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  بحث المصالحة وفداً من مركزية فتح سيصل غزة لأنويكشف  .. يطرح ثالث مبادراتةهني .1

 كشف رئيس وزراء حكومة غزة  إسماعيل هنية عن وجود اتصاالت متبادلة بين حركتي حمـاس                 :غزة
وفتح لبحث زيارة وفد من اللجنة المركزية فتح لغزة لالجتماع بقيادة حماس للتباحث في شأن المصالحة                 

  .والدخول في حوار 
هنـاك  "زراء بمدينة غزة مـساء الخمـيس ان         وقال هنيه خالل حفل تكريم االعالميين بمقر مجلس الو        

اتصاالت متتالية بين فتح وحماس على صعيد السير بالمصالحة مشددا على ان من يرعـى المـصالحة                 
  ".يجب ان يكون  صدره واسعا ويستوعب المالحظات على االتفاق في إشارة للجانب المصري

صرية بل نطالب بتطبيق ما تم االتفـاق        نحن ال نطالب بزيادة أو حذف أي بند في الورقة الم          : "وأضاف
  ".عليه مع حركة فتح خالل جلسات الحوار بالقاهرة

ان من أهم بنودها وقف الحمالت اإلعالميـة        " وكشف هنية عن مبادرة جديد لتحقيق المصالحة موضحا         
وافـق  والدعائية بين فتح وحماس واإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتبييض السجون الى جانب الت             

وأكد أن حكومته لم  ولن تفرط بالثوابت وتعاطت بمرونة فيما يتعلـق بدولـة                ".على تشغيل معبر رفح     
  .إسرائيل" دون االعتراف بـما يسمى بـ67على حدود 

من الصعب ان نجري انتخابات في غزة علـى غـرار مـا             "  وعلى صعيد االنتخابات الفلسطينية قال      
  . أمام قرار إجرائها داعيا لوقفة جادة"سيجري بالضفة 

تلقينا رسالة شكر من القيادة المصرية لحرصنا علـى         " وشدد هنية على العالقات االستراتيجية مع مصر        
لكننا وعلى الرغم من ذلك لسنا مرتاحين لهذه العالقة         " أمنها وتعاوننا األمني األخير على الحدود مضيفا        

  السباب متصلة بالحصار المفروض على قطاع غزة
داعيا الى تخفيف التـوتر     , دم هنية بثالث مبادرات العادة تشغيل معبر رفح بطاقم فلسطيني مشترك            وتق

  .وانهاء ملف االعتقال السياسي في السجون, االعالمي
مؤكـدا  , واعتبر هنية ان اجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية تكريسا لالنقسام وجريمة سياسـية             

  ".لن نقدم على هذه الخطوة:" قائال, مانية ومحلية في الضفة دون غزةرفضه الجراء انتخابات برل
, مطالبا بانهاء الحصار عن قطـاع عـزة       , "لسنا مرتاحين لطبيعة العالقة الحالية مع مصر        :"وقال هنية   

  .ومؤكدا ان االنفاق هي حالة استثنائية
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نها إيران مـشددا    ع دول كثيرة من بي    لدينا عالقات م  " وفيما يتعلق بعالقة حكومنه مع المجتمع الدولي قال       
  ".نقبل أي دعم دولي مشروط، وال يوجد شروط على أي دعم يصلنا من أي دولة كانت:" 

  29/4/2010وكالة سما، 
  

  "2010إسرائيل واحتماالت الحرب في سنة " نقاش بعنوان حلقةيعقد مركز الزيتونة  .2
شّن عدوان جديد في المنطقة، عقد مركز  ب"إسرائيل"مع تصاعد الحديث عن احتماالت قيام : بيروت

إسرائيل واحتماالت الحرب في "الزيتونة للدراسات واالستشارات في مقّره في بيروت حلقة نقاش بعنوان 
وقد نظّمت الحلقة بالتعاون مع مركز دراسات الشرق األوسط في عّمان؛ . 22/4/2010 في "2010سنة 

  .ن الفلسطيني، من لبنان واألردنوحضرها نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأ
 إجماع المركزية التي دار حولها النقاش؛ فإن هناك شبه األسئلة عن لإلجابةوفي محاولة من المشاركين 

، في حين أن هناك وإيرانعلى وجود معوقات كبيرة تحول دون شن حرب شاملة على سوريا ولبنان 
 أعقبتدة في غزة أبرزها حالة الهدوء التي عوامل مغايرة تقف حائال دون شن الصهاينة حربا جدي

عملية ( عليها الدكتور محسن صالح أطلق بين الصهاينة والمقاومة الفلسطينية، والتي األخيرةالمواجهة 
؛ ليتناسب مع حسابات الكلف السياسية إيقاعهاحيث أصبحت المقاومة أكثر قدرة على ضبط ) كي الوعي

لمداخالت على مناقشة احتماالت الحرب على غزة، وخلص واالقتصادية واالجتماعية، وانصبت ا
 بعين االعتبار السلوك غير العقالني للحكومة الصهيونية وتفاعالت األخذ ضرورة إلىالمشاركون 
 الداخلية في الكيان الصهيوني، حيث تمثل عامال حاسما في تحديد مستقبل وشكل الحرب التي األوضاع

 يحققها أن بعين االعتبار المكاسب التي من الممكن األخذعلى أهمية ستنشب في المستقبل، مع التأكيد 
الكيان الصهيوني في المرحلة الحالية والمتمثل بسهولة تمريره لمشاريعه االستيطانية والتهويدية وهي 

 حربا شاملة من قبل الواليات المتحدة على إلشعالهالثمن الذي يتلقاه الكيان الصهيوني كبديل 
 كانت كلمة افتتاحية موجزة للدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة، الذي رّحب بدايةً.األرجح

 في هذا المجال، أولها، إمكانية لجوء األسئلة المحوريةبالحضور ووضع قيد الطرح مجموعة من 
ة أم غز:  للخيار العسكري؛ وثانيها، في حال تم اللجوء لمثل هذا الخيار، فعلى أية جبهة سيتم"إسرائيل"

لبنان أم سوريا أم إيران؟ أم على أكثر من جبهة؟؛ وثالثها، نوعية الضربة المحتملة من حيث كونها 
حرب مواجهة أو ضربة نوعية سريعة، وماذا عن ردود الفعل حينها؟؛ مضيفاً أن اإلجابة عن هذه 

ائيلية الداخلية، األسئلة ليست بسيطة، وتحتاج لقراءة في عدة عوامل ومتغيرات، أولها الجبهة اإلسر
، وثالثها البيئة اإلقليمية المحيطة والساحة )فلسطين ولبنان وسوريا وإيران(وثانيها الجبهات المعنية 

  .الدولية، وخاصة الموقف األمريكي
ثّم كانت بداية الجلسة األولى التي ركّزت على ترتيب الوقائع والمعلومات المتوفرة ضمن محاور رئيسية 

فكانت البداية مع مداخلة مطّولة للكاتب المتخصص في الشؤون اإلسرائيلية، . حتملةبحسب الجبهات الم
هل يوجد قرار ": حلمي موسى، عن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، حيث سعى موسى لإلجابة عن سؤال

  ."إسرائيلي متخذ بشن حرب على أي من الجبهات؟
فة الدول والكيانات األخرى، بأنها كيان قائم  الوجودية تختلف عن كا"إسرائيل"أوضح أن طبيعة : موسى

على مبدأ القوة، وتربط قدرتها على االستمرار بقدرتها على االحتفاظ بهذه القوة؛ وبالتالي فإن من 
لكن . " ال يحتمل تعرضها ألية هزيمة"إسرائيل"وجود "أساسيات نظرية األمن القومي اإلسرائيلي هو أن 

ستعداد الدائم للحرب، وبين أخذ قرار بالحرب، خاصة مع التغيرات التي موسى نّبه إلى الفارق بين اال
 وتنامي حركات المقاومة، أو 2009 وعدوان غزة 2006تشهدها المنطقة، إن لجهة ما نتج عن حرب 

واستبعد موسى . لجهة تغير العالقة األمريكية اإلسرائيلية والمأزق األمريكي الحالي في الشرق األوسط
 حالياً للخيار العسكري تجاه أي طرف من األطراف، وإن كانت قد تهدد بذلك "إسرائيل" إمكانية لجوء
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 يخدم مصالحها أكثر، فغزة ال تشكل -على جموده-كنوع من االبتزاز السياسي، غير أن الوضع الحالي 
لضفة الغربية  تسير بمخططاتها االستيطانية التوسعية والتهويدية في ا"إسرائيل"تهديداً حقيقياًً لها، كما 

 ال توفّر فرصة لالستفادة من "إسرائيل"وهي نقطة أيدتها مداخالت الحاضرين، الذين أجمعوا أن . والقدس
  .الوضع الحالي من انقسام فلسطيني وانسداد في عملية السالم

 في كانت المداخلة المطّولة الثانية للدكتور جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق األوسط: جواد الحمد
 للقيام بضربة عسكرية "إسرائيل"عّمان، عن إمكانية شّن حرب على غزة، وماهية األهداف التي قد تدفع 

أبرز هذه األهداف، بحسب الحمد، هو الحاجة اإلسرائيلية لتحقيق نصر معنوي وحفظ . شاملة ضد القطاع
 "الخاصرة الرخوة" أو "الحلقة األضعف"ماء وجهها بعد الحربين األخيرتين؛ خاصة أن غزة هي اليوم 

 "إسرائيل"وأضاف الحمد أنه على الرغم من أن هذه الجبهة ال تعني كثيراً لـ. بين الجبهات المحتملة
 يشير إلى التهيؤ لها، سياسياً وعسكرياً، بانتظار "إسرائيل"بالمعنى االستراتيجي، إال أن الجّو العام في 

  ."لة وقت ونضج إقليمي ودوليمسأ"اللحظة المناسبة، واصفاً المسألة بأنها 
 "إسرائيل"الجدير ذكره أن مداخالت الحضور تباينت بهذا الشأن، واستبعد أغلبهم إمكانية قيام : المداخالت

بشّن ضربة عسكرية شاملة إلعادة احتالل القطاع، كما استبعدوا رغبتها بذلك أساساً؛ ورّجحوا أن تكتفي 
تارت التعامل مع القطاع عسكرياً، مثل التوغالت المحدودة أو بالضربات النوعّية المحدودة في حال اخ

  .عمليات االغتيال
أما بخصوص احتماالت الحرب على الجبهة الشمالية ولبنان تحديداً، فكانت المداخلة :  حطيطأمينالعميد 

عرض " الثالثة للعميد الدكتور أمين حطيط، الذي وصف المرحلة القائمة حالياً في المنطقة بأنها مرحلة
اطمئنان القوة المهاجمة إلى : ، لكن االنتقال إلى مرحلة استعمال هذه القوة مرتبط بمسألتين أساسيتين"القوة

. قدرتها على تحقيق أهدافها أوالً، وثانياً إلى قدرتها على توظيف نتائج الحرب لخدمة مصالحها السياسية
 لمثل هكذا حرب، "إسرائيل"الح شّن  ليست في ص2006وفي حالة لبنان، فإن المتغيرات بعد حرب 
وأكّد حطيط أن عملية ترميم القوة واالستعداد للحرب هي . خاصةً مع اإلعالن الثالثي األخير في دمشق

 هو "متى التنفيذ"، إال أن اتخاذ قرار بدء الحرب المحدد في تفصيل "إسرائيل"عملية قائمة دائماً في 
  ). شهرا16ً-6(رب على لبنان مستبعدة في المدى المنظور المؤجل، ليختم مداخلته بالقول إّن الح

احتماالت الحرب على جبهة إيران كان موضوع المداخلة المطّولة الرابعة قبل فتح : طالل عتريسي. د
الباب للنقاش؛ وقّدمها الدكتور طالل عتريسي، وبدأها باستعراض سريع للوقائع، خاصة تلك المتعلقة 

مريكية منذ وصول باراك أوباما للحكم، وكيف تغيرت من رغبته األولية بمقاربة بالعالقات اإليرانية األ
طرح كل "مختلفة والعودة لحوار، ليصل مرحلة التصعيد بعد االنتخابات اإليرانية، وعودة الحديث إلى 

وأضاف عتريسي أن الضغوط التي مورست على إيران فشلت، . "الخيارات للتعامل مع الملف اإليراني
في فك تحالفها مع سوريا، أو في إرباكها ومعمعتها داخلياً؛ وأن مسألة العقوبات المطروحة سواء 

للمناقشة لن تكون مجدية في ظل اعتراض الصين وروسيا على أية عقوبات جدية، ما يبقينا أمام 
رفتها أو أوالً، ضرب إيران عسكرياً وردود الفعل المحتملة، التي ال يمكن حالياً ألمريكا مع: احتمالين

هل ستمتنع عن الرد لتبدو بصورة الضحية، أم سترد رداً محدوداً؟ أو شامالً؟، : االستخبار عن حدودها
تماماً كما ال يمكن ألمريكا المجازفة باتخاذ هكذا خطوة في ظل أزماتها الحاضرة في العراق وأفغانستان، 

 "الواقعي"واالحتمال الثاني هو التعامل . يوعدم وجود بيئة مهيأة لمثل هذه الضربة عند دول الخليج العرب
ممنوع استخدام هذا : مع فكرة امتالك إيران لقدرات نووية، ووضع خطوط حمر تحكم هذا االمتالك مثل

  . إلخ"اإلرهابية"السالح، ممنوع نقل هذه المواد أو بيعها، ممنوع أن تصل للمنظمات 
علي في التعامل األمريكي مع إيران، يدفع لحد واالحتماالن بحسب عتريسي يشيران إلى حدوث تغّير ف

القول باستحالة حصول عمل عسكري ضدها في ظل الظروف الراهنة؛ مضيفاً أنه حتى الضربات 
  .المحدودة مستبعدة بسبب الغموض الذي يحيط بطبيعة رد الفعل الناتج وما سينبني عليه إقليمياً ودولياً
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  :المداخالت
 الحضور بدأها النائب العميد وليد سكرية، الذي ركّز على التغّير الذي مداخالت: العميد وليد سكرية

أحجار الدومينو التي "شهدته حركات المقاومة وقوى الممانعة، وعالقتها ببعضها البعض، مشبهاّ إياها بـ
وأضاف سكرية أن أمريكا تسعى حالياً لتفكيك قوى الممانعة وعزل إيران . "إن سقط أحدها يسقط الكل

؛ "إسرائيل"لعرب، وأنه في حال كانت هناك ضربة عسكرية إليران فلن تكون من أمريكا بل من عن ا
  . لمثل هذه الضربة، المستبعدة"إسرائيل"متسائالً عن مدى استعداد 

 لعاملين رئيسيين، أولهما أن "إسرائيل"أما بالنسبة لسوريا، فإن الحرب مع سوريا ليست من مصلحة 
ستراتيجيتها الدفاعية، وبالتالي قادرة على الرد نوعاً ما؛ وثانياً، وهو األهم سوريا اليوم قد طورت ا

 خسائر أعلى بكثير من سوريا، سواء اقتصادياً "إسرائيل"بحسب سكرية، أن هذا الرّد بالصواريخ سيكلّف 
  .أو سكانياً حيث إن الشعب السوري قادر على التحمل والتضحية أكثر

حث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نّبه إلى أنه قد يكون هناك تسّرع في الكاتب والبا: صقر أبو فخر
استبعاد احتمال الحرب، وأن احتمال الحرب قائم نظرياً، وحتى عملياً، فإن هناك إشارات ذات داللة 
ضمنها المناورات واالستخبارات الناشطة وعمليات التسلح من قبل كافة األطراف المعنية، ما يدّل أنه 

  ." الرغم من ضآلتها، فإن احتماالت الحرب قائمةعلى"
، أشار إلى أن ) في مؤسسة الدراسات الفلسطينيةاإلسرائيليةباحث ومتخصص في الشؤون : (أحمد خليفة

جميع المداخالت السابقة استثنت من النقاش التركيب الحالي للجبهة اإلسرائيلية الداخلية، ومدى تأثير ذلك 
خليفة، فإن هذا العامل له تأثير حاسم، يليه عامل آخر أيضاً، وهو العالقة وبحسب . على قرار الحرب

 وأمريكا، ومدى قدرة الثانية على دفع األولى إلى حرب أو لجمها في حال اختارت الذهاب "إسرائيل"بين 
  .إلى حرب

ى  بالمعن"إسرائيل"، دعا إلى عدم حصر التفكير بالحرب مع )باحث الفلسطيني: (وليد محمد علي
التقليدي، فالحرب قائمة وطبيعة الحرب هو ما يختلف؛ في إشارة إلى الممارسات اإلسرائيلية المستمرة 
من حصار غزة وتهويد واستيطان القدس والضفة الغربية، والتنسيق األمني، وغيرها من محاوالت 

  .تصفية المقاومة وإعادة صياغة اصطفافات المنطقة
، توّسع علي بركة في مسألة النظر لألبعاد )كة حماس في لبنانالمسؤول السياسي لحر: (علي بركة

المختلفة، فأشار إلى جمود عملية التسوية، وإلى رفض نتنياهو لحل الدولتين، وإلى الموقف المصري من 
حكم حماس في غزة، مذكراً أن خيار الحرب ليس بالضرورة خيار حرب شاملة أو حرب إنهاء وجود، 

 اإلضعاف في حالة إيران، أو حرب بهدف إسقاط حكم حماس وليس احتالل بل ربما تكون حرب بهدف
  .غزة مجدداً

، لفت إلى أن امتالك إيران لسالح نووي ال يشكل بحد ذاته تهديداً )باحث وكاتب: (محمد نور الدين. د
العالقة  بسبب إمكانية استخدامه، لكنه يشكل خطراً وجودياً من حيث تهديده لطبيعة "إسرائيل"وجودياً لـ

 ومصالحها لم "إسرائيل"، حيث إّن أمريكا مع الوقت بدأت تشعر بأن حماية وجود "إسرائيل"بين أمريكا و
يعد خياراً استراتيجياً في مصلحتها كالسابق، وبأن عليها البحث في الخيارات األخرى وفي طليعتها 

  .الحديث مع دول المنطقة
عتها الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور جواد الحمد مدير ثم كانت نهاية الجلسة األولى، واستراحة تب

  .مركز دراسات الشرق األوسط في عّمان
أعاد طرح مجموعة من األسئلة في محاولة لترتيب المحاور الرئيسية التي تحدد :األستاذ سهيل الناطور

عالقة بين أمريكا ال: أبرز المحددات بحسب الناطور هي. 2010اإلجابة عن سؤال احتماالت الحرب في 
 بخطوة عسكرية "إسرائيل"وإسرائيل؛ سيناريوهات الحرب بمعنى ردود الفعل التي قد تنبني على قيام 

وشدد . تصعيدية؛ مدى تهيؤ البيئة اإلقليمية والدولية للحرب؛ طبعاً إلى جانب الموقف اإلسرائيلي الداخلي
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خرى ال تقّل أهمية عن احتماالت الحرب، مثل الناطور في ختام مداخلته على ضرورة االنتباه لمسائل أ
  . بحسب تعبير الناطور"تعفّنه"مخاطر بقاء الواقع الفلسطيني على حاله ما قد يؤدي إلى 

استبعد إمكانية بقاء الواقع على ما هو عليه من جمود، ودعا الحاضرين للنقاش : األستاذ تيسير الخطيب
ماذا لو حصلت حرب على غزة؟ هل سيتدخل ": ك السؤالفي السيناريوهات المختلفة، وطرح للبدء بذل

ليؤيده بذلك الدكتور حسين أبو النمل في مداخلته التالية، حيث أبدى أبو النمل قلقه . "حزب اهللا؟ ومتى؟
، فإسرائيل ليست وحدها من 1967اإليقاع العالي الذي يتردد في المنطقة، والذي يعيده شخصياً إلى "من 

وحذّر أبو النمل أن . "في نظرة سريعة على الصحافة العربية لندرك هذا اإليقاعيتحدث عن الحرب وتك
مثل هذا اإليقاع قد ال يكون من مصلحة المقاومة، خاصةً من حيث التركيز على إيجابيات المقاومة 

 وما اكتسبته وطورته بعد الحربين "إسرائيل"، وتجنّب الحديث عن إيجابيات "إسرائيل"وسلبيات 
ن؛ مضيفاً أن الحرب مسألة جدية وكلفتها باهظة، وأن مثل هذا اإليقاع قد يؤدي إلى تشكل رأي األخيرتي

أما . "إذا كنا أقوياء وقادرين على التصّدي إلسرائيل، لماذا ال نقوم نحن بشّن الحرب؟"عام مفاده 
مريح بالمعنى  ليست قلقة كثيراً من الوضع في غزة، فهو "إسرائيل"بخصوص غزة، فذكر أبو النمل أّن 

العملي في الظروف الراهنة، لكنها قلقة من مسألة إيران ألنها أبعد من مسألة تهديد نووي، بل ترتبط 
بأيديولوجيا اإلسالم السياسي واإلسالم الحاكم وثبات وقوة حركات المقاومة، وجميعها من المفاهيم التي 

