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1.

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية أميركية، واالطالع على التطمينات التي قدمتها إدارة 

***  
  
  لجنة المبادرة العربية توافق مجدداً على بدء المفاوضات غير المباشرة 

لجنة متابعة مبادرة السالم  أن :القاهرة  محمد الشاذليعن مراسلها في  2/5/2009الحياة، نشرت 
 اجتماعاً طارئاً أمس بناء على طلب فلسطين واليمن للنظر في إطالق المفاوضات غير تالعربية عقد

المباشرة 
 الرئيس محمود إلى، وما جاء في الورقة التي بعثت بها الرئيس باراك أوباما إلى السلطة الفلسطينية

  . عباس
إن رئيس وفد فلسطين إلى االجتماع، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب  وقالت مصادر عربية مطلعة

وأشارت إلى . عريقات عرض على الوزراء الورقة الفلسطينية خالل كلمة شفهية ألقاها بداية االجتماع
ية تضمنت موقف السلطة الفلسطينية مما نقله المبعوث األميركي جورج ميتشل عن أن الورقة الفلسطين

، ")اإلسرائيليين(في شكل غير رسمي تفادياً للمتطرفين "تعهد أوباما وقف االستيطان في القدس الشرقية 
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 وإعطاء فرصة للجهود األميركية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الوفد " المباشرة

 بشأن المهلة الزمنية للمباحثات 2010 آذارالتفاق عليه في الثالث من 

سها غياب بعضهم 

ث اقترح البعض أن  الماضي للمفاوضات، حيمارس/ ن شهر آذار

ل، وبعد 

 

سطين، وكذلك بحث اإلجراءات اإلسرائيلية كونها تشكل تهديدا خطيراً ألمن 

يونيو /لة ضمن حدود الرابع من حزيران خطة اليمن طلب االعتراف بدولة فلسطينية مستق
الصين لدعم التحرك العربي في األمم + 77 والتنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة الـ196

2.

ن لكم إخوة اعلموا أ: "سطينيين بطريقهم نحو تحرير األقصى، وخاطب هنية الجمهور قائال

ية التي ستبدأ اعتباراً من األسبوع المقبل برعا"فضالً عن تدخل أميركي لتشجيع استئناف المفاوضات 
ن حديث الوفد الفلسطيني في االجتماع دفع في اتجاه األخذ بمبدأ  أمصادرال  وأضافت."أميركية

المفاوضات غير"
ستيطان في  األميركية على وقف االاإلدارةتفاهم مع "الفلسطيني لم يتحدث عن ضمانات أميركية، لكن 

  ."القدس الشرقية
جاء في بيان صادر عن هذه اللجنة في ختام اجتماعها في  ما 2/5/2010الدستور، األردن، ونقلت 
 الجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس الواليات المتحدة األميركيةفي ضوء التعهدات "القاهرة 

 بتحقيق اإلسرائيليغم عدم االقتناع بجدية الجانب باراك اوباما الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ور
السالم، تؤكد اللجنة على ما تم ا

 إلى تنتقل المباحثات غير المباشرة أال"واشترطت اللجنة العربية في بيانها أمس ". غير المباشرة
  ".تلقائيامفاوضات مباشرة انتقاال 

مثار تعليقات الكثير من كان اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية، ، أن 2/5/2010قدس برس،  وذكرت
الصحفيين الحاضرين والمراقبين، بعدما لوحظ حالة من الخالفات بين الوزراء عك

لطة الفلسطينية لبدء العربي للس" الضوء األخضر"وعدم اكتراث آخرين، وتأكيد البعض علي أن بيان 
  .، في حين دعا آخرون للجوء إلي مجلس األمن الدولي"شبه جاهز ومعد"المفاوضات 

 خالفات أخرى بين الوزراء العرب على المهلة الزمنية - وفق مصادر عربية -وشهد االجتماع المغلق 
ر الصادر في الثاني مالتي حددها القرا

بعد حوالي شهرين فقط، في يث تنتهي المهلة تكون بدايتها منذ أن اتخذ القرار في مارس الماضي، بح
  .رأي البعض األخر أن تبدأ من جديد

كما تداولت روايات حول أن البيان كان شبه جاهز والموافقة العربية محسومة، خصوصاً بعدما دعت 
رب لمساندة خطة المفاوضات، التي قالت أنها ستبدأ األسبوع المقبوزيرة الخارجية األمريكية الع

تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتلفزيون اإلسرائيلي التي تمني فيها علي الوزراء العرب 
  .ضوء أخضر لبدء المفاوضات، وهو ما قال مراقبون أن اللجنة أعطته للرئيس عباس كما طلب

العامة لجامعة الدول العربية على االجتماع رسالة من وزير الخارجية اليمني أبووقد عرضت األمانة 
إننا نرى أنه لم يبق أمام العرب إال التوجه لألمم المتحدة انطالقا من قرار األمن : "بكر القربي، قال فيها

-  العربيالتوجه العربي إلى مجلس األمن الدولي، لمناقشة النزاع"، وشدد على ضرورة "242الدولي 
اإلسرائيلي، وقضية فل

واستقرار المنطقة، والعالم، ما يستدعي أن يتحمل مجلس األمن مسؤولياته ويلزم إسرائيل بوقف 
  ".اعتداءاتها وانتهاكاتها

وتضمنت
7

 .المتحدة
  
   نرفض الوطن البديل ونهج التوطين وسياسة التهجير : هنية 

إن الشعب الفلسطيني "يل هنية في كلمة عبر الهاتف قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماع
  ".لن يخذل أمته وسيبذل الغالي والرخيص ألجل األقصى والقدس

على في كلمته في احتفالية الفتح العمري التي نظمها حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن  هنية دواكد
تمسك الفل
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والحكومة " حماس" إليكم أهلنا في األردن، نحن باسم أتحدث سعيد وأنا أناكم : " قائالردن
ة التهجير، والشعالفلسطينية نرفض الوطن البديل ونهج التوطين وسياس

  ".لده فلسطين
 2/5/2010الدستور، األردن، 

3.

. 2006ظلت على تواصل مع الحكومة الفلسطينية منذ تشكيلها عام 
وحمل هنية نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا رسالة إلى رئ

 . حول عدد من القضايا ذات االهتمام
  1/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

4.

  . ب الصيني جيا تشينغ لين
 بعيد اجتماعه مع الرئيس الصيني أن الصين قدمت مبلغ عباسأعلن قد و

  .دعم السابق الذي تقدمه للسلطة الوطنية
  2/5/2010الحياة الجديدة، 

5.

 

 لوقف جرائم 
دعت الجبهة الشعبية لجنة المتابعة العربية إلى ومن جهتها . "االحتالل
 .برفض استئناف التفاوض مع إسرائيل بكل أشكاله دون الوقف التام لالستيطان" لسطيني

 2/5/2010الدستور، األردن، 
  

بايعوا الرحمن على أن يكونوا على هذا الطريق األصيل، على خطى أمير المؤمنين الذي جاء فاتحا لبيت 
  ".المقدس

األوخاطب أهل 
ب الفلسطيني سيبقى في أرضه 

وب

  
 هنية يثمن دور جنوب أفريقيا في مساعدة الفلسطينيين  

ثمن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الجهود التي تبذلها دولة جنوب أفريقيا في مساعدة الشعب 
سياسي، مشيراً إلى أنها ستسعى من خالل عضويتها في مجلس األمن الفلسطيني وخاصة في اإلطار ال

لطرح القضية الفلسطينية بقوة على الساحة الدولية، كما أنها تحتل مكاناً هاماً على برنامج عملها في 
جاء ذلك خالل استقباله لنائب وزير خارجية جنوب أفريقيا إبراهيم  .المجلس وعلى الساحة الدولية

وقال هنية خالل  .مرافق له يضم كل من سفير وقنصل وسكرتير أول سفارة جنوب أفريقياإبراهيم ووفد 
إن هذا يعني أن لجنوب أفريقيا مكان مميز في كسر الحصار عن قطاع : "لقائه مع المسؤول األفريقي

، مضيفاً أنها من أهم الدول التي "غزة
يس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما 

  
   مليون يوان لدعم السلطة الفلسطينية30 تقدم بكين 

نغهاي مع الرئيس الصيني هو جين تاو اجتمع الرئيس محمود عباس أمس في شا:  وفا–شانغهاي 
ورئيس المجلس االستشاري السياسي للشع

 مليون يوان، إضافة إلى 30
ال

  
  "إسرائيل"شق العشرة تحذر من استئناف المفاوضات مع  دمفصائل 

لجنة "طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية العشرة والتي تتخذ من دمشق مقرا لقياداتها :  د ب أ-دمشق 
وأكدت ". المتابعة العربية بعدم اتخاذ أي قرار يغطي عودة المفاوضات الفلسطينية مع العدو اإلسرائيلي

وزراء الخارجية العرب في اجتماع لجنة المتابعة العربية "ي لها أمس على مطالبة الفصائل في بيان رسم
بعدم اتخاذ أي قرار لتغطية المفاوضات مع العدو الصهيوني، ونحذر من نتائج وتداعيات العودة إلى
 المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة ، ونعتبر أن أي قرار فلسطيني أو عربي بالعودة للمفاوضات هو

 ". التي تجري في األراضي المحتلةتغطية لجرائم االحتالل وعمليات االستيطان والتهويد والضم والطرد
أن عودة المفاوضات تعزز االنقسام الداخلي الفلسطيني ونطالب فريق السلطة والدول "وقال بيان الفصائل 

ل أي ضمانةشكالعربية بعدم الوثوق بالوعود األمريكية التي يحملها ميتشيل والتي ال ت
قرار اإلجماع الوطني "دعم وتبني 

الف
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6.
ركزية لحركة فتح صحة ما أثير أخيرا حول نية وفد 

 أي عضو من اللجنة المركزية أو من حركة فتح بأن يزور غزة، ألن غزة جزء 

ال جديد على صعيد 

ود بإعطاء حرية لفتح بغزة واإلفراج 

ضور الدورة العادية الثالثة للمجلس الثوري والتي عقدت في الرابع والعشرين من 
  .الشهر المنصرم

  2/5/2010الغد، االردن، 

7.

مصالحة الفلسطينية البد وأن يسبقه توافق مع حركة حماس مؤكدا 

رفع الحصار 

 دعم جنوب أفريقيا للشأن الفلسطيني واصفا العالقة التي تربط حكومته بحكومة جنوب 
  .أفريقيا بالطيبة

  2/5/2010الغد، االردن، 

8.

 طالباً 40أسرى محررون وبينهم  من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، نصفهم 
  .جامعياً

  1/5/2010قدس برس، 

9.

