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  سورينأخر المآشاليط لن يكون و ..عطلت المصالحة الفلسطينية" الرباعية": مشعل .1

خالد مشعل، " حماس"ة اإلسالمية للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاوم:  حسن المصطفى- دمشق
خصوصيته، فالرجل يحمل في جعبته العديد من األسرار التي تتعلق بالمسارين السياسي والعسكري 

في مقر إقامته في العاصمة السورية دمشق، رحب بي بابتسامة " أبو الوليد"التقيتُ  .للقضية الفلسطينية
، وقتها كان البياض لم يغز شعر الرجل كما 2005ء عام ، وعادت بنا الذاكرة للقا"هذا أنت"عريضة قائال 

  .هو عليه اآلن، وهو رغم ذلك بقي حيويا، مدافعا عن مواقف الشعب الفلسطيني ومقاومته
، "دايتون"باتفاق مكة، وأنها ليست من انقلبت عليه، وإنما الجنرال " حماس"تحدث صراحة عن تمسك 

ا في ذات الوقت بدور سعودي وعربي مع مصر، إلنجاز مرحب. وأطراف فلسطينية أخرى تعاونت معه
شيئا من كواليس ما دار حولها من " الوطن"المصالحة الفلسطينية الداخلية، والتي كشف مشعل لـ
  :محادثات سبقت القمة العربية في ليبيا، وإلى نص الحوار

  غربية؟والسلطة الفلسطينية في الضفة ال" حماس"إلى أين وصلت مساعي المصالحة، بين 
المصالحة لألسف ضحية للتدخل الخارجي السلبي والفيتو األمريكي، الذي أبلغه ميتشل لإلخوة 

وليست تحليال، أن ال مصالحة % 100المصريين، واإلخوة في السلطة الفلسطينية، وهذه معلومات مؤكدة 
  .فيتو األمريكيلشروط الرباعية، والفلسطينيون ممنوعون منها، بحكم هذا ال" حماس"إال إذا خضعت 

  لكن هذا الفيتو أال يمكن تجاوزه بتفاهم فلسطيني داخلي حقيقي، ودعم عربي؟
بالتأكيد، فالمصالحة ضرورة، واالنقسام حالة شاذة واستثنائية، ما كان ينبغي لها أن تحصل، وما كان 

اتفاق مكة لم ينبغي أن ينقلب البعض على اتفاق مكة، الذي أخلصنا في تنفيذه على األرض، ولكن ألن 
يرق لألمريكان وألطراف أخرى في المنطقة، في ذلك الوقت، جاءت ثمرة هذا االنقالب على اتفاق مكة، 

، واليوم نحن نعاني وما زلنا من هذا االنقسام وتداعياته، لذا المصالحة 2007في " النكد"االنقسام 
 لها أن تتحقق بعيدا عن ضرورة، وهي يمكن أن تتحقق من خالل حزام أمان عربي يحميها ويسمح

وفي العام الماضي جرى الحوار في القاهرة، ووصلنا فيه إلى نتائج مهمة وكان . االشتراطات الخارجية
يمكننا أن نبرم هذه المصالحة، لكن في اللحظات األخيرة جرى تعديل في الورقة وفيما اتفقنا عليه في 

ت أو منظمة التحرير، ولذلك تعطلت المصالحة، ومنذ عدد من البنود المهمة، سواء في األمن أو االنتخابا
ذلك الوقت عرفنا أن السبب هو التدخل األمريكي، ألن األمريكان في تصورنا كانت أولويتهم استئناف 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وال يريدون لرئيس السلطة أن يكون مقيدا بمصالحة فلسطينية مع 

  .ى يتمكنوا من إطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بأقل سقف ممكنأو بقية الفصائل، حت" حماس"
  اتفاق مكة
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هي التي انقلبت على اتفاق مكة وليس العكس، وأن ما دفعكم هو الضغط " حماس"هنالك من يرى أن 
  اإليراني، الراغب في الحد من الدور العربي والسعودي؟

ال تقبل " حماس"وثانيا، . ن لم تتدخل ضد المصالحةأوال، إيرا. هذا الكالم مردود عليه من زوايا عديدة
ال تتعامل مع أي طرف من " حماس"من أي طرف في العالم أن يتدخل ضد المصلحة الفلسطينية، و

األمر الثالث، ثبت عمليا . منطق األمر والنهي، وإنما قرارها فلسطيني وطني ذاتي، وهي صاحبة القرار
بتنسيقه مع " دايتون"م غربية، أن الذي انقلب على اتفاق مكة هو وفق معلومات نشرتها حتى وسائل إعال

أطراف فلسطينية معروفة، ألن اإلدارة األمريكية في ذلك الوقت لم يعجبها اتفاق مكة، وألن خادم 
لم يشاورهم، وألن هنالك أطرافا في المنطقة لم يعجبها ) الملك عبد اهللا بن عبد العزيز(الحرمين الشريفين 

وأنا قلت للمسؤولين في المملكة، . تفاق برعاية المملكة، من هنا جرى االنقالب على اتفاق مكةأن يتم ا
كيف ينقلب اإلنسان على نفسه؟ فاتفاق مكة، لم يحقن الدم الفلسطيني فحسب، وإنما صنع حكومة وحدة 

  على نفسها؟" حماس"، فكيف تنقلب "حماس"وطنية ترأسها 
هي ما يعيق " حماس"، فيما يرى البعض أن شهوة السلطة التي أصابت كشماعة" دايتون"أنتم تستخدمون 

  المصالحة؟
شهوة السلطة يمكن أن يتهم بها أحد لو أنه انقلب بطريقة ديكتاتورية، أو سعى للسلطة عبر دفع أثمان 

أتت لم تفعل هذا، وهي " حماس"سياسية، وعبر التزلف لألمريكان، على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، بينما 
للسلطة عبر صناديق االقتراع، وانتخابات ديموقراطية، والعالم هو الذي انقلب عليها، ولذا من غير 

والقصة ال تتعلق بشهوة سلطة، إنما دور ورسالة وواجب، ! هي المتهمة" حماس"المعقول أن تصبح 
إلصالح، وهي ما دخلت السلطة وما زالت مقاومة، وما زالت تسعى ل" حماس"نقدمه للشعب الفلسطيني، و

قبل السلطة وما بعدها على ما هي عليه من تمسكها بالثوابت الفلسطينية، باألرض، وحق العودة، 
  .والقدس، والمقاومة
  جهود المصالحة

بالعودة لمساعي المصالحة، كانت هنالك جهود قبل القمة العربية األخيرة في ليبيا، وحديث عن ورقة 
، وقدمت للمصريين إلضافتها كملحق مع الورقة "حماس"فقت عليها قطرية أعدت بمباركة سعودية، ووا

  المصرية، إلى أين وصلت هذه الجهود؟
كان هنالك حراك عربي، بالذات من قطر وسوريا، ومن اإلخوة في ليبيا " سرت"قبيل القمة العربية في 

 ودول أخرى كنا على باعتبارهم المستضيفين للقمة، كذلك اإلخوة في السعودية، وتركيا، وأيضا عمان،
تعديالتها الجوهرية في ورقة، وهذه الورقة " حماس"تواصل معها، وكانت الفكرة المقترحة أن تضع 

وجميع " فتح"ترفق بورقة المصالحة األساسية، وتصبح جزءا ال يتجزأ منها، ونوقع نحن واإلخوة في 
الحة، ونحن رحبنا بذلك، لكن هذا الفصائل والشخصيات الفلسطينية عليهما معا، كمخرج إلشكالية المص

" حماس"الجهد المشكور من الدول العربية اصطدم بعقبة، أن هذه التعديالت يمكن أن تقبل، إذا قبلت 
بشروط سياسية، هي عمليا تلتقي مع شروط الرباعية، وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل، ونحن رفضنا 

  .ذلك
  ما هي هذه الشروط؟

، ونحن "الرباعية"االعتراف بإسرائيل، وهو ما يلتقي عمليا مع شروط هي شروط مؤداها السياسي 
  .رفضنا ذلك، وهذا يكشف العلة الحقيقية المعطلة للمصالحة

  لقاء عمرو موسى
، هل مازالت هذه الجهود متواصلة، خاصة بعد لقائك األخير مع أمين عام الجامعة " سرت"بعد قمة 

  العربية عمرو موسى؟
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د عمرو موسى، تداولنا في موضوع المصالحة، ومازلنا نرحب بالجهد العربي، فأي في لقائنا مع السي
حراك عربي مع اإلخوة في مصر، وليس بديال عن مصر، نحن نرحب به لتذليل العقبات المعطلة 

  .للمصالحة
  ما الذي اقترحه عليك السيد عمرو موسى في لقائك به؟
وز بعض اإلشكاالت التي تحول دون توقيعنا على نصيحته كانت أن نعمل على تذليل العقبات، وتجا

الورقة المصرية، وكان موقفنا أننا مع تجاوز كل اإلشكاليات، وأن القضية ال تتعلق بنصوص أو كلمات 
والتعديالت التي تحدثنا عنها ليست . تعطل المصالحة، وإنما ما يعطل المصالحة هو التدخل الخارجي

جوهرية، وأعطيك أمثلة عليها، في موضوع االنتخابات، وهو مجرد صياغات لغوية، وإنما قضايا 
موضوع جوهري، من الطبيعي أن يكون هنالك بين القوى المتصالحة شراكة وتوافق في اإلشراف على 

الموضوع الثاني هو موضوع منظمة التحرير واإلطار القيادي المؤقت، وفقا التفاق القاهرة . االنتخابات
 على الورقة أثر سلبا على الشراكة بيننا كقوى، حتى حين إصالح منظمة ، والتغيير الذي طرأ2005

التحرير الفلسطينية، فاألصل أنه في المرحلة االنتقالية ومن خالل اإلطار القيادي المؤقت والمهام المحددة 
ة، له، أن تتحقق الشراكة في القرار السياسي، لخطورة المرحلة وحساسيتها، إلى حين إعادة بناء المنظم

كذلك هناك موضوع األمن، . وعندها تكون هي القيادة المعبرة عن الموقف الفلسطيني، بمشاركة الجميع
حيث من المهم أن تكون هنالك شراكة في القرار األمني، عبر تشكيل لجنة أمنية عليا، تضع السياسات 

سك به من تعديالت إذن ما نتم. األمنية للضفة والقطاع، وتكون بالتوافق حتى يشارك فيها الجميع
ضرورية تطال الورقة، هدفنا من خالله ضمان الشراكة كحد أدنى في القرار السياسي، والموضوع 

  .األمني، واالنتخابات واإلشراف عليها
  زيارة الدوحة

قبل لقائك السيد عمرو موسى، كنت في زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، هل كانت ضمن مساعي 
  اخلية؟المصالحة الفلسطينية الد

المسار األول . في عدة مسارات" سرت"زيارتنا للدوحة تأتي في سياق متابعة الجهد العربي بعد قمة 
إنجاز المصالحة، والمسار الثاني هو رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر والبدء في اإلعمار الذي مازال 

وهنالك .  اإلسرائيلية بشأنهاممنوعا على أهلنا في غزة، والمسار الثالث هو القدس وخطورة الممارسات
مسار رابع يتعلق بالموقف السياسي الفلسطيني والعربي، في ظل تعنت نتنياهو، وهذه الحكومة اليمينية 
المتطرفة، التي ال تؤمن بالسالم، وال تفكر إال بالحرب، مما يستوجب أن يعيد العرب النظر في خياراتهم 

  .إلى احتماالت مفتوحة في المنطقة، تتحمل إسرائيل مسؤوليتهاالسياسية، ألن ما تفعله إسرائيل قد يؤدي 
البعض تحدث عن طلبكم لدعم مالي قطري لغزة، ومواصلة دعم الدوحة ماليا للحكومة المقالة في 

  القطاع؟
هذا موضوع مختلف تماما، وتبحثه الحكومة في غزة مع اإلخوة في قطر، أما ما نطرحه نحن، فهو أن 

المليون إنسان محاصرين في غزة، وال يجوز أن يبقوا في هذه األوضاع اإلنسانية هنالك مليونا ونصف 
الصعبة، وعلى األمتين العربية واإلسالمية السعي لكسر هذا الحصار، ولدينا قناعة بأن العرب لديهم 
القدرة على كسر هذا الحصار، وليسوا محتاجين النتظار ضوء أخضر من الخارج، وهذه هي الجملة 

هل أحد يصدق أننا كعرب "،عندما قال " سرت" التي قالها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة في قمة المهمة
، وأهلنا في غزة لهم حق على أمتهم أن يكسروا الحصار عنهم "غير قادرين على كسر الحصار عن غزة

 30من خالل  ألف أسرة، 30وأن يفتحوا المعابر، وأن يتلقوا الدعم، فحكومة األخ إسماعيل هنية ترعى 
  ".حماس"ألف موظف، وهذه مسؤولية عربية، وليست رواتب لـ

  لقاء الفيصل
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، قمت بزيارة غير معلنة للسعودية، والتقيت حينها "سرت"قبل زيارتك للدوحة، وقبل القمة العربية في 
  ما هدف تلك الزيارة؟. وزير الخارجية األمير سعود الفيصل

فيصل، وهي زيارة تأتي في ذات السياق الذي تحدثت عنه ذهبت للرياض والتقيت األمير سعود ال
والمملكة كان لها جهود . بالتفصيل قبل قليل، لتنشيط الحراك العربي الساعي إلنجاز المصالحة الفلسطينية

مع بقية الدول األخرى، وكنا نأمل أن تنجح هذه الجهود قبل القمة، أو تتوج في القمة، ولكن لألسف هذا 
  .لم يحصل

  ناصر العمردعوة 
هذا يقودنا لسؤالك عن زيارة سابقة لك للمملكة، التقيت فيها بعدد من رجال الدين السلفيين، ومن ضمنهم 

  ما هدف هذا اللقاء؟. الشيخ ناصر العمر
عندما نذهب ألي دولة فإننا نلتقي المسؤولين فيها، ثم إن أي مجموعة من رجاالت البلد، مهما كان 

ياسي، حين يدعوننا أو يستضيفوننا فإننا نرحب بذلك، لذا تجدنا نلتقي بمجموعات انتماؤهم الديني أو الس
مختلفة، إسالمية، أو قومية، أو ناصرية، أو إعالميين، وذلك يأتي في سياق شرح القضية الفلسطينية 

  .وآخر تطوراتها، وما يعانيه شعبنا
لم تذهب بعيدا في " حماس"ن أن البعض قرأها أنها زيارة تطمين من خالد مشعل للتيار السلفي، م

  عالقاتها الفارسية؟
لألسف، هنالك لغط كبير حول هذا الموضوع، وهو لغط ال مبرر له، ولكن هنالك من يحلو له أن ينفخ 

ونحن لدينا موقف واضح . في هذه القضايا، إلثارة الضوضاء، وسعيا لتكريس االنقسام في هذه األمة
وحدة األمة العربية واإلسالمية، سواء كانوا شيعة أم سنة، دوال عربية نقوله عند كل األطراف، إننا مع 

أو غير عربية، فنحن مع وحدة األمة، رغم إدراكنا للفروقات المذهبية والطائفية والعرقية، وإدراك 
األمر اآلخر، هذه الخالفات الحل لها هو . الشيء ال يعني أن نخضع له أو نسعى لتعميقه في األمة

أنا . لتواصل، والتعايش، ثم التعاون في القواسم المشتركة على مواجهة األعداء الحقيقيين لألمةالحوار، وا
ال أطلب من الناس أن تلغي هذه الفروق ، ألن هذا أمر واقع، لكن ينبغي أن يحترم كل طرف مصالح 

ا من أي ليست تابعة ألحد، وهي ليست جزء" حماس"األمر الثالث، نقول للجميع . اآلخر وخصوصياته
محاور إقليمية، إنما حركة فلسطينية لديها قضية، وهي تدعو العرب والمسلمين جميعا ألن يناصروها 

  .وأن يناصروا الشعب الفلسطيني
  في غزة" القاعدة"

  ، ما حقيقة هذا األمر؟"القاعدة"هنالك حديث عن تغلغل لجماعات أصولية في قطاع غزة، أو امتدادات لـ
، هو كالم مبالغ فيه وليس دقيقا، لكن وجود بعض المجموعات السلفية "القاعدة"لـالحديث عن امتدادات 

أمر صحيح، والساحة الفلسطينية ككل الساحات العربية واإلسالمية، ساحة مفتوحة وال حجر فيها على 
األفكار، ومن حق الناس أن تتبنى أي أفكار لديها، وهذا حق طبيعي ضمن حرية الفكر واالعتقاد، وما 

. شدد عليه أمران، األول هو أن ينضبط الجميع بالقانون، وعدم استخدام القوة إال في وجه االحتاللن
، باعتبارنا نتبنى الفكر اإلسالمي الوسطي، نسعى إلشاعة الوسطية " حماس"واألمر الثاني، نحن في 