الحها في المنطقة، والثانية بهدف تطبيع  وأمريكا لمحاربتها، األولى بهدف حماية مص"إسرائيل"تسعى 
  .وجودها

أضاف ثالث مالحظات ألخذها بعين االعتبار، األولى أن وجود استعداد للحرب في : طالل عتريسي.د
، ويبقى مسألة شنّها؛ والثانية أن مسألة الحرب مرتبطة "طبيعياً"المنطقة ليس بأمر جديد بل يكاد يكون 

 "إسرائيل" أن الجبهة المقابلة ستكون فعالً جبهة واحدة أم ال، حيث ال ترغب "إسرائيل"كثيراً بمدى قناعة 
 مرتبطة كثيراً "المدى المنظور" و"الظروف الراهنة"بالطبع بخوض حرب شاملة؛ والثالثة أّن عبارتي 

  .بواقع العراق، وبإمكانية انسحاب أمريكا منه وتبعات ذلك على الملف اإليراني
 مسألة دول الجوار، والمقاربة اإلسرائيلية للتعامل معها، فاألردن ومصر تطّرق إلى: حلمي موسى
عدو "كما أن سوريا بمثابة .  يؤمنان لها حدودها بشكل قد ال تستطيع هي نفسها تأمينه"إسرائيل"بالنسبة لـ

رفه،  ترى في جميع األنظمة العربية القائمة شيئاً تع"إسرائيل"وعليه، فإن . "تعرفه خير من عدو تجهله
وأضاف موسى أننا عندما نقرأ الواقع نقرأه . والبديل المجهول هو على األرجح بالنسبة لها أسوأ بكثير

على أساس المنطق والتوازنات، ولكن يبقى جزء الطيش والحماقات وهو موجود وال يمكن إنكاره، لكننا 
يات المتحدة األمريكية اليوم ال نستطيع قراءته؛ خاصة في المؤسسة السياسية اإلسرائيلية، فحتى الوال

 على المؤسسة العسكرية لفقدانها الثقة بالمؤسسة السياسية، "إسرائيل"صارت تركّز في عالقاتها مع 
وإلدراكها أن الكلمة األقوى واألكثر تأثيراً هي للمؤسسة العسكرية؛ وهذا يعود بالنقاش إلى ما طرحه 

  .الداخلية للجبهة اإلسرائيليةالبعض، أي ضرورة التركيز على مسألة التركيبة 
، ربط إمكانية شّن حرب على غزة بذكر ثالثة )رئيس تحرير جريدة السبيل األردنية: (عاطف الجوالني

عوامل تحدّد ما إذا ستكون الحرب محدودة أو شاملة، أوالً جاهزية الجانب اإلسرائيلي، وثانياً البعد 
هو عامل جديد بعد تقرير غولدستون، وثالثاً الموقف المتعلّق بتحّمل الثمن القانوني واألخالقي، و

األمريكي واألوروبي؛ حيث تساءل عن مدى جدية األزمة بين أمريكا وإسرائيل، وإمكانية أن تكون فعالً 
  .بداية مرحلة جديدة من العالقة بينهما

ستسمح ) ب اهللاإيران وسوريا وحز(كانت مداخلته عّما إذا كانت الجبهة الثالثية : للعميد أمين حطيط
إنّها قد تسمح بسقوط غزة عسكرياً أو كنظام سياسي، لكنها لن تسمح بالقضاء على : بسقوط غزة بالقول

حماس نهائياً، أي لن تسمح بسقوط غزة كقضية مقاومة وتصفيتها كما يحصل في الضفة الغربية؛ حيث 
، وتدخلها سيكون عبر ذرائع إنه في حال بدت النية اإلسرائيلية لذلك، فإن قوى الممانعة ستتدخل
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 المتكررة للقرار "إسرائيل"ومبررات موجودة حالياً لتدخل حزب اهللا العسكري المباشر، مثل خروقات 
  . ومسألة مزارع شبعا، وأداء اليونيفيل المنحاز1701

تبعد اتفق مع حتمية تدخل قوى الممانعة لمنع القضاء على حماس؛ إال أنه اس: النائب العميد وليد سكرية
 لذلك في المقام األول، ألن غزة ال تشكل لها تهديداً أمنياً، وال تشكل عائقاً ألية "إسرائيل"احتمال سعي 

تسوية سياسية حيث إن التسوية السياسية ليست جاهزة أصالً؛ بل على العكس، فبحسب سكرية، فإن أية 
 أو إلثارة بعض الدخان "وب لألمامالهر" على غزة ستقوم بها إما كنوع من "إسرائيل"حرب قد تقوم بها 

  .لتغطي على ممارساتها في الضفة الغربية؛ والحرب الشاملة ستكون بالنسبة لها نوع من االنتحار
 ال يهمها كثيراً من يحكم غزة، لكن يهمها أن من يحكم غزة "إسرائيل"أضاف في هذا المجال أن : موسى

  .يأخذها كثيراً في الحسبان
 المتبادل من خالل الحربين األخيرتين، حيث "كي الوعي"ته كانت عن موضوع مداخل: محسن صالح.د

، مستشهداً بالتهدئة القائمة "تضبط نفسها بنفسها"أن حركات المقاومة اليوم تختلف عنها سابقاً في كونها 
نوعاً  أم "إسرائيل"حالياً في غزة وتوقف إطالق الصواريخ، ومتسائالً عما إذا كان ذلك إنجازاً يحسب لـ

 لدى حركات المقاومة ناتج عن تجربتها السياسية؟ كما علّق صالح على مسألة استغالل "النضج"من 
 للجمود الحالي في الظروف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في الضفة، بالحاجة إلى مناقشة "إسرائيل"

 بعدها "إسرائيل" تسمح  من هذا الوضع، وما هي النقطة الحرجة التي لن"إسرائيل"الحّد الذي ستتحّمله 
  .بتنامي قوى المقاومة وتضطّر لكسر الجمود واتخاذ خطوة ما لتغيير الوضع؟

الذي "ثّم كان ختام الجلسة الثانية، حيث شكر الدكتور جواد الحمد الحضور وأطرى على غنى الحوار 
؛ تبعه الدكتور "جابةأثار أسئلة كبيرة، وكثيرة؛ أكثر من اإلجابات؛ وترك العديد منها معلقاً برسم اإل

  .محسن صالح بشكر الحضور أيضاً، واختتام حلقة النقاش
  30/4/2010السبيل، األردن، 

  
  اإلسرائيلية الستئناف المفاوضات "االستفزازات" عباس يعلن عن وجود تعهد أمريكي لوقف .3

بوقف أي أمريكيا " تعهدا"عن تلقيه ) الخميس(كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم  -عمان
 18من قبل إسرائيل بما يمهد الستئناف مفاوضات السالم المتعثرة بين الجانبين منذ " نشاطات استفزازية"

  .شهرا، محذرا في الوقت ذاته من انهيار حل الدولتين
بعمان العاصمة االردنية قبيل بدء زيارته )) شينخوا((وقال عباس، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء 

المقبل ) السبت( الذى يفتتح فعالياته يوم 2010ارك في معرض اكسبو شانغهاي العالمي للصين حيث يش
ويستمر لمدة ستة شهور، إنه في حال التأكد من مصداقية التعهدات األمريكية وتوقف إسرائيل عن 

  .أنشطتها االستيطانية، فإن المفاوضات ستبدأ فورا
ستمرارها في األنشطة االستيطانية، مشيرا إلى أن وحمل عباس إسرائيل مسئولية تعثر المفاوضات، ال

  .الجانب الفلسطيني ال يطلب سوى تنفيذ بنود خطة خارطة الطريق
 2008وتوقفت مفاوضات السالم إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المستمر منذ عقود في ديسمبر 

اط متقدمة تتيح التفاؤل باتفاق أثر الهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة، وهي لم تكن وصلت لنق
  .قريب بين الجانبين

نحن ال نضع أي شروط على استئناف المفاوضات وإنما نضع مبادئ وهذه المبادئ على "وقال عباس 
اآلن أمريكا تبذل جهودا كبيرة، ومؤخرا أبلغنا المبعوث االمريكي جورج ميتشيل (..) إسرائيل أن تنفذها 

  ". لنا بان إسرائيل لن تقوم بأية أعمال استفزازيةإن االدارة االمريكية تتعهد
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إذا كان هذا التعهد األمريكي واضح وتقف اإلدارة األمريكية عند كلمتها وتحترم كلمتها "وأضاف 
ويتضمن وقف االستيطان بالتأكيد نحن سنذهب للمفاوضات ولن يهمنا عند ذلك أي نوع من المفاوضات 

  ".ستيطان سيتوقفما دام اال) مباشرة أو غير مباشرة(
إذا استمرت "وحذر عباس بشدة من خطر تقويض حل الدولتين الذي ينادى به المجتمع الدولي وقال 

إسرائيل في العمل االستيطاني فهذا سيثير إحباط ويأس الناس فكيف ستقام الدولتين والدولة الفلسطينية 
  ".تأكل باالستيطان

أوال بأن األفعال االستفزازية تدفع الشعب الفلسطيني لليأس وبدأ لذلك أنبه الرأي العام اإلسرائيلي "وتابع 
  ".الكثيرون اآلن يتحدثون عن الدولة الواحدة

نحن نرغب بإعالن دولتنا "وأكد عباس أنه ال يوافق على إعالن أحادي الجانب للدولة الفلسطينية، قائال 
ألمن الدولي لالعتراف بالدولة باتفاق دولي وإذا لم يحدث فهناك توجه عربي للذهاب إلى مجلس ا

  .الفلسطينية
، معتبرا أنه في حال أوقفت االستيطان واعترفت "الكرة اآلن في ملعب إسرائيل"ورأى عباس أن 

يمكن التوصل التفاق ثنائي في أشهر  "1967بالشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 
  ".قليلة

الحدود والقدس والالجئين والمياه والمستوطنات (ايا الحل النهائي وأكد الرئيس الفلسطيني أن كافة قض
  .ستطرح خالل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، في حال استئنافها) واألمن

مصلحة إسرائيل أوال وفي مصلحة الفلسطينيين "وشدد عباس على أن تحقيق السالم وحل الدولتين 
  ".والشرق األوسط والعالم 

نحن نؤمن بالمفاوضات وبالسالم وليس لدينا "لمقبلة في حال فشل المفاوضات، قال عباس وعن الخطوة ا
أي فكرة أو موقف للعودة إلى العنف أو االنتفاضة المسلحة، إنما سنستمر في مساعينا السلمية، ولكن 

  ".نستعمل حقنا في المقاومة الشعبية السلمية
على ) حماس(قال عباس إنه ما زال ينتظر توقيع حركة وفيما يتعلق بالمصالحة الداخلية الفلسطينية، 

  .الورقة المصرية للمصالحة وفي حال تم ذلك عندها سيبدأ مباشرة في تطبيقها
إلى الذهاب النتخابات رئاسية وتشريعية شاملة لحسم الخالف الداخلي األمر ) حماس(ودعا عباس حركة 

  .اق على إنهاء االنقسامالذي ترفضه الحركة قبل التوصل لمصالحة وطنية واتف
 يونيو الذي حددته 28وأكد عباس أنه يمكن االتفاق على موعد جديد لعقد االنتخابات عوضا عن موعد 
  .الورقة المصرية للمصالحة، مشيرا إلى من يفوز فيها سيقود السلطة والحكومة والبلد

عباس أن تكون دعوته ، نفى الرئيس )حماس(وردا على االتهامات التي وجهها مسئولون في حركة 
األخيرة للمصالحة بأنها مناورة إعالمية، وقال إن اإلخوة المصريين عملوا لمدة عامين في التحضير 
للورقة وتم عرضها على حركتي حماس وفتح وبعد ذلك وافقنا نحن في فتح، ووقعنا عليها، لكن حماس 

  ".رفضت التوقيع إذن من الذي يناور ويتكتك؟
لم يسميها " دوال إقليمية"تمرار الجهود العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية لكنه اتهم وأشار عباس إلى اس

فعندما توقع على الورقة المصرية فنحن ) حماس(بتعطيل المصالحة، مضيفا أن الكرة اآلن في ملعب 
من جهة أخرى، أعلن الرئيس عباس عزمه على إدخال تغييرات في تركيبة  .سنذهب فورا للمصالحة

لحكومة الفلسطينية الحالية التي يترأسها االقتصادي المستقل سالم فياض، كاشفا عن أن هذه الرغبة ا
عبر " ابتزاز"وشدد على أنه لن يخضع ألي  .موجودة قبل التوصية األخيرة للمجلس الثوري لحركة فتح

إنما في "ه إبداء موقف) برلمان حركة فتح(فرض تغييرات رغم أنه قال إن من حق المجلس الثوري 
 ".النتيجة القرار لنا فيما يتعلق بالحكومة وسير الحكومة وغيرها

  29/4/2010" شينخوا"وكالة أنباء 
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   اذا عطلت المفاوضات"إسرائيل" اوباما وعد عباس بخطوات ضد  يؤكد أنمسؤول فلسطيني .4

محمود عباس عزمه  اكد مسؤول فلسطيني امس ان الرئيس باراك اوباما ابلغ الرئيس : أ ف ب-رام اهللا 
واوضح ان .  ضد اسرائيل ان هي عطلت مفاوضات السالم المزمع استئنافها قريباً"خطوات"على اتخاذ 

وعد اوباما ورد في رسالة خطية الى عباس نقلها اليه مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم ديفيد هيل 
  .الماضي) ابريل( نيسان 21في 

العودة للمفاوضات، متعهداً بأن الطرف الذي سيعطل "ته عباس الى واضاف ان اوباما دعا في رسال
المفاوضات او يقوم بخطوات استفزازية خالل المفاوضات غير المباشرة، سيواجه بالتزام اميركي باتخاذ 

واوضح ان السلطة ستبلغ غداً لجنة . "خطوات ضده وستتم اعادة تقويم سياسة االدارة االميركية بحقه
المبعوث (نص رسالة اوباما وما نقله "ربية التي ستجتمع في مقر الجامعة العربية في القاهرة المتابعة الع
  ."جورج ميتشيل من افكار ومقترحات) االميركي

  30/4/2010الحياة، 
  

  فياض يطالب برفع حصار غزة ووقف االستيطان .5
" اإلسرائيلي"فع الحصار طالب رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض، أمس، بر: )أ.ب .د (

وقال في بيان صحافي عقب اجتماعه في رام اهللا مع إبراهيم . المفروض منذ ثالثة أعوام عن قطاع غزة
إسماعيل إبراهيم نائب وزير التعاون والعالقات الخارجية في جنوب إفريقيا، إن رفع الحصار من شأنه 

ذ المشاريع التنموية والحيوية كتلك التي يجري تمكين السلطة الوطنية من البدء بإعمار القطاع وتنفي"
وذكر البيان أن فياض أطلع مسؤول جنوب إفريقيا على الجهود التي تبذلها ". إنجازها في الضفة الغربية

   .2011السلطة الستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وبنيتها التحتية، بما ال يتجاوز أواسط 
بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام " إسرائيل"جتمع الدولي إللزام وجدد فياض دعوته للم

بما يمكن من إعادة المصداقية للعملية السياسية وضمان قدراتها "لالستيطان وبخاصة في القدس ومحيطها 
  " .67 على إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام
  30/4/2010الخليج، 

  
  االكثر تأثيرا في العالم100 يحتل المرتبة العاشرة بقائمة الشخصيات الـ فياض .6

 شخصية األكثر تأثيرا    100سالم فياض المرتبة العاشرة في قائمة الـ        .  احتل رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
ا كل عام، ونقلتها مواقع اخباريـة       على مستوى العالم التي نشرتها امس، صحيفة التايم االميركية كعادته         

  .اسرائيلية مشيرة الى خلو القائمة من شخصيات اسرائيلية 
وتقسم القائمة الى اربعة اقسام تتوزع على العديد من مناحي الحياة مثل ، قادة ، فنانين ، ابطال، وقـادة                    

ـ    ى احقيـة مـستخدمي   الرأي العام يتم اختيارهم من قبل هيئة تحرير الصحيفة االكثر شهرة، اضـافة ال
  .االنترنت في التصويت على استطالع دائم ومستمر 

ووقف سالم فياض على رأس القائمة التي ينتظرها زعماء العالم على أحر من الجمر، وغابت عنها بكل                 
مكوناتها اية شخصية اسرائيلية او عربية اخرى الى جانب الرئيس االميركي بـاراك اوبامـا والـرئيس            

الذي احتل المرتبة االولى في القائمة ومبعوث اللجنة الرباعية للشرق االوسط           "  دي سيلفا    لوال"البرازيلي  
  .توني بلير ورئيس هيئة االركان االميركي المشتركة مايكل ملن

فياض بأنه عمل خالل السنوات الثالث الماضية علـى تقويـة المؤسـسات الحكوميـة               .ووصف بلير، د  
عاب والمعيقات السياسية االمر الذي القى الترحيـب والتقـدير فـي            الفلسطينية واجهزة االمن رغم الص    

واضاف بلير ان فياض اثبت قدرته القيادية وامكانياته على التواجد فـي الـصفوف          .اوساط الرأي العام    
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االولى بشجاعة شخصية عالية وبثقة ذاتية ومنطق ال يقبالن الشك وهذه الصفات تمكنه من االسـتمرار                
 .رغم الصعاب 

  30/4/2010حياة الجديدة، ال
  

  أي تعديل في حكومة فياض غير دستوري: بحر .7
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أّن التعديل الوزاري الذي تعتزم السلطة 

  .الفلسطينية إدخاله على الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري
أن الحكومة في رام اهللا هي حكومة غير قانونية وغير دستورية، كونها لم تحظ بثقة واعتبر بحر 

  ".إن ما ُبني على باطل فهو باطل: "ومصادقة المجلس التشريعي، وقال
وشدد بحر في بيان صحفي أمس الخميس، على أن كافة اإلجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة 

ة بحكم القانون األساسي الفلسطيني، وأنها ال تلزم أحدا من أبناء فياض منذ تشكيلها وحتى اليوم باطل
  .شعبنا، وفق قوله

مذبحة "وأكد أن ما يجري حاليا من ممارسات وإجراءات تكتسي طابعا حكوميا رسميا في الضفة تشكل 
برمجة ، مشددا على أن المصالح الشخصية هي التي تتولى "للديمقراطية وللتجربة الديمقراطية الفلسطينية

  .الحركة الفلسطينية الرسمية في الضفة
من جهة أخرى، دان بحر دعوة بعض أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي لرفع الحصانة البرلمانية عن 

 بسبب زيارتهم لليبيا مؤخرا، مؤكدا أن ما تسمى بالديمقراطية داخل 48بعض النواب من فلسطينيي 
  .الدعاية واالستهالك الخارجي ليس أكثرالكيان هي كذبة كبرى يحاول تسويقها ألغراض 

  30/4/2010السبيل، األردن، 
 

   يثقل كاهل موازنة السلطةأالسترضائي التوزير :الكريم نصر عبد .8
 مسؤوالً يحملون 90أفادت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية أن نحو :  يوسف الشايب-رام اهللا 

 اقتصاديون عبئاً يضاف إلى أعباء عدة تتحملها درجة وزير على كادر السلطة، األمر الذي رأى فيه
تحسن أداء السلطة الوطنية الفلسطينية المالي واإلداري خالل السنوات "وعلى الرغم من  .الخزينة العامة

االستمرار في المبالغة بتعيين "، لفت االقتصاديون الى أن "الماضية، واتسامها بدرجة عالية من الشفافية
يا غالبيتها بدرجة وزير يثير الكثير من القلق في مدى فاعلية إجراءات اإلصالح مسؤولين في مناصب عل

 شخصاً وهم على رأس عملهم 90المالي واإلداري، بعد أن زاد عدد المعينين بهذه الدرجة إلى نحو 
  . وزيراً فعليا في حكومة سالم فياض20حالياً، من بينهم 

تشكل إرهاقا لميزانية السلطة، كونها ترفع "هذه التعيينات واعتبر الخبير االقتصادي نصر عبدالكريم أن 
  ".من حجم اإلنفاق

هذا سؤال مؤسساتي كبير يطرح : وأضاف.. هل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من الوزراء؟: "وتساءل
، داعياً إلى سياسة "المنطق االقتصادي"وقال إن هذه السياسة تتناقض و".. منذ مدة لكن ال إجابة عليه

آن األوان للرئيس أبو مازن ولرئيس الوزراء فياض أن يقلعا عن : "وأكد عبدالكريم .ترشيد للنفقات
  ".التعيينات االسترضائية في المناصب العليا

اإلعالمية، أمس، نقالً عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإن عدد " أمين"ووفقاً لمعطيات نشرتها شبكة 
 27ين أو بدرجة وزير في رئاسة الوزراء وحدها بلغ اآلن األشخاص الذين تم تعيينهم وزراء فعلي

  .مسؤوالً، من بينهم وزراء الحكومة
أي (ويقدر عدد األشخاص الذين ما يزالون على رأس عملهم في مؤسسة الرئاسة ويحملون رتبة وزير، 