  ن اللجنة المركزية إلى غزة فتح تنفي زيارة وفدها محركة 
نفى جمال محيسن عضو اللجنة الم: حامد جاد- غزة

  .من اللجنة المركزية زيارة غزة خالل األيام المقبلة
وقال محيسن في معرض تعقيبه على ما أعلنه أخيرا رئيس الوزراء إسماعيل هنية بشأن اعتزام وفد من 

إن الطريق إلى غزة مفتوح وال يوجد حظر من قبل "اللجنة المركزية لحركة فتح زيارة غزة قريبا 
السلطة الفلسطينية على
  ."ال يتجزأ من الوطن

 أنه واتهم محيسن حركة حماس بمنع أعضاء حركة فتح من زيارة غزة مؤكدا
  . العالقة مع حركة حماس أو بخصوص ملف المصالحة، وأن الحال كما هو عليه 

من جهته أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد اهللا أبو سمهدانة، أنه لم يبلغ من اللجنة المركزية 
وأوضح أن .يارة الوفدلحركة فتح بقدوم أعضاء منها لغزة، معتبراً أن األجواء في غزة غير مناسبة لز

الزيارات السابقة ألعضاء من فتحلم تأت بجديد، وكانت هناك وع
  .عن المعتقلين منهم، وإخالء مقرات لها، ولكن لم تنفذ هذه الوعود

باتجاه وأشار أبو سمهدانة إلى أن حماس منعت أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح من مغادرة غزة 
الضفة الغربية لح

  
   يؤكد على ضرورة التوافق مع حماس للتوصل النفراج في الوضع الفلسطيني الزهار 

 حماس محمود الزهار أن التوصل النفراج في اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة:   حامد جاد-غزة 
الوضع الراهن الفلسطيني وتحقيق ال
  .رغبة حركته في تحقيق المصالحة

وأكد الزهار خالل لقائه أمس نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا إبراهيم إبراهيم ضرورة 
  .ض على غزة وفتح المعابر ومن ثم إجراء االنتخابات على أن يقبل الجميع بنتائجهاالمفرو

واعتبر الزهار في حديث للصحافيين عقب زيارة الوفد لمقر مجلس وزراء الحكومة المقالة في غزة أن 
ين زيارة الوفد الجنوب أفريقي الذي ضم باإلضافة إلى نائب وزير خارجية جنوب افريقيا سبعة دبلوماسي

بمثابة دليل على

  
   من أنصارها إبريل الماضي204 تتهم السلطة باعتقال حماس 

 إبريل/ م خالل نيسانتم اعتقاله شطاؤها، من عناصرها ون204إن نحو  حركة حماس  قالت: رام اهللا
المنصرم،

  
  "المقاومة الشعبية"الحركة العّمالية الفلسطينية مدعوة لالنخراط في : فتح 

إن "بمناسبة عيد العمال العالمي، ) 1/5(س السبت قالت حركة فتح، في بيان صدر عنها أم: رام اهللا
العمال الفلسطينيين وهم يحتفلون بعيد العمال العالمي اليوم، مدعوون إلى رص صفوفهم، وتحديد أهدافهم 
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ة أن تساهم بشكل عظيم بتحقق 
  .، حسب قولها"أهداف المقاومة الشعبية على طريق الحرية واالستقالل

  1/5/2010قدس برس، 

10.
طة الفلسطينية في رام اهللا، باعتقال أسيرين محررين من 

لّة، الفتةً إلى أن كالهما من األسرى المحررين، غير أن البشتاوي 
  .كان معتقالً سابقاً لدى ذات األجهزة

  1/5/2010قدس برس، 

11.

لقائهما رئيس عباس طالب الرئيس الصيني بفرض عقوبات مشددة على ايران خالل 

، وا"فضائية األقصى"و" ديبكا"وأكد أبو عيطة نفي حركة فتح لما جاء في 
2/5/2010الحياة الجديدة، 

  
12.

القدس، حتى ال يظهر أن نتنياهو رضخ 

وأنت قلت إنك مستعد الستئناف المفاوضات، حتى لو كان التجميد . ك تجميد

وأدوات نضالهم، فالحركة العمالية الفلسطينية التي استمدت روح منهجها من برنامج حركة التحرر 
لالنخراط بقوة في برنامج المقاومة الشعبية باعتبارها المحرك الرئيس لعجلة الوطنية الفلسطينية، مدعوة 

البناء والتنمية، والقاعدة الشعبية األوسع التي يمكن لفعالياتها المنظم

  
   أجهزة السلطة باعتقال أسيرين محّررين من أنصارهاتتّهمالقّسام  

اتهمت كتائب القسام، األجهزة األمنية التابعة للسل
  .شمال الضفة الغربية المحتلّة وجنوبها أنصارها

ل نائل البشتاوي من نابلس، و محمد إمام وأفاد بيان صادر عن الكتائب، أن أجهزة السلطة قامت باعتقا
من الخليل جنوب الضفة الغربية المحت

 
  فتح تنفي طلب الرئيس عباس من الصين فرض عقوبات مشددة على إيران 

 وهو موقع تابع -" تيك ديبكا"فايز أبو عيطة بأن موقع . صرح الناطق باسم حركة فتح د: هللارام ا
لالستخبارات اإلسرائيلية يعمل على تشويه صورة وموقف القيادة الفلسطينية من القضايا األساسية في 

 نشر أن ال-المنطقة
  .أمس في شنغهاي

  .صفا هذه األنباء بالفتنة
  

   في القدس"صيغة جديدة للبناء" باستئناف المفاوضات بعد التوصل إلى ترحبل أبيب ت 
يرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، عن استئناف رحبت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، بإعالن وز

وقالت الحكومة أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب  .المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية في األسبوع المقبل
التطورات الجديدة في الموقف األميركي والتي أدت إلى التوصل إلى صيغة جديدة لموضوع البناء 

ومع أن الناطق . رقية تتيح لإلسرائيليين والفلسطينيين التعايش معهافي القدس الش) االستيطاني(
اإلسرائيلي الرسمي لم يفصل هذه الصيغة، فقد ذكرت مصادر غير رسمية أن البناء في القدس سيجمد 

بل إن المبعوث الرئاسي األميركي . فعليا طيلة الشهور األربعة المقبلة ولكن ليس بشكل رسمي أو علني
ألوسط، السناتور جورج ميتشل، وافق على أن يتواصل البناء في بعض األحياء اليهودية إلى الشرق ا

وأن يعلن عن مشروع أو اثنين صغيرين للبناء في أحياء 
   .للضغوط األميركية الفلسطينية في وقف االستيطان في القدس

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كي يقبل بهذه وفي الوقت نفسه، مارس ميتشل الضغوط على 
عمليا هنا": الصيغة، قائال

  ."بقرار سري غير معلن
وأكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، أمس، أن ميتشل سيصل إلى المنطقة في غضون يومين لمواصلة 

وذكر .  االتصاالت التي سيجريها مع الطرفين ستكون عمليا مفاوضات غير مباشرةوأن. المحادثات
اإلسرائيليون أن ميتشل وعدهم بالتحول إلى مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه في حال 
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توا النظر، في هذا اإلطار، إلى تصريح 
السياسة المتعلقة بإسرائ"المتحدث باسم البيت األبيض، تومي فيتور، أمس، 

  ."غير، وسنستمر في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
 2/5/2010الدستور، األردن، 

13.

الـ 
من جانبه، عقّب مصدر مسؤول في د و.، حسب تصريحاته" األخيرة16

  ".مستحسن أال يتحدث من يريد استئناف عملية السالم عن شروط مسبقة والتي لم تكن ولن تكون أبداً
  2/5/2010، قدس برس

14.

 1.6أي " الفائض" بليون دوالر، ولكن الوزارة نقلت 1

ة في ويؤكد التقرير أن هذه القفز ".
المصروفات هي مسألة شبه دائما سنويا، مما يضع عالمات سؤال كثيرة حول

  .حكومة والكنيست سنويا، لوزارة الحرب، وكل األذرع التابعة لها
  2/5/2010الغد، األردن، 

15.

ط عمال خطيرا جدا، وسيقوم قائد المنطقة الجنوبية بالتحقيق في مالبسات ما جرى، 

التقدم وانتشار أجواء إيجابية في المفاوضات غير المباشرة، سيتاح اإلعالن عن مفاوضات مباشرة تتم 
  .س على مستوى الوفود التفاوضية، بل على مستوى وزراء ورؤساء أيضالي

ويتوقع اإلسرائيليون أن استئناف المفاوضات، سيعيد العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها وسيسقط 
الكثير من التهديدات والتلميحات األميركية التي أسمعت في األشهر األخيرة، مثل التهديد بالتوقف عن 

ولف. لفيتو على قرارات لمجلس األمن ضد إسرائيلاستخدام ا
يل واألمم المتحدة واضحة ولن 

تت

  
   المفاوضات سيتم بدون شروط فلسطينية مسبقةاستئناف: تل أبيب 

أكّد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو على موقف حكومته الرافض ألية شروط : الناصرة
فلسطينية مسبقة، مشيراً إلى أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

إن إسرائيل معنية باستئناف محادثات " قوله ه، عنعبرية، اليومونقلت اإلذاعة ال .وط مسبقةسيتم بدون شر
السالم مع الفلسطينيين في كل مكان وزمان، بشرط أال يتم ذلك بشروط مسبقة كما تم خالل السنوات 
من "يوان نتنياهو، قائالً 

ال

  
  "ألسباب غامضة % "26وزارة الحرب اإلسرائيلية ترفع ميزانيتها بواقع  

ن صرف وزارة  كشف التقرير الرسمي لمحاسب الدولة العام اإلسرائيلي، أ:الناصرة – برهوم جرايسي
من الميزانية %  126 بنسبة 2009الحرب اإلسرائيلية بما فيها جيش االحتالل بلغ في العام الماضي 

 بليون 16.75 بليون دوالر، فقد صرفت الوزارة 13المقررة، وبدال من صرف ميزانية بحجم حوالي 
وحسب التقرير  .إلسرائيلدوالر، وهذا عدا ثالثة باليين دوالر هي الدعم العسكري األميركي السنوي 

5.15ذاته، فإن الوزارة صرفت على أرض الواقع 
، وبذلك فتكون وزارة الحرب قد صرفت رسميا 2010بليون دوالر ليضاف على ميزانية العام الحالي 

  .2009من قيمة ميزانيتها المقررة للعام  % 117
، إنه من خالل فحص تقارير المحاسب "هآرتس"االقتصادية التابعة لصحيفة " ذي ماركر "وقالت صحيفة

 بليون دوالر فقط، بينما لم تظهر أسباب الزيادة األخرى 1.2العام، اتضحت أسباب زيادة الصرف بشأن 
متفرقات" بليون دوالر تحت بند 2.5للصرف، إذ ورد مبلغ حوالي 

 حقيقة الميزانية التي تقرها 
ال

  
 ضابط إسرائيلي يهاجم جنوده بقنابل الغاز 

من جنود االحتياط بعد انتهائهم من تدريباتهم العسكرية بقنابل هاجم ضابط في جيش االحتالل مجموعة 
الغاز والدخان المسيل للدموع، سقطت إحداها داخل ناقلة جند كان ينام داخلها الجنود، فأصيب أحدهم 

إن قادة جيش االحتالل اعتبروا ما ، وقالت مصادر إسرائيلية .بحالة اختناق نقل على إثرها للمستشفى
ابأقدم عليه الض
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خاصة أن هذا الهجوم كان معدا أصال أثناء التدريب العسكري وليس بعد االنتهاء 
 .الجنود ونومهم

  2/5/2010عكاظ، 

16.
قلقها من احتمال تغير في السياسة األميركية تجاه 

ى لسان مسؤول إسرائيلي أن هناك توجها للتوصل إلى حل وسط، يقضي بتعيين مسؤول 
خاص من األمم المتحدة يعمل على عقد مؤتمر إقليمي حول التسلح النوو

 . لنزعهطة
  2/5/2010الشرق األوسط، 

17.

ق 
كان مؤتمر فلسطيني حول القدس اختتم أعماله أول أمس في بلدة ابو ذاته، 

  .المقدسة، برفض أي تأجيل للبت في مصير المدينة، وشدد على مركزية هذه النقطة في أي حل للنزاع
  2/5/2010الخليج، 

 
18.

