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***  

  
  ميتشل يفشل في تحقيق اختراق على صعيد استئناف مفاوضات السالم غير المباشرة  .1

لعمليـة  رام اهللا نقالً عن مراسلها، محمد يونس أن المبعوث االميركي            من 26/4/2010 الحياة،   ذكرت
يد اسـتئناف   أمس زيارته للمنطقة مـن دون تحقيـق اختـراق علـى صـع         اختتم جورج ميتشل السالم  

وذكرت مصادر فلسطينية أن ميتـشل       "إسرائيل"غير المباشرة بين الفلسطينيين و    » التقريبية«المفاوضات  
اقترح حالً وسطاً يبدأ الفلسطينيون بمقتضاه محادثات غير مباشرة في مقابل التزام غيـر مكتـوب مـن                  

وتفتـرض هـذه    . لمفاوضـات واشنطن بإلقاء اللوم علناً على اي طرف يتخذ اجراء من شأنه تقويض ا            
بتأجيل بعض المشاريع السكنية في القدس ومحيطهـا،        " إسرائيل"الصيغة، على ما يبدو، وضعاً تقوم فيه        

وأوضح مصدر مقرب مـن      . من دون إعالن تجميد قد يغضب االحزاب المشاركة في ائتالف نتانياهو          
غير المباشرة لفترة محدودة ال تتعدى      ان االدارة االميركية تريد تجريب المفاوضات       » الحياة«عباس لـ   

  . اربعة اشهر، لتحدد بعدها خطواتها المقبلة للحل السياسي
ويقول مسؤولون فلسطينيون عقدوا اخيرا لقاءات مع مسؤولين في البيت االبيض ان مـساعدي اوبامـا                

 الطـرفين الـى     قدموا له مقاربتين للتعامل مع ازمة المفاوضات، االولى قدمها ميتشل وتقوم على اعادة            
طاولة المفاوضات وحملهما على التفاوض على حل، والثانية قدمها مستشار االمن القومي جيمس جـونز        

  . وتقوم على تقديم خطة اميركية للحل وحمل الجانبين على التفاوض عليها
 واشارت الى ان اوباما فضل تجريب مقاربة ميتشل اوال، لكنه بدأ يميل الى مقاربة جـونز بعـد فـشل                   

ويـضيف المـسؤولون    . الجهود االميركية في التأثير على اسرائيل، خصوصا في موضوع االسـتيطان          
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االدارة االميركية ستكون مطالبة بعد مرور اربعة اشهر بطرح خطتها للحل الـسياسي،  «الفلسطينيون ان   
  .»من الصفروفرص االتفاق قريبة ... خصوصا ان الفجوة في المواقف الفلسطينية واالسرائيلية كبيرة 

مثمـرة  «وأكد ميتشل في بيان أن محادثاته نهاية األسبوع مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين كانت              
وأضاف أن نائبه ديفيد هيل سيظل في المنطقـة للعمـل مـع             . ، من دون أن يذكر أي تفاصيل      »وإيجابية

تقى ميتشل وزير الـدفاع اإلسـرائيلي       وال. األطراف المعنية هذا األسبوع لإلعداد لعودته األسبوع المقبل       
وذكـرت وسـائل    . ايهود باراك في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب قبيل سفرهما إلى واشنطن             

إعالم إسرائيلية أن ميتشل أطلع باراك على نتائج لقائه مع نتانياهو صباح أمس، وأنه يتوقع أن يلتقيا في                  
  .واشنطن الجمعة المقبل

مصادر فلسطينية    أن كفاح زبون  نقالً عن مراسلها،     رام اهللا  من 26/4/2010ط،   الشرق األوس  وأضافت
ـ   إن اإلدارة األميركية لمحت للرئيس الفلسطيني بأن إسرائيل ستمتنع عن تنفيـذ             "الشرق األوسط "قالت ل

 . شهور4في القدس أثناء المفاوضات غير المباشرة التي من المفترض أن تستمر » خطوات مستفزة«
 السلطة أن واشنطن ستلقي اللوم علنا على أي طرف يتخذ إجراء من شأنه تقويض المفاوضـات،       وأبلغت

وهذا فسر في رام اهللا على أنه اتفاق غير مكتوب بين واشنطن وإسرائيل يقضي بتأجيـل أي مـشاريع                   
 .استيطانية في القدس فترة المفاوضات

 كبير المفاوضـين     أن الجبار أبو غربية   عبد نقالً عن مراسلها،     عمانمن   26/4/2010 عكاظ ،  وأوردت
قال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقـى دعـوة مـن              الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات   

  .الرئيس األمريكي باراك أوباما لاللتقاء به في واشنطن خالل مايو المقبل
 قام بنقـل هـذه الـدعوة        وقال في تصريحات صحافية إن المبعوث األمريكي إلى المنطقة جورج ميتشل          

وأضاف عريقات أن عباس قبل هذه الدعوة       . خالل اجتماعه مع الرئيس عباس في رام اهللا أول من أمس          
  .وأن موعد زيارته للواليات المتحدة لم يحدد بعد

  
   صادرت مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة في نابلسالفلسطينية األمن أجهزة .2

حيفة يديعوت احرونوت االلكتروني ان اجهزة االمن الفلسطينية في نـابلس           ذكر موقع ص  : القدس المحتلة 
ويسود االعتقاد ان حركة حماس كانت تخطـط السـتخدامها    . اكتشفت كميات كبيرة من الوسائل القتالية       

  .داخل الضفة الغربية وفي عمليات داخل اسرائيل 
وني ان اجهزة االمـن الفلـسطينية       وقال مصدر امني فلسطيني في حديث خاص لموقع واي نت االلكتر          

اكتشفت عدة مخازن في نابلس كانت تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجـرة والـذخائر                
واشار الموقع الى ان اكتشاف هذه المخازن قد تم بعد اعتقال عنصر كبير فـي الجنـاح                 . وقطع اسلحة   

  .العسكري لحركة حماس في منطقة نابلس 
  26/4/2010وكالة سما، 

  
  أبو ردينة ينفي تقديم نتنياهو عرضا لعباس عبر ميتشل إلعالن دولة بحدود مؤقتة .3

نفت الرئاسة الفلسطينية أمس أن يكون رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين             :  نادية سعدالدين  -عمان  
لـة  نتنياهو قدم عرضاً للرئيس محمود عباس عبر المبعوث األميركي للسالم جورج ميتشل إلعـالن دو              

المحليـة  " األيـام "لكن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة أكد في تصريحات لـصحيفة              .بحدود مؤقتة 
واضح "الصادرة في رام اهللا على أن الموقف الفلسطيني من أي طرح بإقامة دولة فلسطينية حدود مؤقتة                 

  ".ومعروف وهو الرفض
 أي مفاوضات ال تشمل جميـع قـضايا الحـل           وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض الدخول في        

  .النهائي وتستثني مدينة القدس وأن أي عرض من هذا القبيل مرفوض
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الدولة ذات الحدود المؤقتة تعني التنازل عن القدس وهو حل مرفوض ولن يـسمح ألحـد                "وأضاف أن   
  ".بالقبول بمثل هذا الطرح إنه يعني تدمير القضية الفلسطينية

  26/4/2010الغد، األردن، 
  

   مع االحتالل تحذر من وجود قنوات تفاوض غير رسميةالحكومة في غزة  .4
 حذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس من وجود قنوات تفاوض غير رسمية تتحـاور                -غزة  

  ".قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو"حاليا حول بعض المواقف السياسية 
ال تفـويض ألحـد بتمثيـل       :" ل الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صحفي مكتوب إنه            وقا

  ".الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مع االحتالل بشكل مباشر أو غير مباشر
وجدد تأكيد الحكومة رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسـرائيل معتبـراً أن                  

ة اآلن عبث بحقوق الشعب وثوابتـه الوطنيـة واسـتجابة لالمـالءات اإلسـرائيلية               أي عملية تفاوضي  "
  ".واألمريكية التي تحاول استغالل الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسالمية

إن التفاوض في هذه المرحلة ال يخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي في تحسين صورته القبيحـة               " وأضاف  
  ".ه المتصاعد وتهويده لمدينة القدسوتمرير استيطان

  25/4/2010القدس، فلسطين، 
  

   وتأجيلها في غزةحكومة فياض تقر إجراء انتخابات محلية في الضفة .5
أعطت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمـس الـضوء األخـضر             : )رويترز( -رام اهللا   

وقالت في بيـان بعـد      . لمقبل وتأجيلها في غزة   إلجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية في يوليو ا        
قرر المجلس استمرار التدابير الالزمة إلجراء االقتراع النتخابـات مجـالس           «اجتماع في مدينة رام اهللا      

  . يوليو17في » الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية في التاريخ المحدد
ة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إعالن تأجيل        وكانت لجنة االنتخابات المركزية قد دعت أمس الحكوم       

عملها » حماس«انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة بسبب رفض الحكومة المقالة التي تديرها حركة              
 . فيه

  26/4/2010، اإلماراتاالتحاد، 
  

   ترفض خيار الدولة ذات الحدود المؤقتةفياضحكومة  .6
الفلسطيني خالل جلسته االسبوعية التي عقدها في رام اهللا أمس          رفض مجلس الوزراء    :  د ب ا   -رام اهللا   

وأكد المجلس رفضه القاطع لما يسمى بالدولة ذات الحـدود المؤقتـة            . خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة    
وتمسكه بأسس ومرجعيات عملية السالم المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وإصـراره               

 وعلى رأسـها القـدس الـشرقية        1967ل عن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام        على إنهاء االحتال  
  .عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة

  26/4/2010الدستور، األردن، 
  

  نقل ابنة فتحي حماد للعالج في األردن مكرمة من الملك عبد اهللا: النونو .7
زة طاهر النونو أن ابنة وزير الداخلية في أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غ: غزة

األردني في قطاع غزة إلى األردن  غزة فتحي حماد تم نقلها بشكل مستعجل من المستشفى الميداني
  .بمكرمة من العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني

  25/4/2010 قدس برس
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  سيلقى مصير أرادمن أنه " إسرائيل"تبث فيلماً كارتونياً عن شاليط وتحذر " القسام" .8

كتائب عز الدين القـسام الجنـاح       ، أن    وكاالت نقال عن غزة   من   26/4/2010لدستور، األردن،   اذكرت  
 جلعاد شاليط   اإلسرائيلي الجندي   أنالعسكري لحركة حماس أكدت في شريط فيديو لرسوم متحركة أمس           

 إسـرائيل  واصـلت    ذاإ 1986الذي فقد فـي لبنـان فـي         " سيلقى مصير الطيار الصهيوني رون اراد     "
  .  مزيد من الجنودبأسر، مهددة "مماطلتها"

 اإلسرائيليالجندي   "إنوقالت الكتائب في بيان مرفق بشريط الفيديو الذي تم بثه على موقعها االلكتروني              
 وأضـافت ".  من عشر سنين   أكثر منذ   أثره الذي اندثر    أراد سيلقى مصير الطيار الصهيوني رون       األسير

 صفقة تبادل يتم بموجبها     إلتمام الحكومة الصهيونية    وأمام المجتمع الصهيوني    أمامفرصة  ما زال هناك    "
  ". استمر في مماطلته فانه سيندم وحينها لن ينفع الندمإذا أما فلسطينيين، أسرى عن شاليط مقابل اإلفراج
ن تـدفع الـثمن      المجتمع الصهيوني عودة شاليط سالما فعلى حكـومتهم ا         أراد إذا" كتائب القسام    وأكدت
 إسـرائيل  رفضت شروط المقاومـة حاليـا فستـضطر          إن"وتابعت  ".  الفلسطينيين األسرى عن   باإلفراج
 األسـرى ستواصـل مـشوارها نحـو تحريـر          "أنها، مؤكدة   " عاجال وبثمن اكبر   أم آجال عنهم   لإلفراج

أسـيس وزارة   الحكومة الصهيونية ستضطر لتأن جدد لشاليط لدرجة أصدقاءوستواصل عملها على اسر     
  ".  الصهاينةاألسرىخاصة بالجنود 

 فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في غزة صحة الفيديو الذي نشر أمس، موضـحا انـه                  وأكد
 بان حكوماته مخادعـة وغيـر       اإلسرائيلي المجتمع   إلىرسالة  " انه   وأضاف". صادر عن كتائب القسام   "

لوزراء بنيامين نتنياهو كما حكومة ايهـود اولمـرت          سراح جلعاد شاليط وحكومة رئيس ا      بإطالقمعنية  
  ".مسؤولين عن التعطيل المتعمد للجهود التي بذلت في هذا االتجاه

القيادي في نقال عن مراسلها من غزة رائد الفي أن  26/4/2010الخليج، من جهة أخرى جاء في 
نصارها إلى إرسال حركة حماس محمود الرمحي استغرب في تصريح صحافي دعوة منظمة أمنيستي أ

  .ط عن شاليباإلفراجرسائل احتجاج لقادة حركة حماس تطالب 
وأشار إلى أن ". إسرائيل"في إشارة إلى " الجالد ضد الضحية"واتهم المنظمة الدولية باالنحياز لصالح 

  وليس حماس والفصائل اآلسرة، فاألخيرة قدمتطاإلسرائيلية هي التي ترفض اإلفراج عن شالي"الحكومة 
 ". ألهله ولكن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت وتعنتت وهي مستمرة بذلكطوجهة نظرها لكي يعود شالي