  . شخصا من بينهم مستشارون ومحافظون20أكثر من ) غير متقاعدين
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تبة الثالثة من حيث عدد الموظفين بدرجة وزير، حيث يبلغ عدد الموظفين وتحتل وزارة الداخلية المر
  . شخصا19المعينين بدرجة وزير وفقا للمصادر ذاتها، نحو 

أما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد األشخاص المعينين 
  .الُ مسؤو13بدرجة وزير، حيث يبلغ عددهم حاليا 

ويتوزع باقي المعينين بدرجة وزير على المؤسسات العامة مثل ديوان الموظفين، وسلطة الطاقة، 
  .والشؤون المدنية، وغير ذلك من الهيئات العامة

  30/4/2010الغد، األردن، 
  

  لم يعد هناك دوائر باسم منظمة التحرير في تونس:  فلسطين في تونسسفير .9
فارة الفلسطينية في تونس على عدد كبير من موظفي وكوادر دوائـر            وزعت الس  : بسام البدارين  -عمان

منظمة التحرير في الخارج استمارة ذات مضمون سياسي وطالبت تعبئتها في اول خطوة تنفيذية ضـمن                
سلسلة اجراءات تهدف الى الغاء الدوائر العريقة لمنظمة التحرير في الخارج والتي مقرها تونس وهـي                

  .ائرة الالجئين والصندوق القوميالدائرة السياسية ود
وابلغ السفير الفلسطيني في تونس خالل اجتماعه االربعاء بابناء منظمة التحرير من موظفين ومتقاعدين              

  .رسميا بانه لم يعد هناك دوائر تابعة لمنظمة التحرير في العاصمة تونس
نة واستمر لنصف ساعة فقط     والقى السفير سلمان الهرش في االجتماع السريع الذي تضمن حوارات ساخ          

خطبة سريعة ابلغ فيها الحاضرين من موظفي ورموز مؤسسات منظمة التحرير بان مرجعيتهم بعد االن               
هي سفارة فلسطين، مشيرا الى ان المجمع الجديد لمقر السفارة سيضم موظفي دوائر منظمـة التحريـر                 

وتخلـف عـن     ).سم المنظمة في تونس   لم يعد هناك دوائر تحمل ا     (وقال السفير الهرش بعبارة واضحة      
حضور هذا االجتماع عدد من رموز المنظمة ودوائرها الذين دعوا فيما حضره عدد من موظفي وزارة                

  .الخارجية رغم انهم غير معنيين به
  30/4/2010القدس العربي، 

  
   يجدد الحرص على حق العودةممثل منظمة التحرير في لبنان .10

سطينية لدى الحكومة اللبنانية السفير عبداهللا عبداهللا انه سلم اوراق اعتماده اعلن ممثل السلطة الفل: بيروت
  .الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا وزار مدافن شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت

روت  في بي"فتح" وقيادة " قيادة الساحة-منظمة التحرير "وكان في استقباله عند المدافن حشد قيادي من 
 وممثلون عن اللجان الشعبية والمكاتب "فتح"وممثلون عن فصائل المنظمة، ومسؤولون امنيون في 

  .الحركية
 الفلسطيني المنيع في وجه كل المخططات -استمرار التالحم اللبناني "وأكد السفير عبداهللا في كلمة 

وطنية الفلسطينية بين كل الرامية الى شق هذا الصف الوطني، وضرورة االسراع في انجاز الوحدة ال
ان الثوابت الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة هي حق للشعب الفلسطيني اينما "، الفتاً الى "الفصائل

  ."وجد
اولئك الذين يقاومون االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة حيث يواجه "وحّيا 

 ووضع اكليالً على النصب التذكاري لشهداء مخيم تل ."شعبنا هناك سياسة التجويع والقتل والحصار
  .الزعتر، وزار اضرحة القادة الشهداء وضريح نائب السفير الفلسطيني القيادي كمال مدحت

  30/4/2010الحياة، 
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1775:         العدد       30/4/2010الجمعة  :التاريخ

   وحماس تصف الدعوة بالتحريضية ضد الضرائب تتأهبان لتنظيم تظاهرات سلميةالجبهتان .11
ة اكثر بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية الفصائل اليـسارية فـي           تأزمت العالق : ـ اشرف الهور   غزة

منظمة التحرير، وبين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة على خلفية دعوة الجبهتين الحتجاجات سلمية               
حالـة  'ضد الضرائب التي تفرض على سكان القطاع، االمر الذي اعتبرتـه الحركـة امـرا يـستهدف               

  .'االستقرار
الف بين الطرفين قال النائب جميل مجدالوي عضو المكتب الـسياسي للجبهـة الـشعبية               وفي اطار الخ  

، الفتا الى ان تنظيمه الـذي  'بدأت فعليا في االحتجاج على فرض الضرائب      'ان الجبهة   ' القدس العربي 'لـ
  .'احتجاجات سلمية'اصدر قبل يومين بيانا يستعد لتنظيم 

ـ  ونفى مجدالوي ان يكون للجبهة الشعبية        ، الفتـا الـى ان      'االصطدام مع حماس في الشارع    'أي خطط ل
لبحث كيفية التعاون فـي     ) في مواقعهم الرسمية  (عقد في اوقات سابقة لقاءت مع قيادات حماس         'تنظيمه  

  .تخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر
الـضرائب،  وانتقد مجدالوي بشدة ردة فعل حركة حماس على مطالب تنظيمه التي جاءت في بيان مندد ب           

  .'تعرضوا لالعتقال والضرب واشكال اخرى من القمع'الفتا الى ان عددا من اعضاء الجبهة الشعبية 
، واشـار الـى ان هـذه        'ستواصل نضالها السلمي فـي الـشارع      'لكن مجدالوي اكد ان الجبهة الشعبية       

ن مـن فـرض     ورشات عمل، ثم تنظيم لقاءات موسعة يشارك فيها المتـضررو         'االحتجاجات ستبدأ بـ    
  .'الضرائب

ـ           الذي اوقـف فيـه     ' عام العسرة 'وعبر عن امله في استجابة حماس للمطالب بوقف الضرائب، مذكرا ب
  .الخليفة عمر بن الخطاب تنفيذ الحدود

ـ         المال السياسي ويعمل لخدمة حكومة رام      'ورفض مجدالوي اتهامات حركة حماس لتنظيمه بانه رضخ ل
واجهت اخطاء حكومة رام اهللا اكثر من       'واشار الى ان الجبهة الشعبية       .'غزةاهللا لنشر الفلتان االمني في      

  .'حركة حماس
، لوقف عمليـة    'حركات شعبية واحتجاجية سلمية   'وفي السياق دعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها الى          

  .'تضغط على كاهل الفئات االجتماعية الفقيرة'فرض الضرائب التي قالت انها 
ازاء االجراءات التي اتخذتها حكومة حماس بفرضها الـضرائب والجمـارك علـى         ' لقهاق'واعربت عن   

المواطنين والسلع وسيارات النقل المالكي والمحال التجارية بما فيها المحدودة التي تعيل اصحابها مـن               
اجل تأمين لقمة عيشهم في ظل تفاقم نسب الفقر والبطالة وعدم توفر فـرص عمـل بفعـل الحـصار                     

زيادة الـضرائب والرسـوم والـسماح       'وادانت الجبهة الديمقراطية ب    .ق المفروضين على غزة   واالغال
  .'باطالق العنان لالرتفاع غير المسبوق في االسعار مع ازدياد تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية

 .'اشـاعات 'ومن جهتها وصفت حركة حماس ما ذكرته الجبهة الشعبية في بيانها المندد بالضرائب بانها               
يهدف لضرب حالة االستقرار    'ووصف فوزي برهوم الناطق باسم حماس ما جاء في البيان بانه تحريض             

  .'واالمن في قطاع غزة
وانتقد برهوم موقف الجبهة الشعبية الذي قال انها تسكت على اعتقال قيادتها من قبل اجهزة االمـن فـي     

تشن هجوما على   'ى منعها من حق المقاومة في حين        الضفة، وعلى منعها من اقامة المهرجانات اضافة ال       
  .'الحرية الكاملة للتعبير في غزة وتقوم بكل انشطتها وفعالياتها'، التي تمنحها وفق برهوم 'حركة حماس

، مؤكـدا ان    'استغالل للمساحة الواسعة للحريات الممنوحة في غـزة       'ووصف برهوم موقف الجبهة بانه      
المطلق مصالح المواطن الفلسطيني بل يتساوق مع كل االصـوات المناديـة            ال تخدم ب  'توقيت هذا البيان    

  .'بتوتير االجواء وتأليب الرأي العام
  30/4/2010القدس العربي، 
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 دعم المقاومة فعل ينبغي تكريمه .. ذات أبعاد سياسية" حزب اهللا"تجريم خلية : الرشق .12
اللبناني في مصر ال تخلو " حزب اهللا"ية أن األحكام الصادرة بحق عناصر خل أكدت حركة حماس: دمشق

ونفى عضو المكتب  .من أبعاد سياسية، وشددت على أن دعم المقاومة فعل ينبغي تكريمه وليس تجريمه
أن " قدس برس"عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ " حماس"السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

هذه القضية ال : " مصر قضائية خالصة، وقالتكون األحكام الصادرة بحق عناصر خلية حزب اهللا في
يجوز النظر إليها من زاوية قضائية فقط، بل لها أبعاد سياسية، ونحن نعتقد أن العمل لدعم المقاومة 

  .، على حد تعبيره"الفلسطينية فعل ينبغي تكريمه وليس تجريمه
  29/4/2010قدس برس، 

  
   تؤسس لتنازالت خطيرة" لليهودفلسطين هي أرض"تصريحات فياض بأنه يتفهم : الجهاد .13

أكد الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد أن الطريق الوحيد للحفاظ على قضية األسرى               : غزة
ووجـه   .هي بالسير على دربهم، وبالحفاظ على الثوابت التي طالما دافعوا عنها واعتقلـوا مـن أجلهـا                

فلـسطين هـي    "اً تصريحاته التي قال فيها بأنه يتفهم أن         الدكتور الهندي انتقاداً شديداً لسالم فياض واصف      
، بأنها تؤسس لتنازالت خطيرة تمس بعقيدة شعبنا وأمتنا وبالثوابت، واعتبر حديثه            "أرض لليهود وللتوراة  

نتوجه إلى السلطة الفلـسطينية     :" ذلك بالمحاكمة األخرى لألسرى ولكن بلسان فلسطيني عربي، وأضاف        
  ".رانا وال تضيعوا جهودهم كي ال تتحول قضيتهم السامية لمجرد أرقامأن حافظوا على عهد أس

  29/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  " تجاوز حدود كل خيانة"النظام المصري :  التحرير في فلسطين بعد حادثة النفقحزب .14
لى الحدود مع هاجم حزب التحرير في فلسطين النظام المصري بشدة بعد حادثة تفجير النفق ع: رام اهللا

وقال إبراهيم الشريف عضو المكتب اإلعالمي للحزب في فلسطين .  مسلمين4غزة والتي أودت بحياة 
إن النظام المصري تجاوز حدود كل خيانة، ألم يكفه خذالنه للمستضعفين وترك فلسطين واألقصى تحت "

ه الحرب لصالح المحتلين دنس اليهود، وإعالنهم الحرب على غزة من القاهرة ثم سعيه لجني ثمار هذ
اليهود والثمن دماء المسلمين، أال يكفيه ضرب الحصار وبناء الجدار بال خوف من اهللا أو خجل من 

  .، حسب تعبيره!"عباده، ثم ها هو يتفنن في قتل المحاصرين تارة بالغازات وتارة بالتفجيرات؟
  29/4/2010قدس برس، 

  
 وجة أحد المعتقلينتتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال ز" حماس" .15

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، : رام اهللا
باعتقال ثالثة من أنصارها في محافظات الخليل وقلقيلة ونابلس من بينهم المربية ميرفت صبري زوجة 

  .المعتقل عبد الفتاح شريم، وهي أم لطفلين
إن األجهزة األمنية الفلسطينية في : "نسخة منه" قدس برس" في بيان أصدرته اليوم، وصل وقالت الحركة
 شنت حملة اعتقاالت واستدعاءات في بلدة بيت عوا غرب الخليل طالت العديد من أبناء  محافظة الخليل،

على "ت وأضافت أن الحملة جاء ".الحركة وأنصارها، وعرف من بينهم األسير المحرر محمود المسالمة
  ".خلفية المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت لتشييع الشهيد القسامي علي سويطي في المنطقة

  29/4/2010قدس برس، 
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  نتنياهو يتغلب على تحد لزعامته لليكود من خصومه في أقصى اليمين .16
 من خصومه في تغلب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس على تحد لزعامته: القدس

  .أقصى اليمين داخل حزبه ليكود الحاكم مع سعي واشنطن الحياء محادثات السالم االسرائيلية الفلسطينية
 في المئة من اعضاء اللجنة المركزية لليكود 76وقال مسؤول بالحزب ان نتنياهو حصل على تأييد 

  .هر القادم كما كان مقررا شهرا بدال من اجرائها الش20لتعديل لتأجيل انتخابات الحزب لمدة 
وذكرت تقارير أن نتنياهو كان يخشى ان أي انتخابات داخلية في الوقت الحالي قد تقوي اعضاء الليكود 
من أقصى اليمين الذين يعارضون الجهود االمريكية للتوصل الى اتفاق يقوم على االرض مقابل السالم 

  .يتوج بانشاء دولة فلسطينية
ي اجري يوم الخميس هو أول منافسة انتخابية لنتنياهو منذ ان فاز في انتخابات واالقتراع الحزبي الذ

 وينظر اليه على انه يعطيه دفعة حيوية للتعامل مع مطالب امريكية بلفتات 2009عامة في فبراير شباط 
  .2008اسرائيلية حتى يمكن استئناف محادثات السالم المتعثرة منذ ديسمبر كانون االول 

  29/4/2010رز، وكالة رويت
  

  يهاجم سياسة أوباما ويعلن تمسكه بالمشاريع االستيطانية المحتلةرئيس بلدية القدس  .17
انطلق رئيس بلدية القدس الغربية، نير بركات، في حملة إعالمية داخل : نظير مجلي واشنطن: تل أبيب

مسكه بالمشاريع االستيطانية  باراك أوباما وسياسته ويعلن ت األمريكيالواليات المتحدة يهاجم فيها الرئيس
  .في المدينة المحتلة وينفي األنباء عن التجميد

وقال بركات في لقاءات كثيرة أجراها مع الصحف األميركية إن أوباما ال يعرف ماذا يريد، وتصرفاته 
بمثابة صفعة على وجه إسرائيل، وقال إن إسرائيل لن تتنازل عن أي بقعة من القدس الشرقية أو 

 ألف نسمة إلى مليون خالل 800، وإن بلديته تخطط لزيادة عدد سكان المدينة الموحدة من الغربية
كما هي، مع أنه اعتبر العرب % 35والعرب % 65السنوات العشر القادمة، مع الحفاظ على نسبة اليهود 

  ."حصان طروادة"في المدينة 
الناطقين باسمها في إسرائيل وقد أحرجت هذه التصريحات حتى الحكومة اإلسرائيلية، فخرج بعض 

أما هو فلم يتردد . والواليات المتحدة يهاجمونه ويتنصلون من أقواله، ويؤكدون أنه ال يتكلم باسم الحكومة
في أن يطلب لقاء وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، والمبعوث الرئاسي إلى الشرق األوسط، جورج 

لكن المسؤولين . "لماذا ال يجوز مطالبتهم بوقف البناء فيهاأهمية القدس لليهود و"ميتشل، حتى يشرح لهما 
  .األميركيين رفضا لقاءه

  30/4/2010الشرق األوسط، 
  

  وزراء اسرائيليون يتوقعون استئناف المفاوضات قريباً .18
 قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن محادثـات التقريـب مـع الفلـسطينيين                :رام اهللا 

ـ          . ل أسبوعين ستستأنف خال  المثيـر  "ووصف في مؤتمر صحفي عقده امس سلوك السلطة الفلسطينية بـ
من غير المحتمل التحدث عن سالم وتخليد اإلرهاب بتسمية ميـادين علـى اسـماء               "، وقال   "للتساؤالت

وتطرق ليبرمان إلى األنباء التي تحدثت عن قلق لبناني مـن           . ، على حد قوله   "إرهابيين متعطشين للدماء  
، معتبـراً   "اسرائيل ال تنوي القيام باستفزازات أو خطوات غير محسوبة        "اء اسرائيلي محتمل، وقال     اعتد

  .بأنها تهدد االستقرار في المنطقة كلها" سكود"التقارير اإلعالمية حول تلقي حزب اهللا صواريخ 
يـة، مـدعياً أن     وهاجم ليبرمان قرار السلطة الفلسطينية منع تسويق منتجات اسرائيلية للهواتـف الخليو           

  )".اإلسرائيلية(غالبية الوزراء الفلسطينيين سيضطرون للتنازل عن هواتفهم الخليوية "
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إنه يتوقـع اسـتئناف المفاوضـات غيـر         ) ليكود(من جانبه قال وزير التطوير اإلقليمي، سيلفان شالوم         
متحـدة بالعمـل لـصالح      المباشرة قريباً، وقال إنه يجب وقف المعادلة التي تقضي بأن تقوم الواليات ال            

  ".يذهبون لواشنطن ويقدمون مطالبهم، ومن ثم يقدم البيت األبيض المطالب إلينا"الفلسطينيين، مضيفاً 
وطالب شالوم الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار الستئناف المفاوضـات، موضـحاً أن القـدس ليـست                 

، فقال إن منطقة غـور      )ليكود(لون  أما نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعا      . موضوعاً للتفاوض 
خط الدفاع الشرقي ألرض اسرائيل ودولة اسرائيل وعليها أن تبقى كذلك في أيـة تـسوية                "اإلردن هي   

  ".سياسية
 30/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  لبنان اذا تدهور الوضع" محاسبة"يجب : باراك .19

الخميس في واشـنطن انـه ينبغـي        اكد وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك مساء        : واشنطن، ا ف ب   
  .لبنان اذا تدهور الوضع في المنطقة، مكررا تنديده بتسليم حزب اهللا اللبناني اسلحة" محاسبة"

لـيكن واضـحا اننـا      "وقال باراك في خطاب امام اللجنة اليهودية االميركية التي تشكل مجموعة ضغط             
وسـتكون  (...)  يحـصل االن فـي لبنـان       سنحمل حكومة لبنان، وخلفها الحكومة السورية، مسؤولية ما       

  ".الحكومة اللبنانية الطرف الذي ينبغي محاسبته اذا تدهور الوضع
  30/4/2010القدس، فلسطين، 

  
  ُأفضل منح الفلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية على تقسيم البالد:  الكنيسترئيس .20

ح الفلسطينيين الجنسية االسرائيلية    قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين إنه يفضل من        : رام اهللا 
جاءت اقوال رئيس الكنيست هذه خالل لقاء عقده في مكتبه امس مع سفير اليونان لدى                .على تقسيم البالد  

حسب , "ما من جدوى في توقيع اتفاق ال يستطيع الفلسطينيون اإللتزام بدورهم بموجبه           "وأضاف   .اسرائيل
 . غير قادر على تقديم ما هو مطلوب منه معتبرا ان الرئيس محمود عباس. تعبيره

 30/4/2010الحياة الجديدة، 
  

   تتجه لحظر جمعيات تكشف عن مجرمي الحرب"إسرائيل" .21
أعّد عشرون عضو كنيست من االئتالف الحاكم والمعارضة اليمينية أمس :  برهوم جرايسي- الناصرة

ومات عن جيش االحتالل وضباطه مشروع قانون جديد يعتبر كل جمعية أو مركز ينشط في جمع المعل
واعتبر هؤالء النواب أن نشاط هذه  .وجنوده تتعلق بجرائم الحرب التي يقترفونها، خارجة على القانون

المراكز والجمعيات يضر بأمن إسرائيل، وأن على مسجل الجمعيات الحكومي أن يأمر بحل هذه 
  .الجمعيات وحظرها

الحقوقي الفلسطيني ومركزه مدينة حيفا " عدالة"قانون مركز ومن أبرز الجمعيات المتضررة من هذا ال
وجمعيات " بتسيلم"الفلسطينية، وجمعية أطباء بال حدود، والجمعية اإلسرائيلية لمناهضة التعذيب، ومركز 

، إن اقتراح "الغد"، لـ"عدالة"وقال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز . تعنى بحقوق اإلنسان
قض بشكل تام مع المعايير العرفية المتبعة في القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي القانون يتنا

  .اإلنساني التي تُلزم إسرائيل
  30/4/2010الغد، األردن، 
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  منع وزير بحكومة هنية من دخول ألمانيا بالحمقاء" إسرائيل"أبراهام بورغ يصف جهود  .22
 منح رفض ألمانيا، بسبب ضغوط إسرائيلة،  تعليقاً،ألسبق رئيس الكينست اصرح أبراهام بورغ: تل أبيب