 اللجنة أسيراً فلسطينياً محرراً 
يدعى فايز زيدات توفي أمس في مدينة الخليل بعد صراع طويل مع مر

  . االعتقال السيئةمرض في السجن نتيجة لظروفالاألسير كان أصيب ب
  2/5/2010البيان، اإلمارات، 

  

منه وأثناء استراحة 

 
  النووي اإلسرائيلي من تغيير السياسة األميركية تجاه التسلح "إسرائيل"قلق في  

أعربت مصادر إسرائيلية عن : نظير مجلي: تل أبيب
 أميركية ترمي إلى صياغة -سياسة التسلح النووي في الشرق األوسط واألنباء عن محادثات مصرية 

  .مبادرة لنزع السالح النووي من منطقة الشرق األوسط
 تالحظ أن مصر عادت "إسرائيل" اإلسرائيلية أمس، إن "يديعوت أحرونوت"المصادر لصحيفة وقالت هذه 

وأنها تطرح على الواليات . ، لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق األوسط1995إلى اقتراحها عام 
 المتحدة تسوية القضية اإليرانية عبر السعي إلى وقف مشاريع التسلح النووي في إسرائيل وإيران

يديعوت  "ونقلت صحيفة ."حتى تضمن عدم التدهور نحو سباق تسلح نووي في المنطقة"وتركيا، 
 عل"أحرونوت

ي في الشرق األوسط ووضع 
خ

  
    يواجهون مخططات لهدم أحياء كاملة   القدسفي أهالي سلوان 

أعلن أهالي حي البستان في بلدة سلوان، أمس، أنهم تقدموا بمخطط هيكلي بديل لبلدية : ب.ف .أ 
ولبناء متنزه  منزالً في الحي كمرحلة أولى، 88االحتالل في القدس التي أجلت مخططاً يقضي بهدم نحو 

هذه أول مرة يقدم تخطيط "من جهته قال يوسف جبارين و. أثري في الجزء الشرقي من القدس المحتلة
يأخذ في االعتبار مصالحهم ومشاركة كاملة ) االحتالل في القدس(بديل من قبل السكان العرب لبلدية 

وأكد أن هناك  ."عهد العثمانيلتقرير مصيرهم في الحي والحفاظ على إرثهم من عين الماء ومبنى من ال
 ألف مبنى في مدينة القدس غير معترف بها من البلدية يسكن فيها حوالي مائتي ألف فلسطيني، 17

وكشف جبارين مخططاً لبلدية االحتالل يرمي إلى  ."إعداد مخططات بديلة وجريئة"مشدداً على ضرورة 
 وفي السيا.يرة حصل عليها من البلديةكما أظهر خارطة كب. هدم حي البستان ووادي حلوه بأكمله

ديس المحاذية للمدينة 

 
  في ظروف وفاة األسرى مطالبة بتشكيل لجان تحقيق 

طالبت لجنة األسرى التابعة للقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية المنظمات الدولية واإلنسانية ومجلس 
حقوق اإلنسان في بيانٍ أمس بتشكيل لجان تحقيق في ظروف وفاة األسرى الفلسطينيين والمحررين في 

سجون اإلسرائيلية لالطالع على أوضاعهم على زيارة األسرى في الهم وحضت. السجون اإلسرائيلية
نعتقد و. الصعبة والعمل من أجل التخفيف من معاناتهم في السجون

ض السرطان، مشيرةً إلى أن 
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19.

 اجراء تجاربها الطبية على االسرى باعتراف وزراء إسرائيليين سابقين "إسرائيل"ي استمرار 
  .واطباء

2/5/2010الغد، االردن، 
  

20.

ارة إال عندما يحترق، هذا باإلضافة إلى إصابته فيروس في الكبد والحكة 
  .الشديدة في جميع أنحاء جسده

2/5/2010عكاظ، 
  

21.

 بالتسمم جراء تناولهم طعاما فاسدا خالل احتجازهم في زنازين التحقيق وارائيلي أصيب
  .االنفرادية

2/5/2010الرأي، االردن، 
  

22.

ة رفح الحدودية مع قطاع غزة أمس تزامناً جودها في مدين
  .مع انطالق التظاهرة على الجانب الفلسطيني

2/5/2010الحياة، 
  

23.

  تجارب طبية إسرائيلية على االسرىقراقع يطالب بلجنة تحقيق حول  
حمل وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن : رام اهللا

، مطالبا بتشكيل لجنة دولية استشهاد األسير المحرر فايز زيدات وغيره من شهداء الحركة األسيرة
للتحقيق ف

  

  فلسطيني يفضِّل البقاء في األسر على اإلبعادأسير 
لي لحقوق اإلنسان، أن األسير كشف محامي مؤسسة التضامن الدو: عبدالجبار أبو غربية - عمان

الفلسطيني لدى قوات االحتالل زهير لبادة من مدينة نابلس المحتلة، رفض عرضا تقدمت به مصلحة 
علماً أن . السجون اإلسرائيلية يقوم على فكرة إبعاده إلى خارج البالد لمدة سنتين مقابل اإلفراج عنه

ملية زراعة مستعجلة، كما يشكو من مشكلة في يعاني من فشل كلوي وهو بحاجة إلى إجراء عاألسير 
األعصاب، حيث ال يشعر بالحر

  

  أسرى فلسطينيين في معتقل الجلمة االسرائيلي3تسمم  
 ثالثة معتقلين في مركز تحقيق  مؤخراً، أنسير عن أسير أفرج عنهنقل نادي األ:  سمر خالد-جنين 

الجلمة اإلس

  

  تظاهرة واعتصام في يوم العمال للمطالبة برفع الحصار وإنهاء البطالة: غزة 
 شارك أكثر من ألفي فلسطيني في تظاهرة قرب معبر بيت حانون شمال ):مصر(، رفح  أ ف ب- غزة 

الى الدعوة شرقي قطاع غزة ظهر أمس لمناسبة يوم العمال، مطالبين برفع الحصار وإنهاء البطالة، و
من و .2007ف عام الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام، القائم في االراضي الفلسطينية منذ منتص

قال القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح انه يتوجب على السلطة جهته 
العمل الفوري على انهاء الحصار والعمل من اجل استرداد الوحدة "الفلسطينية والحكومة المقالة 

م بالعمال الفلسطينيين الذين االهتما"كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان الى . "الوطنية
وفي رفح، جنوب القطاع، شارك مئات الفلسطينيين في اعتصام  ."يئنون تحت الحصار الشامل في غزة

 .قرب بوابة صالح الدين الحدودية مع مصر، مطالبين برفع الحصار وفتح المعابر، خصوصاً معبر رفح
كثفت أجهزة األمن المصرية من ومن جهتها و

  

 2010 فلسطينياً قتلوا بالغاز المصري داخل األنفاق منذ بداية 52: راصدجمعية  
منطقة  فلسطينيا قتلوا في 52أن أكثر من ) راصد( أكدت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :دمشق

األنفاق على الحدود مع مصر، من جراء رش السلطات المصرية الغاز السام في تلك األنفاق منذ أول 
كافة الشواهد واألدلة والقرائن تثبت تورط السلطات "وبينت أن  ).29/4( حتى الخميس 2010العام 
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النظام األساسي للمحكمة 
  ".الجنائية الدولية، وتحت األرض جريمة ضد اإلنسانية ومخالفة للقانون الدولي

1/5/2010 قدس برس
  

24.

لحصار التعليمي المتشدد في الجامعات اإلسرائيلية في إطار 
  .التقدم والتعلمسياسية حرمان العرب من 

2/5/2010الغد، االردن، 
  

25.

يرون أنها ليست % 20يعتقدون أنها ضرورية وستنجح و% 38ح، مقابل 
  .ضرورية على اإلطالق

2/5/2010الرأي، االردن، 
  

26.

باالنتباه والحذر والتيقُّن؛ ألن "ية ، مطالبةً الحكومة المصر"العسكرية المصرية في هذه الجرائم الخطيرة
الحصار فوق األرض يعتبر جريمة من جرائم الحرب طبقًا للمادة الثامنة من 

  

  48تلتفت لطالب فلسطينيياألردن هو الدولة الوحيدة التي : الطيبي 
قال أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن األردن هو الدولة الوحيدة التي تلتفت إلى : الناصرة

ومما . ، منتقدا عدم التفات الدول العربية الحتياجات هذا الجزء من الشعب الفلسطيني48طالب فلسطينيي
 يتلقون 48 آالف طالب من فلسطينيي 9 آالف إلى 8ا بين حسب تقديرات فإن موبنه تجدر اإلشارة إليه أ

دراستهم الجامعية في المملكة األردنية، وجزء منهم بمنح مكرمة هاشمية سخية، إذ بات األردن المتنفس 
 على ضوء ا48األكبر لطلبة فلسطينيي 

  

 "إسرائيل"من الفلسطينيين يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع % 63: استطالع 
كشفت استطالع للرأي العام الفلسطيني أجرته شركة الشرق األدنى :  سمر خالد-القدس  المحتلة 
لجانب اإلسرائيلي، مقابل من المستطلعة أراؤهم مع توقيع معاهدة سالم مع ا% 63لالستشارات، أن 

مقارنة مع % 66وترتفع نسبة تأييد العملية السلمية في الضفة الغربية لتصل إلى . يعارضون ذلك% 37
من مؤيدي حركة فتح مع توقيع معاهدة سالم مع % 77في قطاع غزة، كما تبين النتائج أن % 59

من المستطلعين حركة % 68عا دقد و .ذلكمن مؤيدي حركة حماس ل% 81، مقابل معارضة "إسرائيل"
طالبوها التمسك بهذا % 32 عن الوجود مقابل "إسرائيل"حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلى إزالة 

سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة فتح في االنتخابات % 48ستطالع أن البينت نتائج ا كما .الموقف
عن % 35م أخرى، في حين سيمتنع لقوائ% 11لقائمة حركة حماس و% 6التشريعية المقبلة، مقابل 
وعلى صعيد الثقة الحزبية، أبرزت النتائج أن شعبية حركة فتح وصلت إلى  .المشاركة أو التصويت

لفصائل أخرى، في حين وصلت نسبة الذين ال يثقون بأي % 2فقط لحركة حماس و% 7مقابل % 45
أن غالبية من ال يثق ارة إلى هذا مع اإلش%. 47فصيل سياسي موجود على الساحة الفلسطينية إلى 

أن % 57يرى من جهة أخرى، و .بفصيل سياسي أقرب فكرياً إلى حركة حماس والفصائل اإلسالمية
يؤيدون إستراتيجية % 10العليا، مقابل  إستراتيجية حركة فتح هي األفضل لتحقيق المصالح الفلسطينية

وأوضحت  .تينحركال إستراتيجية أن هناك إستراتيجية أفضل من% 33في حين، عبر . حركة حماس
يعتقدون أن إستراتيجية سالم فياض بمواجهة االحتالل بالطرق السلمية، هي إستراتيجية % 42النتائج أن 

ضرورية ولكنها لن تنج

  

   يحذرون من ترحيل الفلسطينيين أردنيونعسكريون  
 الف عسكري أردني 140التي تضم نحو " اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين"ت حذر: ب.ف .أ 

 من تداعيات السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أبناء الضفة ،أمس متقاعد عسكري
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التي تتعرض لها المملكة من أجل" الحملة "ـالغربية إلى األردن، كما نددوا ب
  .الفلسطينيين في األردن 

5/2010  

27.
د عن أجواء اهللا من أهمية الحديث المتصاع

ت العالم، ويملك أسلحة كيميائية ومحرمة دولياً وقانونياً ال 
قتل النساء ويرتكب المجيملكها أكثر حكومات العالم، ويمارس إرهاب الدولة وي

 . فلسطين كما ال تفعل أكثر حكومات العالم
  2/5/2010الحياة، 

28.

