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  تتعلق بمسألة البناء في القدس المحتلة إسرائيلية -تفاهمات سرية أميركية ": معاريف" .1

اإلسرائيلية أمس أن إسرائيل والواليات المتحدة » معاريف«ذكرت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
سألة البناء في مستوطنات القدس المحتلة، على أن تبقى طي توصلتا أخيراً إلى تفاهمات سرية تتعلق بم

لتفادي التسبب في مشاكل «السرية التامة ويتم نفيها بشدة في حال تسريب خبر عنها إلى وسائل اإلعالم 
  .»لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو داخل ائتالفه اليميني، وأساساً داخل حزبه ليكود

سي في الصحيفة بن كسبيت أنه خالفاً للتبجح اإلسرائيلي، فإن رد نتانياهو على وكتب المعلق السيا
لم يكن ال، لكنه أيضاً لم يكن نعم، إنما هو «مطالب الرئيس باراك أوباما وقف االستيطان في القدس 

وتابع أن التوصل . »نعم، ولكن«وأضاف أن الترجمة األفضل لهذا الرد هي . »أقرب من تعليق البناء
ى هذه التفاهمات تم بعد سلسلة طويلة من النقاشات واللقاءات بين الجانبين اإلسرائيلي بقيادة المستشار إل

الخاص لرئيس الحكومة اسحق مولخو، واألميركي برئاسة مسؤول ملف الشرق األوسط في مجلس األمن 
  . القومي دان شابيرو

تجميدها البناء في القدس، بل على العكس، أن ووفقاً للمعلق، فإنه تم االتفاق على عدم إعالن إسرائيل 
 1600يتاح لنتانياهو إعالن أنه رفض التجميد، على أن يلتزم على أرض الواقع إرجاء مشروع بناء 

شمال القدس الشرقية لسنوات، وهو المشروع الذي » رمات شلومو«وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 
و بايدن إلسرائيل قبل أقل من شهرين وفجر األزمة بين كشف عنه خالل زيارة نائب الرئيس األميركي ج

  . واشنطن وتل أبيب، وعدم نشر عطاءات بناء جديدة في مستوطنات القدس
أن يمارس نفوذه وصالحياته طبقاً لما يتيح له القانون لمنع أي نشاط «وأوضح أن نتانياهو تعهد أيضاً 

 الشرقية، لكن هذا االلتزام ال يشمل مشاريع بناء إسرائيلي ال لزوم له في األحياء العربية في القدس
يهودي في هذه األحياء تم الشروع فيها في السابق مثل البناء في محيط فندق شبرد في حي الشيخ 

وزاد المعلق أن ثمة تفاهماً آخر يقضي بأنه في حال تعرض نتانياهو . في قلب القدس الشرقية» جراح
ة من شركائه في اليمين على خلفية تعليق البناء في القدس الشرقية أو ألزمة ائتالفية حادة أو ضغوط كبير

سيتاح له تنفيذ أعمال بناء رمزية، بالتنسيق الهادئ مع «في حال تم تسريب التفاهمات إلى اإلعالم، 
  .»الواليات المتحدة، كي ال يظهر كمن انحنى أمام الضغوط األميركية أو خنع لها

هذه التفاهمات التي تعني » لتجرع«أبدوا استعداداً » دى الوزاري السباعيالمنت«وأشار إلى أن أعضاء 
في حال لم تقع مفاجآت «وأضاف أن هذه التفاهمات . »أن تقول ال ألميركا وتتصرف خالف ذلك«عملياً 

غير » التقريبية«، ستتيح للواليات المتحدة اإلعالن قريباً عن استئناف المفاوضات »في اللحظة األخيرة
وعندها سيكون في وسع األميركيين أن يشيروا إلى أول «باشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الم

إشارة نصر باالدعاء أنهم نجحوا في التقريب بين الطرفين، لكنهم سرعان ما سيكتشفون أن األسوأ ما 
السلمية ال لدفعها زال أمامهم، ذلك أن نتانياهو يأمل في أن تكون هذه المفاوضات وسيلة لنسف العملية 

  .»إلى أمام
 اون تأكيده امام -المعارض روني بار » كديما«عن النائب عن حزب » أسوشيتدبرس«ونقلت وكالة 

انا اتكلم عن «: الكنيست ان الحكومة جمدت بهودء الموافقة على البناء اليهودي في القدس الشرقية، وقال
  . حقائق
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االسرائيلية للقدس ان الحكومة جمدت عملياً البناء االستيطاني في الوقت نفسه، قال مسؤولون في البلدية 
ميرتسط اليساري ان مسؤولين عن مشاريع البناء في «وأوضح مئية مارغليت من حزب . في القدس

  .البلدية اخبروه ان مكتب نتانياهو امر بتجميد البناء بعد اندالع الخالف مع اميركا
ك ريغيف نفى وجود تغيير أساسي في سياسة الحكومة بالنسبة غير ان الناطق باسم رئيس الحكومة مار

، في »لقد وضعنا آلية تمنع وقوع حوادث كما حدث خالل زيارة بايدن«: الى البناء في القدس، وقال
وفي واشنطن، قال مسؤولون  .  وحدة سكنية في القدس1600اشارة الى االعالن عن قرار بناء 
البناء، وانهم على اتصال مع الحكومة االسرائيلية للحصول على اميركيون انهم علموا بأمر تجميد 

  .ايضاحات
  27/4/2010الحياة، 

  
  عباس يصدر قانونا بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات .2

حظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم االثنين تجارة البضائع التي تنتج في المستوطنات : رام اهللا
  .عطيا بذلك دفعة لحملة تهدف لحظر التعامل بهذه البضائع دوليا في الضفة الغربية ماإلسرائيلية

أصدر السيد الرئيس محمود عباس اليوم " وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس لرويترز
  ."قرار بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات) االثنين(

توطنات تتراوح بين الحبس يتضمن القرار فرض عقوبات على كل من يتاجر ببضائع المس"واضاف 
 او االعلى لفترة السجن او األدنىدون ان يوضح الحد . "والغرامة حسب طبيعة وكمية المواد المضبوطة

  .وأشار الى أن القرار بات ملزما للسلطات التنفيذية .الغرامة
 ظل  للسلطة الفلسطينية اصدار تشريعات جديدة فياألساسيويحق للرئيس الفلسطيني حسب القانون 

 هذا المجلس مناقشتها في اول جلسة قانونية بإمكانتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الي سبب حيث 
  .يعقدها

هناك اجماع دولي ان هذه المستوطنات غير شرعية وبالتالي ال يجوز دعمها اذن االولى "وقال العوري 
 تسوق في السوق الفلسطينية بالفلسطينيين ان ال يدعموها سواء باردتهم او بسذاجة الن هذه السلع

  ."ونشتري ثمنها وهذا دعم للمستوطنات
  26/4/2010وكالة رويترز، 

  
  السلطة لن تعلن دولة من جانب واحد:اإلسرائيلي للتلفزيون عباس .3

 قال الرئيس محمود عباس انه يعارض اعالن قيام دولة فلسطينية من جانب واحد وانه يقف -بيت لحم
وفي مقابلة مع القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي نقلها موقع صحيفة  .وقعةالى جانب االتفاقيات الم

هارتس االلكتروني قال الرئيس عباس انه يمد يده للشعب االسرائيلي من اجل السالم ، مؤكدا انه على 
لمفاوضات استعداد للعمل مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وانه ملتزم العودة الى طاولة ا

  .الشهر المقبل
ان تجميد بناء االستيطان سيظل "وتناول الرئيس عباس أيضا البناء االستيطاني في القدس الشرقية ، قائال 

  ".شرطا مسبقا الجراء محادثات مع اسرائيل
وشدد في المقابلة ان الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على فرض حق العودة لالجئين الفلسطينيين على 

وقال الرئيس عباس انه يتعين على الجانبين االلتزام بما تم االتفاق  ".ئيليين في إطار اتفاق سالماالسرا
  .عليه في خريطة الطريق للسالم فيما يتعلق بقضية الالجئين
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انه يعارض السجن لجندي اسرائيلي كما انه "كما تحدث الرئيس عباس عن األسير جلعاد شاليط ، قائال 
وأضاف أنه اقترح على حماس نقل شاليط إلى السلطة الفلسطينية  ".ر فلسطيني اسي8000يعارض حبس 

  .من أجل التوصل الى اتفاق يكون مقبوال لكال الجانبين
  27/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  مستعدون ألن تكون القدس مدينة مفتوحة لكل البشر بعد تسلمها: فياض .4

م فياض استعداد الفلسطينيين لتحويل القدس إلى مدينة أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني سال: رام اهللا
، المنظم في جامعة »القدس حاضر ومستقبل«وقال فياض في كلمة له في مؤتمر . مفتوحة بعد تسلمها

إننا إذ نؤكد على إصرار شعبنا على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، نؤكد «: القدس
دينة مفتوحة لكل بني البشر، تأكيدا على سماحة الشعب الفلسطيني، استعداد شعبنا ألن تكون القدس م

وسيره على خطى األنبياء في هذه األرض، وتمسكه بالمكانة الروحية والحضارية والثقافية للقدس، 
وبالقيم التي جسدها شعبنا على مدى القرون، رغم الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له، ومنذ ما 

 .»من التشرد والمعاناةيزيد عن ستة عقود 
على االحتالل أن يدرك أن االستمرار في هذه السياسة لن يجلب للشعب اإلسرائيلي حالة «: وقال فياض

فطريق السالم . ناهيكم بأنه لن يجلب األمن واالستقرار للمنطقة. األمن واالستقرار التي يتطلع إليها
 .»سالمواضح، ومفتاحه إنهاء االحتالل، والقدس عنوان هذا ال

  27/4/2010الشرق األوسط، 
  

  اإلسرائيليين بحر يدعو فصائل المقاومة ألسر مزيد من الجنود  .5
دعا الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني فـصائل المقاومـة                : غزة

وقـف  الفلسطينية بأسر المزيد من جنود االحتالل إلرغام الصهاينة علـى إطـالق سـراح معتقلـين و                
االنتهاكات بحق الفلسطينيين، كما طالب سلطة فتح بإطالق يد المقاومة في الـضفة الغربيـة لالنتـصار                 

  .لقضية األسرى والقدس
  .جاء ذلك خالل مسيرة شموع ألطفال من ذوي األسرى في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني

نيا، مشددا على تضامن المجلس     بحر أن التضامن والوقوف إلى جانب قضية األسرى واجبا وط         . وأكد د 
ووقوفه إلى جانب قضية األسرى، وأوضح أن المجلس يعمل على جميع المستويات المحليـة والدوليـة                
لإلفراج عنهم من سجون االحتالل، وشدد على أن قضية األسرى تحتل سلم أولويات المجلس التـشريعي                

  .الفلسطيني
لذي يعتزم عقد جلسة خاصة لقضية األسرى الفلـسطينيين         كما عبر عن شكره للبرلمان العربي االنتقالي ا       

  .منتصف شهر مايو القادم
بحر على رفض المجلس التشريعي وشعبنا الفلسطيني للمفاوضات العبثيـة التـي            . وفي سياق آخر أكد د    

يرعاها جورج ميتشل معتبرا أنها خداع للقضية الفلسطينية وتشكل مزيدا من التنازالت من فريق سـلطة                
هللا، وطالب سلطة فتح بالرجوع لحضن الشعب الفلسطيني والتوقف عن المفاوضات العبثية وإطالق             رام ا 

  .يد المقاومة لالنتصار لقضية األسرى والقدس
  27/4/2010وكالة سما، 

  
   هيئات ودوائر وكوادر منظمة التحرير في الخارج عملية لتصفيةالسلطة تتخذ إجراءات .6

 عملية لتصفية هيئات ودوائر وكوادر منظمـة التحريـر          إجراءاتتخذ  بدأت السلطة الفلسطينية ت   : عمان
  .بعناوينها الكالسيكية القديمة بعد تنفيذ خطوات موازية على صعيد تصفية مكاتب حركة فتح في الخارج 
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وفي هذا االطار دخلت السفارة الفلسطينية في تونس على خطوط التصفية المشار اليها باصـدار تعمـيم                 
ع موظفي الدوائر التي كانت تحمل اسم منظمة التحرير الفلـسطينية باحـضار ملفـاتهم               طالبت فيه جمي  

االدارية لعرضها على لجنة ستحضر من رام اهللا بدعوى النظر في تنقالتهم وترفيعاتهم علما بـأن هـذه                  
  .الملفات جميعها بحوزة الصندوق القومي في العاصمة االردنية عمان

جميع موظفي وكادر المنظمة في الساحة التونسية االلتحاق بالمقر الجديد          وبنفس الوقت طلبت السفارة من      
للسفارة في شارع يوغرتا في احدى ضواحي العاصمة تونس الراقية وخاطبتهم لاللتحاق بالدوام الرسمي              
مما يعني تلقائيا الغاء المرجعيات القديمة وتكريس السفارة كمسؤولة عن االطقم والكوادر التـي كانـت                

  .تحت لواء منظمة التحريرتعمل 
وصدرت هذه التعميمات واتخذت ترتيبات بدون اي مخاطبات رسمية بين الموظفين واعـضاء الكـادر               
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالفا للتقاليد واالنظمة مما يؤدي لقطع الصلة بـين اعـضاء اللجنـة                 

 فعلي هذه المرة لمخطط هيكلي يتحـدث عنـه   التنفيذية والدوائر االساسية للمنظمة في الخارج في تطبيق       
  .الجميع لتصفية دوائر المنظمة

وكانت تونس طوال عقود قاعدة التواجد االساسية الهم مؤسسات منظمة التحرير حيـث تـضم الـدائرة              
  .السياسية والصندوق القومي وامانة سر اللجنة التنفيذية ودائرة الالجئين

ه المؤسسات فاعلة او عاملة واصبحت السفارة التابعة للسلطة هـي           وبموجب الترتيبات الجديدة لم تعد هذ     
مرجعيتهم، االمر الذي يتوقع تكريسه رسميا باجتماع للموظفين والكادر دعت اليه الـسفارة يـوم غـد                 
االربعاء في مقرها الجديد بهدف تعميد خطة انهاء العالقة بين التنفيذية وموظفيها وكادرها بالخارج على               

م مع لجنة رام اهللا بخصوص تنقالت الموظفين علما بان رؤساء دوائر المنظمة هـم الجهـة                 اساس التفاه 
  .المعنية بمخاطبة اعضاء الكادر

ويحصل ذلك فيما تم فعليا اتخاذ خطوات عملية موازية على صعيد اغالق وتصفية مكاتب حركة فتح في                 
ساحتين رسميا الى سجالت جـيش      ساحتي الجزائر ومصر حيث احيل جميع اعضاء وابناء الحركة في ال          

 .التحرير ثم الى التقاعد
  27/4/2010القدس العربي، 

  
  "إسرائيل" السلطة والتنسيق األمني بين ثمرة اغتيال السويطي تعد حماس .7

حركة حماس حملت السلطة  أن ،غزة حامد جاد من  نقال عن مراسلها27/4/2010الغد، األردن، نشرت 
الفلسطينية المسؤولية عن قيام االحتالل بجريمة اغتيال علي السويطي أحد أبرز قادة كتائب القسام 

  .في الضفة الغربية صباح أمس" الذراع العسكرية للحركة"
ن مالحقًا من أجهزة إن الشهيد السويطي كا"وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري 

، مشددا على أن ارتكاب مثل هذه الجرائم لن يفلح في "عباس، مثلما هو مالحق من االحتالل الصهيوني
  .كسر شوكة المقاومة

اغتيال السويطي ثمرة خبيثة من ثمار التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية "واعتبر أبو زهري 
مثل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق أبناء "صل إن ، بينما قالت حماس في بيان منف"واالحتالل

في الضفة الغربية مع " فتح"شعبنا ورجال المقاومة، إنما تعكس مدى التعاون األمني الذي تقدمه سلطة 
العدو الصهيوني؛ حيث إنه لوال مثل هذا التعاون لم يكن العدو ليصل ببساطة إلى هؤالء الرجال، أو 

  ".مه بحقهمليتشجع على تنفيذ جرائ
يدل على مدى رغبة هذا العدو في تصفية المقاومة الفلسطينية، تمهيدا "وأكدت أن التصعيد األخير 

إلحالل مشروع التصفية والتسوية الذي نسمع عنه باسم المفاوضات السرية وغير المباشرة وفي إطار 
  ".التنسيق األمني
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 أن عملية أكد ،ة حماس محمود الزهارالقيادي في حرك أن 27/4/2010السبيل، األردن،  وذكرت
االغتيال التي نفذها االحتالل اإلسرائيلي بحق السويطي بمثابة صفعة قوية على وجه من يعتقل 