  : ولالطالع على شريط الفيديو اضغط على هذا الرابط
EkyvasSiM3D=v?watch/com.youtube.www://http  

  
  برز قادة القسام في الضفة أحد ي  علي السويط يغتالاالحتالل .9

 ة مصادر فلسطينية ان جيش االحتالل اغتيال احد ابرز قادة كتائب القسام في الضفة الغربي              أكدت :الخليل
وقال شهود عيان أنهم رأوا جنود االحتالل يخرجون         .في بلدة بيت عوا جنوب الخليل صباح اليوم االثنين        

بعد أن دمروه إثر تحـصن      ) زوج شقيقة زوجته  ( منزل عديله    أنقاض بين   جثة المطارد علي سويطي من    
  .سويطي بداخله

 سويطي في بيت عوا     ي حركة حماس ان قوات االحتالل فجرت منزال كان بداخله القسام          أكدتمن جهتها   
  .دون معرفة مصيره، حتى اللحظة

بلدة بيت عـوا، وان قـوات    شرعت بهدم منزل في   إسرائيليةوقالت مصادر محلية أن جرافات عسكرية       
كبيرة من الجيش تحاصر المنطقة، ومواجهات وقعت بين الـشبان وقـوات االحـتالل أسـفرت وفـق                  

  . مواطنين بجراحخمسة أولية عن إصابة إحصائيات
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 لـه مهمـات     وأوكلت السويطي شخصية خطيرة ومركزية      أن اإلسرائيلي الجيش   إذاعةمن جهتها قالت    
 الشاباك والجيش حققا انجازا كبيرا بتـصفية        أن إلىب القسام مجددا مشيرة     تصعيد العمل العسكري لكتائ   

خطط للعديد مـن     سنوات ونفذ و   7 السويطي مطلوب منذ     إنوقال ناطق باسم جيش االحتالل       .السويطي
  .العمليات ضد جيشه

  26/4/2010وكالة سما، 
  

  "دعةمجموعة من الشعارات المخا"ـ بفتح تتهم حماس بالتغطية على مواقفها .10
مجموعة "ـوالتغطية على مواقفها ب" التضليل"اتهمت حركة فتح أمس، حركة حماس بممارسة : )وكاالت(

وشكك الناطق باسمها فايز أبو عيطة، في نفي رئيس المكتب السياسي لحركة ". من الشعارات المخادعة
  .حماس خالد مشعل قبول حركته بحل الدولتين

  26/4/2010الخليج، 
  

  ة عباس لواشنطن للضغط عليه من أجل عودة المفاوضات دون وقف االستيطانزيار :الشعبية .11
عباس، محمود اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن توجيه واشنطن دعوة للرئيس : )وكاالت(

لزيارة البيت األبيض تهدف للضغط عليه من أجل العودة للمفاوضات غير المباشرة أو المباشرة من دون 
  .ه بوقف االستيطانتحقيق مطالب

العزل االنفرادي ألمينها " اإلسرائيلي"نددت الجبهة الشعبية، أمس، تمديد سلطات االحتالل من جهة أخرى 
العام أحمد سعدات لمدة ستة أشهر جديدة، معتبرة أن هذا القرار لن يثني سعدات عن مواصلة دوره 

  .الوطني
  26/4/2010الخليج، 

 
  ويطالب بعودة المفاوضات فوراً.. ى البناء في القدسنتنياهو يلتقي ميتشل ويصر عل .12

تمسك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبناء في القدس، مقترحا تقديم :  كفاح زبون- رام اهللا
وقال نتنياهو بعد لقائه الموفد . بوادر حسن نية للفلسطينيين مقابل انطالق المفاوضات غير المباشرة

لى الشرق األوسط جورج ميتشل، أمس، إن إسرائيل معنية بالشروع الفوري في األميركي الخاص إ
عملية السالم تماما مثل الواليات المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون الطرف الفلسطيني معنيا بذلك 

  .أيضا
نحن «اف وأض. »في األيام القالئل المقبلة سنعلم ما إذا كانت عملية السالم ستنطلق أم ال«وقال نتنياهو 

وأثنى وزراء إسرائيليون على . »نأمل أن يكون الطرف الفلسطيني جادا في انطالق العملية السلمية
تمسك نتنياهو بالبناء في القدس، وعدم رضوخه للمطالب األميركية بهذا الشأن، أما وزير السياحة 

ه الواضح في موضوع إنني أحيي رئيس الحكومة نتنياهو على موقف«اإلسرائيلي ستاس مسجينكوف فقال 
عاصمة إسرائيل الموحدة، القدس، وإنني سعيد أنه في نهاية األمر استطاعت اإلدارة األميركية أن تتفهم 
الموقف اإلسرائيلي، وأتمنى أن تنطلق وتتقدم العملية السلمية في المنطقة، وأتمنى على الجانب الفلسطيني 

  .»أن يبذل هو اآلخر جهودا للتقدم في هذه العملية
موقف رئيس الوزراء واضح، ونحن نستمر في سياسة كل «وقال وزير المالية يوفال شتاينتس إن 

 .»الحكومات السابقة، التي بموجبها يسمح لكل من اليهود والعرب البناء في جميع أجزاء القدس
ن الكرة اآل«عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن » يديعوت أحرونوت«ونقل موقع صحيفة 

  .»لدى الفلسطينيين، بعد أن أبدينا رغبة وجدية خالل اللقاءات مع ميتشل الستئناف المفاوضات
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بادرات «وبحسب المصادر، فإن نتنياهو أبدى خالل لقائه ميتشل، الجمعة الماضي، استعداده القيام بـ
طة في مناطق تجاه السلطة الفلسطينية مثل إطالق أسرى فلسطينيين ونقل صالحيات أمنية للسل» حسنة

  .تسيطر عليها إسرائيل وإزالة الحواجز
اإلسرائيلية عن مصادر تشارك في االتصاالت الستئناف العملية السياسية في » هآرتس«ونقلت صحيفة 

المنطقة، أن المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ستبدأ خالل النصف األول من شهر مايو 
ول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، دعا أمس رئيس السلطة إال أن النائب األ. المقبل

الفلسطينية محمود عباس إلى اتخاذ قرار استراتيجي باستئناف المفاوضات مع إسرائيل من دون شروط 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن شالوم في لقاء مع مراسلي وسائل اإلعالم العربية في إسرائيل . مسبقة

 ضرورة إرجاء مناقشة قضية القدس إلى مرحلة التسوية الدائمة بدال من جعلها شرطا مسبقا تأكيده على
وأضاف أن الفلسطينيين يخطئون إذا ظنوا أن عليهم الجلوس وانتظار أن تحقق  .الستئناف المفاوضات

  .اإلدارة األميركية اإلنجازات لصالحهم
  26/4/2010الشرق األوسط، 

  
  عزولة دولة م"سرائيلإ": ليفني .13

قالت زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديمـا ان دولـة             :  بترا –القدس المحتلة   
. اسرائيل معزولة وان هناك تصادما بين المصلحة االسرائيلية ومصلحة االئتالف الحكومي في اسـرائيل             

كي بـاراك اوبامـا عنـدما       واضافت ليفني في كلمة القتها امس في جامعة بار ايالن، ان الرئيس االمير            
وفـي ذات   . يتحدث عن دولتين لشعبين فانه ال يتصرف بشكل معاد لدولة اسرائيل بل يمثل مـصالحها              

السياق قالت رئيسة كتلة كاديما في الكنيست اإلسرائيلي داليا ايتسك إن مكانـة إسـرائيل مـستمرة فـي       
  .التدهور عالميا

  26/4/2010الدستور، األردن، 
  

  بمنع برلمانيين عرب يزورون ليبيا من الترشح لالنتخابات" ليةإسرائي"دعوات  .14
البيـت  "الكنيست زبولون أورليف مـن قائمـة        "عضو  ، أن   وكاالت، عن   26/4/2010الخليج،  ذكرت  
 بمنع سبعة برلمانيين عرب يـزورون       وا طالب ياليمينية المتطرفة والشريكة في التحالف الحكوم     " اليهودي

من ترشيح أنفسهم لالنتخابات العامة المقبلة بـدعوى أنهـم           ،48يادة فلسطينيي ليبيا حاليا ضمن وفد من ق     
أمس أن أورليف طالـب المستـشار القـانوني         " إسرائيلية"وذكرت وسائل إعالم     ".دولة عدو "يزورون  

وكان وفد من أعضاء لجنة المتابعة العليا للجمـاهير         . للحكومة يهودا فاينشتاين بفتح تحقيق جنائي ضدهم      
 قد توجه إلى ليبيا السبت بموجب دعوة باسم الزعيم الليبـي معمـر              48ية في فلسطين المحتلة عام      العرب

   .القذافي وجهها لهم السفير الليبي في عمان
 من فلسطين المحتلة عام اوفدن، أن عمامن خالد ابو الخير  عن، 26/4/2010 السبيل، األردن، وأضافت

ويضم الوفد .  الغرب في مستهل زيارة رسمية الى ليبياغادر امس متوجها الى طرابلس  عمان1948
  .عددا من الشخصيات البارزة من عرب المناطق المحتلة على رأسهم نائبان في الكنيست االسرائيلي

أن مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أحمد الطيبي، والنائب في " السبيل"وفي معلومات لـ
الكنيست محمد بركة، على رأس الوفد الذي من المتوقع أن يلتقي الزعيم الكنيست، فضال عن زميله في 

  .الليبي العقيد معمر القذافي في وقت يحدد الحقاً
 الذين 48واعتبر مراقبون أن الزيارة تعد تخليا عن سياسات ليبية سابقة كانت تعتبر اللقاء بعرب الـ

  ".تطبيع"يحملون جوازات سفر إسرائيلية بمثابة 
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 حماس هي التي تعرقل صفقة التبادل": القسام" على فيديو تنياهو رداًمكتب ن .15
تناقل االعالم االسرائيلي رسالة حركة حماس االعالمية التي بثتها، األحد، حول الجندي االسرائيلي 

المكون من " شريط الفيديو "االسير لديها، جلعاد شاليط، وبثت كافة المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية تقريبا 
،يظهر والد الجندي شاليط بعد عشرين عاما وهو ال يزال ينتظر ان تقوم " رسم كرتوني ثالث األبعاد"

 "...اعادة الجندي شاليط الى البيت قريبا" الحكومات االسرائيلية المتعاقبة بتنفيذ وعدها بـ 
ن مسؤولية ونشر مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بالغا لالعالم بهذا الخصوص حاول فيه التبرؤ م

تعثر صفقة التبادل واإللقاء بها على كاهل حركة حماس التي قال بأنها تسعى من وراء نشرها للفيديو 
 ".. التنصل والتهرب من اتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل"الى 

بعد يومين فقط من "ولفت مكتب نتنياهو في سياق رده الى أن حركة حماس قامت بنشر هذه الرسالة 
، على "ما يدلل على طبيعة هذه المنظمة اإلرهابية.. ة فلسطينية بتلقي العالج خارج قطاع غزةالسماح لفتا

إبنة وزير الداخلية في الحكومة المقالة، فتحي حماد التي سمحت لها "حد وصفه وذلك في إشارة الى 
ة كون حياتها  بالسفر برقفة والدتها الى االردن الجراء عملية جراحي-اسرائيل، قبل اسبوعين تقريبا 

 ".كانت في خطر
  26/4/2010، 48عرب

  
   خمسة أشهر إضافية"القبة الفوالذية" ترجئ "إسرائيل" .16

، المخصصة العتراض الصواريخ »القبة الفوالذية«أعلنت إسرائيل إرجاء نشر منظومة : خاص بالموقع
إرجاء نشر «وذكرت وسائل إعالمية إسرائيلية، أمس، أن . القصيرة المدى، لخمسة أشهر إضافية

المنظومة جرى في أعقاب مشاكل تقنية حالت دون تشغيلها، رغم أن سالح الجو اإلسرائيلي قد تسلّم 
  .»بالفعل بطاريتين منها

، التي القت تغطية إعالمية »القبة الفوالذية«وكانت تقارير إعالمية إسرائيلية قد أشارت إلى أن منظومة 
ونها فكرة إبداعية، لكنها من ناحية عملية ليست إال خياالً، ولن الفتة في األشهر األخيرة، ال تتعدى ك

  .ترقى إلى مواجهة تهديد الصواريخ، التي في حوزة حزب اهللا وحركة حماس
  26/4/2010األخبار، 

  
  "تجارة أعضاء بشرية"متورط بـ " عميد"ضابط إسرائيلي برتبة : مصدر عبري .17

، بجرائم "عميد"عن تورط ضابط إسرائيلي برتبة كشفت مصادر عبرية مسؤولة، النقاب : الناصرة
االتجار بالبشر وأعضائهم، في أعقاب قيام قوات الشرطة اإلسرائيلية بالقبض على أربعة إسرائيليين 

وكانت النيابة العامة اإلسرائيلية، قد قدمت في اآلونة األخيرة  .آخرين لالشتباه بهم بالتورط بذات الجرم
أخذ أعضائهم "مستوطنين يهود لتورطهم في جرائم المتاجرة بالبشر، من خالل لوائح اتهام ضد خمسة 

ويأتي  .، حسب المصادر"وإلحاق األضرار الجسيمة بهم، واالضطهاد والظلم والخداع وغسيل األموال
، بتقديم 1948اكتشاف هذه الشبكة في أعقاب قيام امرأة عربية في األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 