لسة الرابعة 

التنمية اإلنسانية سهيل الناطور، وعضو استشاري 
معاناة العمال الفل"أشار الناطور، الى حيث . في االتحاد العمالي العام علي ياسين

  ".ظل ظروف لبنان، والظروف المعيشية الصعبة جداً
  2/5/2010المستقبل، 

29.

 تجنيس المزيد من 

/2الخليج، 
  

  ال نقبل أن يناقشنا أحد في حقنا باقتناء السالح: نصر اهللا يقلل من أهمية الحديث عن الحرب 
السيد حسن نصر " حزب اهللا"قلل األمين العام لـ : يروتب

إذا كان هناك مشروع سياسي كبير للمنطقة فهو يمكن أن يأتي : "حرب في المستقبل القريب، قائالً
  ."وجودة اآلنبالحرب، ولكن مالمح هذا المشروع ال تبدو م

نحن ال نقبل "، "هيئة دعم المقاومة اإلسالمية"وقال نصر اهللا في كلمة ألقاها في حفل تكريم العاملين في 
عندما يأتي . قشنا أحد في هذا العالم بحقنا، هذا حقنا، نمارس هذا الحق أو ال نمارسه فهذا شأن آخرأن ينا

غيتس يقول إن حزب اهللا يملك من الصواريخ والسالح ما ال تملكه ) روبرت(وزير الدفاع األميركي 
نت تقف إلى جانب أكثر حكومات العالم، هذا األمر صحيح أم خطأ أيضاً لن أعلّق، لكن أقول له أنت ك

باراك الذي يملك سالح جو ال تملكه أكثر حكومات العالم، ) ايهودا(واحدعندما أدليت بهذا التصريح هو 
ويملك أسلحة نووية ال تملكها أكثر حكوما

ازر في لبنان وفي 

  
   الفلسطينيين عن عمالة الالجئين في بيروتكيةياألمرالجامعة ورشة في  

عمالة الالجئين "نظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ورشة عمل بعنوان 
 -في الجامعة األميركية وذلك ، "واقع سوق العمل في اإلطار السياسي والقانوني: ن في لبنانالفلسطينيي
تمحورت الجلسة الثانية حول فيما ". العقبات االدارية والقانونية"تناولت الجلسة األولى قد و .بيروت

الجوتم خالل ". السوق الرسمي"اما الجلسة الثالثة، فطرحت موضوع ". السوق غير الرسمي"
 ".إنتاج جدول عمل لألبحاث"بعد ذلك، مناقشة عن ليجري ". الخيارات المتوفرة لصناع القرار"مناقشة 

   .ثم عرضت نتائج المناقشات. إنتاج جدول عمل للتأييد والتأثير السياسي"كما جرت مناقشة 
ق العمل لالجئين الفلسطينيين  لجنة ح-نظم االئتالف الفلسطيني اللبناني وفي مدينة صور جنوبي لبنان 

.  صور، ندوة حقوقية، لمناسبة عيد العمال العالمي والذكرى الثانية والستون لنكبة الشعب الفلسطيني-
حضرها ممثلون عن األحزاب والمنظمات األهلية اللبنانية والفلسطينية واالتحادات والجمعيات وحشد 

ز حاضر في الندوة مدير مرك وقد .منطقةالغفير من 
سطينيين، وخصوصاً في 

  
  "يلإسرائ"لن نقبل بالسالم الذي تريده : حمد بن جاسم 

الشيخ حمد  في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم العربية قال :قنا-القاهرة
إننا لن نقبل بالسالم الذي تريده القطري بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

الشيخ حمد بن جاسم من خطورة حذر كما  . والذي هو خارج عن القوانين الشرعية الدولية"إسرائيل"
الفتا إلى أن هناك مليونا ونصف المليون فلسطيني محاصرون في . األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة

قطاع غزة بدون غطاء أو دواء ويريدون فرصة سالم، وحول المؤمل من الجانب األمريكي ومدى وجود 
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ي أجيال من 
أبنائنا قد تعيد هذه الحقوق والبد أن نركز أيضا على التصدي للحصار 

  . الشعب الفلسطيني الذي نحن جزء منه وهو جزء مناإنقاذزة فهو حصار ظالم والبد من 
  2/5/2010الشرق، قطر، 

30.
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن القاهرة ال يمكن أن تضغط على : د ربيع

 خطط االستيطان،  وجددت القاهرة التأكيد على ضرورة الوقف الكلي لجميع،ضات

 وقال إن مثل ، لضمها إلى الدولة الفلسطينية
هذا الموضوع ال يمكن أن تتناوله الجامعة العربية في اجتماعاتها ألنه أمر 

 .قل، كما أنه ال يستحق التعليق عليه ألنه يثير االشمئزاز
2/5/2010، قطر، 

31.

لقمة 

  ."ي مكتوب
إن التطمينات التي أعطيت للرئ":  الموقف الفلسطيني وقالوانتقد األحمد

 ."لقد جربنا كثيرا المواقف األميركية واإلسرائيلية": ، وقال معلقا"فهية وليست مكتوبة
  2/5/2010الشرق األوسط، 

  ائيل باإلرهابيين.32
 الواليات المتحدة "وثائق تثبت تحكّم"لن الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد أمس، أن بالده تملك 

  .وإسرائيل بالمنظمات اإلرهابية في العالم

ي لكن لست متأكدا من النتائج فمنذ مؤتمر إننا نعول على الدور األمريك: بدائل حال فشل الجهود، قال
مدريد حدث كثير من الفشل، وقد يكون الموقف من قبلنا هروبا لألمام، فنحن ال نملك كعرب خيارا ال 
استراتيجيا وال اقتصاديا والبد للدول العربية أن تكون قراراتها أقوى ومواقفها أكثر قوة وال تغير كالمها 

أعرب كما .  بد أن نعي أن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمفهذه مشكلة عربية مزمنة وال
كيف نقبل :  عن استنكاره القبول بفكرة عقد مؤتمر دولي بشأن عملية السالم برعاية أمريكية، معلقاهمعالي

بفكرة عقد مؤتمر للسالم تدعو إليه اإلدارة األمريكية بعد فشلها في مسار السالم والمفاوضات بين 
ولفت إلى أنه ال يمكن القبول بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وال . لجانبين الفلسطيني واإلسرائيليا

بالفلسطينيين، وحال فشل المحادثات، فإننا سنعترف بذلك ألننا سعينا وقد نفشل، وحتما ستأت
ائيلي المفروض على قطاع اإلسر

غ

  
   على السلطة الستئناف التفاوضالضغطمصر ترفض  

أحم-القاهرة
وحكومته، وقبول ما ال يتفق مع مصلحتهم وحقوقهم " عيون رئيس وزراء إسرائيل"ينيين من أجل الفلسط

  .التاريخية
وشددت المصادر على أن الفلسطينيين هم الذين يقررون مصلحتهم، ومدى مواءمة الموقف والتجاوب مع 

متطلبات هذه المفاو
وإقامة الدولة الفلسطينية " اإلند جيم " وإطالق مفاوضات جادة تفضي إلى الحل النهائي أو ما يعرف بـ 

   .بعاصمتها القدس
انتقد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف تقارير روجت من جهة أخرى 

 عنهالمقايضة أراض مصرية في سيناء وأن مصر ستتخلى
 ال يستقيم، وال يستوعبه أي

ع
 الشرق

  
   بشأن المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية مبادرة السالملجنة بيان تنتقدسورية  

 السفير يوسف األحمد، سفير سورية في القاهرة، البيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة انتقد: القاهرة
وقال قي تصريحات للصحافيين عقب . السالم العربية بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

لعربية لنا مواقف مختلفة مع هذا البيان، الذي يتناقض مع بيان انحن وعدد من الدول ا": االجتماع
آذار الماضي في مدينة سرت الليبية، التي لم يمض عليها شهر، / العربية التي عقدت نهاية شهر مارس

وأكدت حينها أنه ال تفاوض قبل الوقف الكامل لالستيطان، أو الحصول على تعهد أميرك
يس الفلسطيني هي تطمينات 

ش

  
وثائق تثبت تحكّم أميركا وإسرهناك : نجاد 

أع
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شأن تعديل معاهدة حظر االنتشار 
  .الذي ُيفتتح في نيويورك غداًالنووي، خالل مؤتمر مراجعة المعاهدة 

  2/5/2010الحياة، 

33.

، "شخص مختّل عقلياً"الحتالل ووزارة الخارجية الصهيونية في هذه القضية، زاعمةً أنه 
  . حسب قولها

  2/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

34.

 
المتحدة إسرائيل بجميع األسلحة المتطورة، ومجاراتها لمزاعم الحكومة اإلس

2/5/2010الشرق األوسط، 
  

35.

ة حماس قبل أن يعود إلى باريس لتقديم تقرير للرئيس 

كانت 
فرنسا قد حصلت على موافقة إسرائيل وحماس على المشاركة في الجهود الم

  2/5/2010الشرق، قطر، 

36.

ليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، محذرةً من تفاقم وقود الصناعي المستخدم لتشغيل محطة تو

 في المائة من الكمية 33وأوضحت أن هذه الكمية تمثل ". دخل األسبوع الماضي ما يقرب مليون لتر

  
 في "اقتراحات مهمة" فيما ذكر مستشار نجاد أن األخير سيعرض 

 
   تسلل إليها اسرائيلياًً تعيدالسلطات المصرية  

اً في األربعين من عمره كان قد اجتاز الحدود المصرية اسرائيليأعادت السلطات المصرية، صباح السبت 
ى التي يتسلّل فيها هذا الحدودي، علماً بأنها ليست المرة األول" طابا"قبل عشرة أيام عن طريق معبر 
وأشارت اإلذاعة العبرية، إلى أن إعادة الصهيوني، جاءت عقب تدخّل . الشخص إلى األراضي المصرية

سلطات جيش ا

  
   على حسابنا"إسرائيل"واشنطن تجاري : كلينتون على م رداًالمعل 

 وزير الخارجية السوري وليد المعلم على ما جاء في خطاب وزيرة الخارجية رد: سعاد جروس: دمشق
 من "المخاطر الشديدة" اليهودية حول ما وصفته بـ-األميركية هيالري كلينتون أمام اللجنة األميركية 

إن ما يزعزع استقرار المنطقة بالفعل هو إتخام الواليات"قال ، حيث " حزب اهللانقل سورية ألسلحة إلى"
  ."رائيلية الباطلة على حسابنا

  

   تبادل األسرىصفقةفرنسا تتوسط في  
 رفيع المستوى سيصل اليوم األحد إلى ن مسؤوال فرنسيا استخبارياًذكرت أنباء صحفية فلسطينية أ

 لعقد لقاءات مع مسؤول ملف تبادل األسرى حجاي هداس وفي حال نجحت زيارته فإنه "إسرائيل"
سيتوجه إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حرك

  .عن مهمته ونتائجهاالفرنسي نيكوال ساركوزي 
وكان المبعوث الفرنسي الذي لم تذكر هويته قد أجرى في العاصمة السورية مساء األربعاء الماضي مع 
عدد من قيادات حركة حماس في إطار المساعي الرامية إلى إنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل 