إن سياسة االغتيال من قبل إسرائيل هي معروفة في الضفة " ":صفا"وقال في تصريح لوكالة . المقاومين
اً أنها تأتي رداً صريحاً على من يقول إن الضفة ، موضح"الغربية وهي جريمة بحق الشعب الفلسطيني

وشدد على أن الحل الوحيد من أجل إنهاء تلك الظاهرة يكمن بتفعيل برنامج  .تعيش في حالة أمن وسالم
وعن وجود تقارير إخبارية تشير إلى  .المقاومة باستخدام كافة الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل المسلحة

هذه التقارير تأتي كلها في سياق التشكيك في : "ية من المصالحة، قال الزهارانسحاب الوساطة القطر
  ".إمكانية المصالحة

أن الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس قال تعقيبا على  26/4/2010قدس برس، وجاء في 
يق األمني بين هذا يدلل على العقلية الصهيونية الممنهجة في القتل، وكذلك لوال التنس: "عملية االغتيال

  ".السلطة الفلسطينية واالحتالل لما تجرأ االحتالل على مثل هذه الجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
اتهم القيادي في حركة حماس مشير المصري السلطة الفلسطينية في رام اهللا بالتورط في دم كما 
لسطيني ضد االحتالل  ف-إلى تحالف فلسطيني " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ سويطي، ودعاال

واستبعد المصري أن تكون عملية اغتيال السويطي ردا على فيلم كتائب القسام  .وأعماله وليس العكس
الخاص بالجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة جلعاد شاليط، وجدد موقف حماس المتصل بإطالق 

  .سراحه
س، السويطي وأكدت في بيان لها أن ، الذراع العسكري لحركة حما"كتائب القسام"من جهتها نعت 

السويطي المطلوب لقوات االحتالل منذ سبع سنوات رفض االستسالم واشتبك مع قوات االحتالل وذلك "
بمواصلة السير "وتعهدت الكتائب ". رغم كثافة قذائف ونيران االحتالل الذي هدم البيت الذي تحصن فيه

ل دؤوب وجهاد وتضحية ومشوار جهادي مشرف على درب الشهيد السويطي والذي استشهد بعد عم
  ".وعظيم

  
  ال يعبر عن موقف الحركةليط ويقول إنه بشأن شا" القسام "شريطالزهار ينتقد  .8

 شريط الفيديو الذي  حماسرفض محمود الزهار، عضو المكتب السياسي للحركة:  كفاح زبون- رام اهللا
وقال  .ندي اإلسرائيلي األسير لديها، جلعاد شاليط، بشأن الج الجناح العسكري للحركةبثته كتائب القسام

الزهار للصحافيين في غزة، على هامش اجتماع نواب من حماس مع وفد برلماني من جنوب أفريقيا، إن 
وانتقد الزهار بصورة خاصة ما تضمنه . "ال يعبر عن الموقف الرسمي لحركة حماس"شريط الفيديو 

نحن لم، ولن "جندي شاليط عبر تسليمه في تابوت إلى ذويه، قائال الشريط من إشارة إلى إمكانية قتل ال
ليس "واعتبر الزهار أن الشريط  ."أخالقنا وديننا يمنعاننا عن ذلك.. نقتل الجنود اإلسرائيليين األسرى

محاولة سياسية أو إنسانية وال يعكس موقف الحركة الذي هو ضد قتل الجنود األسرى، وال يسمح بذلك، 
 ."رر الموقف اإلسرائيلي من األسرى الفلسطينيين والعربحتى ال يب

  27/4/2010الشرق األوسط، 
  

  اغتيال السويطي مقدمة لعدوان جديد: البطش .9
القيادي في كتائب القسام اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش عملية اغتيال 

كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول السويطي، محاولة لالجناح العسكري لحماس علي 
وقال البطش في  .بتسوية يضع االحتالل خطوطها العريضة ودفع الشعب الفلسطيني لالستسالم

إن هذه العمليات هي مقدمة لعدوان جديد سيقوم به االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني، "تصريحات صحافية 
ن هو إعادة وحدة شعبنا ورأب الصدع والتمسك بخيار المقاومة وبالتالي فإن الرد األفضل على هذا العدوا
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أن إسرائيل تصعد من عدوانها ضد شعبنا عندما يكون هناك "وأضاف  ".للرد على هذا العدو بشكل موحد
حراك سياسي، فبشكل مباشر يرافقه تصعيد عسكري على األرض فهناك عالقة طردية في هذا األمر، 

  ".يد على شعبنا في ظل الحراك السياسي الحاصل في هذه األياملذلك نتوقع مزيدا من التصع
  27/4/2010الغد، األردن، 

  
  اتهامات متبادلة باعتقاالت بين فتح وحماس .10

 من 35اتهمت حماس، في بيان صحافي، األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة باعتقال : )أ ب د(
  .لقدسعناصرها في نابلس ورام اهللا والخليل وسلفيت وا

 من عناصرها شمال مدينة غزة بينهم 11قالت فتح إن مسلحين تابعين للحكومة المقالة اعتقلوا من جهتها 
  .  أمين سر الحركة في المنطقة

  27/4/2010الخليج، 
  

  السلطة ب اإلعالم بتنحية عبد ربه من مسئولية باإلجماعثوري فتح يطالب عباس : "سما" .11
ان المجلس الثوري لحركة فتح المنعقد في مدينـة         " سما" مطلعة لوكالة     أكدت مصادر فلسطينية   :رام اهللا 

 فـي   اإلعالم ياسر عبد ربه من مسئولية       بتنحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس      باإلجماعرام اهللا طالب    
 المجلس الثوري يصر     إن "سما"وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة        .السلطة الوطنية الفلسطينية  

 واإلذاعـة  فيما يتعلق بهيئة التلفزيـون الفلـسطيني         إعالمية مسئولية   أيتحميل ياسر عبد ربه     على عدم   
  .ىخر األاإلعالموكافة وسائل 

 الرسمي الفلسطيني ياسر    اإلعالموكانت مصادر فتحاوية قد قالت في وقت سابق ان المشرف العام على             
 سيطرة حركة فتح على هيئة      إنهاءينية يواصل    سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط      أمينعبد ربه   
قصائية لكوادر الحركة وخاصة الـذين يخـالفوه الـرأي           والتلفزيون، وذلك من خالل قراراته اإل      اإلذاعة
 الخارجي لدى شركات القطاع الخاص بآالف الدوالرات بعيدا عـن مـوظفي             اإلنتاج إلى للجوئه   إضافة

واشتكى بعض المـوظفين فـي التلفزيـون         .المنتمين لحركة فتح   الذين غالبيتهم من     واإلذاعةالتلفزيون  
 بأن عبد ربه الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حالي عام مـشرفا عامـا علـى                   واإلذاعة
 الدوالرات لدى شركات القطاع الخاص في حـين هنـاك           بآالف الخارجي   لإلنتاج الرسمي توجه    اإلعالم

  .رامج في التلفزيون الرسمي ال يجدون عمال يقومون بهالعديد من المذيعين ومقدمي الب
  26/4/2010وكالة سما، 

  
  أسرى حماس يشيدون بموقف حكومة غزة القاضي بالتصدي لسياسة التهجير .12

بموقف الحكومة الفلسطينية في في بيان سربوه من سجون االحتالل أشاد أسرى حركة حماس : القدس
جير الصهيونية التي تصاعدت بصورة دراماتيكية في األيام قطاع غزة القاضي بالتصدي لسياسة الته

إن إصرار األسير المحرر أحمد الصباح على العودة ومكوثه على معبر "وقال أسرى حماس  .األخيرة
بيت حانون يحتاج إلى تفعيل إعالمي ودعم ومساندة من المؤسسات الحقوقية واإلنسانية حتى تنتهي هذه 

  .نه يرتكب جريمة إنسانية بشعة مرفوضة محلياً وعالمياً وإنسانياًالمأساة ويدرك االحتالل أ
  26/4/2010قدس برس، 

  
  نتنياهو ينفي النية بمهاجمة سوريا .13

بنيامين نتنياهو خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في " اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء : )وكاالت(
". ية في تنفيذ عملية هجومية تجاه سوريان" إسرائيل"ال أساس لألقوال بأن لدى ":، أمس، "الكنيست"
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ال صحة على االطالق "وقال نتنياهو  ".على ما يبدو أن نشر مثل هذه األقوال تم بمبادرة إيرانية"وأضاف 
  ".لشن هجوم على سوريا" إسرائيل"للشائعات التي سرت حول استعداد 

حزب اهللا في تحويل انتباه اعتقد ان هذه االدعاءات تترجم رغبة إيران و"وأضاف في بيان رسمي 
  ".المجتمع الدولي، لتفادي فرض عقوبات دولية على إيران التي تواصل سباقها الى التسلح النووي

  27/4/2010الخليج، 
  

   مستعدة لمواجهة أي سيناريو مع سورية"إسرائيل": نائب نتنياهو .14
إسرائيل مستعدة لمواجهة "م أن صرح النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالو: الناصرة

وأشار شالوم، في مقابلة له مع اإلذاعة العبرية صباح اليوم اإلثنين . "أي سيناريو كان مع سورية
، إلى أن الجانب اإلسرائيلي ليس معنياً بمواجهة عسكرية مع سورية، مشدداً على أن األخيرة )26/4(

، "إمداد حزب اهللا باألسلحة والصواريخ"خالل ، من )1701(انتهكت قرار مجلس األمن الدولي رقم 
  .حسب ادعائه

إن الفلسطينيين اتخذوا قراراً إستراتيجياً " اإلسرائيلية، قال شالوم -وفي ملف المفاوضات الفلسطينية
، معرباً عن رغبته في أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين "بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل

  ".قريباً"
  26/4/2010، قدس برس

  
  الحركات اإلسالمية ارهابية ومنبوذة بين شعوبها : بيريز .15

استغل الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز مشاركته إلحياء مراسم زيارة النبي شعيب عليه            : القدس المحتلة 
السالم في قرية حطين المهجرة، وقام في كلمته بالتحريض على إيران وحزب اهللا وحماس، مثنيا علـى                 

وأضاف بيريز مهاجما الحركات اإلسالمية والجهادية في        ".جنودا جيدين للدولة  "لطائفة الذين كانوا    أبناء ا 
وأنهم أصبحوا منبوذين بين شعوبهم العربية واإلسـالمية ومـن   " باإلرهاب"العالم اإلسالمي واصفاً إياهم     

يراني المتمثـل بـالرئيس     بين تلك الحركات حزب اهللا وحماس وتنظيم القاعدة وبن الدن ، والتعصب اإل            
  .اإليراني أحمد نجادي

إلى ذلك أبدى العديد من رجال الدين الدروز استياءهم الشديد من مشاركة بيريز في مراسم زيارة النبـي               
يؤسفني أن الزيارة تحولت فـي      "شعيب ، حيث قال الشيخ نمر نمر عضو لجنة المبادرة العربية الدرزية             

وذكر بالـصدام بـين     ". اسي سلطوي ، بعيدا كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا        السنوات األخيرة إلى منبر سي    
منذ " بسبب حضور الوزير آنذاك يتسحاك رابين ،         1974شباب لجنة المبادرة وبعض أذناب السلطة عام        

ذلك الحين نجحنا في إلغاء االستغالل السياسي الرخيص لهذه المناسبة الدينية، لكنها عادت لتتسرب مـن                
  ". الخلفيالباب

  27/4/2010الدستور، األردن، 
  

  شرقي القدس إلقرار مخططات بناء جديد في  يسعىايلي يشاي": يديعوت" .16
أن وزير الداخلية ايلي يشاي الذي اتُهم » يديعوت أحرونوت«كشفت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ان زيارة بايدن، يضغط إب» رمات شلومو«بالوقوف وراء النشر عن مخطط البناء الكبير في مستوطنة 
. الستئناف اجتماعاتها إلقرار مخططات بناء جديد في القدس الشرقية» لجنة التخطيط والبناء«على 

وأضافت أن وكيل وزارة الداخلية القريب شخصياً من يشاي بعث برسالة إلى رئيسة اللجنة روت يوسف 
، لكنه »ة كما كان متبعاً في الماضيبدفع مخططات البناء المطروحة على طاولة اللجن«يطالبها فيها 
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للحيلولة دون حصول «قبل اتخاذها » قرارات ذات وزن تخطيطي كبير«طالبها أيضاً بأن تحول له 
  .»تطورات ليس مرغوباً فيها

 -على صعيد العالقات اإلسرائيلية » رمات شلومو«يذكر أنه بعد العاصفة التي أحدثها قرار البناء في 
راط حضور ممثل عن مكتب رئيس الحكومة اجتماعات لجنة التخطيط حين بحثها األميركية، تم اشت

  . إقرار خطط جديدة للبناء، وعملياً لم يتم منذ زيارة بايدن إقرار أي مخطط بناء كبير في القدس المحتلة
  27/4/2010الحياة، 

  
  طينيينربما بعد أسبوع أو أسبوعين ستبدأ المفاوضات غير المباشرة مع الفلس: ليبرمان .17

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان خالل اجتماع كتلة : أحمد رمضان، رام اهللا، وكاالت
إنني آمل بأن تسير جميع األمور بشكل جيد وربما بعد أسبوع أو "في الكنيست " إسرائيل بيتنا"حزبه 

المسألة المركزية من " أن واضاف ". أسبوعين ستبدأ أخيرا المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين
ناحيتي على األقل هي نيات الجانب اآلخر وسيتعين علينا أن نستوضح فور بدء جولة المفاوضات غير 

أصال وهل ثمة من يمكن التحدث معه وما هي نيات الجانب ) فلسطيني(المباشرة ما إذا كان هناك شريك 
  ".اآلخر

  27/4/2010المستقبل، 
  

  "تطرفا" اطعة منتجات المستوطنات يعدقرار عباس مق: تل أبيب .18
نددت الحكومة اإلسرائيلية، بقرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بالمصادقة على : الناصرة

ونقلت اإلذاعة العبرية، صباح  ".الفضيحة"قانون يرمي إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، واصفةً إياه بـ 
إن قانون مقاطعة " لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، قوله عن النائب األول) 27/4(الثالثاء 

منتجات المستوطنات يعتبر فضيحة، وإن عباس ورئيس وزرائه سالم فياض يتنافسان على إبداء 
، حسب قوله، مشيراً إلى أن هذا التنافس قد يضر بالعديد من المواطنين الفلسطينيين الذين "التطرف

  .ة العبريةيعملون داخل الدول
  27/4/2010قدس برس، 

  
  "صفقة التبادل"تحركات إسرائيلية للحيلولة دون اإلفراج عن األسرى في  .19

مع ممثلي منظمة ) 26/4(بدأ وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي يشاي قبل قليل اليوم االثنين : الناصرة
إلسرائيلية بعدم اإلفراج عن ، في مسعى إلقناع الحكومة ا"اإلرهاب"اإلسرائيلية لمتضرري " الماغور"

  ".حماس"أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة مع حركة المقاومة اإلسالمية 
وأفادت اإلذاعة العبرية أن هذا االجتماع يهدف للضغط على يشاي لعدم تأييد إطالق سراح أسرى 

 المنظمة للحكومة اإلسرائيلية فلسطينيين في سجون االحتالل، مقابل اإلفراج عن شاليط، مشيرةً إلى دعوة
كانت قد قدمت عدة " الماغور"يشار إلى أن منظمة . لعدم التأثر بالرسالة التي بثّتها كتائب القسام أمس

  .التماسات لمحاكم إسرائيلية ضد قرارات اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين
  26/4/2010قدس برس، 

  
  ستيطاني جنوبي بيت لحمحي ا" شرعنة"وزارة الحرب اإلسرائيلية تعتزم  .20

تدرس وزارة الحرب اإلسرائيلية، احتمال إضفاء الصبغة الشرعية على حي استيطاني جديد : الناصرة
وذكرت اإلذاعة  ".عشوائي"اليهودية جنوبي بيت لحم، حيث أن بناؤه الحالي يعد " إليعازر"في مستوطنة 
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، الئحة جوابية إلى محكمة العدل )25/4( األحد العبرية، أن ممثلي الدولة العبرية كانوا قد قدموا أمس
  ".شرعنته"العليا، يشترطون فيها ثبوت بناء الحي على أراضٍ مملوكة للدولة العبرية، للعمل على 