 الرسول صلى اهللا واالعتدال في الفكر، ألننا نعتقد أن ذلك هو ما يلتقي مع روح اإلسالم، وهو منهج
  .عليه وسلم ، ولكن هذا كله يتم بالحسنى والحوار واإلقناع والوسائل السلمية

  عمليات المقاومة
في غزة أوقفت قبل فترة مجموعة " حماس"أشرت إلى أن السالح يتم توجيهه إلى إسرائيل، لكن سلطة 

جهة للقيام بعملية ضد جنود الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، كانت متو" سرايا القدس"من 
  إسرائيليين، كيف تفسر ذلك؟
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، ومن اإلخوة في حركة الجهاد "حماس"أوال، هذا األمر تم توضيحه سواء من الحكومة في غزة، أو 
. اإلسالمي، ولكنني هنا أثبت المبدأ، وهو أن حق المقاومة هو حق مشروع، طالما أن هنالك احتالال

 سواء على مستوى الفصائل أو الحكومة، أن يتوافقوا على منهجية في ولكن، من حق اإلخوة في غزة ،
إدارة المقاومة مع االحتالل، خاصة أن وضع غزة مختلف عن وضع الضفة، حيث ال يوجد احتالل 
داخل غزة، وال مستوطنات، إنما االحتالل محيط بها، وهذا ال يسقط حق غزة في المقاومة، ألنها جزء 

لألسف، هناك من يريدها فوضى، وهناك . كن اإلنسان يمارس حقه تبعا للظرفمن فلسطين المحتلة، ل
من يريد أن يمارس المقاومة من أجل إعطاء إسرائيل ذريعة الجتياح غزة، ألنه يريد تقويض حكومة 

  .، وبالتالي فمن حقنا أن نمارس المقاومة بطريقة تحقق الهدف وال تحقق العكس"حماس"
  صواريخ غزة
ؤال عن وجود هدنة غير معلنة مع إسرائيل، واتفاق مع الفصائل على وقف إطالق هذا يدفع للس
  الصواريخ؟

ليس هنالك من هدنة، ال معلنة، وال غير معلنة، إنما هنالك سلوك ميداني تبعا للظرف، فإذا حصل 
ألخيرة تصعيد، فسيتم الرد عليه، أما فيما يتعلق بالصواريخ، فالناس لديها تقدير، خصوصا بعد الحرب ا

  .على غزة، أنه يجب أن تستخدم ضمن سياقات معينة، وهذا أمر طبيعي
  ما هو تقديركم لموضوع إطالق الصواريخ؟" حماس"أنتم في 

نحن مع ممارسة المقاومة بكل أشكالها، بما في ذلك إطالق الصواريخ، لكن، كل شكل يمارس في توقيته 
ة، وبين نزع سالحها ومنعها وتجريمها، كما هو الصحيح، وهنالك فرق بين أن تنظم سياقات المقاوم

، "حماس"حاصل في الضفة الغربية، حيث التآمر مع رجال األمن الصهاينة على رجال المقاومة، في 
  .، وكل فصائل المقاومة"الجهاد"، و"فتح"و

  أسر الجنود اإلسرائيليين
 تحرير األسرى الفلسطينيين، تحدثت قبل فترة وجيزة، عن إمكانية أسر جنود إسرائيليين جدد من أجل

  هل أنتم قادرون عمليا على ذلك؟
من نجح في أسر جلعاد شاليت، لماذا ال ينجح في أسر غيره؟ وهو لم يكن أول المأسورين، وبالتالي لن 

ما الذي يلجئ المقاومة إلى . يكون آخرهم، وأسر الجنود من الناحية العملية أمر ممكن، رغم صعوباته
ويجب أن نالحظ أن قضية المعتقلين هي قضية على رأس أجندة .  السلوك اإلسرائيليذلك؟ الجواب، هو

 آالف معتقل، 8 ألف معتقل، وفي هذه األيام 11الشعب الفلسطيني، وعدد المعتقلين يصل أحيانا إلى 
وهنالك أفواج تخرج وتدخل، وهكذا، بمعنى أن السجن اإلسرائيلي طال مئات األلوف خالل العقود 

ة، وهذا أمر يمس كل بيت فلسطيني، وفيهم األطفال والنساء والشيوخ والمرضى، ومن مضى الماضي
 عاما كنائل البرغوثي، لذا فإن الفلسطينيين ال يملون من التفكير في كيفية استنقاذ هؤالء 33عليهم 
وضات والحظ أن الفلسطينيين لجؤوا إلى كل الوسائل إلطالق سراح األسرى، سواء عبر المفا. األسرى

أو غيرها، إال أن " جنيف"أو االحتجاجات السلمية والتظاهرات، والوسائل اإلعالمية، والتذكير بمعاهدة 
والصفقة األخيرة . إسرائيل ضربت بكل ذلك عرض الحائط، ولم يبقَ أمامنا إال أسر مزيد من الجنود

" حماس"لصفقة، حتى ال تقوي عطلها نتنياهو، كما أن اإلدارة األمريكية طلبت من نتنياهو عدم تمرير ا
محمود عباس، وهذا ما قاله نعوم شاليت والد جلعاد شاليت، وقالته ) الرئيس الفلسطيني(وحتى ال تضعف 

  .كذلك الصحافة األلمانية، ألن الوسيط األلماني هو من أدار المرحلة األخيرة
  هل هذا يعني الوصول لطريق مسدود في صفقة شاليت؟

  .امدةحتى اللحظة األمور ج
  أال توجد مفاوضات حاليا عبر الوسيط األلماني؟

  .حتى اآلن ال جديد في الموضوع
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  تهويد القدس
 ألف فلسطيني من الضفة 70هنالك عملية تهويد جارية للقدس الشريف، كما هنالك قرار بترحيل زهاء 

  الغربية، كيف تواجهون سياسيا هذه التحركات اإلسرائيلية؟
في موضوع القدس، وهو أمر بالغ الخطورة، عبر التهويد، وهدم . وضوعأنت تحدثت عن أكثر من م

األحياء، وتغيير الديموجرافية، وترحيل عشرات اآلالف من سكان القدس، ومنع رخص البناء، وإجبار 
الناس على ترك بيوتهم، كل ذلك يأتي في سياق الرؤية اإلسرائيلية التي تريد إحكام القبضة على القدس 

 التفاوض، وفرض أمر واقع يجعل األمور محسومة سلفا، في قضية القدس، واالستيطان، وإخراجها من
، وحق العودة، وهو الموقف اإلسرائيلي الحقيقي، بمعنى حسم المفاوضات على األرض، 1967وحدود 

قبل حسمها على الطاولة، ويغريه في ذلك ضعف المفاوض الفلسطيني وافتقاره ألوراق القوة، وتقديمه 
ت مجانية عبر التنسيق األمني مع اإلسرائيليين باسم خارطة الطريق، يضاف إلى ذلك ضعف خدما

أوباما ) الرئيس باراك(الموقف العربي، وعدم وجود ضغط دولي حقيقي، وحتى الضغط األمريكي من 
تراجع في موضوع االستيطان، مما يجعل الموقف اإلسرائيلي يتطلع ألبعد من ذلك وهو أن يكون الوطن 
الحقيقي للفلسطينيين هو الوطن البديل في األردن، وهو أمر بالغ الخطورة، ولذا قلت إنه يجب على 

أما في . العرب أن يعيدوا خياراتهم، ألن الضعفاء ال يصنعون سالما، بل األقوياء هم من يصنعون السالم
السياق األول، . اقاتموضوع تهجير السبعين ألف فلسطيني، وأكثر من ذلك العدد، فهو يأتي في عدة سي

واألمر الثاني، تريد أن تقول . الموقف اإلسرائيلي التقليدي الذي يريد أن يخلي األرض من سكانها
إسرائيل إنها اآلمر والناهي، وال وزن للسلطة في الضفة الغربية، رغم كل الخدمات التي تقدمها السلطة 

األمر الثالث، محاولة . تي تقرر في الشأن األمنيلإلسرائيليين، ومع ذلك ال اعتبار لهم، فإسرائيل هي ال
. لتكريس االنفصال بين الضفة وغزة، وكأن غزة ليست جزءا من فلسطين، وكأنهما كيانان منفصالن

والرد على ذلك، بأن نتوحد فلسطينيا، ونحقق المصالحة بشروطنا الداخلية، وليس بشروط أخرى، وأن 
وأنا هنا ال . عيد النظر في خياراتنا، وأن نستجمع كل خيارات القوةنوقف التنسيق األمني مع العدو، وأن ن

  .أدعو العرب إلعالن الحرب مع إسرائيل، رغم أنها ستفرض عليهم يوما ما
  العالقة مع إيران

هنالك مسألة يثيرها منتقدوكم، وهي أنكم تتلقون الدعم المالي من إيران، وبالتالي تخضعون ألجندتها، مما 
  لى حدود مصر؟أوصل إيران إ

نعم، إيران . البعض يريد أن يرد على التهمة الحقيقية التي هو غارق فيها بتهمة مصطنعة يريد لصقها بنا
تدعمنا، وأنا أقول ذلك في اإلعالم وللمسؤولين العرب، وهذا الدعم ليس مشروطا، ونحن ال نقبل أي دعم 

يعيش تحت االحتالل وكمقاومة أن مشروط أتى من أي دولة أو طرف في العالم، ومن حقنا كشعب 
نطلب الدعم من كل دولنا العربية واإلسالمية، ومن يدعمنا نقول له شكرا وال نلومه، واللوم هو على من 

دعما من " حماس"عندما تتلقى : والسؤال. هنالك دول عربية تدعمنا، ونقول لها شكرا. ال يؤدي واجبه
  . مستقلة وهذا ما أؤكده"حماس"أطراف عديدة فهي خاضعة ألجندة من؟ و

، رأس الحربة في المحور السوري "الجهاد اإلسالمي"، و"حزب اهللا"، و"حماس"لكن البعض يعتبر 
  اإليراني؟

نحن لسنا طرفا في محور ما، ونحن اخترنا أن نقاوم االحتالل، و أال نخضع لشروط خارجية، وأن ال 
  .ل له أهال وسهالنساوم على حقوقنا، وهذا هو مبدؤنا، ومن يقف معنا نق

  إلى صف من تقف؟" حماس"في ظل الخالف الموجود بين بعض الدول العربية وإيران، 
لقد وقعنا اتفاق : دعما من هذه الدولة أو تلك يقولون إنها تابعة لها، والسؤال" حماس"اليوم ، عندما تتلقى 

رية، إذن هي تابعة لمصر؟ للرغبة المص" حماس"، فلماذا لم يقل البعض لقد خضعت 2005القاهرة عام 
، لماذا لم نتهم بأننا أتباع للسعودية؟ وإذا اتبعنا مصر تارة، وأخرى 2007وعندما وقعنا اتفاق مكة 
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السعودية، فما حال تبعيتنا المزعومة إليران؟ هذا كالم في الحقيقة ال يستحق النقاش، ونحن مع األمة 
ك خالفا على إطالقه هكذا، وكأن هنالك كتلة عربية، وبالنسبة لسؤالك، فأنا ال أعتبر أن هنال. جميعا

وهنالك إيران، إنما هنالك ال شك خالفات، وحساسيات، وقضايا خالفية، وموقفنا منها هو معالجة هذه 
وثانيا، أن يحترم الجميع مصالح اآلخرين، . الخالفات بالحوار والتواصل والبحث عن قواسم مشتركة

لى المنطقة، وال نريد أن تفكر المنطقة بشيء سلبي ضد إيران، فنحن فنحن ال نريد إيران أن تطغى ع
وثالثا، يجب . دول مسلمة، ومتجاورة، ودائما ما أشدد على تحقيق الصورة المتوازنة بين جميع األطراف

معالجة القضايا بعيدا عن التدخالت الخارجية، دون أن نستعدي األطراف الخارجية لضرب إيران، كما 
وازنا في العالقة بين إيران ودول الجوار، وحلها بأن ينهض العرب، ونريد أن يكون هنالك أننا نريد ت

أقوياء في المنطقة يعملون لمصلحة شعوبهم دون تعارض في المنطقة، ويبقى عدونا الحقيقي هي إسرائيل 
  .التي تستهدف إيران وسوريا والسعودية ومصر، وكل البالد العربية

  28/4/2010الوطن، السعودية، 
  

   فلسطينية غير مباشرة-إسرائيلية  مساع أميركية إلطالق مفاوضات": المستقبل" .2
 مساعد المبعوث أن" المستقبل"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا
 دافيد هيل الذي أبقاه المبعوث األميركي جورج ميتشل في المنطقة سيبذل األوسط للشرق األميركي

 القليلة المقبلة لتمهيد الطريق إلطالق مفاوضات غير مباشرة بين األيامزيد من المساعي خالل الم
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين منتصف الشهر المقبل بجدول أعمال مفتوح

 لمساعدتها على اإلقليمية بدأت اتصاالتها مع عواصم القرار األميركية اإلدارة أنوتابعت المصادر 
اوضات من خالل لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد يوم السبت المقبل بناء على الطلب  هذه المفإطالق

 الثاني األسبوع في "إسرائيل" للبدء في مفاوضات غير مباشرة مع األميركيالفلسطيني لبحث االقتراح 
  . مايو المقبل/أيارمن 

غير المباشرة، فإن الرئيس الفلسطيني  مائدة المفاوضات إلىوفي حال أقرت لجنة المتابعة العربية العودة 
  .محمود عباس سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلقرار هذا التوجه

 وعود تتصل بطبيعة المفاوضات ومرجعياتها وجدول أو ميتشل لم يقدم أي ضمانات أنوتابعت المصادر 
 يطرح كل منهما ما يراه مناسباً على أن  مفتوح يحق للطرفينأعمال تكون بجدول أن، واقترح أعمالها

  .طاولة البحث، وأن يرفض بحث ما ال يراه مناسباً
 بنيامين نتنياهو مقابل اإلسرائيلية ينتزع من رئيس الحكومة أن ميتشل يريد أنوأضافت هذه المصادر 

  :، من خالل" حسن نيةإجراءات" ما يسمى أو المفتوح، خطوات لبناء الثقة األعمالجدول 
  . الفلسطينييناألسرى سراح عدة مئات من إطالق - 1
  . مواصلة وقف االستيطان في الضفة الغربية- 2
  . االمتناع عن القيام بإجراءات استفزازية في القدس- 3
 تابعة أخرى فتح المؤسسات الفلسطينية فيها كبيت الشرف والغرفة التجارية ومؤسسات إعادة - 4

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رفع الحواجز في الضفة الغربية وتوسيع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية من - 5

  .وتخفيف الحصار عن قطاع غزة" أ" مناطق إلىوضمها " ج"و" ب"مناطق 
 انه إلى قاطعة لجهة التعهد بتنفيذ مقترحات ميتشل، مشيرة إجابات نتنياهو لم يقدم أن إلىولفتت المصادر 

 ليست أنها توضع على مائدة المفاوضات، معتبرا أن سابق على هذه الطلبات بأنها يجب رد في وقت
  . مجانية ومن دون مقابلإجراءات أوتقديمات مسبقة 

  28/4/2010المستقبل، 
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  بحر يدعو مصر والجامعة العربية إلبداء مرونة ودور فاعل تجاه المصالحة .3

 بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،أحمد . دعا د: أرناؤوط عبد الرؤوف -رام اهللا 
أن العقبة "  علىمؤكداً" القيادة المصرية إلبداء المرونة الالزمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"

األساس التي تعترض سبيل إنجاز المصالحة في صورتها األولية تكمن في إغالق الورقة المصرية أمام 
 المنطقية الثالث، ورفض مصر التعاطي مع جهود كافة الوسطاء إزاء البحث مالحظات حركة حماس

أن " وأكد بحر في بيان على ".عن مخرج مناسب يلبي مطالب جميع األطراف دون غبن أو انتقاص
  ".استمرار القيادة المصرية في موقفها الراهن من شأنه أن يضاعف من حدة األزمة الفلسطينية الداخلية

مين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بلعب دور فاعل ومؤثر من أجل التقريب وطالب بحر األ
أن العمل "، مؤكدا على "عدم نفض يده من مسار المصالحة الفلسطينية"بين حركتي فتح وحماس، و
 في ظل التداعيات الخطيرة  من الدرجة األولى، وخصوصاً وعروبياً قومياًإلنجاز المصالحة يشكل واجباً

  ".التي يخلفها االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني على واقع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
 28/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  تصريحات عباس بتسلم شاليط مناورة إعالمية لتعزيز رصيده الشعبي: يوسف رزقة .4

ح رئيس السلطة الفلسطينية اعتبر يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة، اقترا: غزة
محمود عباس، بتسيلم الجندي األسير لدى المقاومة جلعاد شاليط من أجل التوصل التفاق حول قضية 