ول إن المسؤول الفرنسي يحمل أفكارا ونقلت صحيفة المنار الفلسطينية عن مصادر مطلعة الق . والحركة
و .تهدف إلى تقريب المواقف بين الجانبين وتمرير االقتراح الذي طرحه مؤخرا الوسيط األلماني
 .بذولة إلنجاز الصفقة

  
  قم أزمة الكهرباء بغزة تقرير أممي يحذّر من تفا 

أكد تقرير أممي أسبوعي يصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
أن معظم سكان قطاع غزة ما زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب انخفاض " أوتشا"المحتلة 

إمدادات ال
  . األزمة
إن نسبة الوقود المدخلة إلي القطاع انخفضت مجدًدا هذا األسبوع، حيث : "في تقريرها" أوتشا" وقالت 
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 80ع أسبوعًيا من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة التي يحتاجها القطا
 ". ميجاواط

 503(إلى انخفاض واردات غاز الطهي األسبوع الماضي مقارنة باألسبوع الذي سبقه  وأشار التقرير
( قطاع أسبوعًيا  في المائة فحسب من الكمية الفعلية التي يحتاجها ال36، أي ما ُيمثل ) طن957مقابل 
 ).  طن1.400

  1/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 ملف حصار غزة أمام البرلمانات األوروبية  .37
، والتي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، بعقد سلسلة "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"شرعت 

وضاع الصعبة التي يعيشها لقاءات مع نواب في عموم القارة األوروبية من أجل وضعهم في صورة األ
وأطلقت الحملة . الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار الخانق المتواصل للسنة الرابعة على التوالي

تحركاً يستمر لمدة شهر، بدأ قبل نحو أسبوع، يهدف إلى عقد اجتماعات مع مختلف النواب في أنحاء 
 الحملة بإعداده في أعقاب زيارة أضخم وفد أوروبا، إلطالعهم وتسليمهم التقرير الشامل الذي قامت

، أنه تم "الحملة األوروبية"وذكر بيان صادر عن . برلماني أوروبي إلى قطاع غزة مطلع العام الجاري
 عقد ثماني لقاءات مع نواب من كل من بريطانيا وسويسرا وبلجيكا، إضافة إلى نواب بمقر اآلنحتى 

 إلى أن هذه اللقاءات ستستمر حتى الثلث األخير من الشهر البرلمان األوروبي في بروكسيل، مشيراً
وأوضح البيان أن التقرير الشامل والتفصيلي، الذي تم إعداده عن الوضع اإلنساني الخطير في . المقبل

قطاع غزة، تناول مختلف مناحي الحياة من صحة وتعليم ومنازل مهدمة وأزمات في الكهرباء والماء، 
 ونصف المليون فلسطيني، واألطفال بصورة خاصة، محاصرين منذ أكثر من إضافة إلى وضع مليون

 . ألف يوم
هو نقل صورة وحقيقة الوضع المأساوي في قطاع "وذكر بيان الحملة إلى أن الهدف من هذا التحرك 

غزة، وحث النواب األوروبيين من أجل التحرك للضغط باتجاه إنهاء الحصار الظالم المفروض على 
 والذي يخالف كل القوانين الحقوقية واإلنسانية، بل يرتقي فعل الحصار إلى جريمة حرب قطاع غزة،

  ".وجرائم ضد اإلنسانية
  1/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إسرائيل"خبير أمريكي يعتبر حل الدولتين خيالياً ويحذر من تنامي عنصرية  .38

أوباما سيناريو بديالً مبنياً على ئيس األمريكي باراك الرفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن إعداد إدارة 
واألمم المتحدة والرباعية لعقد قمة ) االتحاد األوروبي(توافقات دولية ال سيما مع الحليف األوروبي 

قبل نهاية العام، فإن موجة من التشاؤم سادت ) 1991شاكلة مدريد ( لألطراف على "إجبار ناعم"
 "في عهد كلينتون"طن ومنهم درون ميللر مفاوض السالم األمريكي األسبق المتابعين للقضية في واشن

، وعلى نفس الصعيد قال البروفيسور جون "بأن حل الدولتين لن يحدث"الذي توصل إلى نتيجة قاطعة 
ميرشماير من جامعة شيكاغو مؤلف الدراسة الشهيرة مع زميله والت ستيفن حول نفوذ اللوبي اإلسرائيلي 

  .ة الخارجية األمريكية، إن حل الدولتين أصبح من قبيل األشياء الخياليةفي السياس
 تحول نفسها إلى دولة عنصرية وال يفرق في شيء أن تصر على اعتراف "إسرائيل"وقال ميرشماير إن 

العالم بها كدولة يهودية ألنها تتحول إلى دولة عنصرية، في الوقت نفسه ال يمكن لدولة عنصرية أن 
 على التحول إلى دولة ديمقراطية وساعتها سيتحكم "إسرائيل"التالي في نهاية المطاف ستجبر تستمر، وب

  .الفلسطينيون باعتبارهم األغلبية
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 الكبرى بضم "إسرائيل" بدالً من قبول حل الدولتين ستقوم وفي إطار "إسرائيل"وأكد ميرشماير أن 
اسياً على المدى البعيد وذلك لتحولها دولة األراضي وستتحول إلى دولة عنصرية غير قابلة للبقاء سي

وكان ميرشماير ضيفاً على صندوق القدس  .عنصرية مثيلة لدولة جنوب إفريقيا العنصرية السابقة
. بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمفكر األكاديمي الراحل هشام شرابي، وذلك أمام جمع من األمريكيين

قعاته للصراع ومستقبل القضية الفلسطينية، وطرح أربعة وألقى ميرشماير كلمة تضمنت رؤيته وتو
  :سيناريوهات محتملة هي

 وعلى أساس دولة فلسطينية 2000كانون األول /  حل الدولتين، وأصله فكرة لكلينتون في ديسمبر-1
من أراضي الضفة وكل قطاع غزة مع تبادالت لألرض لتعويض الفلسطينيين عن % 95تتحكم في 

، مع احتفاظ الفلسطينيين بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة والتي "ضفةالمستوطنات بال"
  .ستتحكم في الماء تحتها وفي فضائها وحدودها وتضم وادي نهر األردن 

 ستتحكم بطريقة "إسرائيل"هذا االحتمال حسب ميرشماير أصبح شبه مستحيل اآلن ومن الخيال، ألن 
  .عملية في الضفة وغزة 

وفيها ينعم الفلسطينيون واليهود بحقوق .  الكبرى الديمقراطية مزدوجة الجنسية "إسرائيل" سيناريو -2
وهو حل يؤيده عدد من اليهود وقطاع متناه من الفلسطينيين، لكن مثل هذا السيناريو . سياسية متساوية 

هودية ففي النهاية ستحسم  عن الرؤية الصهيونية للدولة الي"إسرائيل"حسب ميرشماير  معناه أن تتخلى 
  . الكبرى"إسرائيل"الغلبة العددية لمصلحة الفلسطينيين في 

الكبرى، وبالتالي ” إسرائيل“ بطرد أغلب الفلسطينيين من دولة "إسرائيل" السيناريو الثالث، هو قيام -3
ألف  400 عندما طرد 48تحافظ على هويتها اليهودية عبر تطهير عرقي واضح وكما حدث في العام 

 ألفاً من الضفة الغربية، ثم طرد ثمانون 260  100 طرد ما بين 67فلسطيني ومنعوا من العودة، وبعد 
 بعملية تطهير عرقي "إسرائيل"أضاف ميرشماير أن هذا السيناريو سيستمر لتقوم . ألفاً من الجوالن 

ن نهر األردن والبحر  مليون فلسطيني يعيشون حالياً ما بي5،5جديدة وستكون األكبر نظراً لوجود 
  .المتوسط 

 من سيطرتها على "إسرائيل" السيناريو الرابع سيكون بديالً لحل الدولتين وهو عنصري حيث ستزيد -4
األراضي المحتلة لكنها ستسمح للفلسطينيين بأن يكون لهم نوع من االستقالل الذاتي القاصر داخل ما 

  .لة أو غير القادرة اقتصادياً وغير الحيوية يسمى بالكانتونات الممزقة األوصال وغير الفاع
ويضيف البروفيسور ميرشماير أنه من غير الواضح أن حل الدولتين هو األفضل لكنه في نفس الوقت 
ليس الحل المثالي لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين وكذلك األمريكيين وهو ما يبرر أسباب التزام إدارة 

الحل لألمام ولكن بالرغم من ذلك فلن يحصل الفلسطينيون على دولتهم أوباما بشدة بمحاولة دفع هذا 
الفلسطينية في المستقبل القريب لكن سينتهي بهم المطاف إلى العيش في دولة عنصرية يسيطر عليها 

تقديم ما يسمى بالتضحيات الالزمة لخلق دولة ” اإلسرائيلية“ وحيث تعارض األغلبية "إسرائيل"يهود 
  .ة للبقاء فلسطينية قابل

 في األراضي "إسرائيلي" ألف مستوطن 430وأضاف ميرشماير بأنه في هذه الحالة يمكن النظر إلى 
المحتلة والكمية الهائلة من أعمال بناء البنية التحتية وبناء الطرق والمواصالت وعمليات االستيطان التي 

  .تقام حالياً، وهو ما يلزم إزالته لخلق دولة فلسطينية
  2/5/2010الخليج، 
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 يؤكد دعم بالده للفلسطينيين حتى التحرر إفريقيا جنوبنائب وزير خارجية  .39
،  في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لقطاع غزة إبراهيم إبراهيماقال نائب وزير خارجية جنوب أفريقي

يفاً أن قطاع، للتأكيد على موقف بالده المتعاطف والداعم لنضال الشعب الفلسطيني، مضالإنه جاء إلى 
  . بالده تدعم الشعب الفلسطيني ونضاله حتى يتحرر من االحتالل ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وأوضح إبراهيم، أنه تفقد مواقع الدمار وزار عائلة السموني في إطار الزيارة لإلطالع على الوضع في 
  . غزة عن كثب وتبادل وجهات النظر
ة إسماعيل هنية في عدد من القضايا، من بينها االنقسام الداخلي وذكر أنه تباحث مع رئيس الحكوم

، مؤكداً "إن بالده ستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني: "والمصالحة والوضع السياسي الراهن، قائالً
  . على ضرورة العمل من أجل نيل حريته وحقوقه المشروعة ورفع الحصار وإنهاء االحتالل

 االنقسام في الساحة الفلسطينية، متمنياً أن يستعيد الفلسطينيون وحدتهم حتى وأعرب عن أسفه الستمرار
 . يتمكنوا من مواصلة نضالهم في صف واحد حتى نيل حريتهم

، استمرار إغالق المعبر، موضحاً أنه طرح هذه القضية مع  إبراهيموبخصوص معبر رفح؛ استهجن
لموضوع ليس فقط بالنسبة لمعبر رفح ولكن حول المسؤولين المصريين، وأن بالده ستظل تناقش هذه ا

  .كافة المعابر، بهدف إنهاء الحصار المتواصل
  1/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لمواجهة االستيطان"حرب ناعمة"السلطة تلجأ الى : تقرير .40

ستوطنات بدأت السلطة الفلسطينية منذ مطلع السنة حملة لمقاطعة منتجات الم:  محمد يونس–رام اهللا 
ترافقت مع الموقف السياسي الرسمي المطالب بربط استئناف المفاوضات السياسية بوقف البناء في هذه 
المستوطنات التي تحتل الجزء االكثر أهمية وحساسية من اراضي الضفة الغربية، مثل مدينة القدس 