، السلطات "االتحاد الوطني"من جانبهما، دعا النائب الليكودي زئيف إلكين، والنائب أريه إلداد من 
مواقف مماثلة من أحياء استيطانية أخرى يجري بناؤها في مستوطنة اإلسرائيلية المختصة إلى اتخاذ 

  .، قرب محافظة رام اهللا شمال الضفة الغربية المحتلّة"بنيامين"
  26/4/2010قدس برس، 

  
   في حزب الليكودنتنياهو يسعى الحتواء اليمين المتطرف .21

 رئـيس الـوزراء     أن،   وكـاالت  ، وعن  رام اهللا   من أحمد رمضان ، عن   27/4/2010 المستقبل،   ذكرت
في الكنيست أمس أعضاء حزبه إلى توحيد الصفوف علـى ضـوء            " الليكود"اإلسرائيلي دعا كتلة حزب     

غدا والصدام المتوقع بينه وبين قائد الجناح اليميني المتطرف في الليكود موشـيه             " الليكود"اجتماع مركز   
  .يةفايغلين الذي اتهمه اول من امس بتجميد البناء في القدس الشرق

تقف أمامنا تحديات كبيرة للغاية وأنا سعيد برؤيتكم هنا سوية "وقال نتنياهو ألعضاء الكنيست من حزبه 
". مرة أخرى، وأمام التحديات الكبيرة للغاية علينا الحفاظ على الوحدة لكي نتمكن من التركيز عليها

 وسنحافظ على مصالح إسرائيل، نحن نأمل بأننا نقف أمام بداية محادثات سالم مع الفلسطينيين"وأضاف 
  ".ونحن نريد هذه المحادثات أيضا

 اللجنة المركزية لليكود التي تـضم       ، أن القدس المحتلة ، من   رويترز عن،  27/4/2010 عكاظ ،  وأضافت
تجري الخميس اقتراعا حول اقتراح يدعمه نتنياهو إلصالح دستور الحزب، بحيث يمكـن               عضو 2500

  . الخاصة بمؤسسات الحزب المقررة هذا العام لمدة تصل إلى عامين آخرينإرجاء االنتخابات الداخلية
  

 على خلفية البناء االستيطاني» الليكود«نتنياهو يواجه صراعا داخل  .22
أشارت مصادر سياسية في معسكر اليمين اإلسرائيلي إلى أن نتنياهو أيضا يواجه صراعا : تل أبيب

ففي معسكر اليمين المتطرف، يتربصون . ستيطاني في القدسعلى خلفية البناء اال» الليكود«داخل حزبه 
فهم يتهمونه . به ويستعدون لتوجيه صفعة قوية له خالل مؤتمر الحزب الذي سيعقد بعد غد، الخميس

بالضعف في مواجهة اإلدارة األميركية والتفريط بالقدس واالنحراف إلى اليسار، والتحول إلى أسير 
ويتهمونه بخيانة المعسكر القومي الذي . بيريس ووزير الدفاع إيهود باراكبأيدي رئيس الدولة شيمعون 

 .انتخبه على أساس برنامج الليكود السياسي، بينما هو ينفذ برامج أحزاب اليسار
ويقود معسكر المعارضة في الليكود، المستوطن موشيه فاغلين، الذي أعلن أمس أن نتنياهو يضلل 

عارضيه بدعوى أنها معركة شخصية، بينما في الحقيقة هي معركة أعضاء الحزب ويدير معركة ضد م
 .سياسية بين رئيس حزب يتخاذل أمام العرب واألميركيين وبين أناس مخلصين لمبادئ الحزب

  27/4/2010الشرق األوسط، 
  

  أمن الدولة مقدم على حرية الصحافة: رئيسة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية .23
 دافعت رئيسة الرقابة اإلعالمية في إسرائيل سيما فاكنين عن عمل جهاز            : ا  ، د ب   -تل أبيب، هامبورغ    

  .الرقابة في اسرائيل نافية تبعية الرقابة للجيش اإلسرائيلي بأي حال من األحوال
ثمة سوء تفاهم منتشر بشأن : "األلمانية" دير شبيغل"وقالت فاكنين في مقابلة مع الموقع االلكتروني لمجلة 

كرية، لسنا جزءا من الجيش وإذا تجولت داخل غرفة التحليل عندنا ستجد مدنيين في الرقابة العس
 ".ال نتبع الجيش ولكننا مرتبطون به ألسباب فنية فحسب أما عملنا فهو يتم تحت رقابة الدولة. األساس
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ث إذا حد: "وأوضحت فاكنين عمل الرقابة اإلعالمية بأنه قائم على أساس حماية أمن الدولة، وقالت
  ".صراع مباشر بين حرية الصحافة وأمن الدولة فإن األمن مقدم على حرية الصحافة

عـدونا  : "وردا على سؤال حول كيفية تأثير نشر تقارير صحافية أو غيرها على أمن الدولة قالت فاكنين               
نـع  سأقوم بم . هو رجل االستخبارات الذي يجلس في دمشق ويقوم بتحليل اإلعالم اإلسرائيلي واالنترنت           

ربما يكون هذا الشيء حرفا     . نشر أي شيء يصل إلى مكتبي وأرى أنه سينقل معلومات ذات قيمة للعدو            
ولكن هدفنا هو أن يكون تـدخلنا فـي         : "وأضافت فاكنين ". أو كلمة أو جملة أو مع األسف أكثر من ذلك         

  ".أضيق نطاق ممكن
  26/4/2010القدس، فلسطين، 

  
   الفلسطينيين في مناطق الضفة"حماية"ـ خاصة ل"واجب"شكل قوة الجيش اإلسرائيلي ي .24

تابعة لما يسمى حرس الحدود فـي        "واجب"شكل جيش االحتالل االسرائيلي قوة اسماها       : القدس المحتلة 
تم . مناطق الضفة الغربية للحيلولة دون إلحاق األضرار بالممتلكات الفلسطينية والحفاظ على النظام العام            

  . عقب المواجهات العنيفة التي دارت خالل عيد االستقالل األخيراتخاذ القرار الخاص بذلك 
وسيتم وضع قوة واجب خاصة تابعة لحرس الحدود في منطقة الضفة  للحيلولة دون ارتكـاب أعمـال                  
العنف االنتقامية من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، ومنع إلحاق األضرار بالممتلكـات الفلـسطينية              

ومن المتوقع أن تتعامل هذه القوة مع تحديات معقـدة لتعزيـز األمـن فـي                . العاموالحفاظ على النظام    
  . المنطقة

وأفادت إذاعة الجيش االسرائيلي بأن قيادة حرس الحدود تنوي إيفاد عدد من جنودها القدامى المتمرسين               
  . إلى الميدان لمعالجة الحاالت المعقدة، كجزء من قوة الواجب

  26/4/2010وكالة سما، 
  

  يزيد من الضغوط على نتنياهو إلبرام صفقة التبادل» فيلم شاليط«: براءخ .25
استنكرت األوساط السياسية اإلسرائيلية بث الفيلم من قبل حركة حماس بث كتائب القسام فيلما كرتونيا 
صغيرا عن الجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليط، حيث وصفه رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

العبرية عن والد " يدعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة  ".الخطوة السافلة اإلرهابية" نياهو بـبنيامين نت
أعلنت الحرب النفسية على عائلة " حماس"بث فيلم من هذا القبيل يعني أن "الجندي نوعام شاليط قوله، إن 

  ".الجندي خاصة والشعب اإلسرائيلي عامة
سرائيلية أنطوان شلحت، إن الفيلم قد يكون له بعض ويقول المحلل السياسي والخبير في الشؤون اإل

التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي، لكنه يرجح أن ال يرقى ليؤثر على حكومة نتنياهو لتستجيب لشروط 
  .المقاومة

، أن حكومة االحتالل بإمكانها التعايش مع الضغط الذي تولده "صفا"وأوضح شلحت في حديث خاص لـ
، مشيرا إلى أنها ال تستجيب لضغط الرأي العام عندما يتعلق األمر "حماس" لـالحمالت اإلعالمية
  .بالسياسة األمنية

  27/4/2010السبيل، األردن، 
  

   وزراء متورطونوثالثة حاخام .."هوليالند"اعتقال مديرة مكتب أولمرت في فضيحة  .26
" اإلسرائيلي"تب رئيس الوزراء ، أمس، شوال زاكين مديرة مك"اإلسرائيلية"اعتقلت الشرطة : )آي.بي.يو(

ويتوقع محققو الشرطة الحصول على ". هوليالند"السابق إيهود أولمرت بشبهة تحويلها رشى في قضية 
  .معلومات هامة للغاية خالل استجوابهم زاكين وأنه في أعقاب ذلك سيتسنى استدعاء أولمرت للتحقيق
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الث قضايا متهم أولمرت بالتورط فيها، وحصوله ويذكر أن زاكين، متهمة في قضايا فساد أخرى بينها ث
  .على رشى وأموال بصورة مخالفة للقانون وباالحتيال

، أمس، عندما قال إنه في إطار تحقيقات "إسرائيل"وأثار المحامي غيورا زيلبرشتاين عاصفة إعالمية في 
يره رشى إلى الزعيم في قضية الفساد الكبرى استجوب المحققون موكله مائير رابين بشأن شبهات بتمر

الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الصحة السابق 
  .الحالية روحاما أبراهام" الكنيست"داني نافيه والوزيرة السابقة وعضو 

  27/4/2010الخليج، 
 

 "سرائيلإ"وابل من المتسللين األفارقة إلى "وزير األمن اإلسرائيلي يحذر من  .27
وابل من «رسالة محذرا من  نشر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاق أهرنوفتش، : تل أبيب

وقال الوزير اإلسرائيلي إن عدد المتسللين من أفريقيا إلى إسرائيل في  .»المتسللين األفارقة إلى إسرائيل
رها، طالبين اللجوء السياسي أو  شخصا، قدموا من السودان وإثيوبيا وإريتريا وغي2820هذه السنة بلغ 

وأنه إذا لم تكافح الحكومة اإلسرائيلية هذه الظاهرة بكل قوة، فإن عددهم سيصبح في نهاية هذه . العمل
 . ألفا12السنة أقل من 

، تسلل منهم 2007ففي سنة . وأوضح أهرنوفتش أن هناك تزايدا كبيرا في هجرة األفارقة إلى إسرائيل
 تسلل 2209، وفي سنة 7554 تسلل 2008، وفي سنة 5169، ما ال يقل عن عبر األراضي المصرية

أي يقلل من (» ديموغرافيا«ويشكلون خطرا . وهؤالء بغالبيتهم يريدون االستيطان في إسرائيل. 4519
وأمثالها » القاعدة«بدعوى خطر تسلل نشطاء عسكريين من (، وخطرا أمنيا )نسبة اليهود في إسرائيل

 ).ياتبغية تنفيذ عمل
  27/4/2010الشرق األوسط، 

  
  "شمعون الصديق"الشيخ جراح بـ يستبدل مخطط استيطانيعن  تكشف الهيئة اإلسالمية المسيحية .28

، أمس عن  المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطركشف رئيس الهيئة اإلسالمية: القدس المحتلة
 وحدة استيطانية 321رائيلية جديدة لبناء مصادقة بلدية االحتالل اإلسرائيلي على ثالثة مخططات إس

وأوضح خاطر أن المعطيات والوثائق المتوفرة . إضافة إلى مدرسة دينية بحي الشيخ جراح شمال القدس
بحوزة الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس ، تقطع الشك باليقين حول وجود المخططات المشار إليها 

ونما من أراضي الحي ، وان المليونير اليهودي موسكوفيتش  د18، حيث سيتم بناؤها على مساحة 
وقال ان سلطات االحتالل مدعومة من الجماعات  .وأوالده ، يقفون وراء اثنين من المشاريع الثالثة

المتطرفة تسعى إلى تهجير وطرد المواطنين المقدسيين وإتمام االستيالء على المساكن والعقارات المتبقية 
قامة المخططات اإلسرائيلية على أنقاضها ، أن االحتالل يعتزم تغيير اسم الحي ليصبح تمهيدا لهدمها وإ

واعتبر أن هذه الممارسات تكشف عن الوجه الحقيقي  .بدال من حي الشيخ جراح" حي شمعون الصديق"
ان لالحتالل والذي يعمل على تهويد كل شيء في المدينة ، الجغرافيا والتاريخ والهوية والمقدسات ، و

هذا المشروع في حال تنفيذه سيكون بمثابة طعنة خطيرة في خاصرة القدس الشمالية ، حيث سيستخدم 
كحزام استيطاني لعزل المدينة عن امتدادها العربي وسيحكم الحصار حول البلدة القديمة الجهة الشمالية ، 

 أن إقامة مثل الحي وهو من األهداف الكبرى لالحتالل في مساعيه لتهويد القدس ، هذا إلى جانب
االستيطاني الكبير في هذا الموقع من القدس سيفتح الباب واسعا الستكمال الزحف االستيطاني باتجاه 

وشدد على أن ما يجري في حي . االستيطاني أقصى شرق المدينة" معالي ادوميم"التواصل مع مجمع 
طيني واألمة العربية بأكملها ، الشيخ جراح ليس خاصا بالمقدسيين فحسب بل هو معركة الشعب الفلس

وطالب القيادة . الن ضياع الشيخ جراح هو ضياع البلدة القديمة وهو ضياع األقصى وضياع القيامة
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الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي سرعة التحرك لقطع الطريق على تنفيذ هذه 
  .خصيات سياسية كبيرة تتبنى هذه المخططاتالمخططات في الوقت المناسب ، وخصوصا أن هناك ش

  27/4/2010الدستور، األردن، 
  

  األدوية في غزة على وشك النفاد .29
 اصناف من األدوية    110 حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة مجددا من نفاد             :غزة
رش مدير عـام الـصيدلة      وقال منير الب  .  من المهمات الطبية في مستودعات الوزارة بقطاع غزة        123و

بالوزارة في بيان صحافي  في غزة  ان األدوية األساسية والمهمة التي وصـل رصـيدها صـفر فـي                     
 صنفا  ستنفد في غضون ثالثة شهور        76 اصناف، موضحا أن هناك        110مستودعات الوزارة  بلغت       

ب الخـاص بمرضـى     ومن أهم هذه األصناف أدوية خاصة بحضانة األطفال وحليب األطفال مثل الحلي           
   . طفل300الفينيل كيتون يوريا، حيث يبلغ عدد المرضى 

  27/4/2010الرأي، األردن، 
  

  االحتالل يتعمد تدنيس جنوب األقصى بمئات السياح شبه العراة: مؤسسة مقدسية .30
تعمد سلطات االحتالل تدنيس المنطقة » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«استنكرت : القدس المحتلة

ية من المسجد األقصى المبارك، خلف محراب المسجد والمصلى المرواني من الخارج في المنطقة الجنوب
   .التاريخية األثرية المعروفة بمنطقة اإلمارة األموية

نسخة عنه إن االحتالل بدأ في األيام األخيرة بتعمد » السبيل«في بيان وصل » مؤسسة األقصى«وقالت 
الل تنظيم مسارات سياحية مكثفة للسياح من أجانب ويهود، باإلضافة إلى تدنيس المنطقة المذكورة من خ

   .»تنظيم حفالت موسيقية صاخبة يشارك فيها المئات، يظهرون فيها بلباس شبه عار أو بلباس غير الئق
  27/4/2010السبيل، األردن، 

  
  مهاجمة موكب بن اليعازر بالحجارة في الخليل .31

زير االسرائيلي بنيامين بن اليعازر للرشق بالحجارة أثناء مروره تعرض موكب الو: عالء المشهراوي
وبحسب ما نشر موقع صحيفة  .في منطقة الخليل، دون ان يصاب أحد من مرافقيه ودون أضرار مادية

، فإن الوزير بن اليعازر كان في جولة للمستوطنات المقامة على أراضي الخليل، ”يديعوت احرونوت“
اهرة للشبان الفلسطينيين بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة الخليل، حيث مر أثناء وجود تظ

وسارع الشبان اثناء مرور موكب الوزير الى رشق الحجارة نحو السيارات التي كان بداخل إحداها، دون 
أن يصاب الوزير أو أي من المرافقين معه، وقامت قوات الجيش االسرائيلي بتفريق المتظاهريين 

واضاف الموقع ان الحرس الشخصي للوزير لم . الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطيمستخدمة 
يرد على رشق الحجارة واستمر بالسير دون ان يتوقف موكب الوزير الذي علق بالقول انه تعرض في 

  .حياته لمواقف أصعب بكثير من هذا الحادث
  27/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
  جنوب قطاع غزة الفراحين  السلمية في منطقة مسيرةاالحتالل يفتح النار على .32

 فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي ظهر امس النار على المسيرة السلمية األسبوعية التي نظمتها :رام اهللا
وذكرت . اللجنة الشعبية لمقاومة الحزام األمني في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

وات االحتالل المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع فتحت النار على مصادر امنية فلسطينة أن ق
 .األطفال الذين حاولوا وضع العلم الفلسطيني على جدار الفصل العنصري ولم يبلغ عن وقوع إصابات
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من جهة اخرى قالت مصادر امنية فلسطينية ان قوات االحتالل االسرائيلي قامت امس باعتقال تسعة 
وقالت المصادر ان قوات االحتالل داهمت مدن جنين وطوباس . ين في الضفة الغربيةمواطنين فلسطيني

  .وسلفيت واعتقلت المواطنين التسعة واقتادتهم الى جهة مجهولة لالستجواب والتحقيق معهم
  27/4/2010الوطن، قطر، 

  
  االسرائيليةحياة االف المواطنين مهددة بفعل النفايات : سلطة جودة البيئة في محافظة رام اهللا .33

 حذر مدير مديرية سلطة جودة البيئة في محافظة رام اهللا والبيرة،ثابت يوسف، من - معا-رام اهللا 
المخاطر البيئية التي تهدد العديد من قرى غرب رام اهللا خاصة في ظل ساسة اسرائيلية بتحويل هذه 

تلك القرى االمر الذي يهدد حياة االف القرى لمكبات للنفايات الصلبة والكيماوية التي نقلها االحتالل الى 
وحسب ما اكده  .المواطنين في تلك القرى مثل قرى قبييا، شقبا، شبتين، نعلين ، بدرس ، دير قديس

، فان المشكلة البيئية االكبر تكمن في قرية قبيا نظرا لكميات ونوعية )معا(يوسف في حديث خاص لـ 
ك المنطقة االمر الذي يؤدي الى نشوء ازمة تلوث بيئي حقيقي، النفايات االسرائيلية التي يجري نقلها لتل

مشددا في الوقت ذاته على اهمية وضع حد لبعض المتسغلين والمصابين بالجشع الذي يعلبون دورا 
رئيسيا في نقل هذه النفايات ورميها وحرقها بالقرب من التجمعات السكنية االمر الذي ينتج عنه مخاطر 

  .واطنين على مختلف المستوياتحقيقية تهدد صحة الم
  26/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  تحذر من انعكاس أزمة األونروا المالية على الالجئين" الدول المضيفة" .34

 حذرت الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين في اجتماع طارئ عقدته أمس في : نادية سعد الدين-عمان
مؤشرات "على الالجئين، في ظل ) األونروا(الغوث الدولية دمشق من انعكاسات األزمة المالية لوكالة 

  .، بحسب ما ورد في االجتماع"مقلقة حول مستقبل عمل الوكالة
من " الغد"وقال نائب رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية محمد أبو بكر إلى 

التي تشهدها األونروا، وانعكاساتها على االجتماع بحث في انعكاسات األزمة المالية الخطيرة "دمشق أن 
" الخدمات الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية المقدمة لالجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس

 تناول االجتماع مسألة تخفيض"وأشار إلى  ).األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة(
م بروز بوادر مشجعة من الدول المانحة لتغطية العجز المالي ميزانيات األونروا لمناطق العمليات، وعد

الدائرة قدمت "وأوضح أن  ".الذي تواجهه الوكالة، باعتبارها مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل عمل الوكالة
ثالث دراسات إلى االجتماع تدور حول انعكاس أزمة األونروا المالية على الالجئين الفلسطينيين، 

زمة والنتائج المترتبة عليها، إضافة إلى مقترحات ببعض االجراءات التي ترى وتصورها لطبيعة األ
  ".الدائرة ضرورة اتخاذها من الدول المانحة والوكالة

  27/4/2010الغد، األردن، 
  

   تتعهد تأمين بدل اإليجار"األونروا"مخيم نهر البارد و تعليق اإلضراب في .35
ونازحي مخيم نهر البارد » االونروا«ي جرت مؤخراً بين أفضت االتصاالت واللقاءات الت: عمر ابراهيم

إلى التوصل التفاق على تعليق اإلضراب المفتوح الذي نفذ على مدى أربعة أيام متتالية، احتجاجاً على 
وأدى اإلضراب إلى توقف األعمال  . 150 دوالر أميركي إلى 200قرار الوكالة خفض بدل اإليجار من 

ووافقت  . يمي البداوي والبارد، وتزامن مع تنفيذ سلسلة اعتصامات شعبيةفي مراكز الوكالة في مخ
على إعادة جدولة عملية صرف اإلعانة المالية للنازحين، وقررت دفع اإلعانة كل ثالثة » األونروا«
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 دوالر 200أشهر بدالً من شهرين، فضالً عن تعهدها بتأمين أموال إضافية لرفع قيمة اإلعانة المالية إلى 
 . يركي كما كانت سابقاًأم

  27/4/2010السفير،   
    

  مركز حقوقي يتهم الحكومة المقالة بانتهاك الحريات .36
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان أمس، عن استهجانه البالغ لتدخل شرطة  :الخليج-غزة 

يقام في مدينة غزة ، السبت الماضي، إللغاء حفل فني استعراضي كان "حماس"الحكومة التي تديرها 
وقال المركز إن الحفل كانت تقيمه فرقة فنية محلية تضم عدداً من الشبان، وقام  .بحضور مئات المهتمين

ونقل المركز عن أحد منظمي  .أفراد الشرطة بإلغائه وطرد الجمهور واعتقال ستة أشخاص من المنظمين
وقيع على تعهد يلزمهما عدم تنظيم حفالت الحفل قوله إن الشرطة أجبرت اثنين من المحتجزين على الت

  .من دون ترخيص
  27/4/2010الخليج، 

  
  المعرضة للنهب ... غزة تعوم على بحر من الكنوز .37

لكنه في .. قد ارتبط بالحصار والبؤس، واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة» قطاع غزة«قد يكون اسم 
ر عمال في كانون الثاني الماضي على كنز من وعث. الحقـــيقة يعوم على بحر من الكنوز التاريخية

 عملة نقدية قديمة، وجدران مدينة موغلة في القدم في بلدة رفح الجنوبية، يعود تاريخها إلى أكثر 1300
  .  عام3300من 

األميركية من أنه في ظل عدم وجود قوانين، فقد بات » كريستيان ساينس مونيتور«وحذّرت صحيفة 
، عرضة للسرقة، قبل بيعها في »بالصدفة« البرونزي، التي غالبا ما تُكتشف العديد من آثار العصر

ويمكن االطالع على العديد من القطع األثرية التي كانت في قطاع غزة، بما في ذلك . السوق السوداء
 آالف عام، في متحف إسرائيل في الـــقدس المـــحتلة، كما تتــوزع 3توابيت عمرها أكثر من 

  .ن غزة على متاحف في اسطنبول ولندنآثار أخرى م
وتسعى وزارة السياحة في حكومة حماس إلى فرض قيود على السوق السوداء من أجل الحفاظ على هذه 

، موضحة أنها تتعاون مع الجامعة اإلسالمية لتخريج المزيد من »اولوية بالنسبة لها«اآلثار، بوصف ذلك 
تي من إسرائيل، التي يزعم علماؤها بأن غزة هي األرض ويبدو أن التحدي األساسي يأ. علماء اآلثار

 . التي احتضنت الحضارة الكنعانية وأنها األرض األصلية إلسرائيل في القرنين األول والثاني قبل الميالد
  27/4/2010السفير، 

  
  كتاب جديد للكاتب األميركي نعوم تشومسكي .. "إسرائيل"الحرب على غزة ونهاية  .38

للكاتب األميركـي نعـوم     " الحرب على غزة ونهاية إسرائيل    "عن دار الحصاد كتاب      صدر حديثاً    :غزة
 صفحة من القطع المتوسط ويضم دراستين ومقالـة         125تشومسكي ترجمة ناصر ونوس ويقع في نحو        

يقول مترجم  .  تتركز حول فلسطين المحتلة والحقائق التي خلص إليها المؤلف بعد أن بحث عنها طويالً               
يذهلنا بهـذا الكـم     " إبادة المتوحشين جميعاً  "س في المقدمة إن تشومسكي في الدراسة األولى         الكتاب ونو 

الكبير من المعلومات الدقيقة والموثقة التي يستخدمها لتدعيم طروحاته والتي تدحض الكثير مما هو سائد               
متحدة تجاه الشرق   وجاء موضوع الدراسة الثانية حول سياسة الواليات ال       . ومتداول في اإلعالم المغرض     

األوسط في حقبة الرئيس األمريكي باراك أوباما وهل تشكل نقطة تحول أم ال ويوضح تشومـسكي فـي                  
  . مقالته الصورة التي يرسمها أوباما للشرق األوسط 

  26/4/2010وكالة سما، 
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  "إسرائيل"مطالبة الهالل األحمر األردني بوقف تعاونه مع  .39

التطبيع في نقابة األطباء األردنيين أمس، جمعية الهالل األحمر األردني  طالبت لجنة مقاومة :آي.بي.يو
  ".اإلسرائيليين"بوقف كافة أشكال التعاون والتنسيق مع 

وقالت اللجنة في بيان إنها ناقشت خالل اجتماع طارئ ما تسرب عن تعاون يجري بين جامعة بن 
وشددت على رفض األطباء بشكل تام . غوريون وجمعية الهالل األحمر في مجال الطوارئ والكوارث

كل أشكال التعاون والتنسيق مع عدو يهدد أمن الوطن و يقوم بسرقة أعضاء الشهداء ويزرعها "
  ".للمستوطنين

وأضافت اللجنة أنها تقف ضد كل أشكال التطبيع وتدينها بشدة، وأنها قررت الترتيب لعقد ندوة عن أهمية 
  .مقاومة التطبيع في المجال الطبي

  27/4/2010الخليج، 
  

  بين مخاطر التهجير اليه والدعوة إللغاء معاهدة السالم... ألردنا: تقرير .40
 يتأرجح األردن الرسمي بين خياري عواقب قرار حاكم إسرائيل العسكري بطرد:  رنا الصباغ-عمان 

سكان الضفة الغربية ممن ال يحملون أذون إقامة رسمية، وبين مواجهة تصعيد أصوات المعارضة 
المطالبة بإلغاء معاهدة السالم، إذ يبدو أن أصحاب القرار يتحاشون التهويل بعواقب القرار اإلسرائيلي 

ثاهم قد يجدون  ألفاً من سكان الضفة، ثل70الذي ينذر بتغيير ديموغرافي في عمان جراء طرد زهاء 
ضغط السبب في ذلك يعود إلى توجس المسؤولين حيال تنامي ال. أنفسهم على معبري وادي األردن

فعلى رغم .  سنة16الشعبي والحزبي بقيادة اإلسالميين للمطالبة بإلغاء معاهدة السالم، التي أبرمت قبل 
تصاعد ممارسات حكومة إسرائيل السلبية إلى درجة اإلضرار باألمن القومي، ال تزال عمان ترى في 

  .المعاهدة خطاً أحمر يتعلق بالتحالف االستراتيجي مع واشنطن
لة قد تفسر تذمر كتاب ومحللين من ابتعاد صحف مقربة من الحكومة عن نشر مقاالت هذه المعاد

اثارة الرأي « قبل أسبوعين، بدعوى عدم 1650وتعليقات ساخنة ضد إسرائيل منذ صدور قرارها الرقم 
الغاضب أصالً، وأيضاً من إجراءات تهويد القدس وتشريع خطط االستيطان، بما يخالف بنود » العام
  .اهدةالمع

كمن يطالب بإبعاد ورقة مهمة تحمينا من تصعيد «مسؤول أردني رفيع يصف من يطالب بإلغاء المعاهدة 
. المعاهدة ضمانة للعالقة الثنائية، وتوفر مرجعية قانونية للعالقات«: »الحياة«ويضيف لـ . »العالقات

العرب «لى التذكير بأن ويخلص المسؤول األردني إ. »كما تساعدنا على خدمة المصالح الفلسطينية
  .»يدعمون لغاية اآلن خيار التفاوض وصوالً إلى سالم مع إسرائيل

ويؤكد مسؤولون أن . »باطل ومرفوض«بالتوازي، يعلن األردن في كل مناسبة بأن قرار إسرائيل 
أن كما يعتقدون . المملكة قادرة على محاصرة إجراء إسرائيل وإبطاله بالطرق الديبلوماسية والسياسية

  .إسرائيل لن تقدم على فعلة ستكسبها مزيداً من انتقادات المجتمع الدولي
أحد المسؤولين يؤكد أن األردن والسلطة الفلسطينية تلقيا تطمينات بأن القرار ال يستهدف أمن المملكة 

وبالتالي لن يفضي إلى . أقل من عشرة فلسطينيين غير مرغوب بإقامتهم في الضفة«واستقرارها بل 
على أن تلك التطمينات، بحسب . ة تطهير عرقي جديدة أو تغيير في آليات اعتماد أذون اإلقامة هناكموج

مؤكداً أن الحكومة تتعامل » ال تعني أن كل ما يقولونه صحيح أو أننا نثق بهم وبنياتهم«المسؤول ذاته، 
 موضوع التجاوز على عليهم أن يعلموا أن«وشدد أن . »بمنتهى الجدية، والحذر والترقب«مع القرار 

  .»الشرعية غير مقبول ولن نسمح ألي قوى خارجية أن تفرض أي شيء على األردن
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ال يعنينا «وفي دردشات مع إعالميين األسبوع الماضي، أكد مسؤوالن اردنيان رفيعان أن قرار إسرائيل 
إلبعاد ستفشل ولن سياسة ا«وأبدى المسؤوالن ثقة بأن . »ألننا لن نسمح بإبعاد أي شخص إلى أراضينا

  . »ال تهتز جبهتنا الداخلية«، بشرط أن »تحقق إسرائيل أي شيء ضد األردن
وبخالف التصريحات والتسريبات، الحادة تارة والديبلوماسية تارة أخرى، ال يبدو أن صانع القرار هنا 

  . يرسم استراتيجية لمواجهة أزمة محتملة أو يضع خططاً لصد موجات ترانسفير محتملة
زير سيادي أسبق حض على اتخاذ إجراءات استباقية عاجلة لرسم فاصل ديموغرافي بين األردن و

والضفة الغربية؛ كأن يعلن األول أن جميع وثائق السفر الممنوحة لسكان الضفة الغربية لم تعد صالحة 
ائر هـذا فـي وقت شهدت فيه عمان تسريبات من دو. على أن تستبدل بجوازات سـفر فلـسـطيـنية
 ألف فلسطيني حولوا وثائق سفرهم إلى أردنية خالل 75تدق ناقوس الخطر، إذ تكشف أن ما يزيد على 

  .السنوات الخمس الفائتة
بموازاة االنتقادات التي تتحرك تحت سقف المعاهدة، تواصل عمان حظر األنشطة الشعبية والنقابية 

 اإلسالمي الذي يعمل بكل الطرق الدستورية على والحزبية المطالبة بإحياء حق العودة ومهرجانات التيار
إفشال المعاهدة، ذلك أن أحد بنودها ينص على رفض أي إجراءات قد يتخذها أي من الطرفين لتهديد 

  .أما اإلعالم الرسمي فيفضل الجلوس في المنطقة الرمادية بعيداً من التصعيد. أمن واستقرار اآلخر
ن قرار إسرائيل االستفزازي الذي استكمل قراراً مماثالً صدر قبل في المقابل يرى سياسيون وحزبيون أ

ستة أشهر هو من أخطر القرارات التي أصدرتها منذ احتلت الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات 
تعبيراً فعلياً، ممنهجاً أليديولوجية «فهذه النخب ترى في إجراء إسرائيل . 1967الجوالن وسيناء عام 

: وسع وتهويد القدس، وتنسف أسس عملية السالم بما فيها قيام دولة فلسطينية مستقلةتخدم سياسة الت
  .»أساس إستراتيجية عمان السياسية

ما يفاقم الوضع أن ساكن البيت األبيض الحائز على جائزة نوبل للسالم أبلغ ملك األردن قبل أسبوعين 
سطينيون على األرض ويظهرون رغبة ما في أنه لن تطلق مبادرة سالم ما لم يتحرك اإلسرائيليون والفل

  .التفاوض
األمر أشبه بمساواة الذئب بالنعجة في منظور باراك أوباما، بعد سنة على مد يده للعالمين العربي 