في حال تم التوصل إلى صفقة مشرفة مع " حماس"تبادل األسرى يأتي في سياق خشيته من تعاظم شعبية 
صريحات عباس مناورة إعالمية ت: "نسخة عنه" السبيل"وقال في تصريح صحفي وصل  .االحتالل

 .تثق بعباس لقيادة صفقة التبادل" إسرائيل"، مشيراً إلى أن "لتعزيز رصيده الشعبي في الشارع الفلسطيني
، "خطورة التفريط بالحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق عودة الالجئين"وحذر رزقة عباس من 

حقهم في العودة إلى ديارهم يعد قفزة خطيرة على القرار مشيراً إلى أن أي تنصل من حقوق الالجئين و
  )".194(األممي 

  28/4/2010السبيل، األردن، 
  

  مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لألمن الفلسطيني في الضفة .5
 أمس في مناورة األجهزة رجل امن فلسطيني من مختلف ألفيشارك حوالي .): ب.ف.ا( –رام اهللا 

  . من نوعهااألولى ضواحي مدينة رام اهللا، هي إحدىي تدريبية بالذخيرة الحية ف
 التدريبات تضمنت أن الوطني الفلسطيني األمن حامد مدير العالقات العامة في أبو المقدم بالل وأوضح

وشارك في المناورة كافة .  كل جهاز على حدةأفراد متعددة، وكيفية التعامل منها من قبل أمنيةفرضيات 
 الوقائي، حرس الرئاسة، مكافحة األمن ضمنها المخابرات العامة، الشرطة، ، ومناألمنية األجهزة

ومن ضمن الفرضيات التي تضمنتها التدريبات،  .المخدرات، الدفاع المدني، والخدمات الطبية العسكرية
 الرهائن إنقاذ في احد المنازل، حيث تولى مهمة إرهابيةتخليص رهائن تم احتجازهم من قبل مجموعات 

  .كما شملت المناوة حماية موكب شخصية مهمة . الرئاسيالحرس
  28/4/2010الدستور، األردن، 

  
   عبر الشبكات االلكترونية"إسرائيل" امني في غزة يكشف عن عمالء يتواصلون مع مسؤول .6

غزة انـه تـم كـشف       في   التابع لحكومة    " الداخلي األمن" مسؤول في جهاز     أعلن: اشرف الهور  -غزة  
 للتعامـل مـع عمالئهـا       "إسرائيل" لجوء   إلى، ولفت   اإلسرائيليةمة من المخابرات    شبكات تجسس مدعو  
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 الداخلي فـي    األمن عبد اهللا المسؤول في جهاز       أبووقال   .بطريقة جديدة تعتمد على الشبكات االلكترونية     
ـ     "إسرائيل"لـتصريحات صحافية انه تم الكشف عن شبكات تجسس          المـال  " مدعومة من المخابرات بـ

  .ن طريقة التواصل بينهم تتم من خالل شبكة االنترنتأ على ، كاشفاً"حوالسال
 عبـر   "ظـاهرة التجـسس   " يقضي على    أن الداخلي قد استطاع     األمن يكون جهاز    أن عبد اهللا    أبوونفى  

  .الشبكات االلكترونية المنتشرة
مات عن المقاومـة     معلو بإرسالواتهم شخصية مركزية في السلطة الفلسطينية برام اهللا تحفظ عن ذكرها            

  . االحتاللإلى
  28/4/2010القدس العربي، 

  
  طالب بتدخل دولي لوقف مخططات التهويد في القدسي :وزير األشغال في غزة .7

طالب وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية في غزة يوسف المنسي، المجتمع : غزة
من أجل وقف مخططاته االستيطانية والتهويدية في الدولي ومؤسساته بالضغط على الكيان اإلسرائيلي 

وأدان المنسي في تصريح صحفي أمس الثالثاء، المخطط اإلسرائيلي الجديد الذي تعتزم  .القدس المحتلة
 وحدة استيطانية ومدرسة دينية في حي الشيخ جراح شمال 321بلدية االحتالل في القدس تنفيذه لبناء 

 المخطط، منوهاً إلى أن االحتالل يواصل سياسة التهويد بحق األرض وأكد المنسي خطورة هذا .القدس
  .الفلسطينية، واالستيالء على المساكن والعقارات في القدس

  28/4/2010السبيل، األردن، 
  

   يرفض الدولة المؤقتة ويدعو إلنهاء االنقسام" القدس حاضر ومستقبل"مؤتمر  .8
على مركزية القدس في البرنامج الـوطني       " ومستقبلالقدس حاضر   "أكد مؤتمر    :عبد الرؤوف أرناؤوط  

الفلسطيني، ورفض صيغ الدولة المؤقتة أو تأجيل التفاوض حول القدس، داعياً إلى إنهاء حالة االنقـسام                
لـدعم  "، كما دعا العالمين العربي واإلسـالمي        "العمل يداً واحدة للحفاظ والدفاع عن المدينة      "الفلسطيني و 

قدسة على كافة الصعد لتعزيز صمودهم في مواجهة الحملـة التهويديـة المـسعورة              أهلنا في المدينة الم   
  ".واالسرلة المتواصلة ضد اإلنسان واألرض الفلسطينية

رفض أي مقترحات لتأجيل قضية القدس، وعلى أن ال حل وال سالم دون القـدس               ": القدس أوالً "واكد أن   
تها ومؤسساتها الثقافية والدينية مع دعم موقف الرئيس        عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة بأرضها ومقدسا     

  .محمود عباس برفض الدولة مؤقتة الحدود أو أي حل يؤجل قضية القدس والالجئين
ودعا المؤتمر الذي نظمته دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة القـدس واسـتمر                

العمل الوطني الرسمي واألهلي الفلسطيني من أجل       توحيد مرجعية   "يومين في جامعة القدس على وجوب       
لحماية القدس والدفاع عنها ودعم صـمود       ) دائرة شؤون القدس  (القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية      

  ".أهلها ومؤسساتها
، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة القدس فـي            "ابو عالء "وقال احمد قريع    

ال يمكن ان نوفق اذا لـم تكـن هنـاك           :  صحافي اعلن فيه توصيات المؤتمر الذي استمر يومين        مؤتمر
كـل  (مرجعية واحدة، فالشهيد القائد فيصل الحسيني رحمه اهللا كان مرجعية ولكن اذ بقي الوضع القـائم                 

لجهـات  ، فلن نخدم القدس وانما يجب ان تكون هناك مرجعية واحدة تنسق معها جميع ا )واحد على رأسه  
  .داعياً إلى وقف ظاهرة المرجعيات المتعددة. وهي تنسق مع جميع الجهات التي تعمل من اجل القدس

هذه المرجعية تكون مسؤولة عن نقل صورة القدس ووضعها إلى العالم العربـي واالسـالمي               : واضاف
فاوضات، اذا جرت،   واالجنبي وايضا مسؤولة عن متابعة كافة قضايا الدعم للقدس، ومسؤولة أن تتابع الم            

حول موضوع القدس كما وتتابع كافة القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنـضالية لموضـوع              
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القدس والعمل على تطويرها والرد على الممارسات االسرائيلية وفضحها، وتمثيل المنظمة والسلطة فـي              
  .المحافل العربية والدولية

  28/4/2010األيام، فلسطين، 
  

  "غير مؤهل للتدخل في صفقة تبادل االسرى" عباس :حماس .9
انتقدت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفيـة تـصريحات    :غزة ـ اشرف الهور 

وقالت حماس في بيان لهـا    . عرض خاللها على الحركة التوسط التمام صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل          
التنـسيق  '، مشيرة الى ان من يقوم بــ         'بادل االسرى غير مؤهل للتدخل في صفقة ت     'ان الرئيس عباس    

االمني مع االحتالل، ومالحقة المقاومة واعتقال مئات الفلسطينيين على خلفية موقفهم السياسي المناصـر              
  .'هو طرف غير مؤهل للقيام بصفقة تبادل اسرى مشرفة للفلسطينيين(..) للمقاومة 

عن تعثر صفقة التبـادل،     ' المسؤولية الكاملة 'يامين نتنياهو   وحملت حماس الحكومة االسرائيلية برئاسة بن     
الوصول لـصفقة مـشرفة تحقـق       'وشددت الحركة من تمسكها بـ      . واتهمتها بعدم التعامل بجدية معها    

  .'االفراج عن اكبر عدد من ابطالنا االسرى
 استعداد للتدخل التمام    وكان الرئيس عباس قال في تصريحات للتلفزيون االسرائيلي القناة الثانية انه على           

صفقة تبادل االسرى، الفتا الى انه طرح على حماس في السابق ان يسلموه الجندي االسرائيلي االسـير                 
  . 'قادر على اتمام صفقة تبادل مقبولة لكال الجانبين'غلعاد شليط، وانه 

  28/4/2010القدس العربي، 
  

  لن نقتل جلعاد شاليط: الزهار .10
محمـود الزهـار أن     ) حماس(كد القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية        أ: ضياء الكحلوت  -غزة  

حركته لن تقتل الجندي اإلسرائيلي األسير لديها في غزة جلعاد شاليط كما فهم البعض من فيديو لكتائـب                  
   .عن شاليط) الجناح العسكري للحركة(القسام 

ونحن ال نقتـل    "اس ضد قتل األسرى      أن موقف حم   - في تصريحات خاصة للجزيرة نت    -وذكر الزهار   
، مشيراً إلى أن    "أسرى في أيدينا، كما ال نسمح إلسرائيل بقتل األسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها            

  ".من فهم الشريط على أنه دعوة لقتل شاليط فهو مخطئ ويتحمل مسؤولية فهمه"
ي واضحة وهي أن إسرائيل تماطـل       الموقف الرسمي لحماس ورسالة الفيلم القسام     " وأوضح الزهار أن    

في إنهاء قضية شاليط، وليس أمامها سوى الرضوخ لمطالب المقاومة، وأنه ما زال هناك وقـت إلتمـام         
ـّا سابقاً قتل إسرائيل لألسرى المـصريين والعـرب لـديها،            "وأضاف الزهار    ".صفقة التبادل  نحن أدن

فيلم القسام يفهم منه أن إسرائيل تضيع الوقـت،         "ائال  وتابع ق  ".وموقفنا الواضح أننا لن نقتل جلعاد شاليط      
  ".وال يفهم منه أن حماس ستقتل شاليط

وانتقد الزهار حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رغبته في تسلم ملف شـاليط وإنهائـه مـع                  
صفقة إن عباس يظن أن حماس ستسلم بهذا األمر، نحن سنواصل طريقنا حتى إتمام              "اإلسرائيليين، وقال   

  ".مشرفة لإلفراج عن األسرى
من جهته نفى صالح البردويل القيادي في حماس أن يكون هناك خالف داخل حماس حول الفيلم الـذي                  

وقال البردويل في تصريح للجزيرة إن ما قاله محمود الزهار القيادي في حماس              .أصدرته كتائب القسام  
  .مله ذلك الفيلمحول الفيلم الكرتوني ال يتعارض مع المفهوم الذي ح

  28/4/2010الجزيرة نت،  
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 تصريحات الزهار تؤكد أخالقيات حماس: البردويل .11
محمود الزهار حول   . صالح البردويل وجود تناقض بين ما صرح به د        . نفى القيادي في حركة حماس د     

ري لحركتـه   فلم كرتوني للجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، وأخالقيات كتائب القسام الجناح العسك           
وبين أن تصريحات الزهار فيما يتعلق بـشريط القـسام          . التي صنعت الشريط، في التعامل مع األسرى      

تؤكد على تعامل حركة حماس األخالقي مع األسرى، وأنها تنبع من منطلقات سياسية تعمل بمقتـضاها                
  . الحركة على االحتفاظ باألسرى بغية تحرير الفلسطينيين في مقابلهم

التفـسير  "، 2010-4-27نـسخة عنـه الثالثـاء     " فلسطين أون الين  "ر البردويل في بيان وصل      واستنك
النتـائج  ) إسرائيل(، موضحاً أن الشريط يحمل      "اإلسرائيلي المقلوب عمدا لفحوى شريط القسام الكرتوني      

  . المترتبة على اإلهمال وتبديد الوقت والمماطلة والخداع الذي تمارسه حكوماته المتعاقبة
  27/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  "تمرد"بفرض ضرائب جديدة وتحذر من " حماس"تتهم "  الشعبيةالجبهة" .12

الجبهة الشعبية شنت هجوما عنيفـا      أن   ،اشرف الهور  عن   غزة من    28/4/2010 القدس العربي،    كرت
ثـل فـي    اجتماعية واقتصادية على السكان تتم    ' ضغوط'على حكومة حماس في غزة، واتهمتها بممارسة        

  .فرض الضرائب والتعامل بطرق غير قانونية، وحذرت من التمرد على هذه السلوكيات
نسخة منه حكومة حماس بالتوقف عن هذه الـضغوط،         ' القدس العربي 'وطالبت الجبهة في بيان لها تلقت       

ه الحـرب   يستمر فيه الحصار االسرائيلي الشامل والظالم وما الحقت       'التي قالت انها تأتي في الوقت الذي        
 من دمار وخـراب طـال البـشر والـشجر           2009 واوائل عام    2008الهمجية االسرائيلية اواخر عام     

  .'والمنشآت االقتصادية والبنى التحتية
التشدد في تحصيل الجمارك    'التي قالت ان اخرها كان      ' الممارسات والسلوكيات 'وانتقدت الجبهة ما اسمته     

  .'ثةوالضرائب وفرض اجراءات ضريبية مستحد
المحالت التجارية الصغيرة، واصحاب البـسطات      'واشارت الى ان حكومة حماس فرضت ضريبة على         

، وانها حولت سيارات المالكي العاملة على الخطوط الى سيارات اجرة، مـع فـرض               'ومحالت الفالفل 
 مـع   بالمائة علـى الـسجائر،    60على اصحابها، اضافة الى فرض ضريبة نسبتها بحدود         ' مبالغ باهظة '

  .في محاالت البقالة والسوبر ماركت' الموازين'فرض ضرائب على 
االستيالء على الشقق غيـر المـسكونة ومملوكـة الشـخاص           'واتهمت الجبهة الشعبية حكومة غزة بـ       

التضييق على المؤسـسات االهليـة      '، الى جانب ايضا     'بالخارج، واعطائها لبعض عناصر اجهزة حماس     
  .'ج اطار القانونوالتشدد في االجراءات خار

وتطرقت الى مسألة منع حكومة غزة العديد من المواطنين من السفر خارج القطاع، اضافة الـى منـع                  
االجهزة المعنية للعديد من المؤسسات والقوى من اقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة، والتحقيق              

هم احيانا في مراكز المباحث واالمـن       طرق غير قانونية وعنيفة واهانة بعض     'مع عدد من المواطنين بـ      
  .'الداخلي

من شأنها اضعاف فكرة تعزيز صمود شعبنا المنهك        'ورأت الجبهة الشعبية ان هذه الممارسات والضغوط        
  .'اساسا بفعل الحصار واالغالق واالنقسام الكارثي

سيولد مـشاكل   'ي  واشارت الى ان زيادة الضغوط واالعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع االقتصاد            
وامراضا اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يـدفع المجتمـع                

  .'للتمرد على هذه السلوكيات بل االنفجار في وجه مرتكبيها
ـ         وقف هذه االجراءات والعمل على تخفيف      'وطالبت الجبهة الشعبية، حركة حماس وحكومتها في غزة ب

  .'ن المواطنين، بما يعزز صمودهم على اراضيهم في مواجهة العدوان واالجراءات االسرائيليةالمعاناة ع
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حماس لم تنف فرضها ، أن  كفاح زبون عنرام اهللا من  28/4/2010 الشرق األوسط، وأضافت
وقال زياد الظاظا، وزير االقتصاد في . ضرائب على المواطنين، وقالت إنها فعلت فقط النظام الضريبي

وقال  ".ألننا أصبحنا اآلن في الحكومة، رأينا ضرورة وأهمية تفعيل النظام الضريبي: "حكومة حماس
هذه الضرائب يعمل بها : "مشير المصري، أحد قياديي حماس، ردا على أسئلة الحضور في ندوة في غزة

ائر والمعسل، وبشأن فرض الضريبة على السج ".في الضفة الغريبة، وتفرض فقط على التجار المقتدرين
إنها تأتي من أجل محاولة الضغط على المدخنين للتوقف عن التدخين، ومن ثم توفير : "قال المصري

  ".أموال باهظة تصرف لعالج المدخنين، ليتم صرفها على الخدمات العامة للمواطنين
  

  السالم مع نتنياهو مستحيل: شعث .13
جنة المركزية لحركة فتح استئناف مفاوضات نبيل شعث عضو الل. استبعد د: 'القدس العربي'لندن ـ 

السالم مع حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا استحالة ذهاب الفلسطينيين للمفاوضات اذا لم يتم ايقاف 
  .االستيطان في القدس المحتلة