. بأن الجهود اإلسرائيلية عتيقة وحمقاء، باسم نعيم.تأشيرة دخول لوزير الصحة في حكومة المقالة، د
، وكان بورغ قد دعي للمشاركة في ندوة فلسطينية إسرائيلية ألمانية حول الشرق األوسطوكان باسم نعيم 

، ومن المفترض انعقادها في شهر "للحوار مع حماس وفتح"وعنوان الندوة هو دوة، ضمن المشاركين بالن
  .)حزيران القادم(يونيو 

إن بإمكان حماس أن ترسل " اإلسرائيلية، أمس "معاريف"في حديث مع صحيفة  وقال أبراهام بورغ
ل مارست الضغوط لكن المشكلة الكبرى تبقى أن إسرائي. شخصية مقربة منها إلى الندوة وتحل مشكلتها

ونظهر في هذه الحالة بصورة ال ديمقراطية وكأننا خائفون مما . على ألمانيا في قضية بسيطة كهذه
  ."سيقوله رجل حماس

  30/4/2010الشرق األوسط، 
  

  اليمين المتطرف أخطر من نجاد ونصراهللا على الصهيونية : "العمل" العام السابق لـاألمين .23
آيتان كابـل أن    "اإلسرائيلي النائب   " العمل"اعتبر األمين العام السابق لحزب      : ةالقدس المحتلة، باقة الغربي   

اليمين المتطرف يشكل الخطر األكبر على الصهيونية أكثر من الرئيس اإليراني محمود احمـدي نجـاد                
  .حسن نصراهللا" حزب اهللا"واألمين العام لـ

ة أكثر تدميراً على األغلبيـة اليهوديـة مـن          ال يوجد ظاهر  : "قولهونقلت وسائل اإلعالم عن إقدام كابل       
  ".ظاهرة المستوطنات ، إذ أن الذين يقومون ببناء بيوتهم على أنقاض اآلخرين هم األسوأ

) فلـل (وبين كابل أن استمرار االستيطان أصبح هدفا اقتصاديا وان هناك عشرات العائالت حصلوا على               
 ، بسعر شقة سكنية مكونة من غرفتين في منطقـة           سكنية مكونة من ثمانية غرف في كفار سابا والقدس        

، وان هذا األمر هو في غاية الخطورة وقمة الجور والضالل ، وبعدها يأتون ويدعون االنتماء                " يروحام"
  ".إلى الصهيونية

  30/4/2010 الدستور، األردن، 
  

   تستخدم الجوالن لتطوير صناعة طاقة الرياح"إسرائيل" .24
ع بين خنادق عسكرية مهجورة وحقول ألغام، ترتفع سبعة توربينـات ريـاح             على قمة تل يق   : )"رويترز(

 عاما وتـستخدم    18وتمثل التوربينات، التي يبلغ عمرها      . إسرائيلية في هضبة الجوالن السورية المحتلة     
تكنولوجيا قديمة، جهد إسرائيل الوحيد لتسخير طاقة الرياح على نطاق واسع، لكن هذا األمر على وشك                

  .ر، حيث ستبدأ في ضخ الموارد لتطوير صناعة طاقة الرياح في هذه المنطقةأن يتغي
وقال وزير البنية التحتية اإلسرائيلي عوزي النداو، أمس، إنه يتعين أن تشمل أي مفاوضات مع سـوريا                 

وتقود شركتان مشاريع طاقة الرياح، وتعتزمان استبدال التوربينـات         . مشروعات مثل حقول التوربينات   
  . دمة بما تقوالن إنه سيكون أكبر مزرعة لتوربينات الرياح في المنطقةالمتقا

 زاهال هاريل إنه سيجري بناء أول سبعة توربينات في العام           "مي جوالن "وقال رئيس مجلس إدارة شركة      
 مليون دوالر، مضيفا أنه سيتم تشييد باقي التوربينات خالل عامين، وذلك بتكلفة تبلغ              27، بتكلفة   2011
  . مليون دوالر800نحو 

وتبحث إسرائيل عن خيارات لتشييد عدد من مزارع الرياح في جميع أنحاء الدولة، بما فـي ذلـك فـي                    
 أوري أوميـد    "مالتي ماتريكس " مع األردن، لكن رئيس مجلس إدارة        "الحدود"صحراء النقب وعلى طول     

  . إلقامة التوربيناتقال إن االحتمال األكبر يبقى في الجوالن، حيث استأجرت إسرائيل أرضا
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  . "إذا عادت األرض إلى سوريا ضمن اتفاقية سالم فسيجري تعويضنا":  وأضاف
  30/4/2010السفير، 

 
  اليهودية ضدهم" الحملة العنصرية" العرب في البرلمان اإلسرائيلي ينددون بـالنواب .25

حق " مع العالم العربين هي شّددت النائبة حنين الزعبي أن عالقة األقلية العربية في الداخل: الناصرة
متعارف عليه دولياً وعلى إسرائيل احترام ذلك ومالءمة نفسها هي وقوانينها وتعريفها هي بما يتالءم مع 

ال إسرائيل وال الكنيست وال نواب اليمين يستطيعون "، مؤكدةً على أن "هويتنا وتاريخنا، وليس العكس
  .، حسب قولها"يخها من جديدصياغة هوية األقلية العربية في الداخل وتار

، محمد 1948من جانبه، أكّد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في األراضي المحتلّة عام  
حملة عنصرية "زيدان على أن الحملة اإلسرائيلية المعارضة لزيارة النواب العرب إلى ليبيا، هي 

صادرة جهود تواصلهم مع امتدادهم الفلسطيني ومحاولة يائسة وفاشلة إلرهاب فلسطينيي الداخل، وم
، حسب "والعربي واإلسالمي، ومحاولة مفضوحة لوأد حقوقهم الوطنية والحضارية والقومية واإلنسانية

  .رأيه
  29/10/2010قدس برس، 

  
  يشاي يتلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن للضغط عليه لتيين مواقفه من االستيطان  .26

 الدينية الشرقية المتزمتة وزير الداخلية ايلي يشاي "شاس"قى زعيم حركة تل:  أسعد تلحمي-الناصرة 
دعوة رسمية لزيارة واشنطن في محاولة من األخيرة للضغط عليه لتليين مواقفه، خصوصاً في مسألة 
مواصلة البناء االستيطاني في القدس المحتلة، مع العلم أنه كان وراء القرار األخير خالل زيارة نائب 

رمات " وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 1600س األميركي جو بايدن مطلع الشهر الماضي ببناء الرئي
  . شمال القدس الشرقية المحتلة"شلومو

واعتبرت أوساط صحافية الدعوة مفاجئة، خصوصاً بعد التصريحات التي أطلقها يشاي بصفته وزيراً 
ت المتحدة والضغوط التي تمارسها على إسرائيل للداخلية مسؤوالً عن إقرار مشاريع البناء، ضد الواليا

  . لوقف البناء في مستوطنات القدس
المخّول التصديق على بناء آالف الوحدات السكنية في القدس "وقال يشاي إنه فخور بأنه وزير الداخلية 

أن واتهم الواليات المتحدة ب. "بنينا في القدس وسنواصل بناءها": ، مضيفاً"عاصمة الشعب اليهودي
وتعزز مكانة أبو مازن وتزوده "السياسة التي تنتهجها مع إسرائيل تمس بفرص استئناف المفاوضات 

  . "ذرائع لرفض استئناف المفاوضات
المسلم " مقاالً تحريضياً ضد الرئيس باراك أوباما "شاس" الناطقة بلسان "يوم ليوم"ونشرت صحيفة 

رئيس األميركي مسلم، لكنه ال يعرف العرب الذين صحيح أن ال": وقالت. "الهاوي الذي يشعل القدس
  ."عليك يا سيد اوباما أن تفهم أنه هنا ال توجد قواعد... بيننا

  30/4/2010الحياة، 
  

  الحرب اإلسرائيلية تشتد على جبهة األغوار .27
 في 26تشتد الحرب اإلسرائيلية الفلسطينية على جبهة األغوار الحدودية التي تشكل ما مساحته : رام اهللا

وتتخذ هذه الحرب أشكاال مختلفة، على األرض وعلى طاولة . المائة من مساحة الضفة الغربية
  .المفاوضات

وأعلن الجيش اإلسرائيلي في األغوار، أمس، منطقة عين الحلوة المحاطة بسبعة معسكرات إسرائيلية 
ن مضارب البدو في كما هدم الجنود اإلسرائيليون مزيدا م. لتدريب الجيش، منطقة عسكرية مغلقة
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، عندما أعلنت 1967وتأتي هذه الهجمة اإلسرائيلية ضمن سلسلة خطوات بدأت عمليا في عام . المنطقة
  .أن غالبية أراضي األغوار أراض تابعة للدولة

 في المائة من أراضي األغوار الحدودية مع األردن، 90ومنذ ذلك، سيطرت إسرائيل على ما مساحته 
األغوار كمحمية أمنية، وبينما تسعى إلى استيعاب مزيد من المستوطنين في المنطقة، وتنظر إسرائيل إلى 

وتقول إسرائيل إنها تريد أن تحتفظ باألغوار ضمن أي . فإنها ال تألوا جهدا في تهجير فلسطيني المنطقة
  .حل مع الفلسطينيين

من استثمار أراض كثيرة تحكم إسرائيل سيطرتها على األرض، وتمنع المزارعين والبدو واألهالي و
وفوق كل ذلك . بحجج أمنية، كما تمنعهم من الوصول إلى مياه نهر األردن وأي مصادر أخرى للمياه
وتغلق إسرائيل . فإنها تعزل األغوار عن بقية الضفة وتمنع دخولها لغير أهلها الذين يحملون هويتها

 والديوك، ونقطة االرتباط، ويعيش في األغوار بأربعة حواجز عسكرية، هي تياسير، ومعالي أفرايم،
  .  تجمعا استيطانيا26 مستوطن في نحو 7500األغوار 

  30/4/2010الشرق األوسط، 
  

   يهودية تعزل ذوي األصول األثيوبية عن سائر األطفالروضة .28
كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن قيام روضة أطفال يهودية بعزل من ينحدرون من : الناصرة
يوبية عن سائر األطفال اآلخرين، تعزيزاً لمظاهر عنصرية تكررت في اآلونة األخيرة أصول أث

  .الدولة العبرية داخل
وأفادت القناة الثانية من التلفزيون اإلسرائيلي، الليلة الماضية، أن الغرفة التي تقوم إدارة الروضة في بئر 

ر بكثير من تلك المخّصصة لألطفال السبع، بعزل األطفال ذوي األصول األثيوبية فيها، تعّد أصغ
  .اآلخرين

 29/4/2010قدس برس، 
  

  2008 خالل  مقدسياً مواطنا4672ً أسقطت حق اإلقامة عن "إسرائيل": مركز القدس .29
، أسقطت حق اإلسرائيلية كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أن الداخلية : وفا–القدس 
ونشر  .2008 مقدسيا خالل 4672، فيما أسقطت هذا الحق عن 2007 خالل  مقدسيا229ً عن اإلقامة

تتعلق بأعداد "، معطيات جديدة حصل عليها من الداخلية اإلسرائيلية بعد مراسالت رسمية، أمسالمركز 
 خالل العامين اإلقامةالمقدسيين الذين سحبت منهم بطاقاتهم الشخصية وأسقطت بالتالي عنهم حقوق 

 2007 الدائمة خالل الفترة ذاتها اإلقامة أن عدد الذين استعادوا حق إلىلمركز ولفت ا ".2008 و2007
  .2008 الدائمة في العام اإلقامة حقهم في 83 فقط، في حين استعاد  مقدسيا67ً إلىوصل 

 نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية اإلسرائيلية من المقدسيين والتي تحدثت إعالميةوخالفا لتقارير 
 وزارة الداخلية وفق معطيات الوزارة ذاتها إلىلطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة عن آالف ا

 طلبا 548 إلى، فوصل عدد الطلبات 2008 منها، أما في 202 ووفق على 2007 طلبات في 405 إلى
  . منها261ووفق على 

لمتوفرة لدى مركز وبحسب المعطيات ا . ألف طلب للم الشمل120 بوجود أكثر من اإلحصاءاتتفيد و
 270 آالف طفل فلسطيني من بين حوالي 10القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، هناك أكثر من 

  .ألف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومون من الحصول على أرقام هويات
 30/4/2010الحياة الجديدة، 
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  مخطط إسرائيلي لتهويد الحي عن بكرة أبيهيحذرون من أهالي سلوان  .30
شرقي القدس المحتلة في مؤتمر صحافي   حذر أهالي حي سلوان الفلسطيني في: نظير مجلي- تل أبيب

وقال الشيخ كمال .  ألف نسمة، عن بكرة أبيه50 البالغ عدد سكانه ،من مخطط إسرائيلي لتهويد الحي
ج الحامي للقدس إن بلدة سلوان هي السيا"فلسطيني، ال الداخلالخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في 

والمسجد األقصى، وألنها كذلك تحاول إسرائيل تفريغها من أهلها، في البداية يفرغون حي البستان 
 سنة، وبالتالي تفريغ المنطقة 3000بدعوى إعادة إحياء البستان اليهودي الذي يدعون وجوده فيها قبل 

  ."وإحالل اليهود المتطرفين مكان السكان األصليين
  30/4/2010، الشرق األوسط

  
   يالحق باعة البسطات في القدس وُيحرر مخالفات مرتفعة بحقهماالحتالل .31

شنت أطقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس ترافقها قوة معززة من عناصر :  القدس المحتلة–السبيل 
 اإلسرائيلي أمس حملة واسعة النطاق ضد باعة "حرس حدود االحتالل"شرطة االحتالل وما يسمى بـ

 وواعتد مستخدم .البسطات في باحة باب العامود وشارع السلطان سليمان وسط مدينة القدس المحتلة
 بالضرب، قبل أن يتلفوا قسماً كبيراً من  البسطاتالبلدية وعناصر الشرطة والجيش على أصحاب

 مركز محتوياتها، ومصادرة السلع المتبقية، واحتجاز عدد من أصحاب هذه البسطات، واقتيادهم إلى
 غربي مدينة القدس لالستجواب والتحقيق، وتحرير المخالفات المالية "المسكوبية"التوقيف والتحقيق 

  .المرتفعة، والتي وصفها الباعة بأنها جنونية، وفوق إمكانياتهم
  30/4/2010السبيل، األردن، 

 
   تغلق مناطق رعوية في الضفة والمستوطنون يهاجمون قرية قرب نابلس"إسرائيل" .32

 أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس خمس مناطق رعوية واسعة في محافظة طوباس تقطنها :ام اهللار
 الشمالية في محافظة طوباس عارف األغوار عائلة، وقال رئيس مجلس خدمات منطقة المالح في 460
الحلوة  قراراً بإغالق هذه المنطقة التي تسمى عين أمس السلطات اإلسرائيلية سلمته إن الزيت أبو

 عائلة تعيش في 460 المنطقة المغلقة تتكون من خمسة تجمعات، تسكنها أن وأضاف.  عسكريةألغراض
  . خيام وبيوت متنقلة

 طبقات وحديقة أربعوفي قرية حوارة، هاجم مستوطنون بيوت القرية وحطموا بناية سكنية مؤلفة من 
 حطموا بالكامل نوافذ "يتسهار" من مستوطنة  المستوطنين الذين قدمواإنوقال مواطنون من القرية . عامة

 وأوضح.  بناية تعود لعائلة المواطن محمد الضميدي، ثم هاجموا حديقة عامة وعاثوا فيها فساداًوأبواب
 اعتدوا على أن النار في حقول الزيتون بعد أضرموا المستوطنين أنرئيس بلدية حوارة سامر مرعب 

  .القرية
  30/4/2010الحياة، 

  
   ملحوظ في التوغالت اإلسرائيلية واالعتقاالت في الضفةتصعيدرصد  .33

 ارتفاعاً ملموساً في ، في تقريره األسبوعي،لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانل رصد توثيق جديد :رام اهللا
التوغالت العسكرية وأعمال االقتحام واختطاف المواطنين الفلسطينيين، التي تنفذها قوات االحتالل 

  .في أرجاء الضفة الغربية، خالل األيام الماضية، وذلك بمعدل أربعة توغالت يومياًاإلسرائيلي 
  فخالل األسبوع الممتد من الثاني والعشرين،
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 عملية توغل على األقل في الضفة، 27بريل، نفّذت تلك القوات أ / وحتى الثامن والعشرين من نيسان
  .بعة عشر طفالً وامرأتان مواطناً فلسطينياً، من بينهم أر45اختطفت خاللها 

  30/4/2010 قدس برس،
  

  "بشكل متعمد" فلسطينياً في األنفاق 38 الطبية في غزة تتّهم مصر بقتل الخدمات .34
 أفادت الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة، أن نحو ثمانية وثالثين مواطناً فلسطينياً، قتلوا :غزة

األنفاق الحدودية التي يستخدمها الفلسطينيون إلدخال جّراء الغاز الذي ترشّه السلطات المصرية في 
  ".القتل العمد"األدوية والمواد الغذائية إلى القطاع، متهمةً مصر بجرم 

نسخة " قدس برس"واعتبر المنّسق اإلعالمي للخدمات الطبية العسكرية، أدهم أبو سلمية في بيان وصل 
انتهاكاً "في األنفاق الحدودية معها، يعّد " لمميتالغاز ا"، أن قيام مصر برش )29/4(عنه يوم الخميس 

واضحاً للقانون الدولي، الذي يعتبر رش الغاز المميت في مناطق بها مدنيين، جريمة قتل مع سبق 
  .، حسب رأيه"معاقبة من يقوم بمثل هذه الجريمة"، حسب قوله، األمر الذي يعني "اإلصرار والترصد

  29/4/2010 قدس برس،
 

   مصر بالتواطؤ في محاصرة غزة ومحاولة إخضاعها بالجوع والعتمة تتهم"رةغزة ح"حركة  .35
، السلطات المصرية بالتواطؤ في محاصرة غزة ومحاولة إخضاعها "غزة حرة"اتهمت حركة  :غزة

وجاء في بيان عممته المستشارة اإلعالمية للحركة لبنى مصاروة أن أسطول الحرية . بالجوع والعتمة
  .لرابع والعشرين من أيار ليتحدى الحصارالصغير سيبحر في ا

 /عندما وصلنا إلى قطاع غزة في آب"وقالت ماري هقرز ثومسن، إحدى منظمي الحركة في غزة 
وقد تم إيقاف الرحالت الثالث األخيرة بعنف من قبل .  قلنا أننا سوف نعود وها قد عدنا 2008أغسطس 

ضية لتنظيم وتنسيق أسطول يتحدى الحصار اإلجرامي، ، وقد أمضينا الشهور التسعة الما"اإلسرائيليين"
ونحن ملتزمون بإبقاء البحر مفتوحاً ألهل غزة، فيما يريد الداعمون إعادة إعمار غزة والمنازل المدمرة 

  .والقرى والمدن التي يمكن إعادة تأهيلها 
  30/4/2010الخليج، 

 
   لفك الحصار الشهر المقبل24 البحري ينطلق إلى غزة في "الحرية" أسطول .36

 ذكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات األهلية أن أسطول : سمر خالد-غزة 
 المقبل لتحدي الحصار اإلسرائيلي المفروض على مايو/ أيار 24الحرية سينطلق باتجاه قطاع غزة في 

، والعديد من المنظمات وأشادت الحملة بدور وجهود حركة غزة الحرة. قطاع غزة منذ أربع سنوات
، والمنظمة العالمية )IHH(المتضامنة والمنظمة لهذا األسطول بما في ذلك مؤسسة اإلغاثة التركية

  .بيردانا للسالم من ماليزيا، والحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة
 ببضائع وثمنت الحملة في بيان لها المبادرات السويدية واليونانية التي سترسل ثالث سفن محملة

  . شخص600ومستلزمات طبية وتعليمية، وخمسة قوارب ركاب تحمل على متنها ما يزيد على 
  30/4/2010الرأي، األردن، 

  
  "عقاباً لهم" أسيراً من متابعة تعليمهم الجامعي 13 يمنع االحتالل .37

تعليمهم  أسيرا من متابعة 13منعت " هداريم" أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة سجن :رام اهللا
على الخطوات النضالية التي قام بها األسرى، ضد ممارسات سلطات االحتالل ضد " عقابا لهم"الجامع 

مركز عن األسير توفيق أبو نعيم أحد قيادات الحركة األسيرة في سجن الونقل  .أألسرى وضد ذويهم
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امعة المفتوحة في سمحت فقط لخمسة وعشرين أسير بالتعلم في الج" هداريم"هداريم أن إدارة سجن 
 أسير أي ما يزيد عن 13الدولة العبرية إال أنها عاقبت مؤخراً وبالتزامن مع خطوة اإلضراب القائم 

  .نصف المسموح لهم بالتعليم ، ومنهم من تبقى له فصل واحد للتخرج
  29/4/2010 قدس برس،

  
  النحياز لقضيتهم وااألسرى "إنصاف" أنصار األسرى الفلسطينية تطالب بان كي مون بـمنظمة .38