  . واإلسالمي من أنقرة والقاهرة
يحملون سيف حكومة بنيامين نتانياهو المسلط بفعل القرار األخير يهدد بإبعاد آالف الفلسطينيين ممن ال 

  .بطاقات إقامة صادرة عن سلطات االحتالل أو مواجهة السجن سبع سنوات وغرامات
 أو 1967من بين الفئات المهددة بالقذف إلى المجهول آالف الغزاويين، منهم من يسكن الضفة منذ عام 

) 1993(» أوسلو«فلسطينيون يحملون جنسيات أوروبية عادوا من الشتات للعمل مع السلطة بعد اتفاق 
غالبية هذه الفئات سعت لتحويل تأشيراتها إلى إقامات دائمة، لكن . »تأشيرة«عبر تصاريح زيارة أو 

وهناك أيضاً بدو لم . كثيرون من هذه الفئة كانوا أسرى. سلطات االحتالل جمدت النظر في طلباتهم
  . ديدهايحصل كثير منهم على بطاقات هوية، ومقدسيون يحملون تصريحات ترفض إسرائيل تج

وأمام أوامر اإلبعاد المبهمة، قد يرحل مقدسيون وبعض الغزيين إلى األردن، كبرى الدول المستضيفة 
  . لالجئين والنازحين

 ألف فلسطيني في الضفة 70ووفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية فإن القرار العسكري األخير يستهدف نحو 
 ألفاً من 50األردن، بحسب مسؤولين، من إبعاد ويخشى . ال يحملون بطاقات هوية صادرة عن السلطة

سكان الضفة إلى أراضيه ما سيفاقم االصطفاف الداخلي بين مؤيدي اإلبقاء على التقسيمات الجفرافية في 
  .قانون االنتخابات قيد اإلعداد، ومريدي توسيع قاعدة التمثيل الديموغرافي، قبل تسوية القضية الفلسطينية

 إسرائيل لن يتضح بين ليلة وضحاها، بحسب مسؤولين، بل سيتبلور مع تراكم قياس تداعيات ممارسات
فمن . قرارات إبعاد يومية لمجموعات صغيرة خالل السنوات الخمس المقبلة لتصبح عشرات اآلالف
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المستبعد أن تقدم دولة االحتالل على ترانسفير يشمل مئات بالجملة ألن ذلك سيثير ردود فعل غاضبة 
  .الدوليلدى المجتمع 

نظرياً، قدمت إسرائيل قرارها لألردن والسلطة على أنه ال يشمل من يقيم في الضفة بشكل معتمد أو 
  .2007الغزاويين ممن دخلوا وأقاموا في تلك المناطق بشكل معتمد قبل حزيران 

وبينما يجمع العرب على مواصلة التمرين الصوتي ورمي سهام اإلدانة والشجب، يتنصل أوباما من 
، التي تحظر أي ترحيل قسري للسكان )49مادة (واجهة قرار إسرائيل المناقض لمعاهدة جنيف الرابعة م

  .من المناطق المحتلة
إسرائيل تخرق أيضاً اتفاقات الحكم الذاتي المرحلية التي اعتبرت الضفة وغزة وحدة جغرافية، ومعاهدة 

  .السالم األردنية
بضعة أيام، خصوصاً مع صدور إدانات شديدة عن الملك فحص نيات إسرائيل لن يستغرق أكثر من 

  .عبداهللا الثاني ورئيس الوزراء سمير الرفاعي أثناء وجودهما في واشنطن
وبحسب مسؤولين المطلوب اآلن تطوير آلية سريعة قابلة للقياس والتعديل للسيطرة على حركة الجسور 

  . فية على ضفتي النهرفي متابعة تأثير قرار إسرائيل على المعادلة الديموغرا
على السلطة الفلسطينية أيضاً اتخاذ إجراءات شفافة تعلن بموجبها أن كل فلسطيني في الضفة وغزة 

وقد تهدد بقلب الطاولة على إسرائيل بإعالنها حل السلطة أو تشجيع انتفاضة . يحمل الجنسية الفلسطينية
  .ثالثة بعيداً من العنف

فأي تساهل مع القرار األخير يعني انه ال يمانع .  تحد غير مسبوقاألردن الرسمي يقف اليوم أمام
  . الترانسفير وان ال حول وال قوة له إال مقاومة القرار بالحديث عن أنها إجراءات باطلة

خيارات العرب محدودة ال تتعدى الشجب واإلدانة والشكوى لمجلس األمن ومحكمة العدل الدولية، التي 
  .م مشروعية جدار الفصلفشلت في تطبيق قرار عد

  27/4/2010الحياة، 
  

   باتت تحسب حسابا للبنان"اسرائيل: "الرئيس سليمان .41
أكد الرئيس ميشال سليمان ان اسرائيل باتت تحسب حسابا للبنان ، مشيرا إلـى              :  أمين مصطفى  -بيروت

  . والمقاومةاننا نسعى في هيئة الحوار الوطني لوضع استراتيجية للدفاع تجمع قدرات الجيش والشعب
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان البرلمان اللبناني لن يشارك في اعمال اي اجتماع يمكن ان تعقده                  

ان هذا الموقف موجه ضد إسـرائيل       :  متوسطية مستقبال في اي دولة عربية، وقال       -البرلمانات االورو   
ياه، والـذي اعترضـت خاللـه       ردا على ما حصل في االجتماع الذي عقد في برشلونة مؤخرا حول الم            

إسرائيل على تضمين البيان الختامي عبارة االراضي الفلسطينية المحتلة، وطلبت شطب كلمة المحتلـة،              
وشدد بري على انه مادامت إسرائيل ترفض االعتراف بأن األراضي الفلسطينية محتلة، فنحن لن نقبـل                

  .على ارض عربيةبأن نشارك في اجتماع البرلمان االورو متوسطي تحضره هي 
  27/4/2010الوطن، قطر، 

  
  !سنكون بالمرصاد لجبريل إذا حرك سالحه: الحريري .42

الجبهة الـشعبية   "قال رئيس الحكومة سعد الحريري، ردا على سؤال بشأن تصريحات ادلى بها امين عام    
هامه للحكومة   احمد جبريل، عن السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وات        " القيادة العامة  -لتحرير فلسطين   

على جبريل أن يحترم نفـسه وإذا قـرر ان يحـرك سـالحه              : اللبنانية بتنفيذ مطالب اميركية اسرائيلية    
  .  الفلسطيني سنكون له بالمرصاد

  27/4/2010السفير، 
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  تحقيق المصالحة يحمي أطفال فلسطين": تكافل" في مؤتمرمنيمنة .43

م والطفل الفلسطيني بشكل خاص، في ظل قصور تتزايد االنتهاكات اإلنسانية بحق الطفولة بشكل عا
واضح على الصعيد العالمي من قبل الحكومات والمجتمع المدني في التغيير من واقع الطفولة وحمايتها 

  .وتأمين بيئة آمنة لها وتحييدها عن الصراعات والحروب
 برعاية رئيس مجلس شعار رفعه المؤتمر الذي افتتح أمس في قصر االونيسكو" معاً نحو طفولة آمنة"

الوزراء سعد الحريري ممثالً بوزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وفي حضور الشيخ خلدون 
عريمط ممثالً مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وأمين عام المجلس األعلى للطفولة ايلي مخايل 

لشعبية لرفع الحصار عن غزة جمال ممثالً وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ ورئيس اللجنة ا
الخضري، واألميرة موضي بنت عبداهللا آل سعود وممثل منظمة المؤتمر اإلسالمي رامي انشاصي 
وممثلة المجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارقة غادة القاضي ونواب ووزراء سابقين وممثلين 

  .للقيادات األمنية والجمعيات األهلية اللبنانية والفلسطينية
لألطفل بكلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة " تكافل"استهل االفتتاح الذي تخللته عروض فولكلورية لفرقة 

عصام برغوت شدد فيها على ان المؤتمر يشكل صرخة للعالم إلعطاء األمن والسالم واألمان إلى أطفال 
وإطالق مبادرات هادفة فلسطين والعالم، والهدف منه تأسيس مرحلة عملية في خدمة األطفال وحمايتهم 

لتحقيق أمنهم، الفتاً إلى أنه سيتم خالله اإلعالن عن شبكة دولية لحماية األطفال السيما من هم تحت 
  .االحتالل

وبعد وثائقي قدم خالله الطفالن الفلسطينيان احمد زايد ولؤي صبح رسالتهما باسم أطفال غزة إلى العالم، 
ت في عالم غيرت فيه الحروب والنزاعات وارتفع فيه صوت أوضحت آل سعود ان حقوق الطفولة سلب

المصالح الفردية للشعوب واألفراد ونامت فيه الضمائر، معربة عن أملها في الوصول إلى حماية الطفل 
  .من األذى المحيط به وإعادة حقوقه الطبيعية إليه

ي يعاني أطفالها وشدد الخضري على ضرورة ايجاد شبكة أمان لألطفال وبشكل خاص في غزة الت
ولفت الى ان أهالي غزة يجسدون صورتين، صورة المعاناة واأللم وصورة الصبر  .وضعاً صعباً

والصمود في وجه االحتالل الذي ينعكس سلباً على األطفال الذين يعانون األمراض ويحمون من كل 
  .أطفالهمحقوقهم، مطالباً كل الفصائل الفلسطينية بالتوحد لمواجهة االحتالل وحماية 

وألقى منيمنة كلمة راعي الحفل الرئيس الحريري، وأكد باسمه أن أطفال فلسطين هم أطفال كل لبناني 
وكل عربي، وقضيتهم قضيتنا، ومهما جار الزمن، ستشرق علينا وعليهم شمس الحرية، شمس األمان 

  .الذي ينشده كل طفل بريء في األراضي المحتلة
فاُل فلسطين، وسيلة سهلة إلسرائيل، لتروي غريزة اإلنتقام لديها، ولتثبت لقد أصبح أطفالُنا وأط: "وقال

إن التحدي الذي يواجهنا، ليس فقط في ما نقدمه ألطفال غزة، : "اضاف ".تفوقها على من حولها
والمساجين من أطفال فلسطين في سجون إسرائيل، بل التحدي هو أوالً في تحقيق المصالحة بين األخوة 

، متسائالً كيف يمكن صون حياة أطفال فلسطين في ظل تقاتل األخوة فيما بينهم، في حين "في فلسطين
يجلس العدو ليتابع هوايته في قتل الحرية أينما وجدت، ليبقي أطفالنا أسرى جدران يبنيها هنا وهناك، 

  ".ليقيد مستقبلهم بحقده
  27/4/2010المستقبل، 

 
   حركة حماس بتعديل ورقة المصالحةلمطالبة" لن ترضخ"القاهرة  :مسؤول مصري .44

لمطالبـة  " لن ترضخ "، أن بالده    "الحياة"أكد مسؤول مصري رفيع المستوى ل     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
من نقاط التوافق خالل جلـسات      "حركة حماس بتعديل ورقة المصالحة الفلسطينية التي صاغتها القاهرة          
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غير مستعد إلنهـاء االنقـسام      "اسي لحماس خالد مشعل     ورأى أن رئيس المكتب السي    ". الحوار الفلسطيني 
يختلق الحجج والذرائع لتبرير موقفه الرافض لتوقيـع ورقـة      "، معتبراً أنه    "ألنه يشكل بالنسبة إليه ورطة    

  ". المصالحة
عمر "ونقل عن رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان طلبه من وفد فلسطيني التقاه إبالغ مشعل بأن                

ألن عدم إجراء أي تعديل في الورقة المـصرية         "وشدد على أن التعديل مستبعد      ". تُثنى ذراعه سليمان ال   
ورقة المصالحة هي مجرد مبادئ التفـاق       "، غير أنه أوضح أن      "هو قرار الرئيس حسني مبارك شخصياً     

  ". واألهم من الورقة هو روح االتفاق
وتنقيتها ولم الشمل، فالجانبـان  ) فتح وحماس(لين المهم هو إزالة الحقد من النفوس بين الفصي     "واعتبر أن   

والورقة المصرية مجرد بداية وخطوة إلى األمام في طريق إنهاء          ... معاً لهما ما لهما وعليهما ما عليهما      
المشوار ما زال طويالً وشائكاً، والخالف السياسي بـين الجـانبين           . االنقسام واستعادة اللحمة الفلسطينية   

  ".كبير
حتى لو وقعا الورقة، فالمـصالحة      : "وقال". عدم توافر نية لدى الجانبين معاً     " المصالحة إلى    وعزا تعطل 

على رغـم أن    : "وأضاف". لن تتحقق ألن النية غير متوافرة والمصالحة ليست في مصلحة الجانبين معاً           
المـصالحة  حركة فتح وقعت االتفاق، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يسعى حالياً إلـى إنجـاز             

بسبب الجمود الحالي في العملية السلمية وفشل اإلدارة األميركية في ممارسة ضـغوط علـى الحكومـة                 
اإلسرائيلية الحالية تجعلها تستجيب الستحقاقات العملية السلمية، لذلك فإن أي مصالحة ستعقد مع حماس،              

اب مكانة عباس، لذلك فهو     ولو شكلية، ستصب في مصلحتها وتقوي موقعها في الضفة الغربية على حس           
لن يسعى إلى إنجاز مصالحة حقيقية بالفعل قبل أن يحقق إنجازاً ما على صعيد العملية الـسلمية يقـوي                   

  ". مركزه
في حال إبرام مصالحة وطنية، فإن حماس ستطالب بأن تكون شريكة في الحكم،             "ولفت المصدر إلى أنه     

ائيل اتصاالتها مع السلطة الفلـسطينية والرئاسـة ألن         وهذا أمر طبيعي، لكن في هذه الحال ستوقف إسر        
حماس ال تعترف بإسرائيل وترفض نبذ العنف، وهنا ستتعرض السلطة والرئيس الفلـسطيني لحـصار               
مماثل للذي فرض على الرئيس ياسر عرفات، إضافة إلى أن شراكة حماس في الحكم في وقـت ينظـر                   

بياً، ستوقف كل الدعم والمساندة السياسية والماديـة للـسلطة          االميركيون إلى حماس باعتبارها تياراً إرها     
  ".الفلسطينية

حماس أيضاً ال تريد المصالحة ألنها تسيطر اآلن على قطاع غزة وتظهر أمـام العـالم                "وشدد على أن    
وتحت هذا العنوان ومقابل هذا الوضع تحصل على األموال من إيران، فإذا ذهبـت              . وكأنها فصيل مقاوم  

لـن  "ولفت إلى أن أية انتخابات مقبلـة        ".  المصالحة، ستتخلى إيران عن دعمها ومدها بالمال       حماس إلى 
وحماس تفهم أنها ستضطر لخوض انتخابـات عقـب         . تحقق لحماس المكاسب التي حصدتها في السابق      

زة التوقيع على ورقة المصالحة بفترة وجيزة ال تتعدى بضعة أشهر، وتدرك اآلن تماماً أن شعبيتها في غ                
  ".انخفضت كثيراً

  27/4/2010الحياة، 
  

  لجنة المتابعة ستناقش المقترحات األميركية األخيرة بشأن عملية السالم: عمرو موسى .45
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن اجتمـاع لجنـة متابعـة        :  محمد الدعمه  -عمان  

على المستوى الوزاري في مقر الجامعـة العربيـة         مبادرة السالم العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل         
بالقاهرة، سيناقش المقترحات األميركية التي تقدمت بها واشنطن للجانب الفلسطيني في ضوء التطورات             

 .األخيرة ليتم تقييمها واتخاذ القرار العربي المناسب بشأنها
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ية القمعية في األراضي المحتلة     إن الممارسات اإلسرائيل  "في عمان، أمس،    " الشرق األوسط "وقال موسى ل  
ستستمع للجانب  "، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة       "ستكون محال لمناقشات مستفيضة من جانب لجنة المتابعة       

الفلسطيني الذي سيشرح خالل االجتماع ما قدمه واقترحه على الجانب األميركـي خـالل االتـصاالت                
 ".نقله الجانب األميركي في اتصاالته مع إسرائيلاألخيرة التي جرت مع الواليات المتحدة وأيضا ما 

  27/4/2010الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"في اليمن تريد استخدام صوماليين لتنفيذ عمليات تفجير في " القاعدة": "هآرتس" .46
اإلسرائيلية أمس، مضمون رسالة قالت إنها أرسلت أول من أمس إلى           " هآرتس"نشرت صحيفة   : تل أبيب 

