية دائمة، تسوية انتقالية، وال شبر، محادثات       : ومستشارون، سياسيون ومحللون، كلهم اعطوه نصيحة     

كل خيار ينطوي علـى     . نتنياهو جلس على الجدار وحاول ان يمدد قدر االمكان موسم الغزل          . مع االسد 
ازل عن خيارات وعلى صدامات، ومن االكثر لطفا الجلوس بصفر فعل في وسط االئتالف، حين تكون                تن

  .االستطالعات جيدة وال يكون في المحيط من يدعي التاج
في اثناء زيارة نائبه جو بايدن الى القدس قبل شهر ونصف كي         " ازمة رمات شلومو  " ولكن اوباما استغل    

الهدوء االئتالفي سيكلف نتنياهو أزمة     : الرسالة االمريكية كانت واضحة   . قراريدفع نتنياهو الى أن يتخذ ال     
نتنيـاهو بحـث    . مع الواليات المتحدة، في الوقت الذي تحتاج فيه اسرائيل الى تأييد امريكي ضد ايران             

وحدة القدس  "يظهر حراكا سياسيا، دون ان يضعضع المبادىء المقدسة لليمين مثل           " لتحديد عقاب لنفسه  "
بعد خمسة اشهر ستنقضي فترة تجميد االستيطان، واستئناف البنـاء دون مـسيرة     : الزمن يلح ". الى االبد 

  . سياسية، سيؤدي الى انفجار مع االدارة
التهديد بان يخرج العمل من الحكومـة ويتـرك         : لوزير الدفاع توجد ورقتان   .  وكانت هذه فرصة باراك   

 ورغبة رئيس الوزراء في أن يكون قائده السابق من الوحـدة            نتنياهو مع اليمين المتطرف واالصوليين؛    
باراك شريك لنتنياهو في نفوره من      . الى جانبه في التصدي االستراتيجي اليران     " سييرت متكال "الخاصة  

افيغـدور  " السباعية"القيادة الفلسطينية وفي تقديره بان التسوية الدائمة ليست عملية، ولكن خالفا العضاء             
وشيه يعلون وبيني بيغن ، ممن يعارضون كل حل وسط، فانه يقترح التقدم البطيء واالمتناع               ليبرمان، م 

  .تبني افكاره يضع باراك في موقف الرجل القوي في الحكومة. عن المواجهات مع امريكا
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   الضغط توقف
. ريكـا  قدر نتنياهو بان ضغوط االدارة لوقف البناء في القدس تغطيه فرصة لتجنيد دعم سياسي فـي ام                

 والتي ذروتها كانت في اعالن التأييد الذي أصدره الحاصـل           –" دعوا اسرائيل وال تلمسوا القدس    "حملة  
وقـد  .  نجح في هز ثقة اوباما بنفسه ووقف الضغط المتوحش على نتنياهو           –على جائزة نوبل ايلي فيزل      

الرئيس كلينتون، ارون   من عهد   " فريق السالم "بدت االنعطافة واضحة هذا االسبوع في مقاالت عضوي         
كالهما انتقدا  . ميلر ومارتين انديك، غير المشبوهين بعطف زائد نحو نتنياهو او برنامج الليكود السياسي            

سياسة اوباما واقترحا لها بدائل، بدال من التحطم في محادثات عابثة لتقدم التسوية الدائمة بين اسـرائيل                 
  .والفلسطينيين

دين كذبة السالم فـي     "فقد ندم على خطيئة ايمانه بـ       . كان حادا ومشوقا  " يفورين بوليس " مقال ميلر في    
وروى كيف كرس عشرين سنة من حياته على تقدم تسوية بدت له محتمـة وال رجعـة                 " الشرق االوسط 

المذكرات التي كتبتها في حينه ال يمكنني أن اكتبهـا اليـوم            : "وكتب ميلر يقول  . عنها، الى أن خاب أمله    
 –هناك امور اهـم المريكـا مـن النـزاع االسـرائيلي             :  واقترح على اوباما بعض التوازن     ،"باستقامة
ضغط على اسرائيل لتقديم تنازالت فـي       . افغانستان، مثال، العراق، وبالطبع التصدي اليران     . الفلسطيني

  .يمالقدس وفي الحدود سيدفعها فقط الى عملية احادية الجانب في ايران، كما حذر الدبلوماسي القد
. يفهم تقويم الوضع االسرائيلي ويتماثل معه     " صناعة السالم "أخيرا احد ما من     .  نتنياهو قرأ ميلر وتشجع   

وول "او مقـال تأييـد فـي        " فوكس نيوز "هذا مصداق ومقنع أكثر بكثير من محللين عاطفين آخرين في           
الرسائل االيجابية من   . اسبةمن معاقل اليمين االمريكي الذين يهاجمون اوباما في كل من         " ستريت جورنال 

مباركة معانقة من الرئيس في يوم االستقالل، خطاب جونز فـي معهـد             : االدارة لم تتأخر في الوصول    
  .واشنطن وارسال موظفي البيت االبيض الى محادثات في القدس

وان " حان الوقت الن يسير زعماء المنطقة في طريق أنور السادات، الملـك حـسين واسـحق رابـين           
سر في أعقاب بيغن وشارون، وفضل امريكا على ائتالفك اليميني،          . قال جونز " هروا شجاعة وزعامة  يظ

ولكن تقترب اللحظة التي يتعين     . رئيس الوزراء ليس هناك بعد    ". نيويورك تايمز "كتب انديك لنتنياهو في     
  .  وربما ان ينفذ ايضا–فيها أن يختار طريقا سياسيا 

  "هآرتس"
  23/4/2010وكالة سما، 
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  22/4/2010العرب اليوم،   