 المتحدة لألمم العام األمينفلسطينية بان كي مون ال األسرى أنصارطالبت منظمة  : اشرف الهور-غزة 
 في التعامل مع قضيتهم واالنحياز "اإلنسانيةالعدالة " من خالل تحكيم مبدأ األسرى إنصافبالعمل على 

 7300إن هناك ما يزيد عن "ان كي مون وقالت المنظمة في رسالتها مخاطبة ب . فيهااإلنسانيللبعد 
معتقل ومعتقلة في السجون اإلسرائيلية، يعيشون حياة غاية في البؤس والشقاء والحرمان من المأكل 

 اإلهمال والمحامين والرعاية الصحية، عالوة على سياسة لألهلوالمشرب والملبس والنوم والزيارة 
 التعذيب أساليب غير ذلك من إلىرادي لفترات طويلة، الطبي واستنزافهم نفسيا وجسديا بالعزل االنف

 ."اإلنسانيةهانة للكرامة واإل
  30/4/2010القدس العربي، 

  
   على أطفال غزة"الب توب" تبدأ حملة بتوزيع أجهزة كمبيوتر األونروا .39

  بحملة توزيع أجهزة كمبيوتر محمولة على الخميس يوم أمساألونروابدأت وكالة  : أشرف الهور-غزة 
 200 جنوب قطاع غزة، ضمن حملة تهدف إلى توزيع نحو لوكالةتالميذ يدرسون في مدراس تابعة ل

الب توب لكل "ووزع مسؤولون في األونروا، وآخرون من مؤسسة جهاز  .ألف جهاز على طلبة القطاع
في  من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على طلبة من مدارس الالجئين في مدينة رفح، وذلك 2200، "طفل

خلق شبكة تعليم اليكتروني وتوسيع دائرة المعرفة التكنولوجية والربط لطالبها "إطار خطة تهدف لـ
  ."ضمن منظومة تعليمية حديثة تعد األولى في الوطن العربي

لديها طاقة هائلة في "وقال فليبو غراندي مفوض عام األونروا إن المؤسسة التي وزعت األجهزة 
مبادرات " تقوم على أساس ولفت إلى أن أولويات األونروا حالياً ."لعملالمساعدة في تحسين طرق ا

  ."تعليمية جديدة تأتي باألمل ومستقبل أفضل لألجيال القادمة
 خالل إعطاء الطلبة أجهزة الكمبيوتر "الب توب لكل طفل"وقال نيكوالس نبقروبنتي مدير مؤسس 

مطلعين وجزء من تطورات القرن الحادي يستطيعون أن يبقوا متصلين و"المحمولة أن طالب غزة 
وأكد أن خطة مؤسسته تهدف إلى إيصال األجهزة إلى كل طفل في قطاع غزة  ."والعشرين التكنولوجية

  .األونرواخالل عامين، وليس فقط مدارس 
  30/4/2010القدس العربي، 

  
   والمستوطنات"إسرائيل" ألف عامل فلسطيني في 70 .40

ن عدد الفلسطينيين العاملين في إ أمس المركزي الفلسطيني اإلحصاءهاز  قال ج.):ب.ف.أ( –رام اهللا 
 عدد الفلسطينيين الذين أن، مضيفاً 2009 سنة 800المستوطنات في الضفة الغربية بلغ عشرة آالف و

وقال في بيان  . عامل أي ضعف العاملين في المستوطنات500لفاً وأ 58يعملون داخل إسرائيل يبلغ 
العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات يتقاضون " أنلعمال العالمي، صدر عشية عيد ا

 دوالراً يتقاضاه العاملون في 25، في مقابل نحو ) دوالرا40ًنحو ( شيكالً، 148جراً يومياً بلغ نحو أ
 تشير 2009نتائج مسح القوى العاملة لعام " أنوجاء في البيان  ."سوق العمل الفلسطيني العام والخاص

 عامل في 262.100": ، موزعين كما يلي" عامل475.500إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين بأجر بلغ 
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 عامل في 10.800 عامل في إسرائيل، و58.500 عامل في قطاع غزة، و144.100الضفة الغربية، و
  ."المستوطنات

  30/4/2010الحياة، 
  

  ارات مفتوحة لحمايتهاالقدس قضيتنا المقدسة والخي: العاهل االردني .41
حذر العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني من أن بديـل السالم هو المزيـد             :  نبيل غيشان  –لبحر الميت   ا

من الصراع والحروب والمعاناة، وقال في خطاب وجهه امس الى ملتقى السفراء االردنيين الخـامس ان                
دم المطلوب في المفاوضات، فإنني أخـشى أن        الوضع الراهن غير مقبول، وإذا لم ننجح في تحقيق التق         «

” تمـر بأزمـة   “ن عملية السالم في الشرق األوسـط        إ. »التوتر القائم سينفجر، وسيدفع الجميع ثمن ذلك      
  .، داعيا إسرائيل إلى إيجاد بيئة إيجابية إلطالق المفاوضات”غير مقبول“والوضع الراهن في المنطقة 

على إسرائـيل أن تختار بين أن تعيش قلعـة معزولة         «:  السابقة، قائالً  وذكّر الملك عبداهللا الثاني بمواقفه    
في المنطقة، أو أن تَصل إلى سالم مع كل الدول العربية واإلسالمية على أساس مبادرة السالم العربيـة،                  
ومن خالل االنسحاب من األراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلـة التي تعيش بـأمن               

  .»وسالم إلى جانب إسرائيل، في إطار سالم شامل يضمن األمن الحقيقي والقبول إلسرائيل
إن كل الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية مفتوحة أمـام         : قال العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني     

  .العرب لحماية القدس واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية
  30/4/2010الحياة، 

  
    عليهاجديد" إسرائيلي"لبنان يدعو مجلس األمن إلى منع عدوان  .42

لمنعهـا  " إسرائيل"دعا لبنان، أمس، مجلس األمن الدولي إلى الضغط على           :، وكاالت "الخليج "-بيروت  
تهدف الـى ضـرب     " سكود"بشأن  " اإلسرائيلية"من شن عدوان جديد على لبنان، وشدد على ان المزاعم           

ان اجهزة غربيـة وأمريكيـة      " اإلسرائيلية" "هآرتس"البالد، في وقت ذكرت صحيفة      الموسم السياحي في    
، واتهمت الخارجية اللبنانية    "حزب اهللا "أكدت عدم قدرتها على التأكد من وصول مثل هذه الصواريخ إلى            

ريا فـي   بعثة أمنية أمريكية بمخالفة اتفاقية فيينا عندما زارت األربعاء المركز الحدودي اللبناني مع سـو              
  .منطقة المصنع 

وال " اإلسـرائيلي "وذكرت مصادر مقربة من حزب اهللا ان الموقف االمريكي هو في النهايـة الموقـف                
يتمايز عنه بشيء، مشددة على حق الحزب في ان تكون لديه كل القدرات التي تمكنه من الـدفاع عـن                    

 االمريكي تعيد طرح المشكلة مجددا،      وقال النائب عن حزب اهللا نواف الموسوي، ان زيارة الوفد         . لبنان  
مشكلة محاولة السفارة األمريكية والهيمنة على لبنان، الهيمنة على االمن اللبناني وجعل لبنـان بمثابـة                

  " .جمهورية موز خاضعة للسيطرة األمريكية
  30/4/2010الخليج، 

  
  السالح الفلسطيني خارج المخيمات يتسبب في حرب تصريحات نارية .43

 -الجبهـة الـشعبية   "بلغت حرب التصريحات النارية ذروتها، يوم أمس، بـين   : ن األبطح سوس: بيروت
  . ومسؤولين لبنانيين، حول السالح الفلسطيني خارج المخيمات"القيادة العامة

ـ     وهاجمت من خالله   ) القيادة العامة (إن البيان الذي أصدرته     ": "الشرق األوسط "وقال النائب أحمد فتفت ل
وقد يكون المقصود منـه التـصعيد،       . اللبناني سعد الحريري استفزازي وال يستحق الرد      رئيس الوزراء   

  ."وهو ما لن ننجر إليه
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:  السورية يوم أمس جـاء فيـه       "الوطن"ولم تتأخر القيادة العامة في الرد، وأصدرت بيانا نشرته جريدة           
وينذر بقرع طبول الحرب ضـد      فوجئنا بمستوى اللغة التي لجأ إليها الحريري وهو يمارس القدح والذم            "

السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وهي لغة لم نسمع مثلها منه ضد العدو الصهيوني وعدوانه المستمر               
  ."على لبنان

  30/4/2010الشرق األوسط، 
  

  القاهرة تنفي اتهامات حماس بضخ غاز سام في االنفاق  .44
 اإلتهامات " قال أمس إن،برات المصرية في المخامسؤوالأن ، 30/4/2010البيان، اإلمارات، ذكرت 

القائلة بأن مصر ضخت غازات سامة في األنفاق التي تستخدم لتهريب البضائع الى قطاع غزة، مما 
فجرت مداخل عدة  )المصرية( القوات األمنية "واضاف أن ."أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين الصحة لها
مصر تفجر على نحو دوري المداخل إلغالق "ع أن وتاب. "أنفاق في وقت سابق من اإلسبوع الجاري

 النيران التي تحدثها هذه التفجيرات قد تمتص األوكسجين في النفق ويصاب "وأضاف أن. "األنفاق
  ."األشخاص المتواجدون داخله باإلختناق

) أ.ب.د(من جهته قال مصدر أمني مصري ثان ، طلب عدم الكشف عن هويته ، لوكالة األنباء األلمانية 
كان هناك تنسيق مسبق بين المسؤولين في مصر والحكومة "مضيفا أنه  ،"لم يتم تدمير أنفاق منذ أيام "إنه 

معظم عمليات تدميراألنفاق "وقال إن ."الفلسطينية المقالة قبل تدمير أي أنفاق خشية وجود أشخاص داخلها
ونفى المصدر  ." في تلك المناطقتتم بطريقة الردم بالرمال والحجارة حفاظا على السكان المتواجدين

  . "غاز سام داخل األنفاق مطلقا"وضع أي 
االزمـة  " ان   "الحياة"قال لـ     مسؤول مصري موثوق به    من القاهرة، أن   30/4/2010الحياة،  واضافت  

مفتعلة، كل يوم تحدث وفيات في االنفاق بسبب تماس كهربائي او انهيارات داخلية او اغـالق انابيـب                  
يريدون تصدير أزماتهم وتحميلها لمصر بهـدف تخفيـف الـضغط علـيهم             ) في حماس (نهم  التهوية، لك 

 واالزمـة الماليـة     "الجبهة الشعبية "، مشيرا الى ازمة الحركة مع       "واالنتقادات الكبيرة الموجودة في غزة    
  . الخانقة نتيجة منع مصر تهريب االموال عبر االنفاق

 أعاد الواقعة إلـى حـدوث        مصري مسؤول  مصدر"ن  اعن وكاالت،    30/4/2010 المستقبل،   ونشرت
أمس والذي تصادف وجوده بجوار نفق آخر كان يتم إزالـة           ) أول من (انهيار جسم أحد األنفاق األرضية      

مما نتج عنه   ) تنر(فتحته برفح سيناء وتدبيشها، حيث كان بداخله عناصر فلسطينية بحوزتها مواد ملتهبة             
  ".إصابتهم بحروق وحالة اختناق

  
   األنفاقتنديد واسع باطالق غاز محرم دولياً على: مصر .45

ندد نواب في البرلمان ورموز في المعارضة بقيام السلطات المصرية بإطالق           :  حسام أبوطالب  -القاهرة
غاز محرم دولياً على األنفاق التي تعد الرئة التي يتنفس بها أهالي القطاع بعد ثالثة اعوام مـن الـسجن                    

 من الفلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين داخل األنفاق نتيجـة تـدميرها وباسـتخدام              مما خلف مقتل أربعة   
   .الغازات السامة المحرمة دوليا بها

وقال النائب حمدي   . كما نددت حركة كفاية وجماعة اإلخوان المسلمين وأحزاب الكرامة والعمل بالحادث          
ننا نأسف أن تصل األمور بيننـا وبـين   حسن في بيان عاجل تحت قبة البرمان نيابة عن نواب اإلخوان إ      

أشقائنا إلى هذه األوضاع المؤسفة من سياسة استمرار فرض الحصار ووصلت إلى سفك الدماء المتعمد               
قال حسن إننا نالحظ تحول العالقات بين مـصر          .أو استخدام غازات سامة محرمة دوليا لألسف الشديد       

بشكل غير مسبوق، بينما تزداد عالقاتنا الحميمـة مـع          وجيرانها من األشقاء العرب إلى عالقات عدائية        
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الكيان الصهيوني وهذا قلب لكل الموازين والقواعد بل والبديهيات المتعارف عليها والتـي اليمكـن أن                
  .تتغير أو تتبدل بحكم التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة

بيض الصهيوني وأيـضا نـدين قـتلهم        وتابع نحن ندين قتل الفلسطينيين واإلعتداء عليهم بالفوسفور األ        
وقال إن هذه السياسات امتـداد لـألداء الـسيئ           .بالغازات السامة المصرية بعد الحصار الجائر عليهم        

والمهترئ للسياسة الخارجية المصرية والتي أصبحت تفتقد إلى العقل أو الحكمة أو حتى تقدير المصالح               
وأشـار إلـى     . خطير نتيجة هذه السياسات المرفوضة     القومية العليا لمصر والتي أصبحت مهددة بشكل      

  .ضرورة فتح الحدود وكسر الحصار وبعدها ستغلق األنفاق تلقائيا 
  30/4/2010القدس العربي، 

  
   عباس سيطلب من لجنة المتابعة آليات جديدة لتفعيل المبادرة العربية:"الحياة" .46

عباس سيطلب في مذكرة مقدمة إلى اجتماع  أن الرئيس محمود "الحياة"كشف مسؤول عربي لـ : القاهرة
النظر في آليات جديدة لتفعيل المبادرة في ظل "وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السالم العربية غداً، 

، فيما أعلنت الجامعة العربية رفضها الربط بين طرح ملف إسرائيل النووي وإتمام "تعنت إسرائيل
وستناقش مذكرة مقدمة من عباس عن فرص استئناف  .سرائيلي اإل-التسوية السلمية للصراع العربي 

وقال مسؤول عربي . المفاوضات، وأخرى من موسى عن العراقيل اإلسرائيلية أمام تحريك عملية السالم
االجتماع سُيجري تقويماً شامالً لما تقوم به إسرائيل من أجل إحباط أي تحرك إقليمي أو " إن "الحياة"لـ 

ية السالم، إضافة إلى الرسالة األميركية إلى السلطة الفلسطينية التي تتضمن ردود دولي لتحريك عمل
. "إسرائيل على مطالبتها بوقف االستيطان في األراضي المحتلة، وفشل الجهود األميركية في هذا الصدد

اللجنة ستناقش نتائج خطة التحرك العربي إزاء جهود إحياء عملية السالم في ضوء "وأوضح أن 
مستجدات والتطورات االقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة بسبب سياسة الحكومة ال

  . "اإلسرائيلية
ستؤكد استهتار إسرائيل بالجهود التي تبذل حالياً "وأشار إلى أن الورقة التي سيقدمها عباس إلى االجتماع 

وحدة سكنية في القدس فور زيارة  1600الستئناف مفاوضات غير مباشرة، بدليل صدور قرار بناء 
وهذا القرار ... ب الرئيس األميركي جوزيف بايدن في إسرائيل  ميتشل للمنطقة وبالتزامن مع وجود نائ

رسالة سلبية إلى الواليات المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بعدم جدية إسرائيل وانعدام وغياب اإلرادة 
لية لتحقيق التسوية المطلوبة وعدم جدوى الدخول معها في السياسية الحقيقية لدى الحكومة اإلسرائي

  ."مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة
الورقة تتضمن أيضاً أن القرارات اإلسرائيلية بتكثيف االستيطان وبناء آالف الوحدات "وأضاف أن 

ار للموقف االستيطانية في الضفة والقدس انتهاك صارخ للشرعية الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان واستمر
اإلسرائيلي المتعنت الذي أسقط تفاهمات أنابوليس وجعلها غير ذات جدوى، ما يحتم على األطراف 
الدولية اتخاذ مواقف أكثر جدية إزاء عملية السالم وممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل حتى تلتزم 

  . "باإلطار العام للعملية السلمية، خصوصاً وقف االستيطان بالكامل
اإلدانات "، وانه سيعتبر أن "سيطالب بآليات جديدة لتفعيل مبادرة السالم العربية"لى أن عباس ولفت إ

األميركية والدولية التي تصدر أصبحت غير كافية وال بد من أن تقترن بإجراءات واضحة ومحددة تعالج 
  ."الموقف الخطير القائم

  30/4/2010الحياة، 
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  وتدعم كل خطط فياض. . في المفاوضات"تقدماً"مصر تتوقع  .47
أعرب السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا فـي مقابلـة مـع اإلذاعـة               :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

ألنها تأتي في وقت مفصلي، في فترة حساسة        "العسكرية اإلسرائيلية أمس أن زيارة نتانياهو مصر مهمة         
ن ليس في وسعي أن أتوقعـه بدقـة         ومن المؤكد أنه سيحصل تقدم معين في هذا االجتماع، لك         ... ودقيقة
طالما أبدت األطراف كافة، وعلى     ": ورداً على سؤال عن توقعات مصر من نتانياهو، قال السفير         . "اآلن

رأسها الواليات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وسائر الدول العربية الفاعلة، الجدية فال بد              
 شيئاً ما يؤدي إلى بداية حقيقية للمفاوضات غير المباشـرة أوالً            من أن يسفر اجتماع الرئيس مع نتانياهو      

وعن موقف مصر من خطة رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض إقامة الدولـة خـالل                ."ثم المباشرة 
مصر تدعم كل خطط فياض، وتؤيد الجانب الفلسطيني في سـعيه إلـى تحقيـق               "عامين، قال السفير إن     

أي اتفـاق   "، لكنه أضاف مـستدركاً أن       "دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس    طموحاته وأمنياته وإقامة    
وال يمكن أي طرف أن يـرقص بمفـرده، والـسالم           ... يحتاج الى طرفين، ورقصة التانغو تحتاج اثنين      

وال بد من أن يكون هناك اتفاق بـين الجـانبين لـضمان             ... الحقيقي ال يتحقق في خطوة احادية الجانب      
  ."ديمومته

  30/4/2010لحياة، ا
  

  "سرائيلإ"ـ لن اعترف ب: 48عرب لـوفد  القذافي .48
قال الزعيم الليبي معمر القذافي خالل استقباله اعضاء وفد عرب الداخل انّه لن              :زهير اندراوس  - سرت

يعترف باسرائيل حتى لو تّم التوصل التفاق سالم قائم على حل الدولتين، الّن القضية الفلسطينية برأيه لم                 
علـيكم، انـتم الـذين      : ولفت الى المبادرة العربية قائال    . 1948 انّما في عام النكبة      1967بدأ في العام    ت

ـ     ان تسالوا ماذا معكم؟ ماذا تقترح المبادرة العربية مـن اجلكـم؟ مـا هـو                 48ترابطون في مناطق ال
ين الفلسطينيين واعـادتهم  مصيركم في حال تّم اخراجها الى حّيز التنفيذ؟ واكد انّه بدون حل قضية الالجئ     

 لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية، مشددا على اّن          1948الى ديارهم التي شُردوا منها في نكبة العام         
جميع المبادرات لحل الصراع التاريخي بين الصهاينة والعرب تقوم على اختزال العرب الفلسطينيين في              

حديد طلباتكم من القمة العربية ومـن االمـة العربيـة،           عليكم ت : الداخل، وتوجه الى اعضاء الوفد قائال     
وعليكم ان تحددوا مطالبكم من المبادرات والحلول، باالضافة الى ذلك، عليكم ان تحددوا مـوقفكم مـن                 

  .قضية الخالف بين حركتي حماس وفتح
  30/4/2010القدس العربي، 

  
  حول قضية األرمن" الكنيست"تركيا تأمل عدم تصويت  .49

 الخارجية التركية، أمس، عن األمل في أال يتم التصويت على مـشروع طرحـه حـزب                 أعربت وزارة 
وقال المتحدث باسم الوزارة     " .إبادة"األرمنية إبان االمبراطورية العثمانية     " المجازر"العتبار  " إسرائيلي"

ـ . مبادرات مماثلة طرحت في السابق في الكنيست        "بوراق أوزوغرغين في تصريح صحافي، ان        ل ونأم
  " .في اال يصل هذا المسعى الجديد إلى نتيجة

  30/4/2010الخليج، 
  

   على عدم ترحيل الفلسطينيين"إسرائيل"وغلو يدعو المجتمع الدولي إلرغام أإحسان  .50
أعلن األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أن المنظمـة              : عمان