شعث في لقاء مع ممثلي الجالية الفلسطينية في بريطانيـا مـساء االثنـين ان الموافقـة علـى                   . وقال د 
 في ظل االستيطان في القدس يعني تكريسه، كما ركز على اربعة اهداف اسـتراتيجية فـي                 المفاوضات

  .المرحلة الحالية
وقال ان  . شعث عن ضرورة النضال الشعبي كاول االهداف االستراتيجية في المرحلة الحالية          . وتحدث د 

عين ويـتم االن فـي      توسيع نطاق النضال الشعبي من خالل المظاهرات ضد الجدار والتي بدأت بقرية بل            
  .اكثر من قرية فلسطينية، ومن خالل محاربة االستيطان ومقاطعة البضائع من المستوطنات

شعث ان الهدف االستراتيجي الثاني هو الحراك الدولي وحصار اسـرائيل كدولـة عنـصرية               . وقال د 
  .والعمل على عزلها كما حصل مع النظام العنصري في جنوب افريقيا

ال يوجد فلـسطين،    ' الوحدة الوطنية الفلسطينية كهدف ثالث، مؤكدا انه بدون الوحدة           شعث على . واكد د 
  .'فبدون الوحدة لن ينجح ال النضال الشعبي وال الحراك الدولي وال الكفاح المسلح

شعث انه شارك بكل جلسات الحوار مع حركة حماس، واكد ان الورقة المصرية كافية كاساس               . وذكر د 
لخضوعها الجندات  'ال ان قيادة حماس في دمشق هي التي تعرقل الوصول للمصالحة            للمصالحة، لكنه ق  

  .'اقليمية مقابل تلقيها الدعم السياسي من سورية والمالي من ايران
شعث عن اعتقاده بان قيادة وكوادر حماس في غزة تؤيد المصالحة علـى اسـاس الورقـة                 . واعرب د 

  .غزة على قبولها بغض النظر عن موقف القيادة في دمشقالمصرية، وانه يتوقع ان تقدم الحركة في 
وتحدث شعث عن ضرورة االستمرار في بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا لبناء الدولـة الفلـسطينية               

  .المستقبلية كهدف استراتيجي رابع
روع واشار شعث الى ان ذلك ما تقوم به حاليا حكومة سالم فياض، مستنكرا ربط عمليات البنـاء بمـش                  

نتنياهو حول السالم االقتصادي، مشيرا الى ان ما تقوم به الحكومة الفلسطينية الحالية، هو ما كانت بدأته                 
 عندما تسلمت السلطة، مشيرا الى ان اسرائيل طوال سنوات االحتالل لم تقدم             94السلطة الوطنية في عام     

ى العكس مـن ذلـك قامـت        على بناء اي صف مدرسي وال اي شارع وال اي غرفة بمستشفى، بل عل             
  .بالهدم

  28/4/2010القدس العربي، 
  

  "المقاومة الشعبية"يوصى بتعديل حكومة فياض ويتمسك بـ"  فتح ثوري" .14
 أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الـدورة         ،رام اهللا  من   28/4/2010 القدس، فلسطين،    ذكرت

دورة المقاومة الشعبية والوفاء للقـدس      (' فتح 'الثالثة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني      
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الفلسطينية برئاسة األخ أبـو   برام اهللا اليوم، وقوفه التام، إلى جانب القيادة     ) والشهداء واألسرى والمبعدين  
والثبات على المواقف الوطنية األصيلة      مازن، في مجابهة الضغوط واالبتزاز السياسي أيا كان مصدره،        

وحيا المجلس الجهود الكبيرة التي يبذلها األخ الرئيس         .تى إنجاز االستقالل الوطني   للشعب الفلسطيني، ح  
محمود عباس، في إطار تعزيز الموقف الفلسطيني، ورفضه لكل المـؤثرات والمحـاوالت الـضاغطة،               
للعودة للمفاوضات دونما تحقيق التزامات االحتالل، المتمثلة في وقف االستيطان فـي كافـة األراضـي                

لة وفي مقدمتها القدس، عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته العتيـدة، وتحديـد مرجعيـة واضـحة                المحت
  .للمفاوضات، وجدول زمني إلنهائها

، كما شدد علـى     'بالدولة اليهودية 'وأكد المجلس على قرار المؤتمر العام السادس الرافض لكل ما يسمى            
 الحدود المؤقتة، ودعا إلى وقف أي مقـامرات         المساندة الكاملة لموقف األخ الرئيس برفضه للدولة ذات       

  .سياسية تقع في هذا الشرك من قبل حركة حماس أو غيرها
وأوصى المجلس، السيد الرئيس بإجراء تغيير وزاري وفق صالحياته الدستورية، مع تحديد الـسياسات              

م االقتـصادي   الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدرته في مواجهة سياسات االحتالل، وتحقيـق أمـنه             
واالجتماعي، وكفالة حقوقهم التعليمية والصحية، مقدرا الظروف الصعبة التي عملـت فيهـا الحكومـة               

  .الحالية
وطالب المجلس بتعزيز اإلعالم الرسمي الفلسطيني، وإعادة هيكلة مؤسسة اإلذاعـة والتلفزيـون وفـق               

ستكمال دوره األصيل في تكوين الوعي      إجراءات محددة، ومواصلة إشهار الرواية الوطنية الفلسطينية، وا       
  .الفلسطيني المتمسك بثوابته وتراثه وقضاياه

قـال مـسؤولون إن     :  وليد عوض  نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   28/4/2010 القدس العربي،    وأضافت
المجلس الثوري لحركة فتح يريد أن تؤول الحقائب الوزارية الرئيسية مثـل وزارة الداخليـة والماليـة                 

 مقعدا في مجلس الوزراء المؤلف مـن        11ولفتح  . ارجية ألعضاء من فتح بدال من الموالين لفياض       والخ
ونقلت وكالـة رويتـرز عـن أحـد      . عضوا ويرأسهم فياض وهو مستقل من أصحاب الخبرة الفنية       21

 المقربين من فياض قوله إن رئيس الوزراء لن يمانع في تولي فتح أي منصب إال حقيبة وزارة الماليـة                  
انهم يعلمون انه ليس بمقدورهم أخذ      'وأضاف المصدر    .التي يشغلها بنفسه وال يمكن ألحد الوصول إليها       

 .'ال أعتقد أن األمور ستصل إلـى هـذا الحـد          . وزارة المالية وفياض قد يستقيل إذا أصروا على أخذها        
ي ينتمي الى التيـار     وطالب اعضاء في المجلس الثوري بتغيير يوسف الزمر المحاسب العام للسلطة والذ           

الثالث الذي يقوده فياض وفق اقوال اعضاء من الثوري، وذلك بحجة ان الزمر ال يلتزم بـأوامر ماليـة                   
  .تصدر عن عباس ويرفض تنفيذها وينفذ توجهات فياض المالية فقط على حد قولهم

  
  بنانلجنة رباعية يرأسها األحمد تتولى ترتيب البيت الفلسطيني في ل: "الشرق األوسط" .15

أن المجلس الثوري لحركة فتح برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود " الشرق األوسط"علمت : بيروت
" فتحاوي"ويقول مصدر . عباس، في طريقه إلى تعيين لجنة رباعية لمتابعة الملف الفلسطيني في لبنان

المركزية، وعضوية أمين اللجنة ستكون برئاسة عزام األحمد من اللجنة "مواكب الجتماعات المجلس، إن 
سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات من المجلس الثوري، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني 

  ".رمزي خوري، ومستشار الرئيس عباس للشؤون المالية لفتح مصطفى أبو الرب
مل إلعادة المجلس الثوري أوكل إلى هذه اللجنة الع"ويضيف المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن 

الهيكلية الشاملة لفتح وللقوات العسكرية الفلسطينية في لبنان، على أن يتم اعتبار القرارات السابقة التي 
كانت قد اتخذت قبل نحو شهرين بحكم المنتهية والملغاة، وتحديدا قرار إنشاء قوات عسكرية فلسطينية 

  ".في بيروت



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1773:         العدد       28/4/2010ربعاء األ :التاريخ

د باالتجاه إلى نقل مسؤول الكفاح المسلح في لبنان منير المعلومات غير النهائية تفي"ويوضح المصدر أن 
خالل اجتماع يعقد في ) األربعاء(المقدح إلى ميليشيا فتح في لبنان، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي اليوم 

ال عودة ألمين سر فتح السابق سلطان أبو العينين إلى أي مهام متعلقة بالملف "ويضيف أن ". عمان
  ". لبنانالفلسطيني في

كانت بعض المعلومات قد ترددت عن خالف سببه تعدد وجهات النظر انطالقا من التقارير التي رفعها و
  .موفدو عباس إلى لبنان جبريل الرجوب وعزام األحمد وقبلهما توفيق الطيرواي

الفلسطيني وجود هذا الخالف المقترن باتجاه في اللجنة المركزية لتسليم الملف "وينفي المصدر الفتحاوي 
في لبنان إلى المسؤول التنظيمي عن ملف األقاليم وعضو اللجنة جمال المحيسن ومسؤول القطاع 

اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة جبريل الرجوب "كما ينفي ما تردد عن أن ". العسكري عثمان أبو غربية
ال هذه القضية بشكل نهائي للتحقيق باغتيال المسؤول السابق في فتح اللواء كمال مدحت عازمة على إقف

  ". وإخراجها من دائرة السجال من الساحة الفتحاوية في لبنان
  28/4/2010الشرق األوسط، 

  
  ممثل حركة حماس في لبنان يحذر من زيارة ميتشل .16

الزيارة المشبوهة للمبعوث األميركي إلى المنطقة "حذر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة من 
، تصريح بركة أتى إثر اجتماعه، مع وفد مرافق من الحركة، "تمهد لحرب قادمة"ا ، مؤكداً أنه"ميتشل

 .برئيس حـزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد مع قيادة الحزب
، مستغرباً "إننا معها بالمقاومة المشروعة حتى تحرير األرض: "بدوره أيد مراد موقف حماس وقال

قها البعض بحق السالح الفلسطيني في الوقت الذي يهددنا العدو التصاريح االستفزازية التي يطل"
  ".الكذبة الكبيرة عن نقل صواريخ إلى المقاومة في لبنان"كما استنكر ". الصهيوني بحرب جديدة

  28/4/2010السفير، 
  

  خيار المقاومة المسلحة ما زال موجودا في الضفة الغربية": الشعبية" .17
ي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري، أن خيار المقاومة أكد القيادي ف: الضفة الغربية

وقال الششتري في بيان صحفي أمس إن ". ولم ولن يسقط"المسلحة ما زال موجودا في الضفة الغربية 
على أبناء الشعب الفلسطيني " النضال المسلح هو الخيار األفضل للتصدي لخروقات االحتالل واعتداءاته"

  .ا إلى أهمية المقاومة الشعبية التي كانت وما زالت خيارا للفلسطينيين وليست بديالاألعزل، مشير
إن خيار المقاومة السلمية يأتي تلبية للظروف السياسية الحالية وخاصة في : "وأضاف الششتري يقول

 1993لو ، وأشار إلى أن األمر اختلف تدريجيا بالنسبة للمقاومة المسلحة عقب اتفاق أوس"الضفة الغربية
  ".المقاومة الفلسطينية والعمل على إجهاضها"وخريطة الطريق التي يدعو البند األول فيها إلى كبح 

  28/4/2010السبيل، األردن، 
  

  مناورة ذكية ورداً على نتنياهو" فيلم شاليط "يعدونمحللون  .18
ائب عز الدين اعتبر خبراء ومحللون شريط الرسوم المتحركة الذي بثته كت: ضياء الكحلوت -غزة 

القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، للجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليط 
محاولة ذكية لتأليب الرأي العام اإلسرائيلي على حكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدماً في مفاوضات 

لعنيف في إسرائيل على الفيلم يدل على التبادل وإنهاء صفقة شاليط بأي ثمن، مؤكدين أن رد الفعل ا
  .نجاح الرسالة التي تريد كتائب القسام إيصالها إلسرائيل
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وقال عامر خليل الخبير في الشؤون اإلسرائيلية إن اإلعالم اإلسرائيلي اهتم كثيراً بالشريط وأفرد له 
  .مساحات في نشراته اإلخبارية، فبدا وكأنه يعمل على إحياء الموضوع إسرائيلياً

من جانبه، قال الخبير في شؤون الحركات اإلسالمية مصطفى الصواف إن شريط شاليط رسالة للرأي 
  .العام اإلسرائيلي ومحاولة إلثارته للضغط على الحكومة اإلسرائيلية للمضي قدماً في مفاوضات التبادل

لفيلم تذكر اإلسرائيليين بدوره، أكد الباحث في شؤون األسرى عبدالناصر فروانة أن الرسالة اإلعالمية ل
وعائلة الجندي جلعاد شاليط بأن حكومتهم الحالية والسابقة هي من تتحمل مسؤولية عدم عودة شاليط 

  .لذويه حياً حتى هذه اللحظة
  28/4/2010العرب، قطر، 

  
  االحتالل يرجئ محاكمة عبدالقادر خشية اشتباك مستوطنين ومقدسيين .19

اضطرت محكمة الصلح اإلسرائيلية بالقدس الغربية، أمس، الى إرجاء محاكمة :  يوسف الشايب-رام اهللا 
المقبل، وذلك بعدما ) يونيو( حزيران 23مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبدالقادر، حتى 

اقتحمت قاعة المحكمة مجموعة من المتطرفين اليهود، الذين تالسنوا مع مقدسيين كانوا في قاعة 
 عبدالقادر بتهم وجهتها له شرطة االحتالل، بينها مهاجمة أفرادها خالل المواجهات ويحاكم. المحكمة

واتهم عبدالقادر  .العنيفة التي شهدها المسجد األقصى والبلدة القديمة احتجاجا على اعتداءات المستوطنين
إدخال نسخة منه، الحكومة االسرائيلية وشرطة االحتالل ب" الغد"في بيان صادر عن مكتبه وتلقت 

  .المستوطنين عمدا الى قاعة المحكمة، بينما جرى منع وسائل اإلعالم من حضور المحاكمة
  28/4/2010الغد، األردن، 

  
  بتصريحات سعد الحريريتندد " القيادة العامة" .20

بتصريحات رئيس الحكومة سعد الحريري "  القيادة العامة–الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "نددت 
التطاول "واتهمته بـ" ضد السالح الفلسطيني المقاوم في لبنان"و" عدائية"و" استفزازية"ووصفتها بأنها 

لقد فوجئنا بمستوى اللغة : وقال مصدر مسؤول في الجبهة ".أيضاً على أمين عام الجبهة أحمد جبريل
مثلها التي لجأ إليها دولة الرئيس الحريري ضد السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وهي لغة لم نسمع 

هذه اللغة التي نرى أنها ال تليق بمنصب دولته الحالي وهو الذي يريد اليوم ... منه ضد العدو الصهيوني
  .أن يعلمنا احترام الذات

  28/4/2010السفير، 
  

  الديمقراطية تقدم مبادرة لفتح معبر رفح تقوم على وجود لجنة من الفصائل .21
بهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خالل لقاء عمالي  قال زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للج:غزة

موسع عقد تحضيرا لفعاليات األول من أيار ، بأنه ال يمكن أن تقوم سياسة ظافرة بدون مقاومة، وال 
مقاومة راشدة بدون سياسة واقعية ثورية راشدة، مضيفاً بأن نضاالت شعبنا، ثورتنا، ثورات حركات 

الثورة بدون : وب إفريقيا، وعلى امتداد العالم تعلمنا الدرس العظيمالتحرر الوطني من فيتنام إلى جن
البندقية بدون برنامج سياسي ملموس، "... مغارة فساد"إستراتيجية ثورية مرحلة بعد مرحلة تتحول 

  .واقعي ثوري، تتحول إلى حروب أهلية
ر الوطني الشامل ، ودعا فورا إلى الحوار الوطني الشامل ، ودعا مصر إلى استضافة جلسات الحوا

ويجري الحوار على قاعدة الورقة المصرية ، وما يجري االتفاق عليه يجري تطبيقه فورا وما يختلف 
عليه يبقى للحوار الوطني الشامل، بين الجميع وعلى أساس الوصول إلى برنامج القواسم المشتركة 

طة الحياة الفلسطينية في المجتمع طريق النهوض الكبير نحو النصر، وإنجاز البرنامج السياسي، وديمقر
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إلى النقابات، من البلديات إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة، ومنظمة ... من الجامعات
التحرير، ولجميع الطبقات والتيارات في صفوف الشعب في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي 

  .وبدون عتبة حسم.الكامل
 نقدم مبادرة لفتح معبر تقوم على وجود لجنة من فصائل العمل الوطني وقال نحن في الجبهة الديمقراطية

 أيام، ، مع 3الرئيسية تضمن تشغيل وسير العمل بالمعبر بكال االتجاهين ، وكحد أدنى في األسبوع 
  .ضرورة الحفاظ على المؤسسات الرسمية التي تشغل معبر رفح