د هؤالء األشخاص الذين احتالوا عليها وأخذوا كليتها، ولم يدفعوا لها مبلغ المائة ألف دوالر شكوى ض
  .التي وعدوها بها

  25/4/2010قدس برس، 
  

  سلوان في ضاحية شرق القدس تدحر مسيرة للمستوطنين اليهود بعد مواجهات عنيفة .18
مواجهات عنيفة ، أن د جمالمحم فلسطين المحتلة عن مراسلها من 26/4/2010الشرق، قطر، ذكرت 

اندلعت ، صباح أمس األحد بين قوات االحتالل وأهالي حي سلوان في ضاحية شرق القدس المحتلة،على 
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خلفية مسيرة لمستوطنين متطرفين في الحي على رأسهم باروخ مارزيل وإيتمار بن جبير من قادة 
دم منازل الحي، وتسليمها المستوطنين في الضفة الغربية، للضغط على سلطات االحتالل، له

وجرت . للمستوطنين، بهدف إقامة أحياء استيطانية، ومراكز توراتية، لتهويد مدينة القدس المحتلة
المسيرة االستفزازية للمستوطنين فيما كان المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل 

حادثات السالم، وقالت مصادر فلسطينية إن يلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في جهود إلحياء م
وأشعلوا النار في  أهالي حي سلوان رشقوا قوات االحتالل التي تحمي مسيرة المستوطنين بالحجارة،

إطارات السيارات في شوارع الحي، فيما ردت األخيرة بإطالق األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل 
ى إصابة عشرة مواطنين فلسطينيين، بينهم أحد رجال اإلسعاف للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إل

   .واعتقال ستة آخرين بينهم حاتم عبدالقادر مسؤول ملف القدس بحركة فتح
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات االحتالل أعلنت عن منطقة سلوان منطقة عسكرية مغلقة، 

تشرت قوات أخرى، على مداخل الحي، وأقامت ودفعت بالمزيد من قواتها إلى داخل الحي، فيما ان
الحواجز العسكرية على مداخله، لحماية مسيرة المستوطنين وأغلقت الطرق المؤدية إلى حي وادي حلوة 

وشارك في المظاهرة نحومائة متظاهر بينهم عدد من المتضامنين اإلسرائيليين  .القريب من حي سلوان
رة االستيطانية المقامة في موقع مدرسة أسامة بن منقذ الفلسطينية واألجانب الذين تجمعوا بالقرب من البؤ

والتي يقع بالقرب منها أحد المداخل المغلقة لشارع الشهداء في / بيت رومانو/التي يطلق عليها المحتلون 
   .قلب مدينة الخليل

قدس للحقوق مركز ال ، أن يوسف الشايبعن مراسلها من رام اهللا  26/4/2010الغد، األردن، وأضافت 
نسخة منها، أمس، وأكدت، أن شرطة " الغد"االجتماعية واالقتصادية وزع إفادات مسعفين، تلقت 

االحتالل استخدمت نوعا من الرصاص يتسبب بحروق وجروح ورضوض للضحايا وينتشر في مناطق 
ذا النوع من وأشار المركز إلى أن الشرطة اإلسرائيلية كانت استخدمت مثل ه .متفرقة من الجسم في آن

وكان المواطنون  .الرصاص في المواجهات التي شهدها المسجد األقصى والبلدة القديمة الشهر الماضي
الفلسطينيون في بلدة سلوان نظموا بعد ظهر أمس مهرجانا حاشدا في محيط خيمة البستان احتفاء باندحار 

 حلوة مسافات قصيرة، قبل أن المستوطنين عن بلدتهم، وإفشال مسيرتهم التي سارت في منطقة وادي
   .تضطر إلى العودة أدراجها وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل

من جهته، أكد رئيس لجنة القدس حاتم عبدالقادر، على حق المقدسيين في الدفاع عن النفس، والتصدي و
شرطة وأضاف عبد القادر في تصريحات عقب إفراج سلطات االحتالل عنه، أن  .لمسيرة المتطرفين

أفشلنا مسيرتهم ولم تحقق "االحتالل لم تصغ لتحذيرات الفلسطينيين حيال خطط المستوطنين، الذين 
وكان أفرج عن عبد القادر  .سوف ندافع عن سلوان ولن نقف مكتوفي األيدي: وشدد قائال". أهدافها

هديد والتحريض  ألف شيكل، بعد أن قدمت شرطة االحتالل الئحة اتهام ضده، بالت20بكفالة قيمتها 
وسيمثل عبد القادر الذي حطم جيش االحتالل سيارته عقب . والتخطيط للمسيرة واإلعداد لعمل إجرامي

  .اعتقاله، أمام محكمة صلح االحتالل بالقدس غداً
استقطبت  التظاهرة اليمينية ، أن عالء المشهراوي عن مراسلها 26/4/2010االتحاد، االمارات، ونشرت 

ة جهات إسرائيلية من بينها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سعى إلى عدم اعتراضات من عد
من العيب حدوث مثل “وقال . وأعرب وزير األمن الداخلي عوزي النداو عن أسفه للتظاهرة. تنظيمها

شتري كذلك طلبت جمعية العاد اإلسرائيلية التي ت. ”كنت أفضل لو أنه لم يحدث.. هذا العمل االستفزازي 
وصرح . منازل فلسطينية لعائالت يهودية في حي سلوان وتدير فيه موقعا سياحيا إلغاء هذه المسيرة

نحن نعارض استفزازات اليمين المتطرف ألنها تهدد عالقات حسن “الناطق باسم العاد عودي راجوناس 
  . مع الفلسطينيين” الجوار التي نحاول االحتفاظ بها منذ سنوات
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المشكلة الحقيقية “المناهضة لالستيطان أن ” السالم اآلن“بنهايمر األمين العام لحركة وأعلن ياريف او
ليست هذه التظاهرة، بل في سياسة الحكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس التي تبذل قصارى جهدها لمنع أي 

  .”حل للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
  

  يين لن يتنازلوا عن ذرة تراب من القدسبأن الفلسطينلالحتالل  حي سلوان يبعث رسالة: صبري .19
حمل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري قوات : عهود محسن

ألنها من سعت لتحدي المقدسيين وسمحت "االحتالل مسئولية األحداث والمواجهات التي وقعت في سلوان 
الهبة المقاومة "أن " السبيل"وبين صبري في حديث لـ ".دةللمتطرفين بإقامة المسيرة بحماية أمنية مشد

التي قام بها أهالي سلوان تعكس مدى تمسكهم بحقوقهم وأرضهم وتبعث رسالة واضحة للكيان المحتل 
بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن ذرة تراب من القدس، ألن الدفاع عنها واجب ديني ووطني وأخالقي 

 ".ضمام لصفوفهم في معركة الحق نصرةً هللا ومقدساته وعباد، المؤمنينوعلى العرب والمسلمين االن
لن يسمحوا للصهاينة باقتحام الحي وتدنيسه إلثبات ملكيتهم له "وشدد صبري على أن المقدسيين 

  ".  وسيدافعون عنه بأرواحهم ألن المعركة بدأت من القدس ولن تنتهي إال بتحرير القدس
  26/4/2010السبيل، األردن، 

  
   ما حصل في سلوان جزء من االنتفاضة الثالثة:الشويكي .20

ما حصل اليوم في سلوان " أكد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي أن :عهود محسن
وشدد الشويكي في تصريحات  ".جزء من االنتفاضة الثالثة التي فجرها المقدسيون نصرة للقدس

ية في القدس جسدت وحدة الدم والنار الفلسطينيين بعيداً عن االعتداءات الصهيون" أن على"السبيل"لـ
طاوالت المصالحة العربية ألن القدس قبلة التوحيد األولى للمسلمين ففي سلوان وقف أبناء فتح وحماس 

  ".صفاً واحداً لصد العدوان ودحر المعتدين...والشعبية والجهاد
عززت المواقف مما ساعد على دحر العدوان هذه الوحدة رفعت المعنويات و"ولفت الشويكي إلى أن 

والتصدي له وتحويل قطعان الصهاينة ألقزام تمنوا لو تبتلعهم األرض خوفاً من غضبة الجماهير 
  ".المشتعلة

  26/4/2010السبيل، األردن، 
  

   وتفتح المعابر لدخول المساعداتقوات االحتالل تتوغل جنوبي قطاع غزة .21
 آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافتان في مدينتي رفح وخان توغلت أربع  :ردينة فارس -غزة 

وقامت الجرافات اإلسرائيلية بتجريف أراضي . يونس جنوبي قطاع غزة، انطالقا من معبر صوفا
وفي منطقة القرارة شرقي خان يونس توغلت ست آليات و ثالث  .المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون

  .من بوابة كوسوفيم العسكرية اإلسرائيلية، وقامت بتجريف األراضي الزراعيةجرافات إسرائيلية انطالقا 
من جهة أخرى، قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار جنوبي 

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع  .قطاع غزة إلدخال المساعدات للفلسطينيين
شاحنات ) 109 - 99(إن الجانب اإلسرائيلي أبلغ اللجنة عن نيته فتح معبر كرم أبو سالم إلدخال «: غزة

 .محملة بالمساعدات للقطاعين التجاري والزراعي من ضمنها ست شاحنات لسلطة المياه الفلسطينية
زم وأشار فتوح إلى أن االحتالل سمح بضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي الال

  ."لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، منوها إلى أن معبر المنطار مغلق
 26/4/2010عكاظ ،
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  شرطة االحتالل تدهس عامالً في بئر السبع وتقمع مسيرة في الخليل .22
، ) عاما31(أفاد مصدر أمني فلسطيني، أن العامل محمد فهمي علي الدبس :  يوسف الشايب-رام اهللا
توجها الى مكان عمله داخل مدينة بئر السبع، قبل أن تطارده سيارة جيب اسرائيلية وتدهسه، كان م

ليترك وحيدا يعاني اإلصابة قبل أن يسعفه مواطنون فلسطينيون من سكان المدينة الى مستشفى سوروكا، 
  .حيث وصفت حالته بالمستقرة

فلسطينيين اثنين أحدهما معاق عقليا، بينما وفي محافظة الخليل، اعتقلت سلطات االحتالل، أول من أمس، 
أصيب طفل بالقاء قنبلة صوتية على ظهره، كما أصيب عدد آخر باالختناق خالل مسيرة نظمت في بلدة 
بيت أمر شمال مدينة الخليل، للمطالبة بإطالق سراح أمين سر اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار، أحمد خليل 

  .ن في البلدةأبو هاشم، وتضامنا مع المزارعي
  26/4/2010الغد، األردن، 

  
  إدارة سجن عوفر تجري تنقالت واسعة في صفوف األسرى .23

علم مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن حملة كبيرة من التنقالت والقمع أقدمت عليها 
يس الموافق إدارة سجن عوفر القريب من مدينة رام اهللا بحق األسرى القابعين في هذا السجن يوم الخم

وقال فؤاد الخفش انه بات من الواضح استهداف مصلحة السجون ألسرى هذا السجن الذي شهد  .22/4
أول حالة من حاالت إنهاء االنقسام الفلسطيني وفتح قسما للعيش المشترك بين أسرى حركتي فتح 

اب وأصروا وكشف الخفش أن تهديدات ووعيد وجهت لقادة السجن الذين رفضوا كسر اإلضر .وحماس
 .على مواصلة خطواتهم النضالية حتى انتزاع جميع حقوقهم ومطالبهم

 26/4/2010السبيل، األردن، 
  

  تبعد فلسطينياً جديداً إلى غزة" إسرائيل" .24
أبعدت " اإلسرائيلية"لألسرى والمحررين، صابر أبوكرش، إن السلطات " واعد"قال رئيس جمعية 

 معبر بيت حانون، مشيراً إلى أن أبوشلوف رفض الدخول إلى المواطن أحمد أبو شلوف إلى غزة، عبر
وأشار إلى أن االحتالل يعمد حالياً إلى إبعاد  .أراضي القطاع وبقي عالقا بين الطرفين على الحاجز

  .الفلسطينيين بشكل فردي، في حين سيعمل في المستقبل على إبعاد عائالت بشكل جماعي لغزة
  26/4/2010الخليج، 

  
  »مقاتل غير شرعي«ن أسير من غزة كان محكوما تحت بند اإلفراج ع .25

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس عن أسير فلسطيني من سكان قطاع غزة كانت تصنفه : غزة
وقالت مصادر حقوقية إن سلطات االحتالل أطلقت سراح طارق العيسوي ". مقاتل غير شرعي"على أنه 

وأوضحت المصادر أن إسرائيل احتجزت العيسوي . بعة أعواممن سكان مدينة غزة بعد اعتقال دام س
بعد انتهاء فترة الحكم الصادر ضده البالغة خمس " غير الشرعي"مدة سبعة شهور تحت قانون المقاتل 

  .سنوات ونصف
  26/4/2010الدستور، األردن، 

  
  االحتالل يخطر منزلين بالهدم شرقي نابلس .26

لسبت، عائلتين فلسطينيتين في خربة طانا إلى الشرق من مدينة سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس ا
وقال مناضل حنني، عضو  . ساعة48نابلس شمال الضفة الغربية، إخطارات بهدم منزليهما خالل 