ودعا في حـديث    . نة القدس المحتلة وتواصل اتصاالتها مع الجهات المعنية       تراقب بدقة ما يجري في مدي     
األردنية نشرته منظمة اليونيسكو أمس إلى حماية األماكن المقدسة مـن محـاوالت             ) الدستور(لصحيفة  
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وخطط التغيير الديمغرافي، مبينا أهمية بقاء قنوات االتصال مع أهالي القدس الشرقية مفتوحة ودعمهـم               
وطالب أوغلو المجتمع الدولي بالعمل إلرغام إسرائيل إللغاء قراراهـا          .  من الحفاظ على المدينة    ليتمكنوا

للفلسطينيين المقيمين في القدس وإنهـاء احتاللهـا الـشرعي          / ترانسفير/العسكري القاضي بتنفيذ حملة     
ب الفلـسطيني   ومنح الشع . 1967لألراضي الفلسطينية وجميع األراضي العربية المحتلة في عدوان عام          

حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكـدا أن                
مجلس األمن الدولي مطالب اآلن ليس فقط باتخاذ قرارات تدين اإلجراءات اإلسرائيلية غيـر القانونيـة                

  .وإنما بإلزام الدولة العبرية تنفيذ قرارات المؤسسة الدولية
  30/4/2010ق، قطر، الشر

  
   صالحيات عباس تقلصت وتأثيره فلسطينيا بالغ الضعف:ايليوت ابرامز .51

هاجم ايليوت ابرامز مسؤول ملف الشرق االوسط في مجلس االمن القومي في             :احمد محسن  - واشنطن
ارة الحالية   ما وصفه باخطاء االد    ،"ويكلي ستاندراد " في مقال نشره قبل ايام في        ،االدارة االمريكية السابقة  

  .في دفع اسرائيل للتفاوض وادخال الدول العربية على الخط مما سيزيد االمور تعقيدا حسب قوله
واوضح ابرامز ان االمر لم يعد اآلن بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمـود عبـاس او رئـيس                   

 توسـعت لتـشمل   —م تعبيره  باستخدا—" رهن القرار"الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بل ان دائرة     
ان االمر لم يعـد بيـد       "واضاف ابرامز   . طائفة اكبر من القادة الذين يريدون تدمير اسرائيل حسب قوله         

عباس او نتنياهو بل هو بيد وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون ليقرروا ما اذا كان للمفاوضـات ان                  
  ".تبدأ

قع ان يرفض وزراء الخارجية العرب اقتراح ادارة اوباما         لقد قالت الصحف السورية ان من المتو      "وتابع  
واشارت تلك الصحف الـى ان الجامعـة العربيـة          . ببدء المفاوضات غير المباشرة في الشرق االوسط      

ستضع شروطا لبدء المفاوضات وان من غير المتوقع ان يقبل عباس بالمشاركة فيها دون تحقـق تلـك                  
  ".الشروط

غيرا عميقا في ديناميكية مفاوضات السالم في الشرق االوسط وشـرح ذلـك             وقال ابرامز ان ذلك يعد ت     
. ان عباس يرفض اآلن ان يتخذ اي خطوة تتعلق بالمفاوضات بل يحيل االمر الى الدول العربيـة                "بقوله  

ورغم الحديث المسهب عن االستقالل الفلسطيني فان ذلك التطور يعد خطوة عمالقة الـى الخلـف مـن              
اال ان الثمن المقابل    . ان دوافع عباس واضحة فهو يسعى الى تجنب االنتقادات العربية         . ةالوجهة التاريخي 

كبير للغاية فهو عودة الى االيام التي كان الفلسطينيون يتحركون تحت وصاية عربية كاملة بدال مـن ان                  
  ".يتحولوا الى سادة مصيرهم

فعلـى ادارة اوبامـا اآلن ان       . عبين السيئين ان اللجوء الى الدول العربية يعني تعظيم دور الال        "واضاف  
تذهب الى دمشق لتقنع الرئيس بشار االسد باالضافة الى عباس بخططها للمفاوضات، وربما يساعد ذلك               
في فهم سبب زيارة جورج ميتشيل االخيرة الى سوريا كما يفسر اصرار االدارة على استمرار سياسـة                 

لمعادية االخيرة ومنها مواصلة امداد حزب اهللا باالسلحة بما         التواصل مع دمشق على الرغم من مواقفها ا       
  ".في ذلك صواريخ سكود

وقال ابرامز ان عباس حين يأتي الى واشنطن في مايو فانه سيكون رئيسا ضعيفا بعد ان نجحـت ادارة                   
يـدي  الرئيس باراك اوباما في التقليل من شأنه بقبول وضع القرار بشأن السالم في ايد متعددة غيـر اال                 

عباس يتحمل بطبيعة الحال قدرا من المسؤولية فيما آل اليه حاله ولكن ال يمكن للمرء               "وتابع  . الفلسطينية
 شهرا مـن الدبلوماسـية لـم يـتم          15فبعد  . اعفاء جورج ميتشيل والرئيس باراك اوباما من المسؤولية       

حق الضرر ايضا باستقالل القرار     االضرار فقط بالعالقات المميزة بين اسرائيل والواليات المتحدة ولكن ل         
الفلسطيني الذي بات مرهونا بمواقف دول اخرى في عالمة على ضعف موقف الواليات المتحـدة فـي                 
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فقد بات بوسع اي قائد فلسطيني ان يرفض طلب امريكيا بدعوى ان الدول العربيـة ال توافـق                  . المنطقة
  ".عليه

  30/4/2010الشرق، قطر، 
  

  لطة الفلسطينية وافقتا على المفاوضات غير المباشرة والس"إسرائيل": واشنطن .52
قبال " أن الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي "الحياة"أكد مسؤول أميركي لـ : جويس كرم-واشنطن

واشار الى أن . "هيكلية هذه المحادثات ومحورها"، وأن العمل جار على وضع "بالمحادثات غير المباشرة
لالعداد الجتماعات "ميركي جورج ميتشل، يعمل مع األطراف المعنية ديفيد هيل، مساعد المبعوث اال

وفيما رفض .  في القاهرة غدا، وتحضيراً لعودة ميتشل الى المنطقة األسبوع المقبل"لجنة المتابعة العربية
تحض جميع األطراف "المسؤول اعطاء تفاصيل عن الضمانات الممنوحة للفلسطينيين، أكد أن واشنطن 

واضاف . "اع عن اصدار أي بيانات أو القيام بخطوات تؤجج الوضع وتستبق نتائج المحادثاتعلى االمتن
  ."مفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن"أن واشنطن تأمل في أن تؤدي هذه المحادثات الى 

  30/4/2010الحياة، 
  

  كلينتون تحث العرب على اتخاذ اجراءات ملموسة لدعم السالم .53
ارجية االمريكية هيالري كلينتون انه ينبغي للدول العربية أن تقدم المزيد من  قالت وزيرة الخ:واشنطن

الدعم المعنوي والمادي للفلسطينيين وان تتواصل مع االسرائيليين وتتوقف عن تسليح المتشددين من اجل 
  .دعم عملية السالم في الشرق االوسط

هرين أكدت كلينتون دعم الواليات المتحدة وفي ثالث كلمة لها بشان الصراع االسرائيلي الفلسطيني في ش
السرائيل بعد فترة توتر حاد بين البلدين وحددت اجراءات تتوقعها من اسرائيل والفلسطينيين والدول 

الدول "وقالت كلينتون في كلمتها التي القتها يوم الخميس امام اللجنة اليهودية االمريكية  .العربية
 المنطقة مستقرة وامنة وينبغي لها ان تتخذ خطوات محددة تظهر لها مصلحة في ان تكون... العربية

  ."لالسرائيليين والفلسطينيين وشعوبها ان السالم ممكن وانه ستكون هناك فوائد ملموسة اذا تحقق
نأمل في ان نرى خطوات ملموسة مثل فتح او اعادة فتح مكاتب التمثيل التجاري واقسام "واضافت قائلة 

وق الطيران والطرق البريدية والمزيد من المبادالت بين االفراد بما يبني الثقة على رعاية المصالح وحق
  ."مستوى القواعد الشعبية

وحثت كلينتون ايضا الدول العربية على منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعما معنويا أكبر 
ض في بناء مؤسسات للتفاوض مع اسرائيل وزيادة الدعم المالي لمساعدة رئيس الوزراء سالم فيا

  .فلسطينية نشطة
وكررت كلينتون اتهامات امريكية بأن سوريا نقلت اسلحة الى جماعة حزب اهللا الشيعية التي تسيطر على 

اتخاذ قرارات قد تعني الحرب أو "اجزاء من جنوب لبنان وقالت ان الرئيس السوري بشار االسد يمكنه 
  ."السالم للمنطقة

لى ايران قالت كلينتون انه يجب أال تقوم اي دولة بتسليح حركة حماس الفلسطينية وفيما يبدو انها اشارة ا
  .التي تسيطر على قطاع غزة

  30/4/2010وكالة رويترز، 
  

   ولن تمنح وزيرا في حكومة حماس تأشيرة"إسرائيل"ـألمانيا تستجيب ل .54
وزير الصحة في حكومة حماس أبلغت الحكومة األلمانية إسرائيل بأنها لن تمنح تأشيرة دخول ل :تل أبيب

باسم نعيم، الذي كان قد دعي للمشاركة في ندوة فلسطينية إسرائيلية ألمانية حول .المقالة في قطاع غزة، د
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األسبق،  وكان نعيم أعطى موافقته على المشاركة في ندوة سياسية مع رئيس الكنيست .الشرق األوسط
للحوار مع "وعنوان الندوة هو . اد بول قرب شتوتغارتأبراهام بورغ، في جامعة أنجليكانية في مدينة ب

وحالما علمت السفارة اإلسرائيلية ). حزيران القادم(، ومن المفترض انعقادها في شهر يونيو "حماس وفتح
  . في برلين بأمر الندوة، باشرت ممارسة الضغوط لمنع الوزير الحماسي من دخول ألمانيا

لماضي أيضا منصب رئيس الوكالة اليهودية، بأن الجهود وصرح أبراهام بورغ، الذي شغل في ا
إن بإمكان حماس أن " اإلسرائيلية، أمس "معاريف"وقال في حديث مع صحيفة . اإلسرائيلية عتيقة وحمقاء

لكن المشكلة الكبرى تبقى أن إسرائيل مارست . ترسل شخصية مقربة منها إلى الندوة وتحل مشكلتها
ونظهر في هذه الحالة بصورة ال ديمقراطية وكأننا خائفون . ة بسيطة كهذهالضغوط على ألمانيا في قضي

  ."مما سيقوله رجل حماس
  30/4/2010الشرق األوسط، 

  
  األمين العام لألمم المتحدة يناشد باراك إدخال مواد بناء إلى غزة .55

لى إحراز تقدم دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك، إ
بشأن إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة من أجل بناء المنشآت التي تضررت جراء الحرب اإلسرائيلية 

 بـ باراك على -أمس األول في نيويورك-جاء ذلك خالل لقاء كي مون  .على القطاع العام الماضي
ه في أن يبدأ اإلسرائيليون وأعرب مون عن أمل .هامش زيارة األخير إلى الواليات المتحدة األمريكية
  .والفلسطينيون قريبا بمفاوضات تسوية غير مباشرة

  30/4/2010السبيل، األردن، 
  

   يمكن التوصل إلى حل مستدام في إطار دولتين منفصلتين: البريطانيالليبراليين الديمقراطيين .56
عن القضية تخابي  من خالل برنامجه االنحزب الليبراليين الديمقراطيينقال : راغدة بهنام-لندن

يمكن التوصل .  الفلسطيني-نحن نبقى ملتزمين بالبحث عن حل سلمي للصراع اإلسرائيلي ": الفلسطينية
إلى حل مستدام في إطار دولتين منفصلتين إسرائيلية وفلسطينية، تعترفان ببعضهما، ومقبولتان دوليا، 

ندين استعمال القوة غير المتكافئة من و. 1967ولديهما حدود آمنة وتستندان إلى الوضع قبل صراع عام 
نعتقد أن على بريطانيا واالتحاد األوروبي أن يمارسا ضغوطا على إسرائيل ومصر . كل األطراف

  ."لوضع حد لحصار غزة
ولكن البارونة نورثوفر، وهي أيضا ناطقة باسم الحزب في التنمية الدولية، تنفي أن يكون حزبها متحيزا 

من المهم جدا التشديد على أننا أصدقاء اإلسرائيليين كما نحن : رائيليين، وتقولللفلسطينيين ضد اإلس
من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، وهذا ال يمكن أن يحصل إذا استمررنا في . أصدقاء الفلسطينيين

  . وضع العراقيل
  30/4/2010الشرق األوسط، 

  
   أشارة غير ايجابية للسالملمستوطنات ل"إسرائيل" بناء :األوروبية اللجنة البرلمانية رئيسة .57

 المتوسطية وعضو الوفد توكيا -نددت رئيسة اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية االوروبية : دمشق
 بالنشاطات االستيطانية التي تقوم بها اسرائيل في االراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن -سايفي 

اوالت ومناقشات البرلمان االوروبي والجمعية البرلمانية هذا الموضوع يحظى باألولوية في مد
االورومتوسطية، وكشفت انه تم في االسابيع الماضية التصويت على قرار في البرلمان االوروبي 

 المتوسطية بادانة النشاطات االستيطانية التي تقوم بها اسرائيل، معتبرة ان استمرار -والجمعية األورو 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1775:         العدد       30/4/2010الجمعة  :التاريخ

توطنات، ليس إشارة ايجابية ترسلها ازاء رغبتها في عملية السالم، وطالبت بالوقف اسرائيل في بناء المس
  .الفوري لالستيطان االسرائيلي في القدس الشرقية خاصة

  30/4/2010الوطن، قطر، 
  

   ترفض استقبال السفير اإلسرائيلي الجديد ألنه شاذ جنسياأنغوال .58
 سفيرا لها في أنغوال إال أن الدولة        "اتسحاق ينوكا "ماسي   عينت الحكومة اإلسرائيلية الدبلو    :القدس المحتلة 

وذلك ألن الدبلوماسـي المـذكور شـاذ        , األفريقية تمتنع منذ أشهر عن إعطاء موافقتها على هذا القرار         
إال أن األخيـرة    , وقد تم المصادقة على تعيينه من قبل الحكومة اإلسرائيلية سفيرا فـي أنغـوال              .جنسيا

وعقبـت الخارجيـة     .تعطي ردا قاطعا خوفا من أزمة دبلوماسية بـين البلـدين          رفضت الطلب دون أن     
األنغولية على ذلك بتأكيدها أنه ال يمكن قبول تعيين سفير في مكان كهذا ويأتي يوم تنصيبه وأداءه القسم                  

 . الذي ينتمي إلى نفس جنسه"زوجه"كسفير برفقة 
  30/4/2010الرأي، األردن، 

  
  في لندن" اإلسرائيلي" زجاج سيارة نائبة السفير متظاهرون يحاولون تحطيم .59

لدى بريطانيا تاليا الدور فريشر لهجوم في جامعة مانشستر بشمال " اإلسرائيلي"تعرضت نائبة السفير 
إن الحادث وقع، الليلة " اإلسرائيلية"وقال الموقع اإللكتروني لإلذاعة .إنجلترا من دون أن تصاب بأذى 

محاضرة في الجامعة، حيث صعد متظاهرون مناوئون " اإلسرائيلية" الدبلوماسية قبل الماضية، بعد إلقاء
وتمكنت الشرطة البريطانية من .على سيارة كانت تقلها وحاولوا تحطيم زجاج نوافذها " إسرائيل"ل

في لندن " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة عن المتحدث باسم السفارة .إخراج الدبلوماسية من المكان بسالم 
  " في أنحاء العالم" إسرائيل"هذا الحادث يعتبر تصعيداً خطيراً في تصرف المناهضين ل"له إن قو

  30/4/2010الخليج، 
  

  "إسرائيل"أربع نساء من الحاصالت على نوبل للسالم يطالبن بسحب االستثمارات من  .60
مدرجات على أصدرت أربع نساء من الحاصالت على جائزة نوبل للسالم وال: أحمد عبدالهادي-واشنطن

قائمة أساتذة جامعة جنوب كاليفورنيا األمريكية الشرفيين بيانا دعون فيه إلى سحب االستثمارات العالمية 
ووقع البيان مايريد  .من إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب الفلسطيني

 وريجبورتا مانشو توم من 1976 عام ماجواير األستاذة األيرلندية الحاصلة على جائزة نوبل للسالم
وشيرين عابدي اإليرانية ) 1997جائزة عام (وجودي ويليامز األمريكية ) 1992جائزة عام (جواتيماال 

  ).2003جائزة عام (
ألننا نرفض "وقال البيان إن الموقعات يطالبن بوقف استثمارات جامعة جنوب كاليفورنيا في إسرائيل 

ونحن نقف متحدات بأن وقف االستثمارات التي تذهب إلى الجيش . رائم حرباالستثمارات التي تمول ج
  ".اإلسرائيلي هو عمل أخالقي وإنساني وسياسي يلبي طموح العاملين بالجامعة والدارسين فيها
 30/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  ملف المصالحة ما زال متوقفا.. ال احد يستطيع انهاء سيطرة حماس على غزة: الزهار .61

اكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس احـد ابـرز   ' :ام اهللا ـ وليد عوض ر
ـ     الخميس بأن ملف المصالحة الفلـسطينية مـا زال متوقفـا، وان           ' القدس العربي 'قادتها في قطاع غزة ل

 حـين   مصر ما زالت تصر على موقفها الرافض لفتح ورقة المصالحة التي اعدتها الية تعديالت، فـي               
' القدس العربـي  'واوضح الزهار في حديث مع       .تكتفي باقي االطراف العربية بالدعوة لتحقيق المصالحة      
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بأن غياب عدد كبير من الزعماء والملوك العرب عن القمة العربية االخيرة التي عقدت في مدينة سرت                 
االنقسام الداخلي، مشيرا الى    الليبية ساهم في عدم تحقيق اختراق على صعيد المصالحة الفلسطينية وانهاء            

وعلى الصعيد الداخلي اوضح الزهار بانه ال        .ان اآلمال التي تم البناء عليها قبل القمة كانت غير حقيقية          
يجوز لفصائل منظمة التحرير التي لم تحقق نتائج معتبرة في االنتخابات الفلسطينية الـسابقة ان تتحـدث      

  باسم الشارع الفلسطيني، 
  : الحوار مع الدكتور محمود الزهاروفيما يلي نص

ـ هناك تحذيرات صدرت من اطراف فلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بغزة تحذر من               
انفجار االوضاع داخل القطاع نتيجة فرض حركة حماس ممثلة في حكومتها ضـرائب اضـافية علـى                 

  المواطنين، ما هو ردك على تلك التحذيرات؟
  نفجار الوضعتحذيرات من ا

 وحصلوا على نسبة غيـر معتبـرة ال         -2006 عام   -ـ اوال، هؤالء الذين دخلوا االنتخابات الفلسطينية        
 مقاعد  3يجوز لهم ان يتحدثوا باسم الشارع الفلسطيني ، فالجبهة الشعبية دخلت انتخابات وحصلت على               

نتخابات وحصلت على مقعـدين      مقعدا، والجبهة الديمقراطية وفدا والحزب الشيوعي دخلت اال        132من  
النقطة الثانيـة   .  مقعدا، وبالتالي ال يجوز لهؤالء ان يتكلموا او يتحدثوا باسم الشارع الفلسطيني            132من  

هم يتحدثون عن ضرائب فرضت على المواطنين، اوال، الضرائب التي فرضت على البلـديات كانـت                
، وهـذه   2010 و 2009ة هي بدفع ضرائب     ، واآلن المطالب  2009اعفاء لهم من كل الضرائب قبل سنة        

الضرائب التي فرضـت، فرضـت علـى        . ضرائب موجودة للبلديات وحقوق للبلديات موجودة ال تدفع         
 اكثر  - شيكل   5.6 على كل علبة سجائر بينما في رام اهللا يأخذون           - اقل من دوالر     - شيكل   3السجائر،  

غربية بمظاهرات ضد الضرائب التي فرضت على        فلماذا لم يقوموا بالضفة ال     -من دوالر ونصف الدوالر   
وبالتالي ال بد مـن الحـد       . السجائر سلعة موجودة يتداولها الناس، والكل يشكون من انتشارها        ! السجائر

منها، ولحدها ال بد من رفع اسعارها ثم تستخدم االموال التي تأخذ منها ليس لالنفاق على الناس بل لبناء                   
هذه ضجة مفتعلة فقـط     .  حدث في شارع النصر وايضا في المرافق العامة        بنى تحتية مثل الشوارع كما    

وهذه معركة وهمية صنعوها في     . ليظهروا النفسهم انهم موجودون في الشارع وانهم يتبنون رأي الشارع         
  .قضية السجائر

ـ دكتور، هناك بعض المصادر تتحدث عن وجود خطة النهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، قد يدخل                 
هل تعتقـد   .  الشارع الغزاوي اضافة لتشديد الحصار على الحدود مع مصر من خالل تفجير االنفاق             فيها

بان هناك تحركا من عدة اطراف النهاء سيطرة حماس على قطاع غزة فـي ظـل فـشل المـصالحة                    
  الفلسطينية لغاية اآلن؟