واتخذت السلطة خطوات  .والمناطق الحدودية الشرقية والغربية بعمق كبير، ورؤوس الجبال وسط الضفة
رمزية مهمة للترويج االعالمي لحملتها هذه، منها مشاركة رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض في 
اضرام النار في بضائع المستوطنات، ونشر ملصقات ضخمة في الشوارع العامة في شأن نتائج التعامل 

المساهمة في " و"طنات على ارضناتعزيز بقاء هذه المستو"مع بضائع المستوطنات، مثل المساهمة في 
  . وغيرها"اطالة عمر االحتالل

 المصدر االول شبه الوحيد للسلع في االراضي الفلسطينية 1967 بعد االحتالل عام "سرائيلإ"وشكلت 
المحتلة لقربها من السوق الفلسطينية، ولعدم وجود حدود واجراءات استيراد وتصدير ورسوم وجمارك 

 ظلت "سرائيلإ"، لجأ الفلسطينيون الى االستيراد الخارجي، لكن 1994لسلطة عام وبعد قيام ا. وغيرها
. المصدر االكبر لهذا االستيراد، وان اختلفت النظم بحيث اصبحت هناك رسوم جمركية تدفع للسلطة

 في المئة من السلع في السوق الفلسطينية مصدرها 70وبحسب احصاءات اقتصادية متقاربة، فان نحو 
  ."لسرائيإ"

. وظهرت بعد قيام السلطة دعوات شعبية الى مقاطعة البضائع االسرائيلية واستبدالها بالسلع المحلية
وحققت هذه الدعوات تقدماً، لكنها ظلت محصورة في السلع ذات البديل المحلي، اذ ان كثيراً من السلع 

  .االسرائيلية ال بديل محلياً لها
المستهلكون والتجار يميزون منتجات المستوطنات عن تلك وحتى انطالق الحملة االخيرة، لم يكن 

لكن بعد بدء الحملة، أخذ التجار يبحثون عن .  ألنها تحمل االسماء العبرية ذاتها"سرائيلإ"المنتجة في 
واظهرت الحملة الفلسطينية وجهاً آخر لالستيطان هو االستيطان االقتصادي، . سلع بديلة لتلك المنتجات

رات الشركات االسرائيلية اقامت مصانع ومزارع لها في الضفة، مستفيدة من اعفاءات اذ بينت ان عش
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، ضريبية تمنحها الحكومات االسرائيلية المتعاقبة للمستثمرين لتشجيعهم على االستثمار في المستوطنات
  .  رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقاتهأكدهو ما و

 في المئة من مساحة الضفة بصورة كاملة امام سكان 28 اراضي االغوار التي تشكل "رائيلسإ"وتغلق 
الضفة، وتفتحها امام المستوطنين والشركات االسرائيلية التي اقامت فيها مزارع نخيل وعنب وزهور 

فع اعلنت السلطة الفلسطينية انها سترقد و. ودواجن وأبقار ومصانع ألبان ومنتجات زراعية وغيرها
. ، عن الئحة الشركات المقاطعة"سرائيلإ"اسماء الشركات االسرائيلية التي تنقل مصانعها الى داخل 

ويقول وزير االقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ان عدداً من المصانع نقل مصانعه الى داخل اسرائيل لهذا 
  . لكن العدد االكبر من تلك المصانع ما زال قائماً. الغرض

هاية االسبوع الماضي خطوة اخرى لتعزيز حملة المقاطعة، اذ أصدر الرئيس محمود وخطت السلطة ن
لكن . عباس قانوناً يجرم التعامل مع بضائع المستوطنات، وتقديم الخدمات التقنية والحرفية والمهنية لها

منع ابو لبدة يقول ان منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات سيجري على مراحل، بينما 
  .االتجار ببضائع المستوطنات سينفذ فوراً بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية االسبوع الجاري

 الفاً 30 ألف عامل فلسطيني يعمل في المستوطنات، ونحو 20وبحسب احصاءات متطابقة، فان نحو 
لة للعمال الذين ويرى اقتصاديون ان على السلطة الفلسطينية ايجاد اماكن عمل بدي. "سرائيلإ"يعمل في 

  .يعملون في المستوطنات قبل منعهم من العمل
وفي خطوة اضافية، اعلنت السلطة نهاية االسبوع عن منع ترويج بطاقات الهاتف الخلوي االسرائيلية في 

ن اربع شركات اسرائيلية للهاتف الخلوي ، إوقال وزير االتصاالت مشهور ابو دقة. السوق الفلسطينية
واضاف ان قيمة الضرائب . بضائعها من دون دفع اي ضرائب او رسوم ترخيصتعمل على ترويج 

التي تخسرها السلطة نتيجة عمل هذه الشركات في السوق الفلسطينية، تصل الى عشرة ماليين دوالر 
وتابع ان السلطة لن تسمح لشركات الهاتف الخلوي  .سنويا، بينما تصل الرسوم الى اكثر من ذلك بكثير

 بالعمل في السوق الفلسطينية اال باتفاق رسمي يسمح للشركات الفلسطينية المماثلة بالعمل في االسرائيلية
  .السوق االسرائيلية

  2/5/2010الحياة، 
  

   وحكومة فياضنتنياهوعن معركة فتح ضد  .41
 بالل الحسن

وى المحلية  اإلسرائيلية، هل تبدأ أو ال تبدأ؟ الشغل الشاغل للق-ال يزال حديث المفاوضات الفلسطينية 
الكل على مستوى العالم مشغول بكلمة تصدر عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين . والعربية والدولية

ورغم انتظار الجميع لتلك . نتنياهو، يقول فيها إنه قرر وقف االستيطان في القدس وفي الضفة الغربية
ومع أن . يعني سقوط ائتالفه الحكوميالكلمة الذهبية، فإن نتنياهو يتمنع عن الجهر بها، فالجهر بها 

سقوط ائتالفه الحكومي ال يعني سقوطه من رئاسة الوزراء، فهو يستطيع أن يعيد تشكيل الحكومة 
، إال أن نتنياهو يصر على )إيهود باراك(ومع حزب العمل ) تسيبي ليفني(بائتالف جديد مع حزب كديما 

يمين اإلسرائيلي المتطرف والعنصري، وعلى شاكلة أن يكون رئيسا للوزراء، ومن خالل ائتالف مع ال
  .وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي أصبح إقصاؤه والتخلص منه مطلبا عالميا

أن الضغط : لماذا ال ينطق نتنياهو الكلمة الجوهرة التي ينتظرها منه الجميع؟ ألسباب متعددة منها
وألن أصدقاء نتنياهو األميركيين .  لهذا الطلباألميركي عليه ليس قويا بحيث يجبره على االنصياع

وهناك سبب ثالث . يضغطون على الرئيس األميركي باراك أوباما لكي يخفف من لومه الدائم إلسرائيل
لتمنع نتنياهو، وهو أنه يعرف بدقة اللعبة األميركية في تهديد إيران، وجوهر هذه اللعبة أن أميركا تهدد 

م مع المنطق تهديد إيران بإسرائيل ثم إضعاف إسرائيل بالضغط عليها لصالح إيران بإسرائيل، وال يستقي
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الفلسطينيين والعرب، إذ ال بد أن تبقى إسرائيل قوية حتى يمكن تخويف إيران بها، وال بأس أن يدفع 
الفلسطينيون والعرب ثمن ذلك، ويمكن لبالدة الوسيط جورج ميتشل أن تمتص الغضب الفلسطيني 

  .م معالجته في مرحلة الحقةوالعربي، لتت
وبينما تستمر هذه اللعبة األميركية السمجة مع نتنياهو، يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى 

  .الصين، بلد الحكمة والحكماء، لعله يجد هناك حال لمعضالت سياسية تعترضه
ان اجتماعا متميزا ذهب الرئيس محمود عباس إلى الصين بعد أن عقد اجتماعا لقيادة حركة فتح، وك

ولم يتورع بعضهم عن طلب المناصب . وصاخبا، برز فيه طامحون كثيرون للحصول على المناصب
لقد دارت في هذا االجتماع معركة تخص حركة فتح حول اختيار نائب للرئيس عباس بعد أن . لنفسه

يرشح زميله ورفيقه وهو كان مستعدا لهذه المناقشة، فأعلن أنه . تعرض مؤخرا ألكثر من وعكة صحية
ولكن محمود . ، الذي قدم مؤخرا من تونس لمساندته، ليكون الرئيس من بعده)أبو ماهر(محمد غنيم 

عباس فوجئ بأن الشباب الطالع، ال يتميز بالطموح فقط، بل وبالوقاحة أيضا، إذ بادر البعض مباشرة إلى 
ولم يجد الرئيس عباس . ذا المنصبرفض ترشيح محمد غنيم كنائب للرئيس، وطرح اسمه هو كمرشح له

سوى االتكاء على اإلجراءات القانونية، فقال إن اختيار نائب للرئيس ) الحواري(من مخرج لهذا المأزق 
يستدعي قرارا من المجلس التشريعي، وهذا المجلس معطل اآلن بسبب الخالف مع حركة حماس، ولذلك 

  .ال بد من التأجيل واالنتظار
انت أيضا على موعد مع معركة أخرى، إذ ثارت ثائرة البعض ضد حكومة سالم ولكن قيادة فتح ك

ما هو غير جائز وغير . فياض، وهم يريدون تقويضها، وتشكيل حكومة جديدة، وهذا جائز وممكن
ممكن، أن يتم النقاش على قاعدة أن القيادة تريد فالنا لوزارة األشغال، وفالنا لوزارة الخارجية، وفالنا 

المالية، وفالنا لوزارة الداخلية، فقد مل هؤالء القادة الجدد من العمل التنظيمي والجماهيري، ومن لوزارة 
كل أشكال المقاومة السلمية، واشتاقوا إلى المهمات الوزارية، وإلى كل ما فيها من أبهة واستقباالت 

لقائمة حاليا، وربما وبناء على هذا النقاش، ربما تستقيل حكومة فياض ا. وربما صفقات.. وتوديعات
ولكن مشكلة ستنشأ . تتشكل حكومة جديدة تكون أغلب المناصب األساسية فيها للطامحين من حركة فتح

فالدول المانحة ترفض تقديم المال إال إذا كان فياض شخصيا هو وزير المالية، وهنا . حول وزارة المالية
  .قبلون بالكنوز األصغرالسلطة هذا وي» كنز«سيتراجع الطامحون من حركة فتح عن 

صراع حركة فتح مع حكومة فياض صراع قديم، ولكنه بدأ يشتد في اآلونة األخيرة، بعد أن استتب 
ولكن المسألة . األمر لنوع جديد من القادة، يجاهرون علنا بأنهم يريدون أن يكون لهم نصيبهم في السلطة

ال شك فيها بين الرجلين محمود عباس وسالم فهناك منافسة . بدأت تأخذ بعدا آخر على الصعيد العالمي
فياض، وهناك بدء تململ عالمي من محمود عباس مع القول بأنه غير مقدام وغير ناجح، مع بدء ظهور 

فهو يريد دولة، وهو . إعجاب عالمي بسالم فياض باعتباره صاحب قرار، وصاحب فعل، وصاحب رؤية
الخالصة أن هناك تنافسا قائما فعليا بين . لو من طرف واحديريد بناء أجهزة الدولة، وهو يريد إعالنها و

ونشاط فياض في التنقل بين المدن الفلسطينية، ورعاية نشاطات شعبية . الرجلين، سواء سعيا إليه أم ال
إلخ، وتقديم مساعدات للكثير ... على الطريقة األميركية، من نوع أكبر طبق مسخن، وأكبر طبق كنافة