  28/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

      عباس سيستأنف المفاوضات : توجه إلى مصر للقاء مبارك ينوي النتنياهو .22
أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، عن أمله في استئناف : حلمي موسى

المفاوضات مع الفلسطينيين األسبوع المقبل، معلناً بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم ذلك، كما 
 .مصري حسني مبارك يوم االثنينقال إنه سيجتمع مع الرئيس ال

وقد أبلغ نتنياهو مؤتمراً لحزب الليكود عقد يوم أمس نيته استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال إنه 
وسيسعدني كثيراً إذا تم . يعتزم استئناف المحادثات"إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " سمع بارتياح"

دد نتنياهو أين سمع عباس يقول إنه مستعد الستئناف المفاوضات كما ولم يح". هذا بالفعل األسبوع المقبل
لم يتضح أين سيكون مكان عقد المفاوضات أو ما إذا كان هناك تقدم متوقع باتجاه االتفاق، فيما أشار إلى 

وشدد على إصراره على وجوب االعتراف بإسرائيل ". مفاوضات من دون شروط مسبقة"أنها ستكون 
 .، مؤكداً أنه سيجتمع االثنين المقبل مع الرئيس المصري حسني مبارك"للشعب اليهودي ةدولة قومي"

  28/4/2010السفير، 
  

  باراك يطالب واشنطن بسرعة البت في طلبات عسكرية إسرائيلية مجمدة .23
أجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي آيهود باراك مفاوضات في : الوكاالت أحمد عبدالهادي، واشنطن،

  .ت في طلبات عسكرية إسرائيلية مجمدة لدى الطرف األمريكيواشنطن للب
وعقد باراك اجتماعا مع مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جيمس جونز أول من أمس،في البيت 
األبيض ،حضر جانبا منه الرئيس باراك أوباما الذي أكد للوزير اإلسرائيلي التزام إدارته بتحقيق سالم 

  .سط وبالحفاظ على أمن إسرائيلشامل في الشرق األو
والتقى باراك بوزير الدفاع األميركي روبرت جيتس في مقر وزارة الدفاع األميركية أمس،كما التقى 

   .بوزيرة الخارجية هيالري كلينتون
 28/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  سوريا تنقل انظمة تسلح من بينها صواريخ إلى حزب اهللا: باراك .24

إيهود باراك، إن سوريا تنقل انظمة تسلح من بينها صواريخ إلى حزب " سرائيلياإل"وزير الحرب قال 
ال تعتزم إثارة صراع، وانها تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بحزب اهللا، مشيراً " إسرائيل"اهللا لكن 

  .إلى انه ال يعتقد انها تساهم في استقرار المنطقة
  28/4/2010الخليج، 

  
  المحتلة إلى واشنطن تربك زيارة باراك رئيس بلدية القدسزيارة .25

أشارت أنباء أميركية إلى أن زيارة رئيس بلدية القدس نير بركات الى واشنطن تربك زيارة وزير الدفاع 
فنير بركات يحاول في مقابالته الصحافية . االسرائيلي ايهود باراك الحالية الى العاصمة األميركية
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ميركي باراك أوباما واتهامها، ولو تلميحاً، بمعاداة إسرائيل عبر تشددها الكثيرة اإلساءة إلدارة الرئيس األ
وانتقدت أوساط رسمية أميركية زيارة بركات كما أن مسؤولين في وزارة . ضد البناء في القدس الشرقية

وطالب . الدفاع اإلسرائيلية انتقدوها أيضاً، واعتبروها ضارة بجهود إصالح العالقة مع إدارة أوباما
 ؤالء بركات بالكف عن التدخل في قضايا سياسية وحصر عملهه

  28/4/2010السفير، 
  

  بالعدو أبو الغيط لها تحتج على وصف"سرائيلإ" .26
أثار حديث وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط خالل زيارته بيروت االسبوع الماضي عن اسرائيل 

ن السفير اإلسرائيلي في القاهرة من لقاء وزير ولم يتمك .باعتبارها عدوا ردود فعل اسرائيلية غاضبة
الخارجية المصرية نفسه، ولكنه اجتمع برئيس دائرة إسرائيل في الخارجية المصرية، وأوضح له 

 .وقدم ليفانون احتجاجا رسميا مطالبا بإيضاحات. الخطورة التي ترى فيها إسرائيل أقوال أبو الغيط
األمر يتعلق بسوء بإساءة فهم كالم وزير "مصريين أوضحوا ان وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن ال

 ".الخارجيـة الذي قصـد أنه ال يسـعه نقل رسالة من إسرائيل إلى لبنان الذي يرى في إسرائيل عدوا
وفي أعقاب ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني إيالون إن إسرائيل قبلت التوضيح 

ينبغي أن نتذكر أن هناك عالقات استراتيجية مهمة جدا بين "ذاعة الجيش، قال وفي مقابلة مع إ. المصري
نحــن والمصريـون نقــف في . مصر وإسرائيل، وهذا حجر الزاوية في االسـتقرار اإلقليمي

 ".الجهة ذاتها، عندما يتعلق األمر بمحاربة التطرف واإلرهاب اإلسالمي
". أخرجت عن سياقها" قولها إن أقوال أبو الغيط عن مصادر مصرية،" يديعوت أحرونوت"ونقلت 

وزير الخارجية دبلوماسي قديم، زار إسرائيل مرارا، ومن الجلي أنه ال يرى فيها دولة "وأضافت ان 
خذوا مثال اتصاالت ال تنتهي تديرها مصر مؤخرا بواسطة وزارة خارجيتها مع إسرائيل، بعد . معادية

لقد أخرج الكالم عن . إن الواقع مغاير وهو يشهد على الحقيقة. ضيهااحتجاز عدد من اإلسرائيليين ألرا
 ".سياقه وال ينبغي فهمه خالف ذلك

  28/4/2010السفير، 
  

  بن إليعاز يتوقع بداية المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين مطلع الشهر المقبل .27
مين بن إليعازر بأنه من المتوقع صرح وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بنيا: عبد الرحيم حسين، وكاالت

ومع ذلك لم يؤكد بن . أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة اإلسرائيلية الفلسطينية مطلع الشهر المقبل
وقال بن . إليعازر التقارير اإلعالمية بأن إسرائيل وافقت على تجميد فعلي للبناء في القدس الشرقية 

وساطة الواليات المتحدة وهو ما يعني أنه من الممكن بدء هناك نقاط تفاهم بين الجانبين ب“إليعازر 
، مضيفا أن هذه المفاوضات يمكن أن تبدأ في األسبوع األول أو الثاني من ”المفاوضات على الفور تقريبا

ورفض بن إليعازر تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عن التجميد غير المعلن للبناء في . مايو المقبل
 وأشار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى أن الفلسطينيين يمكن أن يقبلوا .القدس الشرقية

  .من إسرائيل تجميد غير معلن وفعلي للبناء في القدس الشرقية
  28/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
   فلسطينيينأربعةالتوبيخ لضابطين قتال : االحتاللجيش " عدالة" .28

أن ضابطين يخدمان في الضفة الغربية تعرضا " اإلسرائيلي"حتالل أعلن ناطق باسم جيش اال: )ب.ف.ا(
آذار خالل مواجهات / من جانب القيادة العسكرية بعد استشهاد أربعة فلسطينيين في مارس" التوبيخ"الى 

وأضاف الناطق في بيان أن قائد األركان الجنرال غابي اشكينازي اتخذ هذا . قرب نابلس بالضفة الغربية
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وفي حادث أول قتل جندي شابين فلسطينيين متظاهرين في  .التأديبي اثر تحقيق قام به الجيشاإلجراء 
وفي اليوم التالي وفي قرية عورتا قتل جندي آخر .  مارس في قرية عراق بورين قرب نابلس20

  .فلسطينيين آخرين بالرصاص بزعم أنهما هدداه في حاجز على الطريق
  28/4/2010الخليج، 

  
  للسالم مع سورية" فرصاً كبيرة" أضاعت "إسرائيل: "االستخبارات األسبقشعبة رئيس  .29

أكد رئيس الطاقم اإلسرائيلي للمفاوضات مع سورية إبان ترؤس إيهود باراك :  أسعد تلحمي-الناصرة 
 الجنرال في االحتياط اوري ساغي أن عدم توصل 2000 و1999الحكومة اإلسرائيلية بين العامين 

فشل سياسي استراتيجي إسرائيلي من "إلى اتفاق سالم قبل عشر سنوات نجم عن إسرائيل وسورية 
لتسوية سلمية مع سورية، " فرصاً كبيرة"، مضيفاً أن إسرائيل فوتت في السنوات الماضية "الدرجة األولى

  ".كان من شأنها منع كل حروب العقد الماضي وتغيير وضع إسرائيل في المنطقة رأساً على عقب"
الحقيقة الواجب اإلقرار بها هي أن خمسة "نه خالفاً لتصريحات مسؤولين إسرائيليين، فإن وأضاف أ

اسحاق رابين وبنيامين نتانياهو وشمعون بيريز وايهود باراك وايهود (رؤساء حكومة في إسرائيل 
) يونيو(قبلوا بمبدأ االنسحاب الكامل من الجوالن السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران ) اولمرت
  ". أساساً ألي تسوية سلمية1967

تعرف كيف تجلد ذاتها بعد عمليات عسكرية فاشلة لكنها ال تفحص ذاتها وال أحد "ورأى أن إسرائيل 
يطالب بالتحقيق في فشل زعمائها سياسياً واستراتيجياً بتفويت فرص تحقيق سالم كان من شأنه أن يحول 

  ". ن ممكناً منعها وما كانت لتقع لو تحقق السالم مع سوريةدون قتل مئات اإلسرائيليين في حروب كا
  28/4/2010الحياة، 

  
  جيش االحتالل يتأهب عند حدود لبنان خشية انتقام حزب اهللا الغتيال مغنية .30

قالت مصادر إعالمية وعسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، إن :  برهوم جرايسي-الناصرة 
جيش االحتالل عند الحدود اللبنانية، وسط معلومات استخباراتية تزعم أن حالة تأهب شديد تسود أوساط 

  .، عماد مغنية2008حزب اهللا يخطط لعملية انتقامية، الغتيال القيادي في الحزب في مطلع العام 
، قوله، إن الهدوء الحاصل عند هذه الحدود قد يتغير "ضابط كبير"ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 

  .صير جدا على خلفية التوقعات بشأن سعي حزب اهللا لتنفيذ هجوم انتقاميخالل وقت ق
القوة التي تخرج لتنفيذ مهمة أو دورية لبضع ساعات تتزود بعتاد يكفيها ثالثة أيام كاملة، كي "ودلّل أن 

نا الرسالة التي نمررها للجنود ه"أن " الضابط الكبير"وأضاف  ".تكون متأهبة ومستعدة لمواجهة أي تطور
  ".واضحة ومفادها، أنه رغم هدوء الوضع هنا لكنه قد يتغير خالل لحظة واحدة

  28/4/2010الغد، األردن، 
  

   يهودية في مدينة طنجة المغربيةمقرة تحتج على هدم "إسرائيل" .31
توجهت نائبة وزير المتقاعدين في الحكومة اإلسرائيلية، ليئا نيس، المسؤولة عن :  نظير مجلي- تل أبيب

، برسائل إلى مختلف الجهات الدولية تشكو فيها حكومة المغرب "ادة الممتلكات اليهودية في العالماستع"
وتقول في رسالتها إن السلطات  .على مشروع هدم مقبرة يهودية في طنجة الواقعة شمال المغرب

 اليوم وإنها تعد. ، من دون سابق إنذار1989المغربية سبق وأن هدمت مستشفى يهوديا في طنجة سنة 
  . لهدم المقبرة اليهودية المجاورة لذلك المستشفى

  28/4/2010الشرق األوسط، 
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   وسكان غزةأن تهتم بالمصالح الفعلية لألسرى الفلسطينيينلحماس األفضل : والد شاليط .32
" الحرب النفسية"ندد ناعوم شاليت والد الجندي خالل حفلة خيرية أقيمت مساء األحد بـ :  أ ف ب-غزة 
 من خالل بث كتائب القسام شريط الصور المتحركة عن الجندي األسير جلعاد "حماس"تشنها التي 
األفضل لها أن تهتم بالمصالح الفعلية لألسرى الفلسطينيين والسكان العاديين في "، معتبراً أن من شاليط

  ".غزة المحتجزين رهائن منذ فترة طويلة من قادتهم أنفسهم
  28/4/2010الحياة، 

  
 يشدد الحراسة على نائب رئيس األركان" اكالشاب" .33

 حراسة خاصة على نائب رئيس األركان اإلسرائيلي "الشاباك"فرض جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
وأشار  .الجنرال بني غينتس بعد ورود معلومات استخباراتية عن استهدافه من جانب تنظيمات معادية

إلى أن هذه المعلومات مبنية على تقديرات ترى بأنه منذ اإلخباري اإلسرائيلي، أمس، " اف ان سي"موقع 
الشهيد عماد مغنية في دمشق والحزب يحاول اصطياد شخصية كبيرة في " حزب اهللا"اغتيال القيادي في 

 .إسرائيل ثأرا الغتياله
تجدر اإلشارة إلى أن قيام الشاباك بفرض حراسة خاصة على غينتس منذ أسبوعين يأتي كنوع من 

في الحماية، إذ أن حماية كبار ضباط هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي تقع على كاهل التشدد 
 . وحدة حماية قيادة األركان التي يقوم الشاباك أصال بتدريبها والتعاون معها

  28/4/2010السفير، 
 

  األقصىلمسجد في ا يمنع إدخال بالط من تركيا لترميم قبة السلسلة االحتالل .34
 صندوق زجاج 145منعت شرطة االحتالل إجازة دخول :  الدستور ووكاالت األنباء-لمحتلة القدس ا

قاشاني خاص مقدمة من الحكومة التركية لترميم قبة السلسلة المحاذية لقبة الصخرة المشرفة في المسجد 
االحتالل وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن مشاورات تمت بين المسؤولين األتراك وشرطة  .األقصى

في المرآب التابع لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقرب من باب األسباط، أحد بوابات المسجد األقصى، فيما 
  .عبر مسؤولو السفارة التركية عن غضبهم لخطوة سلطات االحتالل

  28/4/2010الدستور، األردن، 
 

  وإنزال في جنين.. .وبيت لحم "األقصى" في محيط مواجهات .35
 في منطقة واد حلوة ببلدة سلوان جنوب باأليدي اشتبك فلسطينيون : قنا– رام اهللا - القدس المحتلة

، التي وجدت بأعداد كبيرة عند مدخل اإلسرائيلية مع قوات من حرس الحدود والشرطة األقصىالمسجد 
  .أمسالحي 

حتالل لمسيرة  بحاالت اختناق واعتقل فتى اثر قمع االاألجانب عدد من المتضامنين أصيبوفى بيت لحم 
وكانت مسيرة سلمية انطلقت في قرية  .شمال غرب بيت لحم كانت تندد بجدار الضم والفصل العنصري

الولجة وصوال الى أراضي الناطوف التي شرعت جرافات االحتالل منذ ايام بتجريفها لصالح استكمال 
 المبرح وأطلقوا القنابل بناء الجدار، حيث اعترض جنود االحتالل المشاركين واعتدوا عليهم بالضرب

  .الغازية السامة، ما اوقع عددا من اإلصابات بين صفوف المشاركين
 أنهم إسرائيليةوذكرت مصادر .  ستة فلسطينيين في الضفة الغربيةأمسكما اعتقلت قوات االحتالل فجر 

  .اعتقلوا في الخليل ورام اهللا ونابلس وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم
 فتى أمس، 48 في مدينة العفولة شمال فلسطين المحتلة اإلسرائيلية اعتقلت الشرطة أخرىومن ناحية 

  .فلسطينيا من حافظة جنين
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 مدينة جنين وأجرت عملية تصوير لمقر الشرطة أمسواقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
 قرية مسلية ومستوطنة قديم المخالة العسكرية، ونفذت عملية إنزال جوي للجنود جنوب المدينة وداهمت

  .من جيش االحتالل شرق المدينة
  28/4/2010الوطن، قطر، 

 
   منازل عربية في النقبسبعة يهدم االحتالل .36

هدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية أمس األول، سبعة بيوت تعود : النقب العربي، باقة الغربية
 فردا 19أن "وذكر الشيخ كايد الدهابشة . راد في النقب العربيملكيتها لعائلة الدهابشة في منطقة تل ع

من أبناء العائلة شردوا وال يعرفون أين سيعيشون لكنهم مصممون على البقاء على أرضهم ألنهم 
يملكونها قبل قيام دولة إسرائيل، وان محكمة الصلح في بئر السبع أصدرت قرارا بهدم المنازل وإخالء 