ب االخيـرة؟ هـل     ـ هذه االطراف التي تتحرك، هل ستكون بقوة اسرائيل التي ضربت غزة في الحر             
ستكون الجبهة الشعبية والديمقراطية وفتح وايضا العمالء الموجودون في هذه المنطقـة الـذين يلعبـون                
لصالح اسرائيل وامريكا هل سيكونون بقوة اسرائيل؟ وهل الشارع الفلسطيني فقط هو الجبهـة الـشعبية                

يتم الحـديث باغفـال     . ي سيتحرك والديمقراطية والحزب الشيوعي وفتح، حتى نقول ان الشارع الفلسطين        
  .الغالبية العظمي من الشارع الفلسطيني المؤيدة لحركة حماس والحكومة

هل فعال  . ـ دكتور، على صعيد آخر هناك انباء تتحدث عن ان حماس لديها شح في االموال بقطاع غزة                
  حماس تعاني من شح االموال؟

لك التاريخ استطاعت ان تدير حكومة الكثر        ومنذ ذ  2006) فبراير(ـ حركة حماس محاصرة منذ شباط       
 سنوات، ولذلك فهي تتعرض لضغوط هنا وهناك، ولكن حركة حماس معافاة والدليل على ذلك اننا                4من  

اليـوم لـيس هنـاك اي       .  شـهور  8 استلمنا حكومة عليها رواتب لمدة       2006في الحكومة العاشرة في     
ير من البنوك ال تتعامل بنقل االموال بحجة الخوف مـن           واالشكاليات كلها بان الكث   . تأخيرات في المبالغ  
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امريكا ومن اسرائيل، وبالتالي من يحاول ان يصور االمور وكأنهـا ازمـة يحـاول ان يبـرر للعـدو                    
  .االسرائيلي ان سياسته في الحصار نجحت وان حماس على وشك السقوط 

  ـ اذن هل االشكالية فقط في امتناع البنوك عن نقل االموال؟
  .نا ال ادخل في التفاصيل انا ما بشتغل باالقتصادـ ا

  مخطط النهاء سيطرة حماس
ـ دكتور في ظل هذه االوضاع التي يعيشها اهالي قطاع غزة هل تخشون من وجـود مخطـط النهـاء           

  سيطرة حماس على قطاع غزة؟
  . ال تستطيع ولكن هل تستطيع الجهات التي اعدتها تنفيذها؟ انا اجزم لك بانها. ـ المخططات موجودة

ـ في اآلونة االخيرة كان هناك كما يبدو قرار مصري حازم بمحاربة ظاهرة االنفاق وكان اخرها الليلة                 
 مواطنين يعملون في ذلك النفـق،       4قبل الماضية حيث تم تفجير نفق من قبل المصريين مما ادى لمقتل             
مثل شـريان الحيـاة للقطـاع فـي         بماذا تفسر االصرار المصري على انهاء ظاهرة االنفاق رغم انها ت          

  الحصار المفروض عليه؟
االنفاق قـضية شخـصية     . ـ يجب ان ال يصور االمر وكأن المعركة معركة انفاق بين حماس ومصر            

وانت تعرف بان الذين يقومون عليها هم اشخاص وعائالت وافراد وتجار، وبالتالي محاولـة تـصوير                
اذا اغلقت هذا النفق    .  االنفاق هذا كالم غير صحيح     االمر وكأن مصر دخلت مع حماس في معركة حول        

يفتح الف نفق بدله، الن القضية بالنسبة لهم قضية مربحة وهي قضية تجارية بالدرجـة االولـى وهـي                   
قضية عائلية وشخصية يقوم بها تجار، وحماس ليست لها عالقة بهذا الموضوع، وليس لها نفق واحـد،                 

هذا الموضـوع   . فعل ذلك فهي تدخل في معركة حقيقية مع التجار        وبالتالي مصر ترى في سياستها ان ت      
  .نحن بعيدون عنه تماما 

  ـ ولكن اال تعتبر االنفاق شريان الحياة لغزة؟
حماس ال تشتغل تاجرا في غزة، حماس تطالب بفتح المعابر بـشكل            . ـ صحيح، صحيح، من ينكر ذلك     

ا يتم اغالق هذه المعابر وتحاصر حماس يصبح        عندم. طبيعي حتى تتم التجارة عبر هذه الطرق الشرعية       
نحن في الحقيقة نؤيد هذا الموضوع ، ولكننا لسنا طرفا فيه           .امام الناس فرص لالستثمار لسد هذا النقص        

.  
  ـ تؤيدون ماذا؟

ـ نحن نؤيد فتح المعابر ونريد ان تكون التجارة سوية وان تكون مثل باقي الدنيا ولكن عنـدما يفـرض       
ليس له اي مبرر قانوني يصبح بانه ال يمكن ان نسكت على مثل هذه االمـور، وبالتـالي                  الحصار الذي   

  .يذهب الشارع الفلسطيني الستخدام هذه االنفاق لكسر الحصار
  ـ دكتور، الى اين وصلت المصالحة الوطنية الفلسطينية؟
ا الموضـوع، هنـاك     ليس هناك جديد في هـذ     . ـ االمور واقفة عند المواقع التي كانت عليها قبل اشهر         

محاوالت التصاالت اليجاد صيغ جديدة سواء على المستوى الفلسطيني الفلسطيني او بيننا وبين مـصر               
  .لكن حتى اآلن ليس هناك جديد

  ـ هل هناك اطراف عربية جديدة دخلت على خط المصالحة؟
  .ـ ال، ال يوجد، بعد مؤتمر القمة ال يوجد
قبل انعقاد القمة العربية في سرت الليبية متفائلة بـشأن تحقيـق            ـ دكتور، كانت التصريحات واالجواء      

هل هناك اطراف   . اختراق على صعيد المصالحة الفلسطينية، ولكن اآلمال تالشت مع انعقاد القمة وبعدها           
  عربية تعرقل المصالحة؟

ـ اوال دخول اطراف عربية على هذه القضية هو دخول ظاهري، بمعنى الـدعوة للمـصالحة، ولكـن                  
جوهر االتفاق موجود عند مصر بمعنى ان تفاصيل التفاصيل والقضايا المتفق عليها والقضايا المختلـف               
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عليها موجودة عند مصر، وتدخل اي دولة عربية ال يأتي ضمن القول انا اريد ان أخـذ التفاصـيل وان                    
سف اآلمـال التـي     ولال. ابني عليها او ان احذف منها، بل فقط ياتي في اطار الدعوة لتحقيق المصالحة             

وغياب عدد كبير من القادة العرب عـن        . كانت مبنية على تدخل الجامعة العربية كانت آماال غير حقيقية         
  .القمة العربية في ليبيا لم يساعد في تحقيق المصالحة

  موقف مصر من المصالحة
رية التـي   ـ هل ما زالت مصر عند موقفها الرافض الدخال اية تعديالت على ورقة المصالحة المـص               

  تتحفظون عليها وتريدون ادخال بعض التعديالت عليها؟
  .ـ نعم هذا صحيح

  ـ وال يوجد اي تغيير في الموقف المصري؟
  .ـ ال، ما في اي تغيير

  ـ كان هناك حديث مؤخرا عن امكانية الحاق ملحق بالورقة المصرية يشمل تحفظات حماس؟
  .فهمها، ولالسف ال يوجد اي جديد بشأن المصالحةـ سيبنا من التفاصيل الن التفاصيل دائما يساء 

ـ بشأن قضية الشهيد محمود المبحوح الذي تم اغتياله في دبي قبل اشهر، اين وصلت التحقيقات بـشأن                  
  تلك القضية؟

 في اشارة الى قيادة الحركة      -ـ هذا الموضوع انت بتعرف الذي يتعامل معه الخارج ويتابعه يوما بيوم             
عرف ان غزة محاصرة وال احد يسافر من هنا وبالتالي عندما يكون هنـاك جديـد                 وانت ت  -في دمشق   

  .وترى الحركة بان هناك ما يمكن ان يقال سيتم نشره واالعالن عنه 
  ـ وعلى صعيد صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل، اين وصلت االمور في ذلك الملف؟

  .ـ متوقف تماما بسبب التعنت االسرائيلي 
  وجد تدخالت حاليا؟ـ وال ت

  .ـ ال، ال توجد
  30/4/2010القدس العربي، 

  
  االستخبارات األميركية تدير مخيم نهر البارد .62

  رأفت مرة
 يوماً تاريخياً مميزاً في حياة مخيم نهر البارد، ومنعطفاً 2007) مايو( أيار 20كان فجر يوم األحد 

  .الفلسطينيين في لبنان، وما زالوا يعيشونهسياسياً وأمنياً عاشه أهالي المخيم ومعهم كل الالجئين 
فجر ذلك اليوم، قامت مجموعة من عناصر فتح اإلسالم الموجودة في مخيم نهر البارد بالهجوم على 

ورّد الجيش اللبناني على . موقع للجيش اللبناني يقع شرقي المخيم، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره
 45عارك طاحنة لمدة أربعة أشهر، أّدت في النهاية إلى تهجير الهجوم بهجوم على المخيم، حيث دارت م

  .ألف الجئ فلسطيني وتدمير المخيم تدميراً نهائياً وكامالً
المعارك حصلت بين فتح اإلسالم والجيش اللبناني، وال تزال خلفية هذه المعارك وأسبابها الحقيقية 

اعة فتح اإلسالم تكّونت من خليط غريب، مجهولة، رغم كل ما قيل من روايات، لكن ما يهم هو أن جم
وال يعرف كيف جاءت إلى المخيم وكيف خرجت أو ُأخرجت، ولماذا جاءت إلى لبنان وإلى المخيم 
تحديداً؟ وألي دور؟ وما هي عالقتها بمختلف أجهزة االستخبارات المتصارعة في هذه المنطقة الحساسة 

  !من العالم؟
إعمار مخيم نهر البارد واجب، والعودة إليه حتمية، وأن إعماره وإدارته وظلت الحكومة اللبنانية تردد أن 

  .سيكونان نموذجاً للمخيمات الفلسطينية األخرى في لبنان
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وما إن انتهت المعارك وبدأت الجهات المعنية بوضع مخططات اإلعمار، حتى بدأنا نشاهد نماذج غريبة 
، أي أنها أكلت من المساحة السكنية في 14 متراً قلصت إلى 30لإلعمار، مثل جعل عرض الطرق 

  .المخيم، وبدأنا نسمع عن خطة أمنية إلدارة المخيم
  الخطة األمنية

منذ األسابيع األولى للحرب، بدأنا نسمع عن خطط أمنية إلدارة المخيم، ما يشير إلى أن قرار الحرب 
لمخيم، تحت ستار إعادة اإلعمار مأخوذ منذ فترة، وبدأنا نلمس تدخالً أوروبياً وأميركياً في شؤون ا

  .وتنمية المخيم وتطوير مناطق الجوار
، حتى 2008) يونيو(وما إن ُعقد المؤتمر األول إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في النمسا، في حزيران 

  :بدأت عملية ربط اإلعمار باألمن، وبرز من يومها اآلتي
  . مع خطة اإلعمار الخطة األمنية للمخيم والمحيط ستسير بالتوازي-
 مليون 450 مليون دوالر من أصل المبلغ الكامل وقدره 122 خصص مؤتمر النمسا موازنة قدرها -

دوالر، قالت مفوضة السياسة واألمن في االتحاد األوروبي بينيتا فيريرو فالدنر إن االتحاد األوروبي 
  .يعيشون فيه مع المجتمع الذي "دمج الفلسطينيين"سيدعم اإلعمار وسيساعد على 

 خصص مبلغ خمسة ماليين دوالر إلنشاء مركز للشرطة في جوار المخيم بهدف السيطرة على المخيم -
  .والتحكم فيه

 بدأ الحديث منذ تلك الفترة عن مشروع أمني اسمه الشرطة المجتمعية، وهو عبارة عن مشروع أمني -
، ويهدف إلى إدارة المخيم والتحكم في شؤونه متكامل تديُره وتقوُده وتنفذه الواليات المتحدة األميركية

وفي مصيره واإلشراف على أحواله االجتماعية واإلنسانية والسياسية، ومنذ ذلك الحين بدأ هذا المشروع 
  .يأخذ طريقه للتنفيذ، بالتعاون مع السلطة اللبنانية

  إثارة القضية
وجود اتفاق أمني بين الحكومة الماضي كشفت صحيفة السفير اللبنانية عن ) مارس(في شهر آذار 

اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة والسفارة األميركية في بيروت، ويشمل االتفاق تدريب عناصر أمن لبنانيين 
ورأت جهات سياسية لبنانية أن هذا االتفاق يمّس بسيادة لبنان . وتزويد األجهزة األمنية اللبنانية بمعدات
سسات الدستورية، وإن كانت جهات أخرى لم تجد فيه أي خلل، ويعّرض أمنه للخطر ويتجاوز المؤ

  .ودعت إلى االستمرار فيه
ما يعنينا نحن في الموضوع هو إعالن النائب اللبناني هادي حبيش الذي ينتمي إلى كتلة لبنان أوالً التي 

لبارد، يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري وجود ملحق سري في هذه االتفاقية يتعلق بمخيم نهر ا
أي أنه يريد القول إن االتفاق . وكان يهدف من وراء إفشاء هذه المعلومة إلى إحراج معارضي االتفاقية

مع األميركيين مّر على الجميع ووقّع عليه المشاركون في الحكومة من جميع التيارات السياسية، حتى ال 
 أو رئيس قوى األمن الداخلي اللواء يبقى االتهام مسلطاً على الرئيس السنيورة أو الشيخ سعد الحريري

  .أشرف ريفي
  مسلسل التدخل األميركي

قبل الدخول في الملحق األمني بشأن نهر البارد، نذكر هنا مسلسل التدخل األميركي في المخيم حسب 
  :التسلسل الزمني

 األميركية  تسلمت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي من السفارة2008) يونيو( حزيران 27 بتاريخ -
 سيارة من نوع دودج، على أن تستخدمها 97الدفعة الثالثة من سيارات الشرطة اللبنانية، وهي عبارة عن 

وبهذه الدفعة يرتفع عدد اآلليات . قطعات الطوارئ التابعة لوحدتي الدرك اإلقليمي وجهاز أمن السفارات
وقد أقيم حفل تسلم المركبات .  مركبة300التي تسلمتها المؤسسة من الواليات المتحدة األميركية إلى 

الجديدة في مجّمع قوى األمن الداخلي في ضبية، وتخللته كلمة للقائمة بأعمال السفارة األميركية في 
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بيروت آنذاك ميشال سيسون، ركزت فيها على دعم بالدها للمؤسسات اللبنانية، متحدثة عن إعالن 
  .يركي إلعادة إعمار مخيم نهر البارد وتعزيز أمنه مليون دوالر أم22الواليات المتحدة تخصيص 

ومن أبرز وجوه خطة التأهيل، مساهمتنا عبر تطبيق قوى األمن مفهوم التعاون بين الشرطة والمجتمع "
في هذا السياق، تعيد الحكومة اللبنانية بسط سيطرتها على نهر البارد، وتضطلع قوى . داخل المخيم

  .، بحسب ما ذكرت سيسون" المخيماألمن عندئذ بمسؤولية حفظ أمن
ثم ألقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كلمةً شكر فيها الواليات المتحدة األميركية 

القائمة على برنامج إعادة التأهيل المتواصل وعلى المساعدات العينية من سيارات "على المساعدات 
 ماليين دوالر أميركي لبناء مبنى 6اعدة األخيرة وهي مبلغ وإعادة إصالح للمصفحات، إضافة إلى المس

  ."نموذجي لقوى األمن الداخلي في مخيم نهر البارد
عقد منتصف األسبوع الماضي في " اللبنانية أنه "األخبار" ذكرت صحيفة 2009) يوليو( تموز 13 وفي -

في ) األونروا(لفلسطينيين مخيم البداوي اجتماع حضره مسؤول األمن في وكالة الغوث والالجئين ا
الشرق األوسط، مايكل هارلي، ومسؤولو األمن في األونروا في لبنان والشمال، إضافة إلى ممثلين عن 

أن االجتماع ُعقد لدراسة " من مصادر فلسطينية متابعة "األخبار"وعلمت . "الفصائل الفسلطينية في الشمال
طرحوا األسئلة وكانوا "، مشيراً إلى أن ممثلي األونروا "ركيفية إدارة المخيم أمنياً بعد انتهاء اإلعما

  . لنقل الصورة النهائية إلى الحكومة اللبنانية"مستمعين فقط ألنهم يعّدون أكثر من تصور لهذه الغاية
وأضافت الصحيفة، بحسب ما أشارت المصادر الفلسطينية للوفد األممي، أنه ستقوم الحكومة اللبنانية 

 أمنية في األردن مهمتها إدارة مخيم نهر البارد مستقبالً، وأن هذه المجموعات هي بتدريب مجموعات"
لبنانية بحتة، ومع أنه ال معلومات تفصيلية لدينا عنها حتى اآلن، فإن ما توافر منها هو أنها ستكون 

 أن "باراألخ"وعلمت . "عناصر شرطة مدنية مدربة على التعامل مع سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان
نفى علمه بوجود أمر كهذا، لكن أحد مسؤولي األونروا الذي كان حاضراً االجتماع أكد له "هارلي، 

  ."صحة الخبر، وأشار إلى أنه ال وجود لفلسطينيين ضمن هذه المجموعات
  : اللندنية ما يأتي"الحياة" ذكرت صحيفة 3/11/2009 وبتاريخ -

وفداً بارزاً من قوى األمن الداخلي اللبناني عاد إلى لبنان أول من أعلنت السفارة األميركية لدى لبنان أن 
أمس، بعد زيارة دامت أسبوعين برعاية الحكومة األميركية لدراسة ممارسات الشرطة المجتمعية في 

وأشار بيان صادر عن السفارة أمس إلى أن الوفد زار مكتب الشرطة في مدينة سان . الواليات المتحدة
فورنيا، وأجرى محادثات مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومن الشرطة في واشنطن قبل دييغو في كالي

السفر إلى شيكاغو، إيلينوي، رينو ونيفادا، حيث التقى مسؤولين تنفيذيين من الشرطة بهدف التوصل إلى 
من الداخلي ولفت البيان إلى أن المفتش العام في قوى األ. فهم للممارسة العملية لعمل الشرطة المجتمعية

مفهوم الشرطة المجتمعية سيؤثر إيجاباً في قوى األمن "سيمون حداد قال إثر عودة الوفد إلى لبنان إن 
أنها الطريقة المثلى لحل المشاكل، كما أنها رابط بين قوى األمن الداخلي والعائالت "، موضحاً "الداخلي

  ."في المجتمع
لدولية وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية األميركية مكتب شؤون المخدرات ا"وأشار البيان إلى أن 

يرعى برنامج التدريب على مفهوم الشرطة المجتمعية في مخيم نهر البارد لالجئين حيث سيتم تطبيق 
  ."مفهوم الشرطة المجتمعية من أجل تحفيز عالقة إيجابية بين قوى األمن الداخلي والمجتمع الفلسطيني

كشف في بيروت التعديل على االتفاقية الموقعة بين الواليات المتحدة ممثلة ) مارس( آذار 30 وفي -
  :بالسفيرة األميركية في لبنان وقوى األمن الداخلي، وجاء في التعديل ما يأتي

مشروع محافظة قوات األمن على النظام في مجتمع نهر البارد، سيقدم هذا البرنامج التدريب لقوات 
 مهارات حماية األمن والنظام وسلطة القانون في مخيم نهر البارد لالجئين شرطة األمن الداخلي على

الفلسطينيين، كذلك سيقوم البرنامج، باإلضافة إلى ذلك، ببناء مركز جديد للشرطة مصمم لزيادة قدرات 
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ويهدف المشروع إلى تقديم . الحكومة اللبنانية على تحمل مسؤولية حفظ أمن ونظام المجتمع في المخيم
دعم لقوات األمن الداخلي من طريق التدريب وبناء مركز جديد للشرطة لبناء قدرات هذه القوات، ما ال

  .يمكّنها من توفير األمن والنظام للمجتمع وتلبية احتياجات التواصل معه
 اللبنانية مجدداً عن خرق أمني أميركي جديد "السفير"الحالي كشفت صحيفة ) أبريل( نيسان 7 وفي -

  :ر البارد، وننقل عن الصحيفة ما يأتيلمخيم نه
هبة لتعزيز تواجد قوى األمن الداخلي في مخيم نهر "وما جرى تمريره، في مجلس الوزراء، على أنه "

مشروعاً أمنياً "، يظهر عند التطبيق بوصفه "البارد عن طريق بناء مركز إلنشاء فصيلة أو مخفر
.. طق المحيطة ببيروت، يتم تنفيذه بإشراف أميركي مباشر، يتجاوز مخيم نهر البارد إلى المنا"متكامالً

بحسب ما تؤكده المراسالت بين مدير مكتب إنفاذ القوانين في السفارة األميركية في بيروت تاديوس 
كونتك والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي، ومنها مراسلة وجهها كونتك إلى عدد من كبار ضباط قوى 