في اليمن، تستفسر فيها عن إمكانية إدخـال        " القاعدة" الفلسطينيين في قطاع غزة من تنظيم        تنظيم السلفيين 
وتسأل فيهـا الـسلفيين عـن       . لتنفيذ عمليات تفجير فيها   " يهود إثيوبيين "، بهوية   "إسرائيل"صوماليين إلى   

لمصرية، ملفه خال   وتقول إن لديها طالبا جامعيا فلسطينيا في إحدى الجامعات ا         . تكاليف مثل هذه الخطوة   
 ".اإلخوة في فلسطين"من الشبهات، وأنها سوف ترسل المال معه لمساعدة 

وتكشف الصحيفة أن مرسلي الرسالة هم الذين أرسلوها إليها، وأنهم يديرون مكاتبـات مـع الـصحيفة                 
ن اإلسرائيلية منذ فترة، من خالل رغبتهم في توصيل رسالة إلـى اإلدارة األميركيـة يؤكـدون فيهـا أ                  

تنظيمهم في اليمن ليس معاديا للواليات المتحدة، وليس مواليا إليران، وأنه معاد لحركة حمـاس، التـي                 
. تقوم بقمعهم، وأقدمت على تدمير قسم من مسجدهم في قطاع غزة واغتيال رئيسهم، عبد اللطيف موسى               

 .ومعاد أيضا لالحتالل االسرئيلي للمسجد األقصى في القدس
ا تلقت من هذا التنظيم نسخة من الرسالة الموجهة إلى السلفيين في غزة تنـصحهم               ، إنه »هآرتس«وقالت  

بأن ال يدخلوا في مواجهة مع حركة حماس حتى ال تقضي عليهم وحتى ال يخسروا تأييد الشارع المعادي                  
 . لحماس

  27/4/2010الشرق األوسط، 
 

  احدة ثنائية القومية القذافي يدعو إلى دولة و.. خالل لقائه بوفد من فلسطيني الداخل .47
الـشرق  "، من القاهرة عبر مراسلها خالـد محمـود، أن           27/4/2010 الشرق األوسط،    ذكرت صحيفة 

، الذي التقى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في مدينة سرت           48علمت أن أعضاء وفد عرب      " األوسط
 العربيـة بـصفة مراقـب لتعزيـز         الليبية اول من أمس، طالبوا بمنح عرب إسرائيل مقعدا في الجامعة          

 .العالقات مع الدول األعضاء بالجامعة العربية
، أن يكون الوفد قد نقل للعقيد القذافي رسائل سرية من           "الشرق األوسط "ونفت مصادر ليبية وفلسطينية ل    

 -بية  حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سواء لطلب تطبيع العالقات أو إقامة عالقات لي             
إسرائيلية أو السماح لليهود الذين خرجوا من ليبيا عقب قيام القذافي بالثورة التي أطاحت بالملك الـسابق                 

 .إدريس السنوسي بزيارة بيوتهم داخل األراضي الليبية
وانتقد القذافي في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع الوفد، حكومة تل أبيب، وقال إن سياسـية اإلسـرائيليين                  

 .نفسها" إسرائيل"عرب كما تضر بتضر بال
موقفه ليس حازما في الموضـوع      "، وقال إن    )أبو مازن (وانتقد القذافي الرئيس الفلسطيني محمود عباس       

 ". ال توجد عداوة بين اليهود والعرب بل إن العداوة مع الصهيونية: "وقال القذافي ".الفلسطيني
 أن الزعيم الليبي معمر القذافي أكـد علـى          ، من طرابلس،  27/4/2010العرب، قطر،   وأضافت صحيفة   

استحالة حل الدولتين، وانتقد المبادرة العربية لتجاهلها فلسطينيي الداخل والالجئين، ورأى أن الحل هـو               
وأشار القذافي أن اللقاء بوفـد      . الدولة الواحدة ثنائية القومية، داعيا إلى تفكيك السالح النووي اإلسرائيلي         



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1772:         العدد       27/4/2010الثالثاء  :التاريخ

لحظة تاريخية، ودعا العالم العربي إلى فتح الباب أمامهم باعتبارهم جزءا مـن األمـة               فلسطينيي الداخل   
  .بأي شكل من األشكال" إسرائيل"العربية، مشددا على أن ذلك ال يعني تطبيعا مع 

إن القضية الفلسطينية نشأت بعد احتالل فلـسطين        : وعرض رؤيته القائمة على فكرة الدولة الواحدة قائال       
ولن يعترف بدولة فلسطينية تقوم في الـضفة        " إسرائيل"، وأكد أنه لن يعترف ب     1967ها عام   وتهجير أهل 
  .وغزة فحسب

  
  عازمون على تحقيق سالم شامل في الشرق األوسط: أوباما .48

أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أمس لوزير الدفاع اإلسـرائيلي          :  وكاالت - أحمد رمضان    -رام اهللا   
ور واشنطن للقاء مستشار األمن القومي للرئيس األميركي جيمس جـونز، عزمـه             إيهود باراك الذي يز   

  .وإصراره على تحقيق سالم شامل في الشرق األوسط
إلى ذلك رفض المتحدث باسم البيت األبيض فيليب كراولي اإلفصاح عمـا أبلغـه ميتـشل للمـسؤولين                  

ود دعوة رسمية للرئيس الفلسطيني لزيارة      اإلسرائيليين بشأن المستوطنات، كما أشار إلى أنه ال يعلم بوج         
وقال كراولي إن ميتشل أبلغ الجانبين ضرورة اتخاذ خطوات إلعادة بناء الثقة إلحراز تقدم في               . واشنطن

  .محادثات السالم، لكنه رفض الكشف عما تم طلبه منهما
27/4/2010المستقبل،   

  
  م اإلسالميمع العال" بداية جديدة"أوباما يجدد التزامه بالسعي الي  .49

مـع العـالم اإلسـالمي    " بداية جديدة"جدد الرئيس األمريكي باراك اوباما التزامه بالسعي إلي : واشنطن
متعهدا بأن تواصل الواليات المتحدة جهودها لتعزيز السالم في الشرق االوسط وكبح عنف المتـشددين               

مين تستـضيفه الواليـات المتحـدة       واستخدم اوباما مؤتمرا لرجال اعمال مسل     . ودعم التنمية االقتصادية  
  .البراز الجهود التي قامت بها ادارته حتى االن والتعهد بمواصلة العمل للتغلب على انعدام الثقة

علـى الـرغم مـن      " دولة قـال اوبامـا       50 من ممثلي قطاع االعمال من أكثر من         250ومتحدثا أمام   
اليات المتحدة لن تتزحزح مطلقا في مـسعانا         فان الو  -مادمت رئيسا -الصعوبات التي ال مفر منها فانني       

  ."من اجل حل يقوم على دولتين يضمن حقوق وامن االسرائيليين والفلسطينيين على السواء
27/4/2010وكالة رويترز،   

  
  " إسرائيل"مع » القيم المشتركة«عمال البريد في كندا يحتجون على طابع  .50

هة إلى رئيس هيئة البريد مويا غرين، علـى إصـدار           احتج اتحاد عمال البريد في كندا، في رسالة موج        
، مـذكراً   »بالعالقة القوية بين كندا وإسرائيل بناء على القيم المـشتركة بينهمـا           «طابع بريدي لالحتفال    

 . بالجرائم التي ارتكبتها الدولة العبرية وال تزال بحق الفلسطينيين
يشير «:  نيسان الحالي  9لى غرين والمؤرخة في     وقال رئيس االتحاد دنيس ليملين، في الرسالة الموجهة إ        

القرار المخصص إلطالق الطوابع إلى أن كندا ستصدر الطابع لالحتفال بالعالقات الثنائية المتينـة بـين                
 عقود من القيم المشتركة والمصالح السياسية واالقتصادية والثقافيـة          6 صداقة تمتد إلى     -كندا وإسرائيل   

 . »واالجتماعية المشتركة
، فيما ال يـزال     )قيمنا المشتركة (إننا قلقون من أن الهيئة ستطلق الطابع مع إسرائيل بناء على            «وأضاف  

 قانونا عنصريا ضد األقلية الفلسطينية في قضايا التعليم والعمل وحيـازة            20يوجد في إسرائيل أكثر من      
  ل ترفض تنفيذ قـرار للمحكمـة      ، مضيفاً أن الدولة العبرية ال تزا      »األرض والوصول إلى الموارد العامة    
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حول الضفة الغربية، وتواصل بناء المستوطنات فـي القـدس الـشرقية            » جدار الفصل «الدولية بتفكيك   
 . والضفة الغربية

27/4/2010السفير،   
  

  عباس وفياض اتخذا خطوات كبيرة لتشجيع االستثمار وتعزيز سيادة القانون: قنصل أميركي .51
قنصل االميركي العام في القدس دانيال روبنستين بـالخطوات التـي وصـفها    أشاد ال : ابراهيم أبو كامش  

سالم . ، ورئيس الوزراء د   "مازن"بالهامة التي اتخذتها السلطة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس، أبو           
فياض، لتشجيع االستثمار وتعزيز سيادة القانون وتسهيل األعمال في فلسطين، مؤكدا علـى مـا يـراه                 

  .ج المذهلة لهذه الجهود في مدن الضفة، مثمنا الحكومة على التزامها باالستمرار في هذا الدرببالنتائ
  جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي نظمته أمس، القنصلية االميركية، والوكالة األميركية للتنمية الدولية، 

  
وفد الفلسطيني فيها، والتي دعا لهـا       لمناسبة افتتاح فعاليات القمة الرئاسية للريادية واالحتفال بمشاركة ال        

  .الرئيس االميركي أوباما في واشنطن، وذلك في قاعة جمعية الهالل االحمر بالبيرة
27/4/2010الحياة الجديدة،   

  
  وفد جنوب أفريقي يزور غزة ويطلع على معاناة شعبها .52

 األوضاع الميدانية   زار وفد برلماني جنوب أفريقي امس قطاع غزة، وإطلع على آخر          :  سمر خالد  -غزة  
والسياسية في فلسطين، وخاصة القطاع الذي يمر بوضع إنساني شديد جراء الحصار الخانق المفـروض               

  .عليه منذ نحو أربعة أعوام
 والتقى الوفد الذي وصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون  رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في غـزة                  

تشريعي الفلسطيني يرأسه النائب األول لرئيس المجلـس التـشريعي          إسماعيل هنية، ووفداً من المجلس ال     
  .أحمد بحر

من جانبه اوضح النائب ماثول موتشيكاغا عن الحزب الوطني األفريقي ان الوفد تلقى شرحا  حول حالة                 
  .األسرى والنواب المعتقلين، فضالً عن االنتهاكات والحفريات المستمرة في القدس المحتلة

ه المعاناة نابعة أساساً من اإلنكار غير المقبول لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلـة                وأكد أن كل هذ   
  .للتصرف وفقاً للشرعية الدولية

 وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، ألن هذه القضية يجب أن تحل وأن تكون في صدارة االهتمام                
  .العالمي الدولي إلحالل السالم في المنطقة والعالم

ب عن إيمان بالده بضرورة الحل السلمي لهذا الصراع، وأن يتم ذلك بطريقـة تـضمن للـشعب                   وأعر
  .الفلسطيني أن يمارس حقوقه بحرية

27/4/2010الرأي، األردن،   
  

  المشكلة في فلسطين هي قضية احتكار السالح عند طرف واحد: الباحث آرون ميلر .53
آرون دايفيد ميلـر الـذي يـزور        » لي للباحثين معهد وودرو ويلسون الدو   «قال الباحث في    : ديما شريف 

الجامعة األميركية في بيروت ضمن برنامج محاضرات صانعي السالم التي ينظّمها معهد عصام فارس               
. للسياسات العامة والقضايا الدولية، أن المشكلة في فلسطين هي قضية احتكار السالح عند طرف واحـد               

لكنّه أكد أنّـه ال مجـال       . إيديولوجياً بديالً عن السلطة الحقيقية    وقال إن حزب اهللا وحماس يجذبان الناس        
لوجودهما في أي صفقة للسالم، ألن من المحتمل أن يرفض أي رئيس إسرائيلي للوزراء التفاوض مـع                 
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والحل، برأيـه، هـو تقـديم    . الفلسطينيين مثالً، إال إذا كان السالح كله تحت سيطرة جهة واحدة شرعية  
  .»الفلسطينيين الجيدين عوضاً عن الفلسطينيين السيئين«عب حول مشروع يجمع الش

27/4/2010األخبار،   
  

  "الغضب األميركي" ورقة مراوغة وتّل أبيب تحاول امتصاص "قتةؤالدولة الفلسطينية الم" .54
لم يعد خافياً ان هدف رئيس الحكومة اإلسرئيلية، بنيامين نتنياهو، بات :  آمال شحادة-القدس المحتلة 

التفتيش عن مخرج من مأزقه مع اإلدارة األميركية، ويؤدي الى حرف الضغوط الممارسة عليه وتحويلها 
  . الى الطرف الفلسطيني

رف، الذي يرى في وقف االستيطان فهو يجد صعوبة في التحرر من التزاماته مع حلفائه في اليمين المتط
وكان يراهن على اقناع اإلدارة األميركية بالتوصل . اليهودي في القدس الشرقية المحتلة خيانة عظمى

الى حل وسط بخصوص هذا البناء، ولكن الرفض األميركي جعله يبحث عن طريق آخر، ولذلك جاء 
وتأجيل موضوع القدس الى مفاوضات اإلعالن عن دولة فلسطينية في حدود موقتة «اقتراحه حول 
وقد حاول اقناع المبعوث األميركي جورج ميتشل، بذلك قائالً ان االنسحاب اإلسرائيلي . »التسوية النهائية

: ويفسر. » لبناني-حل غزاوي «من القدس، حتى لو اقتصر على األحياء العربية فيها، سيؤدي الى 
كة حماس بعد االنسحاب اإلسرائيلي، ومثلما دخلت ايران مثلما دخلت ايران الى قطاع غزة بواسطة حر«

الى لبنان بواسطة حزب اهللا بعد االنسحاب اإلسرائيلي، ستدخل ايران القدس الشرقية، وهذا ال يقبله أي 
  .»سياسي وأي حزب اسرائيلي

صادق في أنتم غير مقتنعين بأنني «: ، فقال»صدق نواياه«أكثر من ذلك، حاول نتنياهو اقناع ميتشل بـ 
فعندما أقترح اإلعالن عن . موافقتي على مبدأ الدولتين، وأنا أريد أن أثبت صدقي قبل بدء المفاوضات

دولة فلسطينية موقتة، انما أقصد وضع هذه الدولة على الخريطة ليعترف بها العالم وتبدأ العمل وأتعاون 
وهرع . ميركيين حالما سمعوا بهاوللحقيقة فإن هذه الصيغة أغرت األ. »معها كدولة وأفاوضها كدولة

ميتشل الى اسرائيل لسماع تفاصيلها يوم الجمعة الماضي، بعد أن كان قد أعلن عن تأجيل زيارته أسبوعاً 
بل حمل هذا االقتراح الى رام اهللا، محاوالً االستفسار عن سبب الرفض الفلسطيني وموجهاً أسئلة . آخر

  .صعبة عن هذا الرفض ومبرراته
ل األميركي شجع نتنياهو كثيراً فراح مساعدوه يسربون الى الصحافة اإلسرائيلية أنباء عن تقدم ورد الفع

نقلت على لسان مسؤول كبير ان المفاوضات ستستأنف » هآرتس«كبير في المفاوضات، بل أن صحيفة 
املة منذ وإذا كان نتنياهو قد نجح في كسب الوقت سنة ك. المقبل) مايو(في الخامس عشر من شهر أيار 

تسلمه الحكم، تارة من أجل دراسة الوضع وتارة أخرى من أجل دراسة الرد على مطالب الرئيس 
األميركي، باراك اوباما، فإنه يجد اليوم الظرف مناسباً للحصول على مهلة أخرى، على أمل بأن تدخل 

ي المقبل، فتصبح هي ادارة أوباما فترة المعركة االنتخابية الجزئية للكونغرس في شهر تشرين الثان
  .المعنية بالمزيد من التأجيل

ويتحدث نتنياهو بثقة عن ان عالقاته مع اإلدارة األميركية باتت متجانسة ألقصى حد وبأنهما متفقان، بل 
وبعث . يدفعان نحو استئناف مفاوضات السالم بنفس المقدار وبأن المسألة ما زالت متعلقة بالفلسطينيين

باراك، للقاء مسؤولين اميركيين في واشنطن على أمل بأن تدعم هذه اللقاءات بوزير دفاعه، ايهود 
ويقول ان الكرة اآلن في الملعب الفلسطيني، اذ ان الجميع ينتظر موافقة الرئيس . الموقف اإلسرائيلي