  ".ات أصحاب األرض لملكيتهمالسكان بحجة عدم إثب
  28/4/2010الدستور، األردن، 

 
  االحتالل يبعد مواطنا من الخليل الى قطاع غزة .37

 أقدمت قوات االحتالل في ساعة متأخرة من مساء اليوم على إبعاد المواطن فادي عيادة :بيت لحم
 عائلته هناك منذ خمسة ، من سكان مدينة الخليل المحتلة حيث يقيم مع كافة أفراد" عاما19"العزازمة 
وحذرت جمعية واعد لألسرى والمحررين على لسان الناطق باسمها عبداهللا قنديل من أن  .عشر عاما

 بشكل متدرج موضحة أن قمة الخطورة تكمن في ذلك حيث 1650قوات االحتالل باتت تطبق القرار 
ودعا  .وم بها بعيدا عن أعين اإلعالميريد االحتالل التعتيم بأكبر قدر ممكن على عمليات اإلبعاد التي يق

لمواجهة هذا الخطر المحدق والذي بدأ واقعا عمليا " قنديل إلى تشكيل قيادة طوارئ فلسطينية مشتركة
  ".على أرض الواقع

  28/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
 

  "السويطي" يعتقل أقرباء الشهيد االحتالل .38
 صاحبة المنزل الذي تحصن بداخله الشهيد القسامي،على حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي: رام اهللا

وقالت مصادر فلسطينية ان سلطات االحتالل . إلى تحقيق سجن عسقالن المركزي أمس السويطي،
عقب اغتيال السويطي يوم امس االول وحولتها للتحقيق في عسقالن،وهي »ميسون الرجوب«اعتقلت

وأوضحت المصادر أن االحتالل .. المؤبد ثالث مراتزوجة األسير محمود السويطي المحكوم بالسجن 
حول أيضاً شقيق المواطنة صاحبة المنزل،عبد الناصر الرجوب إلى التحقيق بعد اعتقاله هو وشقيقه من 

  .منزله في قرية الكوم غرب الخليل أثناء حصار الشهيد السويطي
  28/4/2010الوطن، قطر، 

 
   معاناتهملجنة األسرى تتهم الصليب األحمر بتجاهل .39

 قال منسق لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية رفيق حمدونة في مؤتمر صحافي : سمر خالد-غزة
إن اللجنة ناقشت االنتهاكات بحق األسرى بالتفصيل مع ممثل «: أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة

 فارغ المضمون، وال الصليب في تل أبيب، وطالبت بالعمل على وقفها لكن رد الصليب األحمر كان
إزاء هذا «: وحذر من مقاطعة اللجنة للصليب، قائالً .»يتضمن أي جديد تجاه معاناة األسرى وذويهم

الصمت والعجز والتواطؤ مع االحتالل من جانب الصليب فإن اللجنة لن تقف صامتة وستتخذ خطوات ال 
وأكد حمدونة أن اللجنة لن  .»مل معهيرغب بها الصليب، وقد تصل إلى مقاطعته ووقف كافة أشكال التعا
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تدخر أي جهد أو وقت للوقوف إلى جانب األسرى في معركتهم مع االحتالل، والضغط لوقف كافة 
  .االنتهاكات التي يرتكبها بحقهم داخل السجون

  28/4/2010الرأي، األردن، 
 

 من فلسطين.. نابغات صغيرات .40
جميعهن في (تسلحت الفتيات ، ولمكفوفينلا خاصة  أسيل أبو الليل واثنتان من زميالتها عصتاخترع

بقطع غيار يصعب العثور عليها في الضفة، ليطورن عصا تستشعر ) الرابعة عشرة من أعمارهن
، »معرض العلوم والشباب«اختراعهن هذا خولهن الفوز برحلة إلى كاليفورنيا، للمشاركة في . العوائق

وتنذر العصا، المزودة بنظام استشعار باألشعة  . الدوليليصبحن أول فلسطينيات يشاركن في هذا الحدث
» ثغرة«ما فوق الحمراء، القابض عليها، في حال اقترابه من حاجز، وتصفر عندما يكون صاحبها أمام 

ويتنــافس في معـــرض كاليفورنيا، الذي يقام في أيار المقبل، .أو مستوى منخفض من األرض
 ألف 75، للحـــصول على الجائزة الكـبرى وقـــدرها  بلدا50ًطـــالب من أكـــثر من 

 .دوالر
  28/4/2010السفير، 

  
  مئات األطفال يشاركون في مسيرة شموع للتضامن مع أقرانهم المعتقلين: غزة .41

شارك المئات من األطفال الفلسطينيين مساء االثنين  في مسيرة شموع تضامنا مع األسرى : غزة
طالبين المجتمع الدولي بسرعة التحرك من اجل إنقاذ أقرانهم القابعين في األطفال في سجون االحتالل، م

وأشعل األطفال وعدد من المسئولين الفلسطينيين الذين شاركوا في االعتصام الشموع، . سجون االحتالل
وتعتقل قوات االحتالل في . ورفعوا الالفتات التي طالبوا فيها بضرورة اإلفراج عن األطفال األسرى

وناشد بحر .  طفال هم دون سن الثامنة عشر340ا أكثر من سبعة آالف فلسطيني بينهم سجونه
المؤسسات الحقوقية واألمم المتحدة بسرعة التحرك من أجل إطالق سراح األسرى األطفال، مؤكدا دعم 

وتخلل االعتصام كلمات ألطفال ومسئولين فلسطينيين . المجلس التشريعي لقضية األسرى بشكل عام
وا فيه أكدوا على ضرورة إطالق سراح كافة األسرى في سجون االحتالل وفي مقدمتهم األطفال شارك

  .والنساء والمرضى وكبار السن والذين امضوا سنوات طويلة خلف القضبان
  27/4/2010قدس برس، 

  
   لنكبة فلسطين عبر فعاليات تؤكد على حق العودة62 تستعد إلحياء الذكرى غزة .42

استعداداتها إلحياء الذكرى الثانية والستين  العليا إلحياء ذكرى النكبة في قطاع غزة،أنهت اللجنة : غزة
للنكبة الفلسطينية، وذلك بعد عدة اجتماعات تحضيرية إلطالق فعاليات النكبة والتي ستستمر علي مدار 

هذا العام  للنكبة 62وتجدر اإلشارة إلى أن إحياء فعاليات الذكري . أسبوعين متواصلين في قطاع غزة
، تهدف بحسب القائمين عليها، إلى ترسيخ مفاهيم العودة والتجذر "ال عودة إال بالعودة"تنفذ تحت عنوان 

  .باألرض ورفض التنازل عن حق العودة
  27/4/2010قدس برس، 

  
  تطالب عباس التدخل العاجل إلدخال آليات معالجة النفايات لغزة" الضمير"مؤسسة  .43

للرئيس عباس، عبرت فيها عن قلقها البالغ تجاه " الضمير"خاصة بعثت بها جاء ذلك في رسالة : غزة
مواصلة منع إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة الخاصة بقطاع غزة والمحتجزة في مدينة رام اهللا، 

في رسالتها " الضمير"وأوضحت . جراء منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إدخالها عبر معابر قطاع غزة
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ور الوضع البيئي في قطاع غزة، نتيجة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي الظالمة ، وقالت أن لعباس تده
تدهور الحالة البيئية في قطاع غزة يجعل الجميع يفكر بكيفية تحسين الخدمات التي تمنع المكاره الصحية 

دي لتفادي النتائج والبيئية عن المواطنين والبيئة،وتطالب الجميع أفراداً ومؤسسات وقيادة، بالعمل الج
الخطيرة التي يمكن أن يخلفها وضع قطاع النفايات الحالي الصعب وعدم تجديد اآلليات الموجودة و 

    شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة خاصة22وأشارت الضمير إلى أن . إدخال اآلليات المحتجزة برام اهللا
قد واجهت جهات االختصاص صعوبة ،و2008بقطاع غزة ال تزال محتجزة في مدينة رام اهللا منذ عام 

  .بالغة في التنسيق مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلدخالها عبر معابر القطاع
  27/4/2010قدس برس ، 

 
  369حصار إلى الرتفاع عدد ضحايا ا : الصحة في غزةوزارة .44

يلي  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحصار اإلسرائ:سمر خالد-غزة
من سكان )  عاما19( ضحية بعد وفاة المواطنة لطيفة ناصر الهور 369المفروض على قطاع غزة إلى 
وكانت الهور تعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية والدم، ومنعت من  .منطقة المغازي وسط قطاع غزة

 جمهورية مصر وناشدت الوزارة األشقاء في .السفر لتلقي العالج في الخارج بفعل إغالق معبر رفح
العربية بضرورة فتح معبر رفح بشكل مستمر من أجل تسهيل إجراءات سفر المرضى المتواجدين على 

  .أسرة المستشفيات في غرف العناية الفائقة وهم ينتظرون ببالغ الصبر السماح لهم بالسفر لتلقي العالج
 من حالة الصمت الرهيب، وطالبت بالوقوف إلى جانب أهالي القطاع ومرضاه المحاصرين، والخروج

والضغط على االحتالل اإلسرائيلي من أجل إنهاء ممارساته الوحشية البشعة التي ترتكب ليل نهار وعلى 
  .مرأى ومسمع المجتمع الدولي

  28/4/2010الرأي، األردن، 
  

  "الصهيوني الترانسفير" تطالب بتوسيع دائرة الحراك والرفض الشعبي لـ األردنيةالمعارضة .45
لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية األردنية ضرورة توسيع دائرة الحراك الجماهيري أكدت 

الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني في األراضي " الترانسفير"والرفض الشعبي في األردن لسياسة 
صمود أمس الحكومة بإعالن موقف حاسم وواضح من شأنه دعم " تنسيقية المعارضة"وطالبت  .المحتلة

األهل في فلسطين، والدفاع عن األردن، وإفشال المخطط الصهيوني الهادف لتفريغ األرض الفلسطينية 
وأكدت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل الصهيوني، داعية إلى رفض  .من أهلها

حفظ للمقاومة حقها المخططات المشبوهة لإلدارة األميركية، واإلسراع بإنجاز المصالحة الوطنية بما ي
  .المشروع في الدفاع عن الوطن

  28/4/2010السبيل، األردن، 
  

  بثماني بواخر" 4قافلة شريان الحياة " بـيشاركاألردن  .46
العديد من الدول في قافلة شريان فيها تشارك  أكدت لجنة شريان الحياة األردنية النقابية أن ثماني بواخر

فيما توقعت مصادر القافلة بأن . لمقبل من ميناء مرسين التركي التي ستنطلق منتصف الشهر ا4الحياة 
  . باخرة15 إلىيرتفع عدد البواخر التي ستشارك في الحملة لتصل 

 والعالقات العامة اإلعالميةوبين رئيس اللجنة وائل السقا انه تم تشكيل فرق عمل ضمن اللجنة منها 
 التبرعات للحملة، باالضافة إلمكانية التبرع من والخارجية، كما فتح حساب في البنك االسالمي لتلقي

  .خالل مجمع النقابات، كما تم التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني داخل المملكة وخارجها لدعم الحملة
  28/4/2010السبيل، األردن، 
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  لتبرير عدوان صهيوني" السكود": "حماس"التقى وفداً من مراد عبد الرحيم  .47
برئاسة علي بركة " حماس"الوزير السابق عبد الرحيم مراد وفدا من حركة " تحادحزب اال"استقبل رئيس 

المستجدات على الساحة الفلسطينية والمشاورات واالتصاالت "الذي صرح على االثر بأن البحث تناول 
  ".تعزيزا لمسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية

االستفزازية التي يطلقها البعض في حق التصريحات "، مستغربا "حماس"وتحدث مراد فأيد مواقف 
  ".السالح الفلسطيني في الوقت الذي يهددنا العدو الصهيوني بحرب جديدة

وهذه االكاذيب هي للتهديد ولتبرير "عن نقل صواريخ الى المقاومة في لبنان، " الكذبة الكبيرة"واستنكر 
الح للدفاع عن انفسنا وعن وطننا عدوان صهيوني جديد على لبنان، علما ان من حقنا ان نمتلك اي س

  ". وكرامتنا
هناك تالحم في المواجهة مع اسرائيل من الجيش "وعن انتقاد النائب سامي الجميل لقائد الجيش على قوله 

، مستنكرا كالم الجميل "على هذه المواقف الوطنية الشريفة"، حيا مراد الجيش وقيادته "والشعب والمقاومة
  ". ى ان يبقى لبنان ضعيفا ومرتهنا للخارجالطامح هو ومن معه ال"

  2010-4-28 لبنان ،النهار
  

  "194"تزامنا مع ذكرى النكبة لدعم القرار  ملة بالكوفياتح :بيروت .48
 المساهمة في 194حملة «ظهر اليوم األربعاء » حماية قرار حق العودة«تطلق حملة :  الوطن–بيروت 

ويتمحور . مس عشر من مايو المقبل، تزامنا مع ذكرى النكبةوالتي ستقام فعالياتها في الخا» حق العودة
» غينيس« بواسطة الكوفيات الفلسطينية وتوثيق ذلك في موسوعة 194نشاط الحملة حول كتابة القرار 

  .لألرقام القياسية كأكبر قرار دولي كتب بالكوفية
حضرون الى المدينة الرياضية ويشارك في النشاط عدد من المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين الذين سي

 آالف سنتيمتر، وذلك بغية كسر الرقم القياسي 6لنسج أطول كوفية، التي من المقرر ان يصل طولها الى 
  . آالف سنتيمتر4 سنوات ووصل طول الكوفية حينها إلى 3الذي سجل في اسبانيا منذ حوالي 

يهدف إلى تذكير العالم بالقرار الدولي وقال المسؤول اإلعالمي في الحملة جمال الكركري أن النشاط 
 الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره التي شردوا منها ولم ينفذ حتى اآلن، 194رقم 

مؤكدا أن الحملة تستخدم أسلوب الحث والضغط بطرق إنمائية وإعالمية مبتكرة باتجاه تنفيذ القرار 
  .م1948 ديسمبر من عام 11الصادر بتاريخ 

  28/4/2010الوطن، قطر، 
  

  "إسرائيل" يفتتح مؤتمر لضباط اتصال المكاتب االقليمية مقاطعة الصفدي .49
منع اي تسلل اسرائيلي الى مجتمعاتنا "شدد وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي على ضرورة 

المقاومة السلمية تعزيز ثقافة "مؤكداً ضرورة " وبلداتنا من اي نوع كان، سواء في األفكار أو في البضائع
  ".بقدر الحفاظ على الحق في المقاومة العسكرية

الى اعادة احياء العمل العربي المشترك في مواجهة قرار اسرائيلي واضح برفض السالم "ودعا الصفدي 
العادل والشامل والدائم وبمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني واستمرار احتالل األرض في جنوب 

  ". السوريلبنان والجوالن
اسرائيل ال تريد السالم، فمن يريد السالم ال يتعرض لألماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين "واعتبر ان 

نحن في : "واضاف". على ارض فلسطين وال يهدد بضرب الدول العربية وتدمير قدراتها االقتصادية
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نحن " للتهويل بحرب جديدة ضدنا، لبنان ندرك المخاطر االسرائيلية وجدية التهديدات، اال اننا لن نخضع
ال نريد الحرب لكننا لن نقف مكتوفي االيدي امام اي محاولة لالعتداء على ارضنا وشعبنا وضرب 

ان استضافة المؤتمر، يؤكد دوره في التصدي للعنصرية والعدوان االسرائيلي واكد ". مقومات اقتصادنا
  والتغلغل الصهيوني في الوطن العربي

  28/4/2010المستقبل، 
  

  "إسرائيل" سورية تثير غضب -مناورات تركية  .50
انطلقت أمـس منـاورات     عن مراسلها من أنقرة أحمد ياسين،        28/4/2010الوطن، السعودية،   ذكرت  

عسكرية مشتركة بين الجيشين السوري والتركي لوضع إطار مشترك للتعاون بين البلدين فى مجال أمن               
ي للعام الثاني على التوالي ، مدى التطور فى العالقات بين تركيا            وتعكس المناورات ، التى تجر     .الحدود

 أيام في   3وبدأت المناورات التى تستمر      .وسوريا فى الفترة األخيرة على الرغم من استياء إسرائيل منها         
 .منطقة المراكز الحدودية فى يوكسك تبة واينانلي في محافظة كيليس فى الجانب التركي مـن الحـدود                

دتان من القوات البرية فى كل من البلدين فى المناورات التى تهدف إلى تعزيز أواصر الثقة                وتشارك وح 
والتعاون والصداقة بين الوحدات البرية لكال البلدين ورفع إمكانية وقابلية الوحـدات البريـة للمـستوى                

   .المطلوب وتحسن مستوى تدريبها وقدرتها على العمل معا 
كشفت لـ الوطن أن اسرائيل تقدمت بطلب الى         مصادر تركية   أن    28/4/2010الوطن، قطر،   وأضافت  