) فبراير( شباط 12هر عدة على توقيع اللواء ريفي الملحق التعديلي لالتفاقية في األمن الداخلي، بعد أش
  ).2010 / 1/ 13قبل أن يتم إقرار هذا التعديل في مجلس الوزراء بتاريخ  (2010

أنه للمضي قدماً في مشروع ضبط األمن في المجتمع، تم االتفاق "في مراسلته، يشرح تاديوس كونتك، 
  :من الداخلي فريقينعلى أن تشكل قوى األ

، التي تضم مخيم نهر البارد )قضاء عكار(يضع خطة عمل محددة لبلدية العبدة :  الفريق األول-
  .والمناطق المحيطة

  ."يضع خطة عمل محددة لمشروع ضبط األمن في محيط بيروت:  الفريق الثاني-
  المالحظات والنتائج

  :إن كل هذا المسلسل يدل على اآلتي
ع أمني أميركي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، وهذا المشروع يمتد على كل  هناك مشرو-1

المخيمات الفلسطينية، حيث تتدخل واشنطن وتخرب في المجتمع الفلسطيني بالطريقة التي تمكنها من 
  .ذلك

 لهذا المشروع أهداف سياسية واضحة، منها دعم القوى المؤيدة للتسوية والمرتبطة باالحتالل -2
سرائيلي، ومنها أيضاً دمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني وفق األهداف والمضامين األميركية، اإل

  .ومنها التوطين أو الترحيل
والتضييق الحاصل على الفلسطينيين في مخيم نهر البارد وتمنّع الوفود األوروبية واألميركية عن لقاء 

  . يدل على الهدف األميركي"رهابيةقوى إ"اللجنة الشعبية في المخيم بحجة أنها تضم 
 إن الواليات المتحدة ليست مؤسسة خيرية، وأموالها ليست هبة، ودخولها على الخط الفلسطيني في -3

لبنان بهذا العمق يدل على اعتبار واشنطن أن سياستها تجاه الفلسطينيين في لبنان هي استمرار لسياستها 
  .رسال في الشرحتجاه القضية الفلسطينية، وال داعي لالست

 من حق الحكومة اللبنانية أن توقع أي اتفاق مع أي جهة، وهذا شأنها، لكن حين يتعلق األمر -4
  .بالمخيمات وبمصير الالجئين الفلسطينيين وأمنهم وقضاياهم، فالمسألة تحتاج إلى وقفة مطولة

وتسعى إلى إسقاطه، من أجل  على القوى والهيئات الفلسطينية في لبنان أن تواجه المشروع األميركي -5
تحصين أمن المجتمع الفلسطيني واستقراره، ومن أجل تحييد المخيمات وعدم استخدامها ورقة في 

  .الصراعات المحلية واإلقليمية، وحيث تضع واشنطن رجلها تخرب الدنيا
 موحدة،  الخروج من االتفاقيات الحاصلة وتجنب األزمات يكمن في تشكيل مرجعية سياسية فلسطينية-6

ومنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية، وإطالق حوار لبناني فلسطيني شامل 
  .يتناول كل القضايا، وصوالً إلى صياغة اتفاق فلسطيني لبناني يحمي مصالح الجانبين

  2010أيار، /مجلة العودة، مايو
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   هل تخل بموازين القوىسكودصواريخ  .63

  وسف اللداويمصطفى ي. د
تخطئ الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل عندما تعتقد أن صواريخ سكود ستخل بموازين القوى بـين               
المقاومة وبين العدو اإلسرائيلي، وأن المقاومة ستشكل خطراً على أمن إسرائيل إذا امتلكـت صـواريخ                

ان وفلسطين، لم تكن تشكل خطراً      سكود، أو أي صواريخ بالستية أخرى، وكأن المقاومة العربية، في لبن          
على أمن الدولة العبرية، أو أن أهدافها لم تكن تحت مرمى نيران المقاومة، التي أصبحت تطالهـا فـي                   
الشمال والجنوب والوسط كما القلب، وباتت تشكل خطراً حقيقياً على وجود الدولة العبرية، فالمقاومة قـد     

ندما آمنت بحقها، واستبسلت في الدفاع عن أرضها، ورفضت         أخلت بموازين القوى بينها وبين إسرائيل ع      
الخضوع لواقع الظلم الذي تفرضه القوة، عندها اختل ميزان القوى لصالح أصحاب الحق ضد الغاصبين               
والمحتلين، وأصبح الضعفاء أصحاب األرض هم األقوياء بحقهم، األشداء بتمسكهم بثـوابتهم، وأصـبح              

طلهم، فتسرب الخوف إلى نفوسهم، وسكن الجزع حنايا قلوبهم، وأصبحوا          المحتلون الغاصبون ضعفاء ببا   
يرون كل صيحة عليهم، وباتوا يخافون من كل شئ، ويحسبون أن نهايتهم باتـت علـى أيـدي أطفـال                    
المقاومة أقرب، فخافوا من الحجر، وارتعبوا من السكين، وأصبحت زجاجة الرضـيع تخـيفهم، وحلـة                

ال تستوقفهم، والمرأة الحامل تجبرهم على الفرار، وأصبحوا يرون فـي كـل             الطعام ترعبهم، وبزة الرج   
فلسطيني أو مقاوم موتاً يالحقهم، ومصيراً أسوداً قاتماً ينتظرهم، هنا تحقق االختالل في موازين القـوى                
 لصالح المقاومة، التي أصبحت أقوى بكثيرٍ من العدو، وأكثر ثباتاً على مواقفها منه، وبـات المعتقلـون                

  .أقوى من سجانيهم، والمعذبون أصلب من جالديهم
فالمقاومة أصبحت تهدد أمن الدولة العبرية قبل أن تمتلك وسائل قتالية عالية، وقبل أن تتمكن من امتالك                 
أو تصنيع صواريخ أو قذائف حربية شديدة التأثير، وعندما لم يكن في يدها سالحاً سوى الحجر والمدية                 

تل بها األطفال والرجال والنساء، فيالحقون بما يحملون في قبضات أيديهم الجنود            والسكين، التي كان يقا   
المدججين بالسالح في عرباتهم، والجيش في دباباته، فكانت المقاومة حينها تهدد أمن إسرائيل، وتخيـف               

أصـرت  قادته وجنوده، وتبث الرعب بين مستوطنيه وسكانه، وعندما امتلكت المقاومة البندقية والقنبلة،             
أكثر على تهديد أمن إسرائيل، وستبقى المقاومة تسعى المتالك كل أنواع السالح لتنال حقهـا، وتـستعيد              
أرضها، وتطهر ترابها من دنس المحتلين، وتحرر أسراها من قيد وسجن العدو، فهذا حقٌ طبيعي لكـل                 

ضل، وأن تقاتل عدوها،    الشعوب التي أحتلت أرضها، وأعتقل أبناؤها، فمن حق الشعوب المقهورة أن تنا           
وأال تستسلم له، وأال تخضع لواقع القوة، بل تستبسل لتنال حقوقها، وتحقق أهدافها، وتكـاد تجمـع كـل                   
الشرائع الدولية، ومواثيق األمم المتحدة، على حق الشعوب في مقاومة االحتالل، وفـي اسـتخدام كـل                 

  . الوسائل المشروعة في قتاله
امتالك سالح، أو بالحصول على تقنية قتالية عاليـة، أو معلومـات أمنيـة              موازين القوى ال تختل فقط ب     

خطيرة، إنما تختل موازين القوى عندما يؤمن أصحاب الحق بحقهم، ويتمسكون بثـوابتهم، ويـستعدون               
للتضحية بأرواحهم وما يملكون دفاعاً عن أرضهم ووطنهم، ويرفضون التنازل عن حقوقهم، أو التفـريط       

قدمون للعدو تنازالً عن حق عودتهم، واستعادة أرضهم، وتختل موازين القـوى عنـدما              بأرضهم، وال ي  
تصبح نصرة المقاومين واجبة، وتزويدهم بالسالح مروءة، ونجدتهم نخـوة، وعنـدما يتنـافس العـرب               
والمسلمون في إمداد المقاومة بالسالح والمال، وال يخافون من تهمة نصرتهم، وال يبالون بتهديـد مـن                 

  .د بهم، ويتآمر عليهميترص
تختل موازين القوى عندما يصبح الشعب كله مقاوماً، وعندما تتحول األمة كلها إلـى جنـود مقـاتلين،                  
وتصبح القضية الفلسطينية، واألرض العربية المحتلة، قضية كل العرب وكل المسلمين، وعندما تـصبح              

موازين القوى عندما تصبح إسرائيل هي      نصرة المقاومين واجباً على كل عربيٍ وعلى كل مسلم، وتختل           



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1775:         العدد       30/4/2010الجمعة  :التاريخ

العدو، وتصبح أهدافه في كل مكان معرضة لالستهداف، وهدفاً لكل المقاومين، وعندما يبدأ العالم الحـر                
بالتخلي عنها، والتنصل من جرائمها، والتوقف عن دعمها، واالمتناع عن تزويـدها بالـسالح والمـال،                

ها، والحرص على أهدافها، وتختل مـوازين القـوى عنـدما           وعندما تبدأ دول العالم بالبحث عن مصالح      
يصبح النصر على العدو يقين، والعودة إلى الوطن مؤكدة، واستعادة الحقوق وعد إلهي سيتحقق، وعندما               
تهب األمة كلها للدفاع عن القدس، والذود عن األقصى، وحماية المقدسات، وعندما يصبح االعتداء على               

  .ى األمة كلهاالقدس وكأنه اعتداء عل
ونستغرب كيف تستصرخ إسرائيل العالم على لسان رئيس كيانها ورئيس حكومتهـا ووزيـر حربهـا،                
وغيرهم من كبار قادتها، وتتهم العرب بأنهم يؤازرون بعضهم، وأنهم يقفـون إلـى جانـب قـضيتهم،                  

ائيلية الغاشـمة،   ويساندون أهلهم، وأنهم يحزنون لما يصيب أهل فلسطين ولبنان من االعتداءات اإلسـر            
وتتهمهم بأنهم يتعاطفون مع المقاومة، ويتاثرون بمعاناة أبناء أمتهم، وتطالب المجتمع الدولي أن يـضغط               
على العرب والمسلمين، لئال يتعاطفوا مع بعضهم البعض، وأال يساندوا أهلهم، وأال يقفوا إلـى جـانبهم،                 

 مآقي عيونيهم، كما يستنكرون قيام العـرب        وتدعوهم لموت ضمائرهم، وتيبس قلوبهم، وجفاف الدمع في       
بمساندة إخوانهم بالسالح أو بالمال، أو بأي شئ آخر، وفي الوقت نفسه تقوم الواليات المتحدة األمريكيـة    
ودول أوروبا بالوقوف إلى جانب إسرائيل، والتعاطف معهم، وإمدادهم بمختلف أنواع األسلحة، وبأحدث             

كنها من امتالك وتجريب أحدث أنـواع األسـلحة، وتـشركها فـي             الطائرات، وأحدث الغواصات، وتم   
مناوراتها العسكرية، ومؤتمراتها العلمية، وتقدم لها كل عونٍ ومساعدة، ويقوم كل قادتها عند كل زيـارة                

، وتقديم االعتذار لهم أمامـه،      "ياد فاشيم " إلى تل أبيب، باعتمار القلنسوة اليهودية، وزيارة نصب المحرقة        
لندامة على ما ارتكبت القوات النازية بحق يهود أوروبا، وتبدي استعدادها للتكفير عن جـرائم               وإعالن ا 

النازية بحقهم، فتقدم لها المال والسالح والتقنية العالية، والمعلومات األمنية الحـساسة، وتـسخر نفـسها                
وم العـرب والمـسلمون     وقدراتها لحماية أمن ومستقبل الكيان، ثم يستغرب قادة الكيان الصهيوني، أن يق           

بالتعاطف مع أنفسهم وأهلهم، وأن يكون لديهم الحرص على نصرة أهلهم، وتمكينه بكل وسـائل القـوة                 
ليستعيد حقه، ويعود إلى أرضه، ويصرخون بأن وقوف العرب مع أنفسهم سيغير موازين القـوى فـي                 

، وترفض أن يستعيدوا قوتهم،     المنطقة، وكأن إسرائيل تريد من العرب أن يبقوا ضعافاً على مدى الزمن           
وأن ينهضوا من جديد، وينسوا أن هذا هو حلم كل أمة، وطموح كل شعب، وهدف كل أمة ودولة، فمـن              

وأعدوا لهـم  " حقنا أن نستعيد ماضينا، وأن نمتلك القوة، كل القوة، كما قال ربنا عز وجل في محكم كتابه  
  ".هللا وعدوكمما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو ا

إسرائيل تدرك أن موازين القوى مع المقاومة قد تغيرت، وأنها لم تعد تواجه مقاومة سهلة، وال تخـوض                  
غمار معارك بسيطة، وال تتحرك في أرضٍ رخوة، وإنما أصبحت تواجه مقاومة عنيدة، ورجاٍل أشـداء،                

ال يلين، ويدركون أن هزيمـة العـدو        يمتلكون عقيدة قتاٍل مختلفة، وإرادة مواجهة صلبة، وإيمانٍ بحقهم          
ممكنة، واالنتصار عليه ليس مستحيالً، وأن مواجهته سهلة، فأصبح رجال المقاومة ال يدخرون جهداً في               
الحصول على أي سالح، وامتالك أي قدرات قتالية، وهي لن تلتفت إلى االعتراضات الدولية، وال إلـى                 

ول الكبرى، وهل أثر الرأي العام الـدولي علـى إسـرائيل،            الرأي العام الدولي، إذ ماذا صنعت لها الد       
ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهل تمكنت الواليات المتحدة األمريكيـة               
من لجم إسرائيل، وإجبارها على وقف عمليات االستيطان ومصادرة األراضي العربية، ولهـذا وحتـى               

قوقهم، ويعودوا إلى أرضهم وطنهم، فلن توقف المقاومة كـل محـاوالت            يستعيد الفلسطينيون والعرب ح   
امتالك القوة، ووسائل القتال العالية، ولن يتوقف العرب والمسلمون عن نصرة بعضهم، والـدفاع عـن                
حقوقهم ومقدساتهم، ولكن السالح والقوة ليسا فقط هما اللذان يهددان أمن إسـرائيل، ويفقـدانها التميـز                 

وة، فالمخازن العربية مألى بمختلف أنواع الصواريخ، وترسانتها تعج بالطائرات المقاتلـة،            والتفوق والق 
ولكنها لم تستطع أن ترهب إسرائيل، أو تحدث توازناً استراتيجياً معها، فضالً عن أن تخـل بـالتوازن                  
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، واإليمـان   العسكري، وإنما الذي يخل بموازين القوى، هو اليقين والعزم والمضاء، واإلرادة الـصادقة            
المطلق، التي أصبح المقاومة تمتلكها وتتحلى بها، فهي التي ستخل بموازين القوى، وستجعل من ضعف               

  .الفلسطينيين والعرب، قوةً جبارة، وإرادةً على المقاومة لن تتمكن إسرائيل ومن ساندها على هزيمتها
  29/4/2010وكالة سما، 
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  نبيل عمرو
.. ائيلي، أسسه شارون وورثه عنه أكثر رؤساء الوزارات في إسرائيل مرونة وأقلهم إنجازامصطلح إسر
  .إيهود أولمرت

مع إسرائيل ال ضمانة أن يتحول المؤقت ".. مفاده.. تحت تفسير بسيط.. رفض هذا المصطلح فلسطينيا
  ."إلى دائم

ه، إضافة إلى عدم استعداد واشنطن ونظر إليه أميركيا بقدر من الحذر بحكم رفض الفلسطينيين والعرب ل
 خطة خارطة الطريق، وال أنابوليس التي صممت "كمصطلح مباشر"الدخول في عنوان جديد لم تتضمنه 

إلخراج خطة خارطة الطريق من الثالجة، ووضعها موضع التطبيق كسهم أخير أطلقته إدارة جورج 
  .بوش االبن، قبل مغادرتها المسرح بوقت قصير

لمصطلح للتداول، في هذه األيام، ومن قبل بنيامين نتنياهو الذي يتاجر بموافقته المبهمة على إعادة هذا ا
حل الدولتين، ينبغي أال ينظر إليه على أنه مجرد مناورة، تستند إلى الرفض الفلسطيني المضمون 
والمسبق، بل يجدر افتراض أنه مشروع جدي، تسعى إسرائيل إلى جعله أفضل المتاح في زمن 

  ..الستعصاء السياسي والتفاوضي شبه المطلقا
  .ودعونا ال ننظر إلى المصطلح من زاوية الرفض التلقائي، أو القبول وإنما من زوايا متعددة

احتمال استمالة الوسيط األميركي للنظر فيه، واعتماده كمخرج ممكن من األزمة الراهنة التي هي : أولها
إن . همها الواليات المتحدة والرباعية والدول العربية جميعاأزمة مركبة تورطت فيها أطراف كثيرة وأ

احتماال كهذا يجب أن يظل واردا وأال يستبعد لمجرد تصريح أميركي ينفي اعتماده، هذا إذا صدر 
  .التصريح أصال

احتمال أن تكون دولة الحدود المؤقتة هي سقف الحل المفروض الذي يجري الحديث عنه بين : وثانيها
ورغم النفي األميركي لهذا الحل، فإن الفكرة في حد ذاتها تبدو في غاية الجاذبية، ما دامت وقت وآخر 

تمنح الفلسطينيين بعض المزايا وال تغلق الباب نهائيا أمام قضايا الوضع الدائم، ولعل ما هو أكثر إغراء 
  .ذهاألميركا أن إسرائيل هي صاحبة الفكرة، وبالتالي ال مناص من أن تتعاون في تنفي

احتمال أن ينفذ مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة تحت عناوين ومسميات غير مباشرة، وهذا هو : ثالثها
  .األقرب للواقع

.. واالستيطان.. فهنالك أحاديث جدية عن حتمية تأجيل الخوض في القضايا المعقدة، مثل القدس
تعارض األجندات، وصلت إلى حد أي تركها بعيدا عن ضغط الزمن، و. إلخ.. والحدود.. والالجئين

التناقض ليس بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فحسب، وإنما بين اإلسرائيليين أنفسهم في األساس، وبين 
  .اإلسرائيليين واألميركيين

إن تأجيل البت في القضايا الشائكة المسماة بقضايا الوضع الدائم مع اإللحاح على استمرار وضعها على 
لسياسية األميركية والدولية، لن يجد مسوغا منطقيا إال بالذهاب إلى الحلول المؤقتة أجندة الجهود ا

والجزئية، فمن السذاجة المفرطة أن يصل بنا التوقع إلى حد رؤية حل نهائي للصراع الفلسطيني 
ؤقت اإلسرائيلي وامتداده العربي في فترة أوباما، إنما من الممكن أن يوضع القطار على قضبان الحل الم

  !كي يصبح منطقيا أن تكون المحطة التالية ولو بعد حين هي قضايا الوضع الدائم
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إن الواليات المتحدة وجميع أطراف الرباعية الدولية سوف يجدون أنفسهم قريبا، وليس بعد وقت طويل، 
علوها أمام ضرورات الحلول المؤقتة المجتزئة والمتدرجة وهم بذلك لن يخترعوا حال غير مسبوق، فلقد ف

حين حدث شيء كهذا بالضبط مع الفلسطينيين واإلسرائيليين، تنفيذا لعملية أوسلو التي بدأت بانسحاب 
  .إسرائيلي لم يتجاوز الواحد في المائة وتدرجت لتصل فوق األربعين في المائة بعد عدة سنين

ره، بل إنه صحيح مائة له ما يبر.. إن التخوف الفلسطيني والعربي من فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة
في المائة، إال أن مواجهته ال تكون بتلقائية جامدة، دون معرفة ما وراءها، وإنما بتوسيع دائرة تحليل 

  .المقترح وإقناع األميركيين واألوروبيين ببدائله األكثر واقعية وجدوى
لتصنيف السقيم المسمى إن الفلسطينيين الذين جربوا هشاشة االنسحابات اإلسرائيلية من مناطقهم وفق ا

ABC وعرفوا بالتجربة، وليس باالستنتاج أن إعادة احتالل مناطق هو أسرع كثيرا من أي انسحاب تم ،
لن يطمئنوا ألي ترتيبات ال تتضمن ضمانات قوية راسخة تجعل ما سيحصلون عليه مصونا . أو ربما يتم
ة، ولكن موثقة ومبرمجة ومضمونة التنفيذ وهنا إما تعود األمور إلى انسحابات متدرج.. يه.وغير قابل 

حتى يحصل الفلسطينيون على ما لهم، وإما أن يذهبوا عبر جهد سياسي مكثف تقوده الواليات المتحدة 
وهذا ما تحدثت عنه باألمس القريب . وتعاونها فيه أطراف الرباعية الدولية، إلى حسم الملفات جميعا

ير مليا في عامل الزمن الذي ال بد وأن يطول إلى حدود ال السيدة هيالري كلينتون مع ضرورة التفك
  !متناهية، وهذا ما نخافه وما يجب التفكير في تفاديه

  30/4/2010الشرق األوسط، 
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