، إن قوات االحتالل اقتحمت القرية في »صفا«المجلس المحلي لبلدة بيت فوريك القريبة من طانا، لوكالة 
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وأضاف حنني أن . من شاهر حنني وأسعد حنني إخطاراً بهدم منزلهساعات الصباح وسلمت كال
وكانت  .المواطنين في طانا يعيشون في بيوت طينية وأخرى من الشعر، ويعتمدون على تربية الماشية

قوات االحتالل اإلسرائيلي، قد هدمت بيوت القرية ومدرستها العام الماضي، بحجة أنها تقع في منطقة 
 .عسكرية مغلقة

  26/4/2010السبيل، األردن، 
  

  لبنك العربي ينهي خدمات العشرات من موظفيه في قطاع غزة بصورة مفاجئة ا :وكالة سما .27
ان البنك العربي وجه الى العشرات من " سما" اكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لوكالة :غزة

التحذير من فقدان مستحقاتهم الموظفين رسائل تطالبهم باالستقالة االجبارية من وظائفهم تحت طائلة 
وقال موظفون في البنك ان مدراء البنك ابلغوا عبر الهاتف العشرات من الموظفين بضرورة  .كاملة

الحضور قبل الساعة الواحدة ظهرا الى مقر البنك بغزة والتوقيع على استقالة اجبارية كي يتاح لهم تسلم 
ين االن مغلقان االن وال تستقبل اال طلبات االستقالة وقالت المصادر ان فرعي البنك الرئيس .مستحقاتهم

  .فيما تسود حالة من االرتباك والذعر بين الموظفين
ان البنك العربي اتخذ قرارا استراتيجيا بتقليص خدماته واعماله "اال ان مصادر مطلعة اكدت لوكالة سما 
   .دون ذكر مزيد من التفاصيل"في قطاع غزة جراء االوضاع السائدة 

 موظف 104ان البنك العربي له ثالثة فروع في قطاع غزة يعمل فيها ما يقارب " واكد المصدر 
وموظفه وحجم العمل في قطاع غزة قليل جدا واليتناسب اطالقا مع عدد الموظفين في فروع البنك ومع 
ا ذلك فان البنك العربي قدم عرضا للموظفين يتضمن تعويضهم براتب شهرين عن كل عام خدمه بم

 عاما اضافه الى راتب سته اشهر لكل موظف اضافه الى راتب االنذار وان كافه الموظفين 24اليتجاوز 
  .قد قبلوا بهذا العرض دون قيد او شرط

  25/4/2010وكالة سما، 
  

  رفض القاهرة لالتهامات اإلسرائيلية أحبط العدوان: دمشق .28
خارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس     وصف مراقبون دبلوماسيون في دمشق تصريحات وزير ال       : دمشق

لحزب اهللا بأنهـا    " سكود"بتسليم سوريا صواريخ    " إسرائيل"األول في بيروت، والتي اعتبر فيها ادعاءات        
بأن هذا الموقف يشير بوضوح إلى أن مصر تعيد تموقعها عربياً، مؤكـدين علـى أهميـة                 " كذبة كبرى "

رحلة، وأعرب المراقبون عن اعتقـادهم بـأن رفـض          التقارب الحاصل بين دمشق والقاهرة في هذه الم       
أبوالغيط لالتهامات اإلسرائيلية الموجهة إلى سوريا وحزب اهللا، من شأنه أن يعطي مصداقية أكبـر لمـا                 
تنفيه دمشق، على هذا الصعيد، خاصة لدى اإلدارة األميركية وبالتالي يفضح ويسقط اللعبة اإلسـرائيلية               

مع كل من سوريا ولبنان بهدف الضغط علـى إدارة أوبامـا وابتزازهـا              التي سعت إلى توتير األجواء      
سياسيا وعسكريا وأمنيا، مشيرين إلى أن من أولى ثمرات هذه اللعبة تراجع واشنطن عن مطالبة نتانياهو                
باإلعالن عن وقف االستيطان كشرط الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والتحـرك الـراهن              

  . الفلسطيني- السالم جورج ميتشل إلطالق المفاوضات مجدداً على المسار اإلسرائيلي الذي بدأه مبعوث
وتابع المراقبون الدبلوماسيون أن رفض القاهرة لمزاعم تل أبيب حول امـتالك حـزب اهللا لـصواريخ                 

يا من سوريا، يوجه رسالة عربية موحدة إلى اإلدارة األميركية مفادها ان وجود خالفات بين سور              " سكود"
وبعض الدول العربية، ال يعني التخلي عن الرؤية االستراتيجية التي توحد المواقف والطروحات العربية              
في األوقات الراهنة معربين عن اعتقادهم بأن هذا من شأنه ان يحبط خطة إسرائيلية، كانت ترمي إلـى                  

ا، ومن ثم فرض نتائج     من سوري " سكود"شن عدوان خبيث ضد لبنان بذريعة امتالك حزب اهللا لصواريخ           
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الحرب على إدارة أوباما وبالتالي إعادة خلط األوراق في المنطقة، وادخال ما تبقى من عملية السالم في                 
  .مأزق كبير وخطير، ودفع العرب إلى االنسحاب نهائياً من السالم

  26/4/2010الوطن، قطر، 
  

   بدخول أراضيها من دون جوازات سفر48ليبيا تسمح لوفد من عرب  .29
 شخصا يمثلون عرب فلسطين بمن فـيهم        39سمحت السلطات الليبية لوفد يضم      :  خالد محمود  -القاهرة  

أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي بدخول أراضيها من دون جوازات سفر، تمهيداً الجتماعهم مساء أمـس               
ـ   . مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافى ورئيس الدورة الحالية للقمـة العربيـة             صادر ليبيـة   وقالـت م

ـ   ، إن العقيد القذافي الذي ال ترتبط بالده بعالقـات دبلوماسـية مـع              "الشرق األوسط "وفلسطينية مطلعة ل
إسرائيل، التقى مساء أمس أعضاء الوفد الذي يتكون من عدد من النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي                

 .وناشطين فلسطينيين في األراضي المحتلة
، إن القذافي يريد االسـتماع إلـى مالحظـات    "الشرق األوسط"ة من القذافي لـوقالت مصادر ليبية مقرب  

ـ   بشأن مقترح قدمه مؤخرا للقمة العربية قبل سنوات، ويتضمن إنـشاء           " عرب إسرائيل "النخب المختلفة ل
 .دولة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين تحت اسم إسراطين كحل جذري للصراع العربي اإلسرائيلي

  26/4/2010وسط، الشرق األ
  

  سعود الفيصل يناقش مع عمرو موسى التهديدات اإلسرائيلية والسالم .30
عقد األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس اجتماعاً مع األمـين            : أي. بي.  يو -الرياض  

العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ناقشا خاللها عددا من الموضوعات المطروحة على الـساحة               
لعربية والعالمية أهمها التهديدات اإلسرائيلية لسورية وعملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، إضافة إلـى             ا

  ".رابطة الجوار العربي"مقترح 
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، إن الفيصل ناقش مع موسى الوضع في األراضي الفلسطينية               

  .أخيرا الخاصة بسورية" إسرائيل"دات التي أطلقتها المحتلة وعملية السالم، إضافة إلى التهدي
  26/4/2010عكاظ، 

  
  ندوة في دمشق لبحث اوضاع الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة .31

قال األمين العام المساعد للجامعة العربيـة، رئـيس قطـاع فلـسطين             :  سمر أزمشلي  -دمشق، القاهرة   
 الفلسطينية تتطلب توحد الـصف الفلـسطيني ونبـذ          واألراضي المحتلة محمد صبيح ان مصلحة القضية      

االنقسام كعنصر اساسي ال غنى عنه في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، مبدياً ثقة الجامعة بالدول المضيفة               
لالجئين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم في العودة والتعويض وإقامة دولـتهم المـستقلة وعاصـمتها               

  . القدس
في افتتاح الندوة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة أمس           ووصف صبيح في كلمة     
 الذي يصنّف الفلسطينيين الموجودين في جزء من اراضـيهم مـن دون             1650القرار اإلسرائيلي الرقم    

ـ  عمليـة  "غير قانونيين ومرتكبين جنحة جنائية تعرضهم للطرد او الـسجن، بأنـه             " متسللين"تصاريح ك
  ". عرقي جديد لهمتطهير 

غادرته القاهرة إلى دمشق للمشاركة في الندوة، أنه يتعذر الحديث عن           وكان صبيح اكد في تصريح لدى م      
أي حل سياسي ال يضمن إنهاء معاناة الالجئين والمشردين الفلسطينيين علـى أسـاس مبـادرة الـسالم                  
العربية، معتبراً ان قضية الالجئين هي حجر األساس في مسار الـسالم وإقامـة الـدولتين، وأن كـل                   

  .القفز عن هذا الموضوع لن يكتب لها النجاح" إسرائيل"محاوالت 
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ـ      علي مصطفى المجتمع الدولي الـى      " الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين   "وفي الندوة، دعا المدير العام ل
وقف الحصار والعدوان اإلسرائيليين على الشعب الفلسطيني وتأمين الموارد الماليـة الكافيـة لموازنـة               

دماتها وبرامجها الرئيسة لكل الالجئين الفلسطينيين باعتبار هذه الخـدمات          لتستطيع تقديم كل خ   ) اونروا(
والعمل المستمر على حماية سجالتهم لدى الوكالة وصونها ألنها تعتبر عنصراً           . اولوية واحدة ال تنفصم   

  .مهماً من عناصر الحفاظ على حقوق الالجئين
ورية واألردن ومـصر ولبنـان والوثـائق        وتبحث الندوة التي تستمر يومين في اوضاع الالجئين في س         

  .والدراسات الخاصة بأمالك الالجئين الفلسطينيين واالنتهاكات اإلسرائيلية لمدينة القدس ومقدساتها
  26/4/2010الحياة، 

  
  عريقات شجع هيئة بحث مغربية على استضافة ليفني في طنجة: مسؤول مغربي .32

س، وهو نجل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي         قال ابراهيم الفاسي رئيس مؤسسة اماديو     : الرباط
الفهري، ان صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المفاوضات فـي منظمـة        

نـوفمبر  / التحرير الفلسطينية اقترح عليه اثناء االعداد لمنتدى امادايز للحوار والثقافات في تشرين الثاني            
وزيرة خارجية الدولة العبرية اثناء العدوان االسرائيلي على قطاع غـزة           الماضي استضافة تسيبي ليفني     

  .2009بداية 
المغربيـة ان صـائب عريقـات ابلغـه برغبـة           " الجريدة االولى "وقال الفاسي في حوار نشرته يومية       

خارج منطقة الشرق االوسط بعيـدا      "الفلسطينيين في مفاوضات مع االسرائيليين في لقاءات غير رسمية          
يريدون اطرافا اخرى تدخل على خط التفاوض مع االسرائيليين بدال          "، وأنهم   "محور مصر واالردن  عن  

  ".من دول الجوار
وأوضح الفاسي ان عريقات ابلغه ان السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع ليفني رئيسة حزب كاديمـا                

 يعيد الحوار الى مجراه بعد تعثره       ، وان لقاءها في طنجة قد     "المقرر ان تعود لحكم   "المعارض لنتانياهو و  
وقال ابراهيم الفاسي ان مؤسسته اماديوس تـسعى لتنظـيم لقـاءات سـنوية               .منذ وصول نتنياهو للحكم   

  .بالمغرب بين الفلسطينيين واالسرائيليين
  26/4/2010القدس العربي، 

  
  مصر تحيل إسرائيلياً تسلل إلى أراضيها لالدعاء العسكري .33

لت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء، إنه تم إحالة مزارع إسرائيلي إلى النيابة             قا:  شادي محمد  -رفح  
العسكرية بالعريش للتحقيق معه، بعد أن تمكن من الدخول إلى األراضي المصرية متسلال عبر الحـدود                
الدولية بسيناء، وهو على متن دراجة نارية ويحمل مسدساً، وأضافت المصادر، إن المزارع اإلسـرائيلي         

تم ترحيله من محبسه بقسم شرطة رفح إلى النيابـة العـسكرية            )  عاما 36(ويدعى ساجي مائير فخوري     
  .بالعريش الستكمال التحقيقات معه، وإنه قد يتم ترحيله إلى القاهرة بعد انتهاء التحقيقات

ل إلى  وفي السياق نفسه، ألقت أجهزة األمن المصرية أمس القبض على شاب مصري أثناء محاولته التسل              
  .عبر الحدود الدولية" إسرائيل"

  26/4/2010العرب، قطر، 
 

  الكويت تمنع مشاركة الفلسطينيين ببطولة دولية للمعاقين .34
 رفضت السلطات الكويتية منح تأشيرات دخول لالعبي منتخب فلسطين أللعاب القوى، للمـشاركة              :دبي

 دولة عربية وأجنبيـة،     12 والعبة من     العباً 155في بطولة دولية انطلقت في الكويت السبت، بمشاركة         
  .وفقاً لما أكدت مصادر فلسطينية األحد
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أنهم يحملون  "جاء قرار وزارة الخارجية الكويتية بعدم منح تأشيرات لالعبي المنتخب الفلسطيني، بدعوى             
، بحسب المصادر، بعد ما يقرب من شهر على مشاركة المنتخب الكويتي أللعاب             "جوازات سفر فلسطينية  

لقوى في بطولة دولية، شارك فيها المنتخب اإلسرائيلي، رغم القرارات الصادرة عن االتحادات العربية              ا
  ."إسرائيل"بعدم المشاركة في أية بطوالت رياضية تشارك فيها 