هذا العام مؤكدة ان الحكومة التركية رفـضت الطلـب          » نسر االناضول «انقرة لالشتراك في مناورات     
االسرائيلي احتجاجا على السياسات العدوانية واجراءات االستيطان والتهويد التي تقوم بها اسرائيل ضـد              

واكدت المصادر ان انقرة جمدت تعاونها العسكري مع اسـرائيل          .  الفلسطينية المحتلة  الشعب واالراضي 
  !  منذ نحو عامين

  
   دفاعاً عن النفس والحقوق"إسرائيل"مقاطعة :  العربيةالجامعة .51

أشادت جامعة الدول العربية أمس بإصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقانون لحظر ومكافحة منتجـات               
براً ذلك خطوة في االتجاه الصحيح وتأتي استكماالً للنضال العربي والفلـسطيني ضـد              المستوطنات، معت 

  . االستيطان غير المشروع في األراضي الفلسطينية والعربية
وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة السفير محمد صبيح على أن المطلوب حالياً هـو أن                 

  .سرائيل أكثر فعالية وتزداد بشكل أكثر وضوحاًتكون المقاطعة الشعبية العربية إل
وقال إن الذي يريد أن يدافع عن مقدرات أمته وعن كرامتها وحقوقها وعن مقدسـاتها مـدعو لتفعيـل                   
المقاطعة ضد إسرائيل بكل ما يستطيع ألن هذا األمر مهم حتى تتكامل المقاطعة الرسمية مع المقاطعـة                 

   .”دفاعاً عن النفس والحقوق“مقاطعة في حالة العدوان معتبرها الشعبية، داعياً كل شعوب العالم لل
  28/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
   ولبنان"إسرائيل"نزعوا فتيل التوتر بين ا: أبو الغيط لـ كلينتون .52

 قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن وزير الخارجية             :أ. ب.  د -القاهرة
 وجه رسالة إلى هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية تناول فيها ما لمسه خـالل               أحمد أبو الغيط  

زيارته األخيرة إلى لبنان من قلق إزاء تدهور في األوضاع قد يؤدي إلى وقوع مواجهة مـسلحة علـى                   
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أكد في رسالته علـى األهميـة التـي              . 2006غرار ما وقع فى صيف      

ا الدور األميركي لنزع فتيل التوتر وتجنب فرص انزالق الموقف إلى مواجهة يدفع لبنان ثمنهـا                يكتسبه
  .دون مسؤولية من جانب الدولة اللبنانية في التصعيد الحالي
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وأضاف أن أبو الغيط نقل للوزيرة األميركية في رسالته القلق الذي يستشعره العديد من اللبنـانيين إزاء                 
وأشار إلى أن أبـو     . التصعيد اإلعالمي وغيره من أشكال التوتر الذي ينذر بالخطر        التطورات الجارية و  

الغيط أكد أيضاً في رسالته على وقوف مصر إلى جانب اللبنانيين ورغبتها وسعيها األكيدين مـن أجـل                  
  .تجنيب لبنان أي مخاطر تهدد أبناءه واستقراره ومسار التنمية فيه

  28/4/2010الوطن، قطر، 
  

  ج عن اسرائيلي دخل حدودهامصر تفر .53
وكانت .قامت الشرطة المصرية  بإطالق سراح احد االسرائليين دخل حدودها قبل اربعة ايام عبر سيناء                

مصر اعلنت السبت الماضي عن اعتقال اسرائيلي بعد ان دخل بدراجته الناريـة اراضـيها وبحوزتـه                 
لعـدم  , ه دخل الحدود عن طريق الخطأ       ونقلت اذاعة االحتالل عن مصادر اسرائيلية زعمها ان       . مسدس

اخالء " اسرائيل"وقد وافقت مصر على طلب      ،وجود يافطات ارشادية على الشوارع خصوصا في سيناء         
  سبيله دون تقديمه للمحاكمة بعد سلسلة اتصاالت جرت بين السفراء وهيئات التنسيق بين الجانبين 

  28/4/2010فلسطين أون الين، 
  

   تستنكر موقف الدولية لحقوق االنسان تجاه االنتهاكات االسرائيلية مؤتمرات عربيةثالثة .54
 مؤتمرات عربية المؤتمر العام لالحزاب العربيـة والمـؤتمرين القـومي العربـي              ثالثةوجهت  : عمان

والقومي االسالمي رسالة مفتوحة الى اللجنة الدولية لحقوق االنسان في جنيف اعربت فيها عن دهـشتها                
ف اللجنة ازاء ما ترتكبه حكومة الكيان الصهيوني من اعمال تعسفية اجرامية بحق اكثر              واستنكارها لموق 

احمد سعدات امين عام    :  نائبا مختطفا ، وقيادات بارزة في مقدمتها       15و آالف اسير فلسطيني ،      ثمانيةمن  
مـن   و .لنساءالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ومروان البرغوثي القائد في حركة فتح اضافة لالطفال وا             

هنا فان مؤتمراتنا الثالثة تدعوكم التخاذ المواقف العملية في ادانة االحتالل وجرائمه في الـسجون مـع                 
  .التأكيد بان كل ذلك يمارس من قبل حكومة كيان غير شرعي وباسم قوانين غير شرعية

  28/4/2010الدستور، األردن، 
  

  السالمإلى تفادي االستفزاز والتقدم نحو  األوروبي يدعو األطراف في الشرق األوسط االتحاد .55
قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجيـة      ): ا ف ب، رويترز، يو بي أي، أب، د ب أ، أ ش أ              (-بروكسل  

       االتحاد األوروبي يبدي قلقه حيال التصريحات العلنية التي جرى         "في االتحاد األوروبي كاثرين اشتون إن
تذهب فـي   "وقالت اشتون إن هذه التصريحات      . في الشرق األوسط  " رافتبادلها أخيراً بين مختلف األط    

لمصلحة عملية الـسالم فـي      " االتجاه المعاكس للجهود التي يبذلها االتحاد األوروبي وشركاؤه الرئيسيون        
االتحاد األوروبي يدعو كافة األطراف إلى تفادي أي اسـتفزاز والمـضي            "وأضافت أن   . الشرق األوسط 
  ". دائمقدماً نحو سالم

28/4/2010السفير،   
  

  إيران وسوريا تزودان حزب اهللا بصواريخ متطورة:  الدفاع األمريكيوزير .56
وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس، أمس، في تصريح للصحافيين وإلى جانبه وزير قال : )وكاالت (

ريخ ذات قدرات من سوريا وإيران تزودان حزب اهللا قذائف وصوا"إيهود باراك، إن " اإلسرائيلي"الحرب 
لقد وصلنا إلى حد أن حزب اهللا يملك من القذائف والصورايخ أكثر من غالبية "، أضاف "األكثر أهمية

  ".حكومات العالم، وهذا بالتأكيد أمر يزعزع استقرار المنطقة، واننا نراقب الوضع بعناية فائقة
  28/4/2010الخليج، 
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   الفلسطيني-ة إلى تحريك السالم اإلسرائيليكي مون يجدد دعمه للجهود األمريكية الهادف .57

جدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، دعمه للجهود األمريكية الهادفة إلى تحريك عمليـة                 
التسوية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في اتصال هاتفي مع الموفد األمريكي إلى الشرق األوسط              

ناقشا الجهود األمريكية المتواصلة إلطالق مفاوضات      "م المتحدة إن االثنين     وقال بيان لألم  . جورج ميتشل 
، وشكر بان كي مـون الموفـد        "غير مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما ناقشا الوضع في غزة         

  .له" على جهوده الحازمة وكرر دعم األمم المتحدة"األمريكي 
28/4/2010الخليج،   

  
  ن طرفة انتقد فيها اليهود أوباما يعتذر عمستشار .58

قدم مستشار الرئيس األميركي باراك أوباما لألمن القومي الجنرال جيمس جونز           .): ب.ف.ا (–واشنطن  
. االثنين اعتذاره عن طرفة رواها خالل خطاب ألقاه تتضمن حواراً بين عنصر من طالبان وتاجر يهودي               

بالضحك " إسرائيل"اسية بين الواليات المتحدة و    واستقبلت الطرفة التي رواها جونز في ذروة أزمة دبلوم        
لكـن إحـدى اكبـر      . والتصفيق خالل عشاء األربعاء في المعهد السياسي للشرق األوسط في واشنطن          

فـي غيـر    "المنظمات التي تناهض العداء للسامية والعنصرية في الواليات المتحدة اعتبرت أن الطرفة             
  ".محلها

28/4/2010الدستور، األردن،   
  

  حماس تدير غزة بكفاءة رغم الحصار: "يكونومستإ" .59
التي تحكـم   -) حماس(قالت مجلة ذي إيكونومست البريطانية إن أهالي غزة وحركة المقاومة اإلسالمية            

وا من  كن تمكنوا من البقاء ومقاومة الحصار المفروض عليهم منذ أربع سنوات عجاف، وإنهم تم             -القطاع
  .صاديإحداث بعض التقدم واالزدهار االقت

ومضت ذي إيكونومست إلى أن األنفاق التي تتلوى أسفل الحدود مع مصر قد تضاعفت وأنها استطاعت                
تلبية طلب أهالي غزة من المستلزمات المختلفة، بالرغم من أن حافري األنفاق يشكون من كونها لم تعـد                  

  .تدر لهم األرباح المناسبة
ن أنه بينما ال تسمح إسرائيل ألهالي غـزة بـشكل           وكشف تقرير صدر حديثا عن البرلمان البريطاني ع       

  . مادة فإن أكثر من أربعة آالف مادة مختلفة باتت في القطاع73رسمي سوى باستيراد 
وأوضح التقرير أن معظم المواد المتوفرة في غزة هي إما مصنعة في الداخل أو أنها مستوردة بطـرق                  

عره الذي كان يبلغ ثمانين دوالرا قبل عامين،        غير شرعية، وأن سعر كيس اإلسمنت انخفض إلى عشر س         
مما أسهم في بناء وترميم بعض المنازل من أصل أربعة آالف منزل دمرتها إسرائيل في الحرب علـى                  
غزة، مضيفا أن شهود عيان يقولون إنهم شاهدوا سيارات دفع رباعي فارهة تسير عبر األنفـاق التـي                  

  .شيدت من حاويات سفن بحرية
  نمو اقتصادي

وأضافت المجلة أنه برغم المعاناة التي يسببها الحصار اإلسرائيلي على غزة، فإن محللـين اقتـصاديين                
يقولون إن القطاع يشهد نموا يفوق نظيره في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلـسطينية المنافـسة،                 

لف ثلث سعره فـي     مشيرين إلى أن البنزين الذي يضخ عبر أنابيب تحت األرض من مصر إلى غزة يك              
  .رام اهللا

ونسبت ذي إيكونومست إلى مراقبين قولهم إن الرعاية الصحية المجانية متوفرة على نطاق أوسـع فـي                 
غزة بالمقارنة مع توفرها في الضفة الغربية، وإن عمليات االستيراد عبر األنفاق هي أسرع وأيسر مـن                 
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الحواجز اإلسرائيلية التي تقيد الحركة في الضفة       مرورها عبر اإلجراءات اإلسرائيلية المعقدة، وإن شبكة        
  .الغربية غير موجودة في القطاع

ومضت المجلة بالقول إن الغزيين يستفيدون من رخص األسعار بشكل عام، وإن اقتصاد القطاع يتغـذى                
عبر عدة مضخات نقدية سواء عن طريق حكومة حماس المحلية أو عن طريق األمم المتحدة التي تشغل                 

من عشرة آالف شخص من أهالي المنطقة، مضيفة أن األنفاق تشكل مضخة نقديـة أخـرى فـي                  أكثر  
االقتصاد الغزي، وأن أحد بائعي السيارات التي يستوردها عبر األنفاق يمكنه بيع سيارة واحدة منها مـن                 

  . ألف دوالر13طراز هايونداي بربح يقدر بـ
ى سطح األرض في غزة تبدو أفضل أيضا، حيث         وأكدت ذي إيكونومست أن مظاهر الحياة والحركة عل       

 شهرا بعد الحرب اإلسرائيلية على القطاع من إزالة معظـم األنقـاض وآثـار               14تمكنت حماس خالل    
الحطام الذي خلفته الحرب، مضيفة أن الجامعة اإلسالمية على سبيل المثال التي دمترهـا آلـة الحـرب                  

  . مدينة غزة تكتظ بالمقاهي والمحال التجاريةاإلسرائيلية عادت شامخة متألقة من جديد، وأن
  النظام المصرفي

وبالرغم من العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة على البنك الذي تملكة حماس في غزة،               
  .فإن النظام المصرفي غير الرسمي عبر الحواالت تمكن من دعم األوضاع في القطاع

 إزاء العزلة السياسية المفروضة عليها، موضحة أن مـصر تـشعر            وأشارت المجلة إلى أن غزة تعاني     
باإلحباط إزاء عدم سماح حماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة التحرير الـوطني الفلـسطيني       

  .بإعادة السيطرة على غزة) فتح(
 ويخشى الرئيس المصري حسني مبارك من انتقال عدوى النفوذ اإلسالمي من غزة عبر الحـدود إلـى                

ولذا فقد قام بتأزيم العالقات مع حماس وعمل على منع قادتها من السفر مـن القطـاع أو إليـه،                    , بالده
باإلضافة إلى قيام الحكومة المصرية ببناء جدار فوالذي تحت األرض على طول الحدود مع قطاع غزة                

  .في محاولة لسد طريق األنفاق بين الجانبين، مما قد يسهم في خنق القطاع المحاصر
كما أن مبارك يتجاهل تصريحات قادة حماس المتمثلة في قولهم إنهم ال يسعون إلـى زعزعـة األمـن                   
القومي المصري، أو أن حماس تجنبت إقامة عالقات متينة مـع اإلسـالميين المـصريين المعارضـين             

  . التي تعد حماس أصال جزءا منها" اإلخوان المسلمون"وخاصة مع حركة 
إلى أن حماس تحقق نجاحات في إدراة القطاع برغم الضغوط التـي تواجههـا     وأشارت ذي إيكونومست    

سواء من جانب القوات اإلسرائيلية التي عادت لتنفيذ سياسة التوغالت شرقي القطـاع، أو مـن خـالل                  
  .فلسطينية أو إقليمية أو أميركيةمحاوالت عزل حكم حماس الذي تقوم به أطراف 

  12/4/2010الجزيرة نت، 
  

  "  الراهن في الشرق األوسطالوضع استمرار ال يمكن" .60
  الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين

سعدت خالل زيارتي األخيرة لواشنطن بلقاء الرئيس اوباما، ورئيسة مجلس النـواب نانـسي بيلوسـي                
  .وأعضاء آخرين في مجلسي الشيوخ والنواب

 هذه العقود، أسهم الدعم األميركي في       األردنية، فخالل - عاماً من الشراكة األميركية    60وعكست لقاءاتنا   
مساعدتنا على مواجهة تحديات تنموية رئيسية، وتعزيز اآلفاق التجارية، وخلق الفرص للشباب األردني،             

  .لذا فأنا أتحدث باسم جميع األردنيين عندما أعبر عن شكرنا لهذه المساعدة
ل ترسيخ االستقرار العالمي، وحملنا رسالة       وقد واجهنا معا العديد من التحديات المشتركة، وعملنا من أج         

التسامح والتفاهم، وشراكتنا أقوى من أي وقت مضى، وهي مستمرة في النمو، وعلينا اليوم أن نوظـف                 
  .حسن النية والثقة بيننا لنعيد عملية السالم في الشرق األوسط إلى الطريق الصحيح
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أن تؤدي إلى تحقيق السالم، ونتج عـن ذلـك           ذاك أن العقد الماضي لم يشهد أي مفاوضات جدية يمكن           
تراجع الفت في مصداقية العملية السلمية ودعاتها، وفي ضوء عدم إمكانية التعايش مع الوضع الـراهن،                

  .فإن الجمود الحالي يهدد بانفجار موجة جديدة من العنف سيدفع ثمنها الجميع
، بينما سيحيي الفلسطينيون الـذكرى الــ       عاماً على إقامة دولة إسرائيل     62سيشهد الشهر المقبل مرور     

 لنكران حقوقهم، لكن إسرائيل ليست أقرب اليوم إلى تحقيق األمن الحقيقي والقبول الذي تطلبه ممـا                 62
  . عقود خلت، وال يزال االحتالل هو الواقع لماليين الفلسطينيين6كانت عليه منذ 

ها، وتلهب العواطف على امتداد العالم، فثمة قلق        أما القدس فهي شرارة اشتعال تهدد بتفجير المنطقة برمت        
               واسع من أن األماكن المقدسة ومستقبل المقدسيين المسلمين والمسيحيين مهدد، وحال القدس هذه تـستفز