. محمود عباس، على استئناف المفاوضات وعدم موافقته هي التي تشكل عثرة في طريق المفاوضات
ويواصل . كهذه، يواصل اجراءاته لفرض األمر الواقع االستيطاني التهويدي على األرضوفي حالة 

  .البناء في القدس 
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ولكن الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط، ديفيد مكوفسكي، يرفض هذا المنطق ويقول ان 
. لعالقات في المستقبلالخالفات بين نتنياهو وأوباما مازالت عميقة وال تثير اماالً كبيرة في تحسن ا

مهم «: ويقترح على رئيس الحكومة بلورة خطة مبنية على رؤيا استراتيجية مشتركة مع واشنطن ويقول
أن يشرك نتنياهو أوباما في رؤيته في ما يتعلق بحل الدولتين وأن يعرض عليه استراتيجية يقبلها العقل 

ن نتنياهو وأوباما وهذه مشكلة فرؤيتهما هناك فروق واضحة في وجهات النظر بي«، ويضيف »لتحقيقها
للعالقة بين السياسة الداخلية والخارجية، هي مشكلة بحد ذاتها ويبدو انه يصعب على أوباما اإليمان بقوة 
القيود السياسية الداخلية التي تواجه نتنياهو، وإزاء ذلك سيكون من الصعب تحسين العالقات بين 

احد منهما قطع العالقة وعليه، يرى الباحث، انهما سيجدان قاسماً الزعيمين على رغم انه ال يستطيع 
  . مشتركاً وربما يكون الملف اإليراني

وزير الشؤون . والحفاظ على عالقة جيدة مع اإلدارة األميركية يؤيده معظم وزراء حكومة نتنياهو
ترك الوضع القائم على االستراتيجية، دان مريدور يرى ان المصلحة اإلسرائيلية األهم اليوم هي عدم 

نحن في هذه اللحظة غير قادرين على . لدينا مصلحة حقيقية في تقدم المسيرة السياسية«حاله ويقول 
الوصول الى تسوية دائمة، على رغم اني ابقي هذه اإلمكانية مفتوحة اذ ربما انا مخطىء وسيكون هناك 

بناء الدولة . ارة مفاوضات من تحت الى فوقبالتوازي بالمفاوضات السياسية، يجب اد. موافقة فلسطينية
الفلسطينية التي وافق نتنياهو عليها في خطابه في بار ايالن، بشرط تجريدها من السالح والتقدم الى 

  . »األمام
» بن غوريون الفلسطينيين«ويقترح مريدور عرض حل للدولة الفلسطينية عبر من يعتبره اإلسرائيليون 

خوفه من خطة فياض التي يدعو فيها الى اقامة دولة فلسطينية في غضون أي سالم فياض، على رغم ت
يمكن العمل مع فياض لدفع الدولة الفلسطينية الى األمام من «سنتين من المفاوضات ويقول مريدور 

  . خالل االقتصاد، فرض القانون والنظام، والتعاون األمني وبناء المؤسسات الفلسطينية
نحن «التوصل مع الفلسطينيين الى اتفاق للشروع في مفاوضات السالم ويقول ويشدد مريدور على اهمية 

اآلن في معركة دولية جدية، وكلما كنا أكثر فأكثر داخل المفاوضات سيكون هناك ميل أقل إليجاد بدائل 
 ليس. يجب اإليضاح للفلسطينيين بأن هذا الطريق الذي ال يديرون فيه مفاوضات، ليس طريقاً ممكناً. لها

  .»لديهم بديل آخر
ومريدور كزعيمه نتنياهو يرمي الكرة في الملعب الفلسطيني، في محاولة لتعزيز الموقف اإلسرائيلي 

، »ليس للدى الفلسطينيين الرغبة والشجاعة التخاذ القرار إلنهاء النزاع«: تجاه اإلدارة األميركية، اذ يقول
ويكشف ان هناك حقيقة ال . »لى تسوية دائمة؟ما هي غاية المفاوضات وهل يمكن الوصول ا«ويتساءل 

يجرؤ نتنياهو على قولها خشية ان يثير ضده حزبي شاس ويهودت هتوراة، فقد وافقنا على ادارة 
.  الحدود، واألمن، والقدس والالجئين-مفاوضات على التسوية الدائمة والحديث في كل المواضيع 

  .» الوصول الى اتفاق مع الفلسطينيينخطورة هذا الحديث تكمن في احتمال عدم... ولكن
في اسرائيل يكمن الخوف األكبر في ان يفرض الرئيس اوباما تسوية سلمية، في حال فشلت جهود 

ويرى كثيرون ان خطوة كهذه من شأنها ان تفجر أزمة خطيرة مع اإلدارة األميركية، ومع هذا . ميتشيل
قدراته على اخضاع اسرائيل محدودة وبأنها ستكون فإن اإلسرائيليين على قناعة بأن اوباما يدرك ان 

وعليه يعتقد اإلسرائيليون ان كثرة الجوالت التفاوضية مع ميتشل ستدخل المسيرة . طريق مليئة باألخطار
السلمية في نوع من الجمود غير الرسمي لفترة زمنية غير محدودة وهذا سيؤدي الى مفاوضات اسرائيلية 

  . نخفضة او محادثات تقارب المسائل العملية وليس الجوهرية فلسطينية على مستويات م-
وهكذا يكون بوسع اوباما االدعاء بأنه نجح في جلب الطرفين الى استئناف المفاوضات ونتنياهو يخرج 
بالحفاظ على ائتالفه الحكومي وازدهار مشاريع البناء االستيطاني، وهو الذي يجعل شعبيته في تصاعد 

  .مستمر
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ن يرى األمور بصورة أخرى، مثل وزير الدفاع، ايهود باراك، الذي يعتقد ان نتنياهو ولكن هناك م
ويقول ان . والمقربين منه في حزب الليكود ال يدركون بعد حقيقة مرارة البيت األبيض حيال اسرائيل

 ليس مبادرة جزئية كما. المخرج الوحيد إلسرائيل هو طرح مبادرة سالم اسرائيلية على األميركيين
ويقول ان مبادرة كهذه فقط، يمكنها أن تحقق السالم أو . يقترح نتنياهو، بل مبادرة متكاملة للتسوية الدائمة

  . تعطل السالم بطريقة، تجعل الفلسطينيين في قفص االتهام العالمي
له فهذا ما فع). 2001 - 1999(ويذكّر هذا الطرح بسياسة باراك عندما كان رئيساً للحكومة اإلسرائيلية 

، فاتهم الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، برفض عملية السالم، 2000عملياً في كامب ديفيد عام 
وقد أدى هذا الشعار في . »ال يوجد شريك فلسطيني لنا في عملية السالم«: وخرج بشعاره المعروف

ره محاصرة عرفات ، الذي تم في إطا2002حينه الى تدهور عسكري في المنطقة واالجتياح الكبير عام 
في المقاطعة وإعادة احتالل األراضي التي انسحبت منها اسرائيل بموجب اتفاق أوسلو وتأجيل 

  .المفاوضات الجادة سنين طويلة
  فهل ستسمح إلسرائيل بمواصلة هذا المراوغة؟ وإلى متى؟. والسؤال يظل متعلقاً برد فعل واشنطن

  27/4/2010الحياة، 
   

  "إسرائيل"األمم المتحدة بين المقاومة العربية وجرائم  .55
  عبداهللا األشعل.د

الدهشة والقلق، من أن المتابع لموقف األمم المتحدة من الصراع العربى اإلسرائيلي ال بد أن تصيبه 
على المضي في تنفيذ مشروعها الصهيوني، ويسعى هذا » إسرائيل«موقف المنظمة الدولية يشجع 

الموقف أيضاً إلى أن تستكين المنطقة العربية وتستسلم لهذا المشروع، وكأن تحقيق السالم العالمي الذي 
  .العالم العربيعلى » إسرائيل«قامت من أجله األمم المتحدة يتطلب أن تهيمن 

ولذلك ال نظن أننا نبالغ إذا قلنا إن موقف األمم المتحدة بشكل عام يؤيد المشروع الصهيوني ابتداء 
وانتهاء، ويؤدي في الواقع إلى القضاء على فلسطين، وحتى ال تساق هذه النتيجة وتبدو قوال مرسالً فإننا 

 التاريخ بقرار من الجمعية العامة لألمم نشأت على غير العادة في كل كتب» إسرائيل«نشير إلى أن 
، الذي كان وازناً لقرار 194، وهو القرار 1948المتحدة، يجاوره قرار نفس الجمعية في العام التالي 

وفق هذا القرار تم على أرض الفلسطينيين الذين فروا من » إسرائيل«، وهو أن قيام 181التقسيم 
 بعودة هؤالء الالجئين إلى وطنهم وتعويضهم 194لب القرار اإلرهاب الصهيوني، وأصبحوا الجئين، فطا

عما فقدوه من ممتلكات، وعما تكبدوه من خسائر، وهو قرار يعكس قمة النفاق الدولي؛ ألن أراضي 
، ومع ذلك طبق قرار التقسيم الذي كان »إسرائيل«هؤالء الالجئين وبيوتهم احتلها اليهود، وقامت عليها 

ى بقية فلسطين، وإنما لم ينفذ قرار حق العودة حتى اآلن، ويقال في أدبيات األمم بداية لزحف اليهود إل
» إسرائيل«المتحدة إن قرار حق العودة توصية من الجمعية العامة، ونسيت األمم المتحدة أن قرار قيام 

  .توصية أيضاً
ق العودة، اإلعالن  التي صدر فيها قرار ح1948ثم أصدرت الجمعية العامة نفسها في نفس الدورة عام 

العالمي لحقوق اإلنسان، الذي ظل عالمة على هذا النفاق الدولي في أن انتهاكات حقوق اإلنسان على يد 
النظم الدكتاتورية والغصب الصهيوني، ظل القاعدة األساسية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ظل 

مى لهذا االعالن، الذي صار لهذا السبب جزءاً من الفقه الدولي يتبارى في بيان القيمة القانونية العظ
  .دساتير العديد من دول العالم

إلى األمم المتحدة بشروط ثالثة، وهي احترام حق الفلسطينيين في » إسرائيل« أنضمت 1949في عام 
ق ، فضالً عن احترام حقو194إقامة دولة بقرار التقسيم، واحترام حق الالجئين منهم في العودة بالقرار 

  .»إسرائيل«األقلية الفلسطينية التي ظلت في دارها في قلب 
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وال نظن أننا بحاجة إلى المضي في بيان مواقف األمم المتحدة وعدم مساندتها حتى اآلن في المأساة 
الفلسطينية، ولكننا نشير في عجالة إلى أن األمم المتحدة لم تنفذ قراراً واحداً لصالح الفلسطينيين، بل إن 

  .من ال ينعقد أصالً في حاالت العدوان اإلسرائيليمجلس األ
أما األمين العام فقد أغفل تماماً قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل، كما بكى على مأساة 
  .شاليط، ولم يفعل شيئاً إزاء محارق الفلسطينيين ومذابحهم وسوقهم إلى سجون االحتالل، مثواهم األخير

 يسهر على تنفيذ قرارين من مجلس األمن صدرا بالمخالفة ألحكام الميثاق، وظل ولكن األمين العام
عالمة على هذا الظلم التاريخي الذى لحق بالعرب بسبب التواطؤ بين حكامهم والجالد اإلسرائيلي وهذان 

  .1701 و1559القراران هما 
 األول سبباً الختالل األمن في القاسم المشترك في القرارين هو سالح حزب اهللا، الذي اعتبر في القرار

، وهي المرة األولى 2006عام » إسرائيل«لبنان، وفي القرار الثاني أداة لعدوان حزب اهللا على 
  .الواضحة التي يدين فيها مجلس األمن الضحية ويشيد بالمعتدي

واليات وال» إسرائيل»على الجانب االخر، لعل القارئ  يتابع بشكل حثيث التعاون الجاد بين مصر و
المتحدة، على منع وصول السالح إلى حماس في غزة، بينما ال تفعل الدول الثالث شيئا لوقف الوحشية 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فكأن التعاون المصري األمريكي اإلسرائيلي يهدف إلى القضاء على 

  . تلتهم الضفة الغربيةالمقاومة الفلسطينية في غزة حتى يتم احتاللها، وحتى يتم التهامها كما
هكذا نرى أن األمم المتحدة تساند المعتدي اإلسرائيلي، وتدين أي عمل لدعم المقاومة ضده في لبنان 

المنطقة وتعتمد على قدسية مزعومة لقرارات » إسرائيل«وفلسطين؛ ألن األمم المتحدة تريد أن تتسيد 
ي، في الوقت الذي يستحيل على مجلس األمن أن مجلس األمن عندما يتعلق األمر بدعم العدوان اإلسرائيل

، وبذلك أراحت األمم المتحدة نفسها، فلم يكن هناك محل اتهام إلسرائيل »إسرائيل«يصدر قراراً ضد 
بأنها ال تنفذ قراراتها، بينما يتم اتهام الدول العربية والمقاومة بأنها هي التي ال تنفذ قرارات مجلس 

  .األمن
نني أدعو الدول العربية إلى إغفال القرارات الصادرة ضد المقاومة في غزة وفي في ظل هذا الوضع فإ

لبنان؛ ألنه ال يعقل أن يبارك العالم البطش اإلسرائيلي بالعرب، وأن يطلب من المقاومة أال تتسلح حتى 
  .»إسرائيل«تصبح البالد العربية نزهة ممتعة للجيش والموساد في 

 ينظرون إلى قرارات مجلس األمن نظرة إكبار وتعظيم، فإنني أدعوهم إلى أما القانونيون العرب، الذين
تدارك هذه الحقائق مادام النظام الدولي مختالً، وما دامت قرارات مجلس األمن ال يمكن استئنافها أو 

 .التعقيب القضائي عليها من جانب محكمة العدل الدولية
  27/4/2010السبيل، األردن، 

     
   وشائعات الحرب"إسرائيل" .56

  باتريك سيل
ليس هناك من يستطيع أن ينكر في الوقت الراهن، أن ثمة حالة من القلق الشديد، تسود الشرق األوسط، 

السيناريو و. وهي حالة ناتجة عن كون كثيرين يتوقعون أن الحرب قد تنشب في المنطقة هذا الصيف
الذي يتم استدعاؤه في غالبية األحيان هو إقدام إسرائيل على شن حرب أخرى ضد لبنان تكون بمثابة 

، ويمكن أن تتطور هذه المرة إلى صراع أكثر اتساعاً، 2006نسخة موسعة من الحرب التي شنتها عام 
كما قال جنبالط زعيم . ميةفي هذا السياق حذر العاهل األردني من احتمال نشوب حرب إقلي. يجر سوريا

  .الدروز في لبنان إن إسرائيل تنتظر الظروف المناسبة لمهاجمة العالم العربي
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فالرئيس اإلسرائيلي فاقم من التوتر : والشاهد أن القادة اإلسرائيليين لم يترددوا في تأجيج نيران الحرب
حزب "لـ" سكود"ت صواريخ من طراز اإلقليمي هذا الشهر عندما وجه اتهاماً علنياً لسوريا، بأنها هرب

  .في لبنان" اهللا
البريطانية عن سياسي إسرائيلي لم تنشر اسمه قوله إنه إذا ما جرؤ " صنداي تايمز"كما نقلت صحيفة 

  ".ستعيد سوريا إلى العصر الحجري" على شن هجوم بالصواريخ على إسرائيل، فإن األخيرة" حزب اهللا"
العسكرية " القدرات"ضاً تحذيراً صيغ بأسلوب مبهم إليران عن كما وجه الرئيس اإلسرائيلي أي

  .اإلسرائيلية
وليس ثمة حاجة إلى القول إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، شأنه شأن بيريز، ال يضيع فرصة دون أن 

وكان . يسعى لشيطنة إيران وتصويرها بأنها تمثل تهديداً مميتاً ليس فقط إلسرائيل، وإنما للعالم بأسره
نياهو قد ألمح في مرات عديدة إلى أنه إذا فشلت الواليات المتحدة في إيقاف البرنامج النووي اإليراني، نت

  .فإن إسرائيل ستقوم بهذه المهمة بمفردها
في الوقت ذاته، لم تقف إيران مكتوفة األيدي، حيث سعت لحشد الرأي العام العالمي ضد قرار العقوبات 

كما شجبت الموقف األميركي النووي . يات المتحدة إلى فرضه عليهااألكثر صرامة التي تسعى الوال
الجديد تجاهها، والذي خصها، وهي كوريا الشمالية دوناً عن بقية الدول كأهداف محتملة لضربات نووية 