  26/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  مالطا تحتج رسمياً إثر إصابة مواطنتها برصاص االحتالل .35
أمس بعد إصابة سيدة مالطية بالرصاص على يـد         " إسرائيل"رسميا لدى   قدمت مالطا احتجاجا    ): أ.ب.د(

  .قوات االحتالل خالل مظاهرة في قطاع غزة
إطالق النار على   " تستنكر وتدين بأقوى العبارات الممكنة    "وذكرت وزارة خارجية مالطا في بيان لها أنها         

عبر سفارة مالطا في    " اإلسرائيلية "وأرسلت مذكرة االحتجاج إلى الحكومة    . بيانكا زاميت في غزة السبت    
، ودعـت إلـى     "غير مبرر على اإلطالق   "كان  " اإلسرائيليين"وأكدت مالطا أن هجوم الجنود      ". إسرائيل"

  .إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع قرب مخيم لالجئين
26/4/2010الخليج،   

  
  اإلستراتيجيات التفاوضية اإلسرائيلية العشر .36

  محسن صالح. د
، "حل الـصراع  "وليس على أساس    " إدارة الصراع " اإلستراتيجية التفاوضية اإلسرائيلية على أساس       قامت

وهي إستراتيجية تسعى إلى إضعاف الخصم بكل الطرق، إلى أن يقنع بالخيار الوحيد المتاح إسـرائيليا،                
  .وهو ما يفسر إطالة عملية التفاوض

ن خالل مؤتمر دولي، ورفضت كشف أوراقها النهائيـة،         نهج التسوية الشاملة م   " إسرائيل"ولذلك رفضت   
، وجزأت التسوية إلى مسارات منفصلة، ثم جزأت المسارات المنفصلة إلى           "الخطوة خطوة "وتبنت سياسة   

  . مراحل ومحطات
  وسائل وظروف أفضل

ل وقد استفاد اإلسرائيليون من وجود نظام ديمقراطي مؤسسي يخدم اليهود بشكل أساسي، ويستفيد بـشك              
أفضل من المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات ومن الخبرات اإلستراتيجية والسياسية، بحيث يـستطيع             

  .إدارة العملية التفاوضية باحتراف كبير، مستفيدا من عناصر القوة التي لديه ومن الفرص المتاحة
  :في العملية التفاوضية من مزايا" إسرائيل"كما استفادت 

التي تسيطر علـى األرض وتـتحكم فـي حيـاة           " إسرائيل"زان القوى لمصلحة     غياب التكافؤ في مي    -1
  .وتستطيع نظريا إلحاق الهزيمة بالجيوش العربية مجتمعة. السكان

 النفوذ الصهيوني اإلسرائيلي الدولي، وقدرته على التأثير وصناعة القرار في الواليات المتحدة وعدد              -2
  . السياسية واالقتصادية في العالممن الدول الكبرى، والدول ذات األوزان

  . حالة ضعف وعجز وانقسام فلسطيني وعربي وإسالمي-3
 إدارة فلسطينية للمفاوضات تعاني من ضعف التنظيم ونقص الخبرة، وفوقيـة القـرارات، وغيـاب                -4

  .الرؤية السياسية واإلستراتيجية، هذا فضالً عن االنقسام الداخلي وانعكاساته
  شراإلستراتيجيات الع

وقد حرص اإلسرائيليون في إستراتيجيتهم التفاوضية على استخدام عشر إستراتيجيات رئيسية منبثقة            
  :عن اإلستراتيجية العامة
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عدم تقديم مبادرات رسمية تحدد الشكل النهائي للتسوية، وترك تقـديم التـصورات لتـصريحات               : أوالً
ولذلك نجد عشرات المبادرات واألفكار     . نهائي بها السياسيين والمفكرين والقادة العسكريين، دونما التزام       

، وليس حل المشكلة الفلسطينية، ومعظم هذه       "إسرائيل"غير الرسمية، وهي في مجملها تحاول حّل مشكلة         
المبادرات يدور حول تقديم شكل من أشكال الحكم للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربيـة وقطـاع                 

  .تي وأقل من دولةغزة، بحيث يكون أكثر من حكم ذا
 بشهر واحد، والذي اقترح شكالً من أشكال الحكـم          1967ومنذ أن ظهر مشروع إيغال ألون بعد حرب         

  .الذاتي للفلسطينيين، فإنه أصبح أساسا لمعظم المشاريع اإلسرائيلية التالية
 بالحديث عمـا    أما المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية ففضلت عادة الحديث عما ترفضه، دون أن تلتزم تماما            

تقبله، ومنذ أمد بعيد وهناك مجموعة من الالءات اإلسرائيلية التي يكررها قادة األحزاب والحكومة، وهي               
  :تشكل جامعا مشتركًا بين معظم اإلسرائيليين، وهي

  ".إسرائيل" ال إلعادة القدس الشرقية للفلسطينيين، والقدس عاصمة أبدية موحدة لـ-
  .1967إلى حدود ما قبل حرب " إسرائيل" ال لعودة -
  .1948 ال لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى األرض المحتلة سنة -
  . ال إلزالة الكتل االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية-
  . دولة فلسطينية منزوعة السالح وغير مكتملة السيادة-

الوصول إلى حالة انسداد تام تؤدي إلـى        إبقاء العملية التفاوضية عملية مستمرة وال نهائية، وتجنب         : ثانيا
فقـد أراد   . تخلي العرب والفلسطينيين عن خيار التسوية وانتقالهم إلـى خيـارات أخـرى كالمقاومـة              

اإلسرائيليون ملء الفراغ باستمرار، والوجود الدائم للعبة التفاوضية في الساحة، ومنع وقوع حالة انهيار              
ر دفع المفاوض الفلسطيني والعربي إلى اللهاث للوصول إلـى          تام تؤدي النفجار الوضع، بمعنى استمرا     

، واستمرار الحديث عن السالم واألمن والرفاه لشعوب المنطقة، في الوقت الذي يتم فيـه بنـاء                 "الجزرة"
  . الحقائق على األرض

نها حقـوق  الترحيب باالستماع إلى المبادرات الفلسطينية والعربية، وأخذ ما فيها من تنازالت على أ      : ثالثا
  .مكتسبة، ثم البناء عليها للمطالبة بمبادرات جديدة لتحقيق مكتسبات جديدة وتنازالت جديدة

ـ             إنهـاء  "وبعكس المفاوض اإلسرائيلي، فقد انشغلت المبادرات الفلسطينية والعربية بتقديم تـصورات لـ
 حالة الضعف والتشرذم    وكان الجانبان الفلسطيني والعربي، بسبب    . وحلّه، وليس بإدارة الصراع   " الصراع

والتخلف، وبسبب الضغوط الخارجية، وتحت شعارات الواقعية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يقدمان في كل مرة               
مبادرات جديدة تتضمن تنازالت جديدة، فيرحب الطرف اإلسرائيلي بالعناصر اإليجابية في هذه المبادرة             

  .أو تلك ويطالب بالمزيد
األرض الواقعـة    (1948، لتحرير فلسطين المحتلة سـنة       1964نشئت سنة   منظمة التحرير الفلسطينية أ   

 فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة التي تجمع اليهود بمن فيهم          1968، ثم تبنت سنة     )غرب الضفة الغربية  
  . من المهاجرين والمستوطنين الصهاينة، مع المسلمين والمسيحيين

" انـسحاب "بإقامة الدولة على أي جزء يـتم تحريـره أو            برنامج النقاط العشر     1974ثم تبنت في سنة     
 الذي  242 قرار تقسيم فلسطين، ووافقت على قرار األمم المتحدة          1988اإلسرائيليين منه ، ثم تبنت سنة       

، حتى وصلت إلى مؤتمر مدريـد       "اإلرهاب"يتعامل مع قضية فلسطين باعتبارها قضية الجئين، ونبذت         
  . 1993الذاتي في أوسلو سنة ، ثم اتفاقية الحكم 1991سنة 

، والموافقـة علـى     1967أما األنظمة العربية فانتقلت من القضاء على إسرائيل، إلى إزالة آثار عدوان             
   . 2002، ثم المبادرة العربية سنة 1982، ثم إلى مبادرة قمة فاس 1970مبادرة روجرز سنة 

 إسرائيلية غير رسمية أو غير مؤثرة في        تشجيع المفاوضات غير الرسمية التي تجري بين أطراف       : رابعا
صناعة القرار مع أطراف فلسطينية متصلة مباشرة بصانع القرار الفلسطيني، للحصول علـى تنـازالت               
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مسبقة من الطرف الفلسطيني دونما التزام إسرائيلي مقابل، كما حدث في تفاهمات يوسي بيلين ومحمـود                
  . 2003، وفي وثيقة جنيف 1995عباس آخر 

تفاهمات بيلين وعباس مثالً، تنازل الطرف الفلسطيني عن حق عودة الالجئين إلى األرض المحتلـة               ففي  
، ووافق على دولة فلسطينية منزوعة السالح، وعلى بقاء الكثير من المستعمرات اإلسرائيلية،             1948سنة  

فقدمت تنـازالت   أما وثيقة جنيف    . وعاصمة للفلسطينيين في محافظة القدس في منطقة مثل قرية أبوديس         
  .مشابهة حول الالجئين والمستعمرات والدولة الفلسطينية المنزوعة السالح والقدس

ما هو مهم أنه تم تقديم تنازالت فلسطينية حاسمة في فترة مبكرة، لم يستطع الجانب الفلسطيني حتى اآلن                  
ة يبنـي عليهـا وحقـا       أن يصارح بها شعبه رسميا، لكن الطرف اإلسرائيلي يتعامل معها بوصفها سابق           

وعلى الرغم من أن هذه التفاهمات ليست ملزمة للطرفين فإننا نالحـظ أن الطـرف               . مكتسبا تم تحصيله  
  .في مبادراته التالية حولها" يدندن"اإلسرائيلي ظل 

ومن يتابع المفاوضات هذه األيام يالحظ أن اإلسرائيليين يتعاملون وكأنهم انتهوا من حسم موضوع عودة               
جئين، والكتل االستيطانية، والدولة المنزوعة السالح المنقوصة السيادة، وأنهـم اآلن بـصدد حـسم               الال

  .مستقبل القدس
استخدام وسائل الضغط القذرة للضغط على المفاوض الفلسطيني، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني،            : خامسا

ل، وإغالق المعابر، ومنع حركة     كالحصار، واالغتياالت واالعتقاالت، ومصادرة األراضي، وهدم المناز      
العمال، وإعادة االحتالل، والحواجز، وتسريع إجراءات االستيطان والتهويد والجدار العـازل، وتـدمير             

... البنى التحتية، وتأخير تنفيذ االلتزامات واالستحقاقات المرتبطة بالتسوية، والسيطرة على مصادر المياه           
  .وغيرها

جرد تحقيق أي أمر بسيط أو تخفيف أي ضرر مكـسبا كبيـرا، مثـل               وهي أوضاع تدفع باتجاه جعل م     
تحصيل لقمة الخبز أو حرية االنتقال، أو اإلفراج عن معتقلين، أو وقف تـدمير المنـازل واألراضـي                  
ومصادرتها، أو زحزحة الجدار العنصري العازل بضعة أمتار، أو العودة إلى أوضاع ما قبل انتفاضـة                

  . إلخ... األقصى
فلم يوافق اإلسرائيليون على اتفاق أوسلو إال بعـد أن اسـتفردوا            :  نزع أوراق الضغط الفلسطينية    :سادسا

بالفلسطينيين، وفصلوا مسارهم التفاوضي عن المسار العربي، وبعد أن نبذت منظمة التحرير الفلسطينية             
كل بالطرق الـسلمية،    ، وبحل كافة المشا   "إسرائيل"، وتعهدت بمنع العمل المسلح ضد       "العنف"و" اإلرهاب"

  . في مواجهة العديد من الفصائل التي تؤمن باستمرار العمل المقاوم) رغبت أم لم ترغب(ووجدت نفسها 
وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك أمد إلنهاء المفاوضات، وال مرجعية ملزمة للطرف اإلسرائيلي كـاألمم                

بوقف االستيطان ومـصادرة األراضـي      " سرائيلإ"المتحدة وقراراتها، ولم يكن هناك في االتفاق ما يلزم          
اإلسـرائيلي، الـذي    " الكرم"وتهويد القدس طوال فترة المفاوضات، وبالتالي أصبح األمر مرتبطًا بمدى           

  .يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة
 وذلك سعيا لمنع العرب مـن : التعامل مع المسارات التفاوضية العربية على أنها مسارات منفصلة   : سابعا

التعامل كتلة واحدة قوية ومتناسقة، وحرصا على االستفراد بكل طرف معني بالتسوية على حدة، وعزله               
وهذا ما حدث على المـسارات      . وإضعافه، بما يضمن وضعا تفاوضيا أفضل وأقوى للجانب اإلسرائيلي        

  . ان وسوريا عن بعضهماالتفاوضية المصرية والفلسطينية واألردنية، كما يسعى اإلسرائيليون لفصل لبن
رفض تدخل أي طرف خارجي في المفاوضات عندما ال يتالءم األمر مع المصالح اإلسـرائيلية،               : ثامنا