  .الشعور الديني لباليين الناس في العالم في ضوء قدسية القدس عند المسلمين والمسيحيين واليهود
اء المستوطنات اإلسرائيلية يلتهم أراضي الدولـة الفلـسطينية المـستقبلية،           وفي هذه األثناء، ما يزال بن     

ويقوض السبيل الوحيد لحل للصراع، والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعـيش بـسالم                
  .وأمن إلى جانب إسرائيل

. ال يجوز أن تسود وعلى جانبي األطلنطي، هناك أصوات تقول بعدم إمكانية حل الصراع، وهذه أصوات             
وال شيء سوى إعادة األمل من خالل التقـدم نحـو           . فبديل الحل هو تجدد الصراع على جبهات مختلفة       

  .التسوية النهائية سيكون قادرا على حماية المنطقة من االنزالق إلى هاوية الحرب
ع الراهن، ذاك أن شعوب      وتمتلك الواليات المتحدة األميركية القدرة على قيادة جهود السالم لتغيير الوض          

المنطقة، اإلسرائيليين والعرب على حد سواء، ما يزالون ينشدون السالم، ويعتبرون الواليـات المتحـدة               
  .القوة الوحيدة القادرة على جمع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات

ودائم في الشرق األوسط، وقـد      ونحن في المنطقة نعرف مدى التزام الرئيس اوباما بتحقيق سالم شامل            
أكد إعالنه أن السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين جزء من األمـن القـومي األميركـي مـدى إدراك          
الواليات المتحدة لألثر البالغ للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على مصداقيتها وعلى دورها القيـادي فـي               

  .العالم
ألميركية أيضاً من حقيقة أن الجماعات اإلرهابية، التي تبـثّ          ويتضح ترابط الصراع بالمصالح القومية ا     

الكراهية ألميركا وتستهدف المصالح واألرواح األميركية فـي المنطقـة وخارجهـا، تـستغل القـضية                
الفلسطينية، وتوظف اإلحباط المشروع الذي يشعر به العرب والمسلمون بسبب الفشل في حّل الـصراع               

دمةً أجنداتها اإلجرامية وغير المشروعة، ومن أجـل التـرويج للمـشاعر            الفلسطيني اإلسرائيلي، في خ   
المعادية للواليات المتحدة، التي تحارب التطرف واإلرهاب على أكثر من جبهة، وبالتـالي، فـإن حـل                 

  .الصراع سيحد بشكل كبير من قدرة هذه المجموعات على حشد التأييد لها ولمواقفها
ل إيجاد األطر الالزمة النخراط أميركي فاعل في جهود السالم، فنحن           سيستمر األردن في العمل من أج     

ما نزال نتحمل مسؤولياتنا تجاه السالم، وما فتئنا نعمل مع الواليات المتحدة بشكل مكثف من أجل بنـاء                  
  .المؤسسات والعالقات واألطر الكفيلة بتحقيق التقدم في العملية السلمية

لعربية، يقف األردن خلف مبادرة الـسالم العربيـة التـي تطـرح             وفي موقف موحد بين جميع الدول ا      
المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين، الذي سيضمن أيضا مستقبل إسرائيل، وهذا موقف تدعمه               

  . دولة مسلمة، أي أن ثلث األمم المتحدة تؤيد المبادرة57
استئناف المفاوضـات، فـإنني أرى        وإلى أن تتمكن الواليات المتحدة من وضع كل ثقلها خلف جهود            

دورين رئيسيين ألصدقاء السالم في أميركا، ويتمثّل األول في مساعدة الجـانبين علـى تجـاوز نقـاط                  
الخالف، بينما يكمن الثاني في مساعدة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي على التركيز على مستقبلهم خالل              

زدهار الذي ينشدون ألنفسهم وألبنائهم، وفي بـذل كـل          السنوات العشر المقبلة على السالم واألمن واال      
  .الجهود الالزمة لتحقيق ذلك
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وتركز الجهود األميركية حالياً على إطـالق مفاوضـات تقريبيـة غيـر مباشـرة بـين الفلـسطينيين                   
واإلسرائيليين، وقد دعمت الجامعة العربية إجراء هذه المحادثات، التي نشجع األطراف علـى إطالقهـا               

النتقال عبره سريعا إلى مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة توصل إلى الحل النهائي بأسرع وقـت               جسرا ل 
ممكن، بيد أن الحقيقة هي أنه لن يتمكن األطراف من تحقيق هذا الحل بمفردهم، ما يستوجب أن تطـرح                   

  .الواليات المتحدة خالل المفاوضات مقترحاتها الخاصة القادرة على تحقيق التقدم
 ليس في صالحنا، وآن وقت تجاوز النظرات قصيرة المدى والعمل من أجل مستقبل يـنعم فيـه                    الوقت

الفلسطينيون واإلسرائيليون بالسالم واألمن، فالوجهة النهائية واضحة، لكن الرحلة نحوها استنفدت زمنـا             
 أن الحقيقـة    أطول بكثير مما يجب وتسببت بمعاناة كبيرة ما كان يجوز أن تتحملها شعوب المنطقـة، إال               

المقلقة اآلن هي أننا نشهد فرض حقائق جديدة على األرض تقـوض الـشروط الموضـوعية الالزمـة                  
للتوصل إلى حل الدولتين، وتضع المنطقة على طريق وجهة مختلفة تجعل من الصراع والحرب سـمة                

 جميعـا أن نحـول      مستقبل المنطقة، وهذا مستقبل ال يريده الفلسطينيون أو اإلسرائيليون، مستقبل علينـا           
  .دونه

  28/4/2010الرأي، األردن، 
  

   خطوتان متالزمتانإيران الجوالن واحتواء مناالنسحاب  .61
  *مارتن انديك 

لعل دعوة الرئيس االميركي الى قمة نووية لتقييد طموحات ايران النووية وغياب رئيس الوزراء 
وعلى رغم أن بنيامين نتانياهو . سرائيلية اإل–اإلسرائيلي عنها، مرآة تأزم صريح في العالقات األميركية 

أنزل مواجهة المخاطر النووية اإليرانية التي تتهدد وجود اسرائيل صدارةَ أولويات واليته الثانية، لم 
ويبرز . يشارك في قمة األمن النووي، وال في إقناع الصين بتشديد عقوبات األمم المتحدة على ايران

ية حيوية بمطالب اليمين، في حكومة نتانياهو، الشرخ بين ادارة اوباما رهن مسألة استراتيجية اسرائيل
  . والحكومة االسرائيلية

وعلى خالف أوباما وإدارته، يرى نتانياهو أن حل القضية الفلسطينية لن يغير نوايا ايران أو يهدئ 
 تخلص من ، وأن طهران"حزب اهللا"و " حماس"الشارع العربي، وأن توسل بالده القوة يردع وحده 

خالف واشنطن مع اسرائيل على تجميد بناء المستوطنات الى ان أوباما عازم على الحؤول دون قصف 
  . اسرائيل المنشآت االيرانية النووية

 االميركي انعطاف كبير في رؤية واشنطن الى مصالحها في الشرق –ووراء الخالف االسرائيلي 
 يوم أعلنت وزيرة الخارجية االميركية، كوندوليزا رايس، واالنعطاف هذا بدأ قبل ثالثة أعوام. االوسط

وحذا .  االسرائيلي–في خطاب بالقدس أن مصالح اميركا االستراتيجية ترتبط بحل النزاع الفلسطيني 
". أمنية حيوية) اميركية(وطنية "أوباما، االسبوع الماضي، حذوها، وأعلن أن حل النزاع هذا هو مصلحة 

فهو ضرورة . ذا من قبيل مساعدة حليف أثير في تذليل مشكلة عويصة فحسبولم يعد طي النزاع ه
 ألف جندي أميركي حربين في الشرق االوسط الكبير، 200استراتيجية اميركية، في وقت يخوض 

  . وتسعى واشنطن في وقف برنامج ايران النووي
 ائتالف حكومة نتانياهو، وعلى خالف الموقف االميركي، يرى اإلسرائيليون، وخصوصاً تيار اليمين في

ويبدو أن نتانياهو لم يالحظ تعاظم الخالف مع . أن السالم مع الفلسطينيين المنقسمين ليس خياراً واقعياً
ولذا، تفاجأ حين أبدت واشنطن استياء عارماً جراء ما حسب أنه سوء توقيت، في أثناء . االميركيين

ر أوباما أن اعتذار نتانياهو كاف ويمهد للبحث في ولم ي. زيارة نائب الرئيس االميركي، جو بايدن
وقبل يوم من زيارة بايدن، أعلن مبعوث الرئيس االميركي، جورج ميتشيل، االتفاق مع . المشكلة الفعلية

ولكن حكومة نتانياهو بادرت، . نتانياهو ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، على بدء مفاوضات
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. الن بناء مستوطنات في القدس الشرقية، وأجهضت المفاوضات قبل أن تبدأفي اليوم التالي، الى اع
وفي رئاسة الوزراء " الليكود"وحري بنتانياهو التفكير في قرارات اتخذها اثنان من أسالفه على رأس 

فبيغن تخلى عن سيناء لقاء سالم مع مصر . وهما مناحيم بيغن وأرييل شارون، وربما االحتذاء عليهما
ورأى شارون .  التصادم مع جيمي كارتر، الرئيس االميركي يومها، على مسألة وطن الفلسطينيينليتجنب

فقرر االنسحاب من غزة . أن تفادي الخالف مع رئيس الواليات المتحدة هو خشبة خالصه السياسية
ن، وندد وشجب اليمين الليكودي القرارين هذي. إلرجاء نزاع مع األميركيين على الضفة الغربية والقدس

  . بهما
وفي وسع نتانياهو االعتبار بما خلص اليه سلفه اسحق رابين، وهو كان أبرز المفكرين االستراتيجيين 

الى " االقرب أو االدنى"ورأى رابين أن السالم مع العرب، وهم في دائرة الشرق األوسط . اإلسرائيليين
ولذا، مد ". األبعد" في دائرة الشرق األوسط إسرائيل، هو السبيل األمثل الى احتواء ايران، وهي الواقعة

ياسر عرفات، واقترح على سورية حافظ األسد االنسحاب االسرائيلي الكامل " فتح"رابين يد السالم الى 
وأمثل طريق الى عزل ايران اليوم هو تنازل نتاياهو عن الجوالن، على ما اقترح أربعة . من الجوالن

  . ية، وهي جسر ايران الى زرع االضطراب في المنطقةمن أسالفه، لقاء السالم مع سور
فإما أن يقف الى جانب الرئيس . ونتانياهو أمام مفترق جراء تغير المصالح االميركية في الشرق االوسط

وعواقب مماشاته وزراء حكومته اليمينيين على العالقات االسرائيلية . االميركي أو الى جانب يمين حزبه
  . االميركية وخيمة–

وسفير الواليات المتحدة سابقاً في اسرائيل، عن " بروكينغ انستيتيوشن"مدير مركز الشؤون الخارجية * 
  .، إعداد منال نحاس20/4/2010االميركية، " نيويورك تايمز"
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هة الضغوط الصهيونية، وها هو ورموز إدارته ينزلون على ركبهم لم يدم صمود أوباما طويال في مواج
من جديد مؤكدين للقاصي والداني متانة العالقة بينهم وبين الدولة العبرية، ومؤكدين من جديد أيضا 

  . حقيقة أنه ال أحد في الواليات المتحدة يمكنه فرض شيء على تلك الدولة
ما في إطالق عملية سالم ذات معنى، بصرف النظر عن مدى بدأت األزمة بين الطرفين عندما أمل أوبا

نجاحها التالي، فكان أن اشترط على نتنياهو وقف االستيطان في الضفة والقدس، وهو موقف ربما مال 
إليه صهاينة في اإلدارة األميركية نفسها مثل رام إيمانويل، كبير موظفي البيت األبيض، وشجع عليه 

يدعم عملية السالم ويميل إلى تهذيب " االيباك"في مواجهة ) ي ستريتج(ظهور لوبي صهيوني آخر 
  . مواقف الدولة العبرية المتعلقة بعملية السالم

لم يكن ذلك هو كل شيء، فقد توافر دعم مهم أيضا من طرف البنتاغون، وبالطبع في ضوء مقاربة 
 سلبا على الجنود األميركيين في سياسية صحيحة تقول إن ما يجري في الساحة الفلسطينية يمكن أن يؤثر

العراق وأفغانستان، كما يمكن أن يؤثر على سائر المصالح األميركية في المنطقة، السيما إذا أفضى 
  . االنسداد السياسي في الملف الفلسطيني إلى إشعال انتفاضة جديدة، ستشعل بدورها المنطقة برمتها

ارة أوباما ومؤسسة الجيش، بل خرجت إلى العلن من خالل هذه المقاربة لم تبقَ في سياق الهمس بين إد
جملة تصريحات لقادة كبار في المؤسسة، من بينهم الجنرال بتريوس، قائد المنطقة الوسطى في الجيش 
األميركي، ووزير الدفاع نفسه، فيما رددها آخرون في اإلدارة رغم انحيازهم الكبير للدولة العبرية، مثل 

  . دن، وكذلك وزيرة الخارجية هيالري كلينتوننائب الرئيس جو باي
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هكذا أمل هؤالء جميعاً في استجابة نتنياهو لمطالب وقف االستيطان، معتبرين أن ذلك لن يؤثر بدوره 
على مصالح الدولة العبرية، ال في سياق الواقع القائم، وال في سياق أية تسوية مستقبلية لن تتم إال 

 يدرك الجميع أن الحديث يدور عن استيطان في مناطق فلسطينية محتلة بالتوافق بين الطرفين، في حين
  . بحسب قرارات الشرعية الدولية

 أشهر في 10تمثلت المفاجأة في رفض نتنياهو مجاملة أوباما وإدارته، اللهم إال بتجميد االستيطان مدة 
 العودة للتفاوض بقرار الضفة دون القدس، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني لبعض الوقت قبل أن يقرر

عربي، لكن اإلعالن عن مشاريع بناء جديدة في القدس لم يلبث أن استفز الفلسطينيين والعرب، معطوفاً 
على لعبة تهويد مفضوحة للمقدسات في القدس تمثلت في بناء كنيس على مرمى مئات األمتار من 

يقول إن القدس ليست مستوطنة، بل المسجد األقصى، بل أضيف إليها أيضا خطاب مستفز من نتنياهو 
  . هي عاصمة الدولة العبرية

في هذه األجواء بدا أن الوضع الفلسطيني والعربي قد أصيب بالضجر من مواقف نتنياهو، فيما ظهرت 
مخاوف أميركية من تطور الموقف نحو انتفاضة جديدة، فكان ال بد من تحرك من طرف أوباما يدعمه 

 تحرك لم يتجاوز بعض الجفاء في التعامل مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي لدى جنراالت البنتاغون، وهو
  . زيارته الواليات المتحدة لحضور مؤتمر االيباك الشهر الماضي

في مواجهة هذا التطور السلبي في العالقة، وإدراكا لحقيقة أن الجيش األميركي يدعم موقف أوباما من 
 اآلخر، والذي تمثل في شـق منه بإخراج بعض الفضائح للجيش نتنياهو، بدأ الهجوم المضاد من الطرف

، كما تمثل في عرائض من أعضاء في الكونغرس )فضيحة في العراق وأخرى في أفغانستان(األميركي 
تؤكد ضرورة الحفاظ على متانة العالقة مع الدولة الصهيونية، إضافة إلى إعالنات مبرمجة في الصحف 

ة تراجعا مزريا تمثل أوال في حديث حميمي للجنرال بتريوس نفسه عن الدول األميركية، فكانت النتيج
في الذكرى الثانية والستين لتأسيس الدولة الصهيونية، ) كلينتون(العبرية، تلته رسالة من وزيرة الخارجية 

وليختم البازار برسالة أخرى من أوباما نفسه حملت خطاباً غير مسبوق يتحدث عن أرض فلسطين 
أما النتيجة النهائية فهي عودة ميتشيل للمنطقة في ". الوطن التاريخي للشعب اليهودي"يخية بوصفها التار

جوالت متوالية ومعه مساعده، وتنازل واشنطن عن شرط تجميد االستيطان في القدس كشرط الستئناف 
  . المفاوضات، والضغط على السلطة في هذا االتجاه

لشك ما ذهبنا إليه مرارا من أن التغلغل الصهيوني في األروقة ذلك كله يؤكد بما ال يدع مجاال ل
األميركية قد تجاوز كل الحدود، ولم يعد بوسع أوباما وال سواه، حتى لو أرادوا أن يتمردوا عليه، وهي 
حقيقة ينبغي أن يتوقف عندها العرب ملياً، لكن واقع الحال يقول إن الوضع العربي الرسمي يدرك ذلك، 

  . من إعالن اليأس، ومن إمكانية اندالع انتفاضة جديدة، ربما أكثر من األميركيين أنفسهملكنه خائف 
  28/4/2010العرب، قطر، 
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