تصادية الصغيرة، كل ذلك أبرز سالم فياض بصورة جديدة للمسؤول الفلسطيني لم تكن من المشاريع االق
وإذا كان هذا التنافس بين الرجلين قد بدأ عفويا، فإنه لفت األنظار دوليا، وربما قال . مألوفة من قبل

ألنسب فيتم أما القرار ا. ولم ال؟ فانحاز هؤالء إلى تأييد عباس، وانحاز أولئك إلى تأييد فياض: البعض
  .اتخاذه في الوقت المناسب

وهنا ال بد أن كثيرين الحظوا، وفي ثنايا الحديث الصحافي الذي أدلى به الرئيس قبل سفره إلى الصين، 
فإذا كان فياض قد أعلن . أن حديثه لم يخل من مواقف معارضة لموقف فياض، وتعبر عن روح المنافسة
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ال يوافق على إعالن «فإن عباس يقول في الحديث الصحافي إنه أنه يريد إنشاء الدولة بقرار فلسطيني، 
  .»أحادي الجانب للدولة الفلسطينية، ونحن نريد إعالن دولتنا باتفاق دولي

وهكذا نلحظ أن السلطة الفلسطينية تخوض في هذه األيام معارك عدة، تبدأ من المعارك مع الدول 
 ربه وهل يبقى مسؤوال عن اإلعالم الرسمي العظمى، وال تنتهي بمعارك حول مستقبل ياسر عبد

الفلسطيني أم تتم تنحيته لتعود حركة فتح وتسيطر على هذا اإلعالم؟ فهناك معركة مع واشنطن يقول 
وهناك . »إن واشنطن لم تبذل جهدا كافيا للضغط على إسرائيل لتحقيق السالم«عنها محمود عباس 

إن « نائب للرئيس منذ اآلن، ولكن عباس يرفض ويقول معركة مع قيادة فتح حول خالفة عباس واختيار
وهناك معركة مع الطامحين إلى المناصب الحكومية إذا تقرر تشكيل . »الظروف اآلن ال تسمح بذلك

  .»لن يخضع ألي ابتزاز عبر فرض تغييرات«حكومة جديدة، وهنا يقول عباس إنه 
ية في كل المدن الفلسطينية، وبينما تبدأ إسرائيل وتدور كل هذه المعارك بينما تتجول الدوريات اإلسرائيل

ممارسة قرار الترانسفير واإلبعاد ضد كل فلسطيني ال يحمل أوراقا إسرائيلية، وبينما يتواصل بناء الكنس 
  .وبينما... اليهودية حول المسجد األقصى، وبينما

 .ولكن يبدو أن هذه الصورة هي العينة التي ستستمر وتتصل وتتوالى
  2/5/2010 األوسط، الشرق

  
  في انتظار مبادرة أوباما للسالم... الفشل  .42

  حسن منيمنة
طبعاً، كان من المفترض، وفق الوعود االنتخابية وما تبعها من تأكيدات، أن يخوض الرئيس األميركي 
أن باراك أوباما غمار السالم في الشرق األوسط فور توليه السلطة، وذلك انطالقاً من اقتناع راسخ لديه ب

ولكن ما هو بوضوح قراءة مرتبكة . حل الصراع في هذه المنطقة مصلحة وطنية للواليات المتحدة
ألحوال األطراف المتصارعة جعل من خطوات أوباما مصادر للمزيد من التأزيم بدالً من فض الخالف 

صفه بعض وليس هنالك ما يفيد بأن هذا الحال قد تبدل اليوم مع اقتراب صدور ما ي. والسير قدماً
  .المقربين من الرئيس بالمبادرة الحاسمة

والواقع أن الخطوط العريضة لمبادرة أوباما العتيدة معروفة لتوها، بل هي تكاد أن تكون متطابقة مع 
التصورات التي سبق للرؤساء األميركيين أن طرحوها لحل األزمة، بدءاً بجيمي كارتر ووصوالً إلى 

 األخير أول من صرح بكامل تفاصيل هذه التصورات خالل توليه جورج دبليو بوش، وإن كان هذا
فالحل لقضية الشرق األوسط، من وجهة نظر أميركية، هو في تكريس قيام دولتين ضمن حدود : الرئاسة

 أساساً، مع بعض المقايضة باألراضي ١٩٦٧، وذلك على أساس تسوية تعتمد حدود الـ ١٩٤٨الـ 
بعدد من الكتل االستيطانية التي أقامتها في الضفة الغربية، ومع تثبيت لتمكين إسرائيل من االحتفاظ 

، ١٩٤٨القدس عاصمة للدولتين، ومع التعويض المادي ألسر الالجئين الذين هجروا من ديارهم عام 
ومع ضمانات دولية لنهائية هذا الحل تنضوي على وصاية فعلية على الدولة الفلسطينية الناشئة إلى أن 

اء مؤسساتها اإلدارية واألمنية، وعلى تطبيع سياسي واقتصادي للعالقات بين إسرائيل تستكمل بن
هذا هو الحد األقصى أميركياً، وهذه هي قناعة الرئيس أوباما نفسه، كما صرح في . ومحيطها العربي
 إلى ديارهم في ١٩٤٨ما ال يتضمنه هذا التصور هو عودة أسر المهجرين عام . أكثر من مناسبة

طين التاريخية، باستثناء عدد رمزي ربما يشكل قبوله إقراراً دولياً وإسرائيلياً بأن ما جرى للمجتمع فلس
وإن كان أوباما عازماً على أن يأتي بالجديد في مبادرته . الفلسطيني عند قيام إسرائيل كان مأساة فعلية

لياً عن هذه الثوابت التي أصبحت المرتقبة، فهو على المستوى التنفيذي واإلجرائي، ولن يشكل خروجاً فع
  .من المسلمات في الرؤية األميركية للحل
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وينتظر بالتالي أن تتطابق مبادرة أوباما في حال صدرت بقدر ملحوظ مع المبادرة العربية التي أقرها 
فوجه الخالف األوحد بين المبادرتين هو في موضوع الالجئين، إذ . ٢٠٠٢مؤتمر القمة في بيروت عام 

رض توجه أوباما حلّه، فيما ينطلق التصور العربي من اعتباره مسألة عالقة تتم معالجتها في وقت يفت
ولكن في حين يرى الجانب العربي بأن هذا االختالف ال يؤدي إلى تناقض بين المبادرتين، فإنه . الحق

 من أن تكون المبادرة فبدالً. ثمة قرابة إجماع في إسرائيل يعتبره اختالفاً خطيراً يطاول جوهر القضية
العربية سبيالً لترسيخ السالم، تصبح من خالل هذا التأجيل لموضوع الالجئين، مجرد جولة جديدة في 
. مسعى عربي دؤوب للقضاء على إسرائيل، بوسائل مقنعة بالسلمية نظراً إلى فشل المساعي الحربية

لك قراءة الرئيس أوباما نفسه كما يستشف من والواقع أن القراءة األميركية للمبادرة العربية، بما في ذ
تصريحاته، ال تنكر صحة المخاوف اإلسرائيلية، غير أنها تعول على تنفيس الرغبة العربية غير المعلنة 
بالقضاء على إسرائيل من خالل أمر واقع تواصلي ينشئ قطاعات واسعة في العالم العربي على ارتباط 

السياسي واالقتصادي، ومن خالل تالشي العدائية العربية إزاء عضوي بإسرائيل من خالل التطبيع 
  .إسرائيل مع زوال صور األذى الالحق بالبشر والحجر في فلسطين من التداول اإلعالمي

فالخالف القائم اليوم بين الحكومتين األميركية واإلسرائيلية، بغض النظر عن المبالغات اإلعالمية في 
كي في إمكانية تحقيق التصور الذي تتفق عليه كل من الواليات المتحدة شخصنته، هو بين تفاؤل أمير

وإسرائيل للصراع مقرون بقناعة حول أهمية اإلسراع في تطبيق الحل منعاً لتفاقم العوامل التي قد 
، في مقابل تشاؤم )بما في ذلك المستوطنات التي من شأنها عرقلة مبدأ الدولتين(تعترض تحقيقه مستقبالً 

يلي من إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية، إنطالقاً من القناعة بأن الطرف الفلسطيني والعربي إسرائ
من خالل ) إسرائيلياً(يسعى إلى جعل التسوية مرحلية وحسب، والسعي بالمقابل إلى تحسين الظروف 

عه الخطر الناجم المضي قدماً بالخطوات االستيطانية واإلقصائية التي من شأنها تكريس أمر واقع ينتفي م
  .عن المسعى العربي المبطن

وإذا كانت الحكومة اإلسرائيلية القائمة، من خالل فظاظة أقوال بعض المشاركين فيها، ومن خالل 
اإلجراءات االستفزازية والتمييزية التي تعتمدها، قد تسببت بتدهور في العالقات مع الواليات المتحدة 

ية بين الدولتين تبقى شكلية، وال تطاول الرؤية المشتركة للصيغة بشكل غير مسبوق، فإن األزمة الحال
مع المالحظة بأن (فعلى رغم اإلساءات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين . النهائية للحل في المنطقة

، فإن المواجهة الفعلية هنا هي في كيفية الوصول إلى تحقيق )الجانب اإلسرائيلي قد أبدع في هذا المجال
أما االختالف بين التصور األميركي للحل وما يقابله من تصور عربي، وعلى . ه الرؤية المشتركةهذ

رغم التطابق شبه الكامل، باستثناء موضوع الالجئين، فهو اختالف غير قابل للتذليل، أي أنه ال سبيل 
 بوجهة النظر عربياً لتحقيق عبور أميركي لهذه الهوة التي يشكلها موضوع الالجئين باتجاه األخذ

فتعويل الرئيس األميركي هو على عبور الهوة . وكل أمل بهذا الشأن هو من باب اإليهام القطعي. العربية
  .باالتجاه المعاكس، أي بقبول فلسطيني وعربي بإيجاد حل لموضوع الالجئين خارج إطار حق العودة

فبغض النظر عن . لعربي واإلسرائيليهنا بيت القصيد، وهنا أيضاً التالقي في القراءة بين الجانبين ا
مواقف القيادات العربية التي من شأنها تغذية بعض األمل لدى الرئيس أوباما حول إمكانية السير في 
. الخطة التي يقترحها، فإن حق العودة يبقى في الثقافة والمجتمع العربيين أساساً غير قابل للتسوية

   بالفشل، حتى قبل اإلعالن عنهومبادرة أوباما، كسابقاتها تبقى محكومة
  2/5/2010الحياة، 
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  الحربضجيج  .43
  بن كسبيت

 إسماعيلعباس : ترجمة
حينها أيضا، . الصيف يقترب بسرعة، ومعه يقترب ضجيج الحرب كما حصل تماما قبل ثالث سنوات

ال عبارة أطلقوا على هذا االحتم. قاموا بإعدادنا طوال فصل الشتاء الحتمال اندالع الحرب في الصيف
وعندها، قام أحد ما بقصف المفاعل النووي . لم نعرف تماما ما الذي كانوا يقصدونه". سوء التقدير"

أحد ما، في . تغلبت على سيناريوهات الرعب" العناصر الكابحة. "السوري السري، ولم تندلع الحرب
  . مكان ما، وضع يدين مستقرتين ومسؤولتين على دفة القيادة

ماذا يوجد في هذا الصيف اإلسرائيلي . ومعه تأتي مجددا تحذيرات الحرب. صيف مجدداواآلن يأتي ال
الذي يحتاج إلى حرب؟ هذه المرة أيضا ثمة مفاعل نووية على المهداف، لكن ليس واضحا ما إذا كان 