بحيث يتحقق استفراد إسرائيلي بالمفاوض الفلسطيني، وبحيـث        ... كاألمم المتحدة وأوروبا وحتى أميركا    
 تبحثه، دونما مرجعية قانونية أو دولية تلزمها        ما تعطيه وما ال تعطيه، وما تبحثه وما ال        " إسرائيل"تقرر  

  .بأي شيء
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بإنهاء المفاوضات ضمن سقف زمني     " إسرائيل"ففي اتفاق أوسلو لم يكن هناك أي جهة أو مرجعية، تلزم            
وأخرج االتفاق األمم المتحدة من كونها مظلة دولية تحكم النزاع بين الطرفين، ولـم تعـد كـل                  . محدد

... 1947 الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أو بقرار تقـسيم فلـسطين سـنة     قراراتها المتعلقة بحق  
  . وغيرها، تشكل مرجعية يمكن االحتكام إليها

بينما تركـت   "! ومن استرعى الذئب فقد ظلم    "وظلّت الواليات المتحدة تلعب دور الراعي لعملية التسوية،         
لنتائج المباحثات الثنائيـة بـين الفلـسطينيين        األمم المتحدة وأوروبا وروسيا وغيرها عملية المفاوضات        

  .واإلسرائيليين
حيث يتعمد الكيان اإلسرائيلي تحويل     : تجزئة قضايا التفاوض واالستغراق في التفاصيل التفاوضية      : تاسعا

عملية التسوية إلى متاهة، يصعب التحرك في دهاليزها كما يصعب الخروج منها، فتناقش أدق التفاصيل               
ينشغل بها عشرات المتفاوضين، في مئـات مـن الـساعات           ... وبروتوكوالت ومذكرات لعمل اتفاقات   

وبحيث يبدو استرجاع الفلسطينيين ألبسط حقـوقهم انتـصارا         . التفاوضية، بأشكال ثنائية ومتعددة ودولية    
  .كبيرا وتنازالً إسرائيليا مؤلما

يتفق على األسس والمآالت، وينطبق على      فقد كانت مشكلة اتفاق أوسلو أنه أوغل في التفصيالت قبل أن            
اتفاقات القـاهرة،   ( ، حيث عقدت اتفاقات جزئية مفصلة        1999-1993ذلك المسار التفاوضي في الفترة      
، "أ"أريحا أوالً، إلى تقسيم الضفة الغربيـة إلـى منـاطق            -فمن غزة ). وطابا، وواي ريفر، وشرم الشيخ    

 مسارات خاصة بالمستعمرات وبالقـدس والالجئـين        ، ووضع خاص بمدينة الخليل، وعمل     "ج"، و "ب"و
، "شرعية"فبالنسبة للمستعمرات هناك كتل استيطانية، وهناك مستعمرات        . ثم تجزيء المجزأ  ... والحدود

  .إلخ... في شرقي القدس، وما سيضم خلف الجدار" إسرائيل"وعشوائية، وأمنية، وهناك ما تم ضمه لـ
كرس اإلسرائيليون فكرة أنـه ال مواعيـد        :  استحقاقات عملية التسوية   شراء الوقت والتهرب من   : عاشرا

مقدسة منذ بداية العملية التفاوضية، وأصبح ذلك سمتًا عاما لسلوكهم التفاوضي بحيث لم تسلم أي اتفاقيـة    
من تأخير أو تعطيل، من خالل توليد الحوارات وتكثير االجتماعات وتعطيل االتفاقات، والعودة للـوراء               

تفه األسباب، وإعادة التفاوض على ما سبق التفاوض عليه، وتحويل المفاوضات إلى عملية النهائيـة،               أل
وفـي الوقـت    ". المفاوضات من أجل المفاوضات   "إلى  " المفاوضات من أجل السالم   "واالنتقال من شعار    

  . رة ممكنةنفسه، تجري عملية مصادرة األرض وتهويد األرض واإلنسان في الضفة الغربية بأعلى وتي
، وتـم   1998فاستحقاقات التسوية النهائية وما يترتب عليها من إنشاء الدولة الفلسطينية كان موعدها سنة              

تعطيلها وتأجيلها مرات عديدة، وكان ينبغي لخريطة الطريق أن تتوج بحّل نهائي وقيام الدولة الفلسطينية               
آلن استحقاقات المرحلة األولـى مـن خريطـة         ، لكن الدولة العبرية لم تنفذ حتى ا       2005في نهاية سنة    

. الطريق وهي وقف االستيطان، بعد أن أدت السلطة الفلسطينية في رام اهللا كافة ما عليها من استحقاقات                
لم تُعد حتى اآلن الوضع في الضفة الغربية إلى ما كان عليه قبل بدء االنتفاضـة    " إسرائيل"فضالً عن أن    

  .28/9/2000في 
  خالصة
 فإن اإلستراتيجية التفاوضية اإلسرائيلية تهدف إلى إطالة أمد المفاوضات مـع اسـتمرار بنـاء                وهكذا،

الحقائق على األرض، والوصول إلى األوضاع النهائية المفروضة إسرائيليا، مع نـزع أوراق الـضغط               
دة بالـسقف   الفلسطينية، بحيث ال يجد الفلسطيني في النهاية ما يتفاوض عليه، ويكون أمام خيارات محـد              

  .اإلسرائيلي
 25/4/2010الجزيرة نت، 
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  نتنياهو مع الدولة المؤقتة والسلطة ترفضها بالكالم .37
  ياسر الزعاترة

منذ أسابيع لم نسمع تصريحات وخطابات للرئيس الفلسطيني ، ربمـا ألسـباب صـحية أو سياسـية ،                   
قتة ، وال أعرف إن كان قد       وشخصيا لم أسمع خطابه األخير الذي رفض خالله عرض نتنياهو بدولة مؤ           

كرر ما أشار إليه مرات ومرات من قبول حماس بتلك الدولة ، وبالطبع استنادا إلـى قـصة تفاهمـات                    
رفضتها حماس بشدة بين مندوبين أوروبيين وبين أحمد يوسف ، أحد الشخصيات العاملة فـي حكومـة                 

مزمن من منافسة حماس لهم فـي       وسبب هذا التكرار هو خوف جماعة السلطة ال       . الحركة في قطاع غزة   
  . ذات المربع ، مربع التفاوض والتنازالت

 ، عنـدما طـرح      2000بدأ حديث الدولة المؤقتة عمليا منذ كان شارون في المعارضة ، أعني في العام               
الذي يقوم على أساس دولة فلسطينية على ما يقرب من نصف الضفة            " الحل االنتقالي بعيد المدى   "برنامج  
 عاما وربما أكثر ، يمتحن خاللها اإلصرار الفلسطيني على السالم ، وبعد ذلك              15 إلى   10لمدة  الغربية  

نوايا (يصار إلى الحديث في قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس والالجئين والسيادة والمستوطنات              
  ). الطفيفةشارون كما يعكسها خطابه كانت تشير إلى تحويل المؤقت إلى دائم مع بعض التغييرات

 ليفني ، بـل     -لتمرير المشروع لم يتنكر له فريق أولمرت        " كاديما"مع غياب شارون الذي أسس حزب       
واصل تحريكه على األرض متزامنا مع مفاوضات هدفها تحقيق اتفاق نهائي مع محمود عباس بوصـفه                

  .كما يقولون" مرونة"الزعيم الفلسطيني األكثر 
ع الدولة المؤقتة على زخم استثنائي ، حيث عرضه نائـب رئـيس             خالل الشهور األخيرة حصل مشرو    

شاؤول موفاز ، ثم كرره رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز ووزير الدفاع إيهود             " الصقر"حزب كاديما   
باراك في عرض مشترك ، وأخيرا نتنياهو خالل األيام األخيرة ، مع أنه سبق أن عرضه بمسمى أخـر                   

على حوالي نصف   ) بال سيادة طبعا  ( ، ودائما بذات التفاصيل تقريبا ، وهي دولة          "السالم االقتصادي "هو  
  .مساحة الضفة الغربية ، أي ما يتركه الجدار منها

يذكر أن إدارة جورج بوش وافقت في السابق على مشروع الدولة المؤقتة بوصفه المرحلة الثانيـة مـن                  
والتحـريض ، وذلـك قبـل       " اإلرهاب"في مكافحة   مراحل خريطة الطريق بعد المرحلة األولى المتمثلة        

  .دخولها في نوبة أمل بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ظل المفاوضات المتواصلة بين أولمرت وعباس
المثير في هذا االتجاه هو استمرار رفض محمود عباس للمشروع ، بينما يعرف الجميع أنه وافق علـى                  

خالل عامين ، والتي ال تختلف بحـال عـن الدولـة            " اقعدولة األمر الو  "مشروع سالم فياض لما يسمى      
المؤقتة ، حتى لو وقع تسويقها تحت الفتة الذهاب إلى مجلس األمن للحصول على اعتراف دولي ، وهو                  

  .اعتراف ال يغير في طبيعتها ، مع العلم أن الفيتو األميركي سيبقى قائما إذا ما رأى اإلسرائيليون ذلك
تؤكده الوقائع هو أن الدولة المؤقتة تتشكل على األرض ، وسـتكتمل فـصولها              ما ينكره محمود عباس و    

نهاية العام القادم برعاية الجنرال دايتون وتوني بلير ، حيث يرعى األخير برنامجها االقتصادي ، بينمـا                 
الـه  يرعى األول عملية نقل السلطات األمنية في المدن الفلسطينية إلى األجهزة األمنية للسلطة بعـد إكم               

تدريب ست من أصل عشر كتائب ينبغي أن تتسلم مهمات األمن في سائر المدن ، كما كان عليه الحـال                    
  2000,تقريبا قبل اندالع انتفاضة األقصى نهاية ـ أيلول 

هذه هي الدولة المؤقتة التي تنمو أمام أعين هذا الفريق الفلسطيني الذي يرفضها في العلن ويكرسها فـي                  
أشار نتنياهو إلى   (ه على رفض المقاومة المسلحة ومضيه في برنامج خريطة الطريق           الواقع عبر إصرار  

  ).كونها المرحلة الثانية من خريطة الطريق
أما االحتمال اآلخر فال يقل بؤسا في واقع الحال ، أعني التوصل إلى صفقه نهائية كتلك التي كانوا على                   

أن بوسع عباس الحصول على أكثر مما عرض على         وشك التوصل إليها مع أولمرت ، ذلك أن االعتقاد ب         
ياسر عرفات في كامب ديفيد هو محض تحليق في عالم الخيال ، اللهم إال إذا وافق اإلسـرائيليون علـى    
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 مقابل تنازالت كبيرة    1967منحه حصة ما في القدس الشرقية مع مناطق ضمت إلى القدس بعد احتالل              
لمستوطنات ، واألهم في قضية االعتراف بيهودية الدولة العبرية         في مسائل الالجئين والسيادة واألرض وا     

 ، وإن بالصيغة التـي سـبق أن   1948، ومن ثم عقد صفقة بخصوص فلسطينيي األراضي المحتلة عام   
تحدثت عنها تسيبي ليفني وبعدها العنصري ليبرمان ، أي عبر تبادل مناطق تضم أكبر تجمعـاتهم فـي                  

  .ذلك نكون أمام مسارين يزايد أحدهما في البؤس على اآلخروب. المثلث للدولة العتيدة
  26/4/2010الدستور، األردن، 

  
  "جمهورية الضفة الغربية العظمى" ..قريباً .38

  عالء الريماوي 
في حراك السالم واستئناف المفاوضات يعاد الحديث عن صفقة الحل الممكن الذي تقبله إسرائيل للصراع               

ة والتي كشفت عنها بعض المصادر األمريكية واإلسرائيلية نقـالً عـن            من خالل مشروع الدولة المؤقت    
  : شخصيات كبيره بينت أن الصيغة إلنهاء األزمة تتضمن

تسوية انتقالية ودولة فلسطينية في حدود مؤقتة؛ وتأجيل البحث في القدس، فـي ظـل تعهـد إسـرائيلي                   
ه إيران وسوريا ، هذا الحديث ظـل فـي          باالمتناع عن االستفزازات مع تشدد ما في الخط األمريكي تجا         

أنا مستعد لتـسوية انتقاليـة      "األوساط اإلعالمية مهمالً حتى تحدث عنه نتنياهو للقناة الثانية العبرية قائالً            
  . إضافية في الضفة الغربية، في باكورتها إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة

رج الوحيد للجمود السياسي، الذي نشأ بـسبب رفـض          ويرى نتنياهو في مثل هذه الخطوة االنتقالية المخ       
ومع ذلك، يصر نتنياهو على أن البحث فـي  . القيادة الفلسطينية استئناف المفاوضات على التسوية الدائمة      

  . مكانة القدس سيؤجل إلى المستقبل، وال يوافق على تجميد البناء لليهود في شرقي المدينة المقدسة 
نا في مقال سابق يرى أن بعض التجميل في الخطة ممكن خاصة وأن رؤيـة               الموقف األمريكي كما تحدث   

جديدة لمستشاري أوباما تتحدث عن عدم مقدرة اإلدارة األمريكية والرئيس عباس اتخاذ مواقف حاسـمة               
  . في القدس والالجئين مما يعزز التوجه إلى حل الدولة المؤقته 

ومية والتي كان آخرها تصريح صـادر عـن مكتـب           تحاول من خالل وتيرة التصريحات الي     ) إسرائيل(
الكل يعرف هذا، ويوجد تفهـم      . أنه لن يكون تجميد في القدس     "نتنياهو تعزيز هذا التوجه حيث جاء فيه        