  ".إرهاباً نووياً"أميركية، ووصفته بأنه يمثل
خليج ومضيق هرمز، اشتملت على كما أجرت إيران هذا األسبوع مناورات بحرية واسعة النطاق في ال
، وهي "الحفاظ على أمن ممرات النفط"تجارب لصواريخ، وأعلنت طهران أن هدف تلك المناورات هو

  .تقصد بذلك أن أمن هذه المنطقة الحيوية ال يمكن أن يترك لقوة خارجية مثل الواليات المتحدة
حلت عن جوارها القريب، بيد أن السؤال وإيران تحدوها رغبة شديدة في رؤية القوات األميركية، وقد ر

هنا هو ما على وجه التحديد الشيء أو األشياء التي تقف وراء حرب الدعاية التي تشنها إسرائيل في 
الدافع األول، من خالل إقدامها على تهديد : الوقت الراهن؟ هناك في تقديري ثالثة دوافع تكمن وراء ذلك

المتطرفة، متلهفة لتحويل انتباه أميركا بعيداً عن " اليمينية" نتنياهو جيرانها بشن حرب عليهم، تبدو حكومة
حزب "عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وتوجيهه نحو تهديد مزعوم تشكله إيران وسوريا، و

  ".اهللا
د أن ويشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل قد انزعجت بسبب التقارير الواردة من واشنطن، والتي تفي

أوباما، وفي إطار رغبته في كسر الجمود الحالي في المفاوضات، قد يعلن عن خطة للسالم في المنطقة 
بناء على ذلك قام رئيس الوزراء . ويسعى لفرضها على األطراف المتنازعة، وهو أكثر ما يخشاه نتنياهو

، في الوقت الذي تجاهل اإلسرائيلي على الفور، بإعالن رفضه ألي نوع من أنواع التسوية المفروضة
  .فيه دعوة الرئيس األميركي لتجميد البناء في القدس الشرقية العربية

المتطرف في تحالفه الحاكم من المؤمنين " اليمين"ومن المعروف أن نتنياهو، شأنه في ذلك شأن أعضاء 
طينية قادرة على ، وأنه يعارض معارضة تامة القومية الفلسطينية، وقيام دولة فلس"إسرائيل الكبرى"بـ

  .الحياة
وهناك احتمال كبير أنه يحسب حساباته على أساس أن قيامه بشن حرب صغيرة يمكن أن يضعف 
المعسكر العربي، ويجعل إسرائيل قادرة على كسب المزيد من الوقت، لتواصل استيالءها على األراضي 

  .الفلسطينية
، يمكن أن يكون الدافع اإلسرائيلي الثاني "هللاحزب ا"وبقيامه باتهام سوريا بتهريب صواريخ متقدمة لـ

ويشار . لحملتها الدعائية الشرسة هو تخريب أي محاولة لتحقيق التقارب بين الواليات المتحدة وسوريا
في هذا السياق إلى أن مجلس الشيوخ األميركي، يناقش في الوقت الراهن ما إذا كان سيقوم بالمصادقة 

وقد . أم ال-أول سفير منذ خمس سنوات -ر للواليات المتحدة في دمشق كسفي" روبرت فورد"على تعيين 
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حاول بعض أعضاء المجلس من المؤيدين إلسرائيل، تعطيل أو إلغاء تعيين السفير، بحجة أن ذلك 
  ".سوء سلوكها"سيكون بمثابة مكافأة لسوريا على 

لحملة الدعائية الشرسة هو تقويض من خالل قرع طبول الحرب، يبدو أن الدافع اإلسرائيلي الثالث لتلك ا
، الذي ترى فيه إسرائيل عقبة كأداء، تقف في طريق هيمنتها االستراتيجية ) حزب اهللا-دمشق (محور 

" حزب اهللا"ناهيك عن -فمن الواضح بالنسبة لجميع المراقبين أن ال إيران وال سوريا . على المنطقة
، ألنهما تعرفان جيداً أن الرد اإلسرائيلي سيكون  يمكن أن تفكر في شن هجوم على إسرائيل-بالطبع 

و ! مدمراً، ولكنهما يودان أن يكونا على درجة من القوة تكفي لصرف إسرائيل عن شن هجوم عليهما
  .هذا ما يطلق عليه الردع، وهو تحديداً ما ترى فيه إسرائيل تهديداً
لدفاع عن نفسه، وهذا هو السبب الذي فإسرائيل ال تريد أن يصل أحد من جيرانها إلى وضع يمكنه من ا
، فهي تريد أن تكون قادرة "حزب اهللا"جعلها تثير كل هذه الضجة حول تهريب الصواريخ المزعوم لـ

لذلك لن يكون أمراً مثيراً للدهشة بالكلية، . على الضرب، دون أن تتعرض هي للضرب من قبل األعداء
، تستعيد هيمنة إسرائيل على المنطقة كلها 1967أن يحلم بعض اإلسرائيليين بحرب على غرار حرب 

في األجل المنظور على األقل، وتسمح في الوقت ذاته لحلم إسرائيل الكبرى بأن يمضي قدماً في طريقه 
 .دون عائق

  27/4/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  ؟تعديل حكومي أم خطة إنقاذ وطني .57
  هاني المصري

ب إجراء تعديل على الحكومة، واذا تم التعديل تكون الحكومة          يدور الحديث ويتصاعد هذه األيام حول قر      
قد تحولت من حكومة تسيير أعمال مقلصة إلى حكومة تسيير أعمال موسعة ثم إلى حكومة عاديـة فـي                   
  .ظل االنقسام وبدون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي الذي بدونها ال يمكن ان تكتمل شرعيتها

ية طموحة للغاية، وموازنات كبيرة بدون مراقبة وال محاسبة وبدون مصادقة           فالحكومة أقرت خطة سياس   
  .حتى من المنظمة التي تعتبر المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

تباينت االنباء حول حجم التعديل وأسبابه، فهناك من يقول ان الحكومة ضعيفة ولم تتحول الى مؤسـسة                 
 تتحول الوزارات في عهدها الى مؤسسات وإنما تعمل في أحيان عديدة عبر تـشكيل               وعمل جماعي، ولم  

  .هيئات موازية أو فوق الوزارات أو باالستعانة بهيئات واستشارات خارجية أو من القطاع الخاص
ويقال إن الحكومة باإلجمال هي حكومة رجل واحد هو سالم فياض، وإن بضعة وزراء آخرين يعملـون                 

لباقي هناك مالحظات كثيرة على عملهم، بل إن هناك مصادر تقول إن هناك ملفات فـساد                بشكل جيد وا  
  .طالت بعض الوزراء، وادعاءات أخرى حول محاربة وتحجيم حركة فتح من بعض الوزراء

هناك من يروج ويرغب ان يكون التعديل واسعاً وما يشبه التغيير الشامل، بينما قال رئيس الحكومة فـي                
  .إن التعديل سيكون محدوداً ولن يمس طبيعة الحكومة االساسية "  على المكشوفحكي"برنامج 

 من  3،4مصادر حركة فتح تتحدث عن تعديل هام يستهدف تشكيل حكومة سياسية قوية من خالل إضافة                
يرأسـها سـالم    " فتح"وجعل الحكومة حكومة    " فتح"اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لتطوير مشاركة        

  ".فتح"ست حكومة سالم فياض تشارك بها فياض، ولي
إن برنامج وخطة الحكومة وفعاليتها مفترض أن تكون هي األمر األساسي، وليس مجرد مشاركة أوعدم               

  .فيها " فتح"مشاركة 
بدون شك أن التعديل تأخر كثيراً ألن المطالبة الفتحاوية بإجرائه قديمة، وتصاعدت منذ انعقاد المـؤتمر                

، ولكنه لم يحدث انتظاراً لتحقيق المصالحة الوطنيـة، ومـا سـيتبعها مـن إجـراء                 السادس لحركة فتح  
  .االنتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية
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بأوزان ثقيلة، وان الرئيس ابـدى      " فتح"الجديد اآلن أن رئيس الحكومة يريد التعديل وال يعارض مشاركة           
  .إشعار آخر استعداده العتماد التعديل خصوصاً وان المصالحة مجمدة حتى 

ان الحكومة اصبحت محتاجة لمشاركة اكبرمن حركة فتح، ألن عدم مشاركتها في حكومة فياض األولى،               
ومشاركتها الملتبسة في حكومته الثانية، سببت الكثير من المشاكل واالزمات ما بين الحكومـة وحركـة                

م وغياب المجلس التـشريعي     للحكومة خصوصاً في ظل االنقسا    " الشرعية"هي التي تمنح    " فتح"فـ  . فتح
  .النها صاحبة الكتلة الثانية في المجلس التشريعي وهي التي تقود المنظمة 

كما ان الحكومة اآلن بعد أن حققت انجازات عديدة في االمن واالقتصاد حصلت على دعم دولـي غيـر       
م وتصعيد العـدوان    مسبوق، رغم الثمن الباهظ الذي دفعته في ظل استمرار االنقسام وجمود عملية السال            

وتكثيف االستيطان واستمرار التنسيق األمني،ما أدى الى  ظهور حالة من التعايش مع االحتالل  علـى                 
  .خالف ما تسعى اليه الحكومة بأنها تريد إنهاء االحتالل و ليس تحسين نوعية االحتالل

ن النقاش سيدور على حجـم      رغم كل ما تقدم فان التعديل، يمكن ان يحدث ويمكن ان يتأخر او ال يتم، أل               
التعديل ومن سيخرج من الحكومة ومن سيضاف اليها، وما هو حجم مشاركة حركـة فـتح ومـا هـي                    

  .الحقائب التي ستحظى بها
فالتنافس على دخول اللجنة الوزارية سيصل الى الذروة خصوصاً ان قيادات حركة فتح تذوقت مـرارة                

  .شهرين الى ثالثة اعوام كاملة الخروج من الحكومة لفترة ستصل بعد اقل من 
ان االمر الحاسم هو هل سيحل التعديل الحكومي الحاجات الوطنية أم سيحل مسألة العالقة المتوترة بـين                 

  الحكومة وحركة فتح؟
 من اعضاء اللجنة المركزية وإجـراء تعـديل       4ــ3اذا كانت المسألة االخيرة هي المطلوبة فان دخول         

  .رئيسية، سيحل المشكلةيشمل عدداً من الحقائب ال
لكن المعضلة األساسية تبقى، اذا حصل التعديل او لم يحصل، في أن االطـراف الفلـسطينية مـشغولة                  
بالتنافس بين السلطتين المتنازعتين، وبتثبيت التهدئة هنا وهناك، وبالتعديالت الحكومية بينمـا االحـتالل              

ر الحصار الخانق على غزة، واسـتكمال تهويـد         يتعمق، ويتوسع االستيطان ويتم استكمال الجدار ويستم      
  .وأسرلة القدس في ظل غياب مسار سياسي جدي قادر على انهاء االحتالل

ان عدم وجود مسار سياسي جدي، واستمرار وقف المفاوضات، وفي ظل المعطيات المؤكدة أن استئنافها               
ان ينشغل الفلـسطينيون فـي      لن يضمن بأن تكون مفاوضات جادة قادرة على انهاء االحتالل يستوجب            

  .البحث عن خطة إنقاذ وطني وليس عن تعديل أو تغيير الحكومة 
في هذا السياق وقبل الحديث عن التعديل الوزاري او غيره يجب البحث في المسار السياسي واين يتجه،                 

 أو  وما العمل في ظل استمرار التعنت اإلسرائيلي ورفض حكومة نتنياهو حتى مجرد وقف االسـتيطان              
الموافقة على مرجعية واضحة وملزمة لعملية السالم، فكيف ستقبل هي أو أية حكومة إسـرائيلية بعـدها       

، وازالة اإلستيطان، وهدم الجدار وحل مشكلة الالجئبن وإقامـة          1967باالنسحاب من القدس والى حدود      
  .دولة مستقلة

  :ان األسئلة التي تطرح نفسها هي
استجابة للنصيحة األميركية األخيرة في ظل المتاح على أمـل ان تـأتي             هل سيتم استئناف المفاوضات     

  المفاوضات بما لم نحصل عليه في غيابها؟
واذا حصل ذلك ما تأثيره على مصداقية السلطة والقيادة والمنظمة وأال يعتبر ذلك انتحاراًً سياسياً مؤكـداً                 

فالمسألة أساساً سياسية وليست    . تمع الدولي لن ينفع للتخفيف من آثاره بناء المؤسسات والرهان على المج         
فنية، وان ما يجري بدون مسار سياسي جدي سيكون في النهاية ملهاة ومضيعة للوقت ألن اسرائيل لـن                  
ترضخ للمجتمع الدولي إال عندما يشن الشعب الفلسطيني كفاحاً جاداً وشامالً يجعل االحتالل مكلفاً وليس               

  .مربحاً كما هو اآلن
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قى القيادة واقفة في منتصف الطريق بال مفاوضات جادة وال مقاومة شاملة، وبـدون اعتمـاد                أو هل ستب  
فإما العـودة الـى المفاوضـات       . استراتيجية جديدة، وهذا لن يساعد كثيراً وغير قابل لالستمرار طويال         

ـ               ى بالشروط اإلسرائيلية بحيث تكون مفاوضات من اجل المفاوضات وتستخدمها إسـرائيل للتغطيـة عل
  .تعميق االحتالل أو ستختار الكفاح لتغيير موازين القوى حتى تقبل إسرائيل بالحقوق الفلسطينية

أن الفلسطينيين بحاجة الى بلورة استراتيجية جديدة لإلنقاذ الوطني وليسوا بحاجة الـى مجـرد تعـديل                 
  .حكومي يمكن لوحده ان يكرس االنقسام وحالة الجمود واالنتظارية القاتلة

افعة الكبرى لإلستراتيجية الجديدة هي إعطاء األولوية الحاسمة إلنهاء االنقسام واسـتعادة الوحـدة              إن الر 
ضمن رؤية تسعى إلعادة االعتبار للبرنامج الوطني والمقاومة المثمرة بجميع أشكالها، والى المفاوضات             

كانها الطبيعي كأداة مـن     المثمرة وإعادة تشكيل منظمة التحرير بحيث تضم الجميع، وإعادة السلطة الى م           
  .أدوات المنظمة ومرحلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية

وتبقى نقطة أخيرة ال بد من حسمها قبل المشاركة بالحكومة وهي ما موقف حركة فتح وفصائل المنظمة                 
  . المنظمة نفسها من خطة سالم فياضالتي تشارك بالحكومة وما هو موقف

ان تشارك فصائل أخرى بالحكومة، مثلما حصل سـابقاً، وهـي تعـارض أو          و" فتح"ال يعقل أن تشارك     
فالحكومة هـي حكومـة الـرئيس       . فهذا يجعل لدينا حالة غريبة عجيبة     . تتحفظ على خطة سالم فياض    

ومفترض أنها أداة من أدوات المنظمة، والرئيس الذي يدعم الحكومة ويعلن ذلك صباح مساء، لم ينـبس                 
والمنظمة حتى اآلن لم تناقش خطة الحكومة ولم تقبلها أو تعدلها أو            . ة الحكومة ببنت شفة بكلمة حول خط    

  .ترفضها، بل اكتفى أعضاء القيادة الفلسطينية بترديد الكثير من المالحظات عليها علناً وأكثر منها سراً
 تكـون   إن المطلوب استراتيجية جديدة شاملة، يمكن أن يكون من أدواتها تشكيل حكومة سياسية مهنيـة،              

حكومة إنقاذ وطني، يمكن أن تكون في البداية من منظمة التحرير، على أن يكون االنقـسام واسـتعادة                  
وحتى يتحقق ذلك يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفرديـة           . الوحدة أهم نقطة في برنامجها      

  .و الفئوية والفصائلية
باعية الظالمة، فيكفي أن تكـون الحكومـة التـي          ان تحقيق ما سبق يتطلب التخلي عن شروط اللجنة الر         

كما يجب  . تشكل بعد إنهاء االنقسام مقبولة دولياً من خالل استنادها الى القانون الدولي والشرعية الدولية             
  .أن تقوم على أساس شراكة وطنية حقيقية عادلة

 للمفاوضات أن تنجح وال     وال يمكن . في ظل استمرار االنقسام ال يمكن أن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه          
فإنهاء االنقسام وتحقيق شراكة وطنية على أسس ديمقراطية هو كلمة السر ومفتـاح             . للمقاومة أن تنتصر  

 هنا الوردة فلنرقص هنا. الخالص
  27/4/2010، )بدائل(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات
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  27/4/2010الخليج،   

    