ومخازن . من جهة ثانية، العناصر الكابحة تالشت، واليدان على الدفة غير مستقرتين. سيتم مهاجمتها
  . رائحة ثقيلة للبارود تفوح في األجواء، تمأل الخياشيم، تنذر بالسوء. الذخيرة مكدسة لدى جميع األطراف

وال ينقصنا . الوضع متفجر. في هذه األثناء، يتراجع عدد األصدقاء حتى من دون عمليات القصف
نحن نخسر . تدهورمكانة إسرائيل في العالم، وكذا في المنطقة، آخذة في ال. ضجيج الحرب والمعركة

تركيا، نحن نخسر مصر، نحن نخسر االردن، دول الخليج، أوروبا، وحتى أننا نخسر مكانتنا الخاصة في 
الملك االردني في حالة . وليس ثمة من يضع رجله في فتحة الباب محاوال فعل شيء. الواليات المتحدة

 من العراق، وعبداهللا يعرف أن األمر األميركيون على وشك الخروج. وهو يفقد عقله من شدة القلق. هلع
وعندما يصل . التالي الذي سيحصل في ظل غياب عملية سياسية حقيقية هو دخول اإليرانيين إلى ساحته

. فهو يحذر ويعلن، لكن نتنياهو يدير له ظهر المجن. اإليرانيون إلى األردن تصبح الطريق قصيرة إلينا
ت بين مؤسسات الجيش ال تزال جيدة، لكنها لن تكون محصنة إلى العالقا. األتراك يواصلون االبتعاد عنا

في مثل هذا الوضع ثمة حاجة . أردوغان يرى ميزان القوى ويعرف قراءة الخارطة الجيو سياسية. األبد
لو كنت وزيرا . "إلى شخص راشد مسؤول يحاول تقديم الجواب، لكن ال يوجد شخص كهذا عندنا

ألخذت زوجتي وبناتي وسافرت في "فل أمني كبير في المؤسسة األمنية، ، قال هذا االسبوع مح"للدفاع
لكن وزير الدفاع، في هذه األثناء، يأخذ نفسه ومساعديه ويسافر ". رحلة إلى إنطاليا مع تغطية إعالمية

  .إلى واشنطن
 فقد عاد مبارك لممارسة مهامه وكل شيء يبدو على ما يرام، إلى أن يحصل. ثمة قلق في مصر أيضا

كل المؤشرات . فمن الواضح للجميع أنه في السنوات القادمة ستحصل عملية انتقال للسلطة. شيء ما
، لكن ثمة فيها )االستمرارية(ثمة في هذا األمر ميزة . تشير إلى أن نجله جمال سيكون الوريث الطبيعي

ا الوجهة التي سيسلكها ففي المؤسسة األمنية ال يعرفون تمام. أيضا عدد غير قليل من عالمات االستفهام
وهو ال يعرف فعال مزايا . فهو لم يكوى بأهوال الحرب مثل أبيه ومثل جيل الجنراالت. مبارك الشاب

فهو سيرغب في مصالحة اإلسالميين، ترسيخ دعائم حكمه . وهو ليس ملزما بأي شيء تجاه أحد. السالم
ة ما يمنع أن يضطر لفعل ذلك على وليس ثم. وإيجاد روافع لنفسه من أجل السيطرة على الجماهير

  .حسابنا
ثمة دول تسع مجاورة على طول نهر النيل، وهذه الدول زاد عدد سكانها في . ليس سهال الحكم في مصر

وفي السمة القادمة ستنتهي مدة اتفاق تقاسم مياه هذا النهر . الجيل األخير بضعفين أو ثالثة أضعاف
  .العظيم والجلبة ستكون كبيرة

التقديرات المحتلنة . في إسرائيل تتواصل حال التخبط إزاء إيران. ل هذا الواقع يستكر الجمودمقابل ك
لمحافل أمنية غربية تفيد أن هجوما إسرائيليا مكثفا على منشآت الذرة اإليرانية ستفضي إلى تأجيل السباق 
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لكن ثمة . ة زمنية ذات مغزىيتعلق األمر بفتر. نحو القنبلة لفترة زمنية تتراوح بين عامين وثالثة أعوام
  .مقابل هذا الخيار مجموعة كبيرة من المخاطر والعيوب

لن يكون مباشرا، ألن إيران ال . الرد اإليراني سيكون قاسيا: فيما يلي جزء من تلك المخاطر والعيوب
ي لكنها تملك عددا غير قليل من مبعوث. تملك في هذه المرحلة القدرة على المس الحقيقي بإسرائيل

يدور الحديث عن عشرات آالف المقذوفات . حزب اهللا سيطلق باتجاهنا كل ترسانته. التخريب
هذه المرة لن ينتهي األمر بعشرات القتلى، بل . والصواريخ، التي تغطي كل أراضي دولة إسرائيل

لمزاج وهذا سيمس مسا شديدا باقتصاد إسرائيل ، بسياحتها، با. وربما آالف، بما ذلك تل أبيب. بمئات
فضال عن ذلك، ال يمكن معرفة ما إذا كان السوريون سيبقون خارج . العام، بالهجرة، بصورة الردع فيها

ال . ، هذه المرة تكثر احتماالت أن تنجر سوريا إلى داخل المعركة2007خالفا لصيف . دائرة االنطالق
. لألسد ما يتوقعه أو يأملهتوجد مفاوضات، ال توجد محادقات، ال يوجد سفير اميركي في دمشق، وليس 

هذا من دون أن نتحدث عن حماس، عن . إذا دخل األسد المعركة، فسيتحول الوضع إلى جحيم دموي
الفوضى المتوقعة في مصر، عن الهزات في األردن وعن ما من شأن إيران القيام به ضد حقول النفط 

  ).واالقتصاد العالمي(في الخليج 
وم سينجح، ومن قال أنه ال توجد في إيران منشآت سرية، ومن قال أن وبعد كل هذا، من قال أن الهج

ويمنحان آيات " العدوان اإلسرائيلي"كوريا الشمالية، أو باكستان، لن يقررا فجأة تعويض اإليرانيين عن 
في وضع كهذا، سيكون من الصعب تجنيد . اهللا طريق مختصرة جدا للوصول إلى القنبلة، أو قنبلة جاهزة

  . وستجد إسرائيل نفسها تشتعل، تنزف دما، معزولة ومهددة.العالم
  30/4/2010" معاريف"

  2/5/2010المستقبل، 
  

  هل أصبح سالم فياض خطراً على أبو مازن؟  .44
  معتز أحمد: ترجمة

دفعت المبادرات السياسية والتصريحات التي يدلي بها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إلى شعور 
ين الفلسطينيين بالقلق الشديد، خاصة أن فياض قاد الكثير من المبادرات السياسية العديد من المسؤول

  .الذكية سواء على مستوى الصراع مع إسرائيل أو على المستوى الفلسطيني الداخلي
ومن أبرز هذه المبادرات، إعالن فياض الحاسم عن مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، والتأكيد 

 فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة لهذه المنتجات يعتبر خيانة للقضية على أن شراء أي
الفلسطينية وتخلياً عن الثوابت الوطنية التي يؤمن بها جميع الفلسطينيين ليس فقط باألراضي المحتلة بل 

وأصر فياض مع هذا اإلعالن على تطبيقه عمليا، حيث قام على هامش مؤتمر . في العالم بأكمله
هيري بجمع الكثير من منتجات هذه المستوطنات وحرقها أمام وسائل اإلعالم العالمية بما فيها جما

  .اإلسرائيلية بالطبع
وزاد على هذا مبادرة فياض بضرورة تحسين ظروف العمال الفلسطينيين سواء ممن يعملون في هذه 

فرضه عليهم إسرائيل من كل المستوطنات أو الذين يعانون من البطالة من جراء سياسة الحصار الذي ت
الجهات، األمر الذي رفع من شعبيته على المستوى الجماهيري، وبات الكثير من الفلسطينيين يرددون 
التصريحات التي يدلي بها ويرون أنها تعبر عن مآسيهم وتحمل الحل للمشاكل السياسية التي يعانون منها 

  .بسبب االحتالل
 فيه فياض بالحديث عن مشاكل الفلسطينيين السياسية وضرورة الالفت أنه وفي الوقت الذي يبادر

التوصل إلى حل سريع لها، فإن الرئيس أبو مازن لم يستطع حتى اآلن أن يتبنى مبادرة سياسية قوية 
تجمع الشعب الفلسطيني حوله، في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث بين الجماهير الفلسطينية عن حالة 
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الرئيس الفلسطيني بسبب المماطلة اإلسرائيلية في التوصل لحل لعميلة السالم المعقدة اإلحباط التي يعيشها 
على مختلف المستويات، واألهم عجز أبو مازن عن طرح أي حلول لمشاكل الفلسطينيين سواء السياسية 

. واءأو االقتصادية، في الوقت الذي نجح فيه فياض على كافة المستويات الداخلية والخارجية على حد س
وتشير بعض التقارير األمنية اإلسرائيلية التي تتحدث عن الوضع الفلسطيني الداخلي إلى أن فياض رجل 
اقتصادي محنك في األساس وعينه مرتكزة على منصب الرئيس بعد انتهاء فترة والية الرئيس عباس أو 

برزها أنه ال ينتمي إلى وتوضح هذه التقارير صراحة أن فياض يواجه عددا من الصعوبات، أ. بعد وفاته
حركة فتح، غير أن هذه المشكلة من الممكن حلها بسهولة، خاصة أن العمل الوطني الفلسطيني ليس 
حكرا على الفتحاويين، وأبرز دليل على هذا ياسر عبدربه وغيره من القيادات الفلسطينية الكبرى التي ال 

  .معروف بمعاداة إسرائيلتنتمي إلى حركة فتح ولم تساهم في تاريخها السياسي ال
ويرى البعض أن فياض يتشدد في مواقفه السياسية لهذا السبب، األمر الذي سينعكس بصورة سلبية على 
إسرائيل التي ترفض سياسات فياض، واألهم أنها تعلم خطورتها، ألن تأثير هذه السياسات وصل بصورة 

سيا متميزا، واألهم أنها ترى أنه نزيه وليس إيجابية إلى الدول الغربية التي ترى في فياض مسؤوال سيا
وعند . فاسدا ويرغب في رفع المعاناة عن شعبه، واألخطر أنه معروف ووجٌه مقبول على الساحة الدولية

هذه النقطة بالتحديد يحذّر تقرير أمني صدر أخيرا في إسرائيل من تأثير هذه النقطة سلبيا على إسرائيل، 
روبية تعرف فياض وتعاملت معه وقت عمله في األمم المتحدة، واألهم أنه خاصة أن كافة الدوائر األو

يتحدث اللغات األجنبية بطالقة وتميز، وعلى دراية كبيرة بعلوم الدبلوماسية المتعددة، واألخطر أنه محنك 
س كل هذه الصفات ومعها المبادرات السياسية التي يتخذها فياض تجعله خطرا يهدد مكانة الرئي.. سياسيا

عباس الذي يراه منافسا قويا له ويتمنى إزاحته اآلن عن طريقه، غير أن المبادرات والتحركات السياسية 
المتميزة التي يتخذها فياض تمنعه من اتخاذ هذه الخطوة، األمر الذي جعل فياض يمثل كابوسا قويا 

  . لعباس هذه األيام، ويجب االنتباه إلى هذه النقطة المهمة
  إسرائيل اليوم

2/5/2010العرب، قطر،   
  

  :كاريكاتير .45
  
  

    
  1/5/2010الخليج، اإلمارات، 
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