  " . أمريكي كامل أيضا ، بأنه يجب النزول عن الشروط المسبقة للمفاوضات
جتماع قريب مع العرب ليأخذ شرعية      الخطر الذي نخشاه هو توجه فلسطيني يتبنى المشروع ليذهب به ال          

  . الموقف العربي بالغطاء والموافقة
الخطر ليس توجساً نسوقه لحديث إعالمي أجوف بل إن ما يعرف بالدولة المؤقتة هي جـوهر الرؤيـة                  
اإلسرائيلية لحل الصراع واالنفتاح على العرب تحت ما يعرف بالسالم الشامل فـي المنطقـة ، والـذي                  

كا إلعادة تشكيل الشرق األوسط الذي تراه مناسباً لمصالحها والذي تكون الـصورة فيـه               تسعى إليه أمري  
كدولة طبيعية تشارك وتقود وتهيمن تحت ستار التنمية واالنفتاح مع عزل لمحور المقاومة             ) إسرائيل(لـ

  . وتصفيته بالقوة إن أمكن
ر الشر يجب أن ينتهـي أثـره مـن          الحديث هذا قد ال يعني الكثير ألصحاب الرؤية التي تعتبر أن محو           

  . المنطقة ، بل قد يكون هذا المحفز الرئيس لمساندة هذا المشروع وبقوة 
لكن ما ال يراد رؤيته هو النتائج الخطرة لمشروع الدولة المؤقتة على المستقبل الفلسطيني والذي سيذهب                

  . حلمه إلى نهاية مميتة من خالل نقاط أربع و باختصار 
في تهويدها البطيء برغم الضمانات األمريكية      ) إسرائيل(ي ستكون خارج النقاش ستستمر      القدس الت . 1

 16المتغيرة حسب الضغط على مصالها في المنطقة والتي جربت من خالل رعايتها لعملية السالم فـي                 
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مل مع  عاماً مضت ، لذلك فإن النتيجة الحتمية هي اكتمال تهويد القدس تحت شرعية السالم والتطبيع الشا               
  . العرب 

الالجئون عقدة الحل والعبء الذي يخشى المفاوض الفلسطيني المس به لمعرفته أن اللعب فيه سينهي               . 2
لذلك ترى أمريكا أن إماتة هذا الملف من خالل التغاضـي الوسـيلة األسـهل               . أي شرعية يستند إليها     

 التي تحدثت عن التوطين مليـارات       للمرور إلى اتفاق محصلته إنهاء حق العودة والتوفير على الخزائن         
  . الدوالرات 

قبول الديموغرافية القائمة مع ترتيب جغرافي يتيح بعض التواصل الرفيع بأنحاء الضفة ليكون المعلم              . 3
  . وهو الكيان الفلسطيني الذي سيعلنه فياض في آذار " الضفة الغربية العظمى"جمهورية 

ية وأممية تفيد أن الصراع على األرض الفلسطينية تم إنهاؤه من           المشكلة األخطر التسويق لقناعة عالم    . 4
خالل الدولة المؤقته والتي ستأخذ تمثيلها الواضح على مقاعد األمم المتحدة والذي سيـضفي مـشروعية                
إلنهاء االحتالل الصوري ومن خالل ذلك ستسحب مقولة حق المقاومة بل تجريمها واعتبارهـا اعتـداء                

  . مة على دولة آمنة مسال
ستعطيها في هذه المرحلة ، لكن      ) إسرائيل(هذه الرباعية النتيجة المؤكدة للحديث عن دولة مؤقتة يشك أن           

ما يدفعنا للحديث عنها وهم يراه بعض الساسة الفلسطينيين الذين يحلمون بأي صورة إلنجاز حتـى لـو                  
التحرر والدولة ، و الذي سيهزم      كان متحفاً أسمه وطن ، إلثبات أن خيار التسوية والمفاوضات هو خيار             

  .ظالم العقول المعشش فيها خرافة التاريخ ونشيد الحرب
  25/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  حماس في ظل التحديات .39

  حسام الدجني
ويرتهن مـستقبل   . تواجه حركة حماس تحديات كبيرة نتيجة مواقفها السياسية ورفضها لشروط الرباعية          

  .ا على وحدتها الداخلية، وطبيعة المتغيرات اإلقليمية والدوليةحماس السياسي من خالل حفاظه
  وحدة حماس الداخلية: أوالً

يعتبر هدف الحفاظ على الجبهة الداخلية للدول أو الحركات أحد أهم عناصر القوة التي يمتلكها الطـرف                 
 فشل العديـد    المستهدف، واليوم حركة حماس هي من أكثر الحركات في الشرق األوسط استهدافاً، وبعد            

من الخيارات حول إقصاءها عن المشهد السياسي، سواء كان ذلك من خالل الحصار، أو الحرب، سوف                
تلجأ الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة إلى العمل على ضرب الوحدة الداخلية لحركة حماس، وتـتم                

الحمـساوية، وتـستهدف   ذلك من خالل حرب نفسية تدار من قبل خبراء ومتخصصين، تستهدف القاعدة         
الفكر السياسي لحركة حماس، وتركز على أخطاء الحكومة اإلدارية إن وجدت، يرافقها ضغط اقتصادي،              

  . وعزلة سياسية
في حال فشلت جهود الغرب وحلفائهم في المنطقة من ضرب وحدة حماس الداخليـة، تكـون الواليـات                  

 يعمل الغرب على احتواء حماس دون تقـديمها         المتحدة قد استنفذت كل خياراتها في إقصاء حماس، وقد        
  . أي تنازالت دراماتيكية تمس الثوابت الوطنية واإلسالمية

هذا يتطلب من كوادر وعناصر وقيادات الحركة اإلسالمية الشعور بالتهديد الداخلي والخارجي لـضرب              
ت الداخلية بين عناصرها    وحدة الحركة، لذلك يتطلب من أبناء حركة حماس إعادة تقييم ونقد ذاتي للعالقا            

  .وكوادرها
  المتغيرات اإلقليمية والدولية : ثانياً

حركة حماس هي جزء من األمة العربية واإلسالمية، لذلك تتأثر وتؤثر بالخريطة السياسية في الـشرق                
األوسط، فالمنطقة تمحورت إلى محورين هما الممانعة واالعتدال، والنظام الدولي بعد انهيـار االتحـاد               
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سوفيتي أصبح أحادي القطبية تسيطر عليه الواليات المتحدة، حيث نجحت من الهيمنة والسيطرة علـى               ال
إقليم الشرق األوسط من خالل سيطرتها على قلب الشرق األوسط وهي العراق، واحتوائها لدولة المركز               

واسـتخدام  الجغرافي وهي مصر، أضف إلى ذلك صناعة األزمات في اإلقليم والتي تستنزف مقدراتـه،               
إستراتيجية العصا والجزرة لتنفيذ سياساتها في المنطقة، ودعم األنظمة الموالية لهـا بـصفقات أسـلحة                

  . بمليارات الدوالرات، وإبرام معاهدات للدفاع المشترك مع محور االعتدال العربي
ياسـية  حماس وفي ظل الخريطة السياسية في المنطقة، قد تعاني في المستقبل القريـب مـن أزمـات س                 

واقتصادية وقد تصل إلى استنزاف عسكري من قبل إسرائيل، حيث ستعمل الواليات المتحدة وحلفائهـا               
على تفكيك وإضعاف محور الممانعة من خالل صفقات سياسية أو عسكرية أو اقتـصادية، قـد تكـون                  

 يـشكل عزلهـا     سوريا المستهدف رقم واحد لعزلها عن محور الممانعة كونها من الناحية الجيوبوليتيكية           
ولكـن ال أعتقـد أن      . ضربة لحزب اهللا في لبنان، وكذلك لحماس كون قيادة الحركة موجود في دمـشق             

سوريا قد توافق على صفقة سياسية دون إعادة الجوالن السوري كامالً للسيادة السورية، وهذا بعيد المنال                
  . في ظل السياسة التوسعية إلسرائيل
ألن كل المؤشرات السياسية على الصعيد اإلقليمي والـدولي تؤكـد أن            لذلك تراهن حماس على الوقت،      

محور الممانعة في تمدد، وأن فكره أصبح يسري في عقول وقلوب األمة العربية واإلسالمية، وأن هناك                
دول عربية وإسالمية أصبحت أكثر قرباً من محور الممانعة، بينما محور االعتدال يعيش اليوم في أزمة                

ديداً في ظل الموقف اإلسرائيلي من عملية السالم، وازدواجية المعايير التي ينتهجها الغـرب              حقيقية، وتح 
مع إسرائيل، كذلك األزمة التي تمر بها الواليات المتحدة األمريكية سواء كانت هذه األزمة اقتـصادية أم                

  . عسكرية كالذي يدور في العراق وباكستان وأفغانستان
  26/4/2010ارية واالستراتيجية، مركز الشرق للدراسات الحض

  
 مصائر الشعوب رهن التقارير الكاذبة .40

 بثينة شعبان
اإلشاعات التي روجها تصريح بيريس عبر بعض المصادر اإلعالمية المرتبطة بالموساد عن نقل 
صواريخ سكود من سورية إلى حزب اهللا، وردود الفعل األميركية الرسمية حولها، أعادت إلى األذهان 

، 2003لوزير في عهدي صانعي الحروب بوش األب واالبن، كولن باول، في مجلس األمن عام منظر ا
حين أمسك زجاجة صغيرة، وادعى أمام العالم أن أسلحة جرثومية بحجم هذه الزجاجة قد تعرض حياة 

خدع الماليين للخطر، وأن امتالك العراق ألسلحة بيولوجية وكيميائية أمر ال غبار عليه، وأن العراق ي
 .المفتشين الدوليين، وأن صبر الواليات المتحدة نفد معه، ولم تعد قادرة على االنتظار

، حين ألقى وزير الخارجية الفرنسي دوفيلبان في 2003) شباط(وأتذكر جلسات مجلس األمن في فبراير 
ذهاب إلى ذلك الوقت كلمته الشهيرة دفاعا عن مشروع التمديد للمفتشين الدوليين، وعدم استسهال ال

الحرب، وحين طالب مفتش األسلحة الدولي هانز بليكس بفترة مدتها ستة أشهر أخرى فقط الستكمال 
عملية التفتيش وتقديم النتائج النهائية الحاسمة إلى مجلس األمن، بعد أن أكد بالوقائع أن العراق يتعاون 

وأتذكر . مال عملها خالل ستة أشهربشكل ممتاز في تسهيل عمليات التفتيش، وأن البعثة قادرة على استك
خارجية أوروبي من دون أدنى شعور بالمسؤولية ) ووزيرة(في ذلك الوقت كيف انبرى أكثر من وزير 

التاريخية، يعبرون عن أن االنتظار لم يعد مقبوال ولو أليام، وأن صدام يخدعهم منذ أكثر من اثني عشر 
وكنت في قاعة مجلس األمن في تلك . دا لهذا الخداععاما، وأنه من واجب األسرة الدولية أن تضع ح

االجتماعات التاريخية، أنظر إلى وجوههم، وأعلم أنهم على يقين بأن ما يقولونه كذب وافتراء، وأنهم 
يستخدمون الخوف المشروع من األسلحة النووية ذريعة لشن الحرب على العراق وتدمير هذا البلد 
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) كانون الثاني(قال جيمس بيكر لطارق عزيز في فيينا في يناير وإعادته إلى القرون الوسطى كما 
1991. 

وها نحن اليوم، بعد سبع سنوات ونيف من جلسات مجلس األمن تلك، وبعد حرب مدمرة سفك فيها بوش 
ومجموعته من المحافظين الجدد دماء أكثر من مليون من المدنيين العزل في العراق، وتم استخدام 

 الفتاكة بما في ذلك اليورانيوم المنضب لتدمير العراق أرضا ومياها وزراعة واقتصادا األسلحة األميركية
في عداد » حماية أمن إسرائيل«وثقافة وعلما وفنا، وبشكل تعتبر معه هذه الحرب التي جاءت بذريعة 

 .جرائم الحرب الكبرى في تاريخ اإلنسانية المتحضرة
، وأصبح قادرا على قول حقيقة ما كان يعلم ويعتقد آنذاك، وها هو كولن باول، وبعد أن غادر األضواء

يعترف، ربما بعد صحوة ضمير متأخرة، أنه كان يعلم أن ما كان يقوله أمام مجلس األمن ليس صحيحا، 
وداللة على عظمة الديمقراطية بدال من محاسبة المسؤولين عن » فضيلة«ويعتبر البعض هذا االعتراف 

يج لها بهدف شن الحروب المدمرة على الشعوب المسالمة، وهم متأكدون من اختالق األكاذيب والترو
اإلفالت من الحساب والعقاب، ألنهم هم الذين يمتلكون زمام المؤسسات الدولية، والمحاكم الدولية 

واليوم، وبعد أيام من إعالن بيريس عن كذبته، سارع أحد وزرائه إلى التهديد . ويوجهونها كما يريدون
ه جيمس بيكر سابقا عن شن هجمات على سورية لتدمير جسورها وطرقها ومحطاتها الكهربائية بما قال

وسارعت الدوائر اإلعالمية اللتقاط هذه الكذبة والترويج لها أثناء . »إعادتها إلى العصر الحجري«و
ه مدعاة انعقاد مؤتمر أمن الطاقة النووية في واشنطن منذ أسبوعين، والخبر كذب مفضوح إلى درجة أن

فصواريخ سكود يبلغ طولها عشرات األمتار، وكل صاروخ بحاجة إلى شاحنة . للسخرية وليس لإلجابة
كبرى لحمله ونقله، وال يمكن لبلد صغير مثل لبنان تحلق يوميا في أجوائه طائرات االستطالع المعادية 

ية تحتاج إلى زمن وجهد، كما أن التقنيين يعرفون أن عملية إطالق صواريخ سكود هي عمل. أن يخفيها
وعمل جماعي، وال تناسب نوع المعارك التي يخوضها حزب اهللا في الدفاع عن لبنان ضد الهجمات 

 .اإلسرائيلية
إن مجرد ترويج كذبة نقل هذه الصواريخ الكبيرة الثقيلة من سورية إلى لبنان، يثير الشكوك عن األهداف 

ا يحدث عادة، مع نشر صور مختلقة لهذه الصواريخ أثناء المتوخاة منها، خاصة أن ذلك لم يترافق، كم
ولكن، ومن دون أن تقوم إسرائيل بأي من هذه الخطوات أو تبرهن على أي شيء، فقد . عملية النقل

الواليات المتحدة «أعلن مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان أن 
ن سورية إلى حزب اهللا عمال خطيرا، وستبقي جميع الخيارات ستعتبر أي نقل لصواريخ سكود م

وامتنع فيلتمان عن تحديد ما إذا . »مطروحة على الطاولة في الضغط على دمشق كي ترجع عن ذلك
كانت الواليات المتحدة قد تأكدت من حدوث أي عملية نقل أم ال، فالمهم بالنسبة له أن يكرر ما يقوله 

، واعتبر »تشديد العقوبات ضد سورية«نائبان أميركيان بمشروع قرار بغية كما تقدم . اإلسرائيليون
النائب الديمقراطي اليون انغل وزميله الجمهوري مارك كيرك، المعروفان بتطرف مواقفهما المعادية 

تزعزع استقرار الشرق األوسط، وتشكل تهديدا وجوديا إلسرائيل واستقالل «للعرب، أن عملية النقل 
 .»لبنان
الواليات المتحدة أعربت عن قلقها البالغ من التقارير التي تحدثت عن «ا ذكرت هيالري كلينتون أن كم

ورأت في إرسال السفير األميركي . »نقل أسلحة معينة إلى سورية واحتمال نقلها فيما بعد إلى حزب اهللا
صرفات سورية أداة تمنحهم نفوذا إضافيا وتضيف عمقا وتحليال ومعلومات بخصوص ت«إلى سورية 

، التي تتضمن اتهامات »قائمة شكاوى واشنطن المتواصلة ضد دمشق«وأشارت إلى . »ونواياها
وتعتبر تصريحات فيلتمان وكلينتون . فلسطينيين، وأنها تغذي العنف في العراق» متشددين«باستضافتها 

ل سورية، فهم كالببغاء والنائبين األميركيين، صدى لتصريحات نتنياهو ومتطرفين إسرائيليين آخرين حو
 .يرددون دوما أكاذيب اإلسرائيليين بغض النظر عن مدى افتضاح مثل هذه األكاذيب
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والتصريحات الببغاوية جاءت لتوفير التغطية السياسية الالزمة » سكود«لكن من الواضح أن كذبة الـ
لدعوات األميركية لفشل إدارة أوباما في مواجهة تعنت حكومة نتنياهو المتطرفة التي رفضت كل ا

وفي وقت وجه فيه رئيس حكومة الكيان تحديات . إليقاف االستيطان، أو التحرك نحو سالم عادل وشامل
واستفزازات إلى الرئيس األميركي باراك أوباما قاربت حد اإلهانة لدولة عظمى تسلح وتمول كيانا 

بة نقل صواريخ سكود، إلبعاد األنظار صغيرا يتمرد عليها علنا، في هذه المرحلة بالذات تم اختالق أكذو
هي العقبة الوحيدة للسالم في الشرق األوسط وبال » إسرائيل«عن حقيقة أصبحت واضحة، وهي أن 

منازع، ولتحويل أنظار الواليات المتحدة إلى خطر وهمي محدق بأمن إسرائيل كي يحصل المسؤولون 
ي لطخها نتنياهو وليبرمان بالعجز، من خالل األميركيون على فرصة جديدة إلظهار هيبة بالدهم، الت

كما أن اختراع هذه الكذبة، وفي هذا التوقيت، يهدف إلى . إطالق التصريحات المتغطرسة ضد سورية
فمنذ .  األميركية في ظل إدارة الرئيس أوباما-تقويض التقدم اإليجابي الذي تحرزه العالقات السورية 

 ومخلصا لتحسين العالقات مع العالم اإلسالمي عبر تطبيع عالقاته مع تسلم أوباما، كلما بذل جهدا حقيقيا
سورية والدفاع عن العدالة في فلسطين، يخترع اإلسرائيليون إما قصة السماح بالتسلل إلى العراق، أو 

 .، أو تسليح حزب اهللا، لوضع حد ألي تطور حقيقي ممكن في هذه العالقات»التشدد الفلسطيني«تغذية 
لم اليوم أن الكيان الصهيوني هو عدو السالم في الشرق األوسط، وهو المروج للحروب يدرك العا

الهمجية على العرب، وهو الحائل دون استقرار العالقات بين الواليات المتحدة والعالمين العربي 
لى فالمتطرفون في إسرائيل وحلفاؤهم في الواليات المتحدة يخترعون األكاذيب التي تؤدي إ. واإلسالمي

الحروب، والمعاناة البشرية، والكوارث، وهم المسؤولون عن تشويه سمعة الواليات المتحدة، وسفك دماء 
جنودها، وهدر أموالها في حروبها على العالم اإلسالمي، فهم المسؤولون عن إلحاق األذى بالشعب 

 .األميركي وشعوب المنطقة معا من خالل الترويج لمثل هذه األكاذيب المفضوحة
لرئيس أوباما، وربما هناك غيره يحاولون تصحيح هذا الوضع، لكنهم غير قادرين على التأثير في حل ا

هذا الصراع، وبذلك تبقى الغلبة للمتشددين والمتطرفين من العنصريين المعاديين للعرب والمسلمين في 
 يقذف بأكاذيبه وحروبه وتبقى المنطقة والعالم على فوهة بركان إسرائيلي. اإلدارة األميركية وإسرائيل

وشروره، ويدفع الشعب األميركي وشعوب المنطقة ثمن تطرف وكذب وعطش هؤالء المتطرفين 
المتواصل للدماء العربية، والذين يجرون بلداننا، بلدا بعد آخر، من حرب إلى حرب، ويفلتون من 

وقا إجراميا منصرفا لنقل الحساب والعقاب، فيعيدون اختالق األكاذيب مستخدمين آلة إعالمية أصبحت ب
  .األكاذيب اإلسرائيلية من دون وازع من ضمير

  26/4/2010الشرق األوسط، 
 

  الواليات المتحدة ليست وسيطا محايدا في الشرق االوسط .41
  زيفي بارئيل

، هـذه   "اليمكننا اجبار االطراف على الـسالم     ". "ال يمكننا ان نرغب بالسالم اكثر من االطراف المعنية        "
 الشعارات االخرى هي األبجديات التي غرسها أجيال من الزعماء األميركيين لدى نظـرائهم              وكثير من 

، "ال يمكنها ان ترغب بالسالم اكثر من األطـراف نفـسها        "اذا كانت حتى الواليات المتحدة      . االسرائيليين
  فعلى ماذا الجلبة؟

 مع مصلحة استراتيجية بالسالم بين      ولكن ما هي األطراف المعنية؟ أليست االدارة االميركية طرفا ايضا،         
اسرائيل والعرب؟ متى تكون هناك مصلحة اميركية على المحك ومتى تكون هناك مصلحة لألطـراف؟               
متى تكون الواليات المتحدة شريكا ومتى تكون وسيطا، مستعدا حتى لدفع الـثمن مقابـل الحـق فـي                   

  الوساطة؟
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اف خدمات جيدة، مائدة للتفـاوض عليهـا، وبعـض          الواليات المتحدة ليست وسيطا محايدا يوفر لألطر      
ان الواليات المتحدة هي طرف ذو مصلحة، وقوة عظمى يستند مركزها في            . الوجبات الخفيفة والموسيقى  

وهي مستندة ايضا الى قدرة األميركيين      . الشرق األوسط وارجاء العالم الى قوتها االقتصادية والعسكرية       
لتحرك السياسي، ووضع اجندة العالم وكسب الـشرعية لـشن الحـروب            على االستفادة من هذه المزايا ل     

  .وصنع السالم
تصوغ الواليات المتحدة خريطة التهديدات العالمية، من ايران وافغانستان الـى مخـزون روسـيا مـن             

وتجند الواليات المتحدة ايضا الـدول االخـرى والـرأي العـالمي            . الصواريخ النووية والقاعدة واليمن   
 االسرائيلي ضمن قائمتها للتهديدات،     -وقد قررت ان تشمل الصراع الفلسطيني       . لك التهديدات لمواجهة ت 

  .وهذا لحسن الحظ. وعلى النقيض من شعارها، فان اميركا تفرض بشكل نشط حال على االطراف
قية الشر قد نجادل حول رؤية واشنطن واسلوبها، ونساءل عما اذا كان من الحكمة اختيار البناء في القدس               

من بين كل المعارك لمعاملة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرجل مبيعات غير مرغوب فيه يعمل مـن                 
ولكن ال يمكننا عدم تقدير التصميم الدبلوماسي للرئيس األميركي باراك اوباما والمجازفـة             . باب الى باب  

  .السياسية التي اتخذها من خالل وصم اسرائيل بأنها رافضة للسالم
 -ففي شـكله الخـارجي، الـصراع الفلـسطيني        ". من اجل األطراف  "اليات المتحدة ال تفعل ذلك      ان الو 

فموت عدد اكبر من االسرائيليين او الفلسطينيين، او ظهور مزيد من           . االسرائيلي ليس تهديدا استراتيجيا   
س الواليـات   وبالتأكيـد لـي   . في الجنوب او الكاتيوشا في الشمال لن يطيح باية دولـة          ) بن الدن (اسامة  
ان حل النزاع لن يوقف سباق ايران النووي ولن يقنع الهند او باكستان بالتوقيع علـى معاهـدة                  . المتحدة

  ".حماس"وسوريا لن تقطع عالقاتها مع طهران حتى اذا اعترفت اسرائيل بحركة . منع االنتشار النووي
وعندما يكون هذا هو . المسرح العالميولكن النزاع يتحول الى استراتيجي عندما يهدد مكانة اميركا على           

ـ               فـي  " الرغبة"التهديد، فان الواليات المتحدة ال يمكنها ان تتحمل اكثر من ذلك مجرد السماح لالطراف ب
ليست كرامة اوباما   . السالم وأن تراقب بكآبة من الهامش في الوقت الذي يواصلون فيه أكل لحم بعضهما             

ان االميركيين يرون اآلن انه عنـدما       . سرائيلي الضخم السرائيل  الشخصية على المحك، وليس الدعم اال     
  .يضعون األمر قيد االختبار، فان هذا الدعم ليس كافيا لمساعدتهم في تطبيق سياستهم

وهذا االسـتفزاز يتجـاوز مـسألة الـسيادة         . ان اسرائيل تتحدى المكانة االستراتيجية للواليات المتحدة      
وبغباء، فان اسرائيل تتنافس ضد نفسها ألن المكانة االميركية هي          . ألميركيةاالسرائيلية في مقابل القوة ا    

وعندما تكون اسرائيل مستعدة لهدم هذا االساس لمصلحة المتنمرين في          . جزء جوهري من قوة اسرائيل    
  .القدس الشرقية والمواقع االستيطانية في الضفة الغربية، فان اسرائيل تضع مواطنيها ذاتهم في الخطر

الكثير من المـصالح    . ي مواجهة الغباء االسرائيلي، فانه لم يعد بوسع واشنطن تحمل مجرد هز الكتف            وف
ولذلك كيف سيتعامل اوباما مع الرفض االسرائيلي؟ هل سـينبذ مطلبـه بتجميـد              . االميركية في المحك  

 ولوقـف  االستيطان؟ هل سيكلف اسرائيل بخطة عمل اجبارية للتوصل الى الـسالم مـع الفلـسطينيين؟             
المطاردة، هل سنرى اعادة عرض للمشهد الشهير من فترة والية وزير الخارجية السابق جيمس بيكـر،                

  الذي ترك السرائيل رقم هاتف تستطيع االتصال به عندما تصبح جادة بشأن تحقيق السالم؟
كون مـستعدة   لقد علمت واشنطن العالم منذ ذلك الوقت بانها عندما تقوم برسم خريطة مصالحها، فانها ت              

 االسرائيلي مصلحة بهذه االهمية،     -واذا لم يكن النزاع الفلسطيني    . الستخدام جيشها لتحقيق هذه المصالح    
فان على واشنطن ان تبين ذلك لكال الطرفين، كيال يعلقا الكثير من األمل على المناورة االميركية او، ال                  

  ."مجرد ذريعةسمح اهللا، العمل تحت االنطباع بأن الضغط االميركي هو 
  "هآرتس"

 25/4/2010القدس، فلسطين، 
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  :كاريكاتير .42
  

  
  26/4/2010العرب اليوم،   


