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  نتنياهو يسعى لفرض أجندة المياه واألمن في مستهل المفاوضات غير المباشرة .1

، )وكـاالت (، وعن   عواصم من   نادية سعدالدين وبرهوم جرايسي    عن،  4/5/2010الغد، االردن،   ذكرت  
المباشـرة بـين إسـرائيل والـسلطة        اإلسرائيلية قالت أمس ان المفاوضات غيـر        " هآرتس"صحيفة  أن  

 .الفلسطينية ستنطلق رسميا غدا، حيث يقوم المبعوث األميركي جورج ميتشل بالتوسـط بـين الجـانبين               
وحسب الصحيفة، فان المبعوث األميركي سليتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا، علـى              

   . من هذا االسبوعأن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت الحق
في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية إسرائيلية أمس، إن نتنياهو سيطلب مع بـدء المفاوضـات غيـر                  
المباشرة أن تتركز بداية على قضيتي المياه والترتيبات األمنية، في حين تتوقع الحكومة اإلسـرائيلية أن                

  ".قفهم االقوى في هذا الملف بالذاتكون مو"يطلب الفلسطينيون البدء بالمفاوضات حول قضية الحدود، 
، إنه في المرحلة األولى من محادثات التقارب ستجري المفاوضات على شكل رحالت "هآرتس"وقالت 

مكوكية يقوم بها المبعوث ميتشل بين الجانبين، وسيقود المحادثات من جانب إسرائيل المستشار اسحق 
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، إن  .نياهومولخو وعند الحاجة ستجرى محادثات بين ميتشل ونت

  ". المفاوضات ستجرى في قنوات سرية، وفي اطر ضيقة قدر اإلمكان"
أن نتنياهو يرغب في ان يطرح فور بدء المفاوضات مطالب امنية تتعلق بنزع اسلحة " هآرتس"وذكرت 

  .دودها ومجالها الجويالدولة الفلسطينية المزمع قيامها والتي تعتزم إسرائيل ابقاء سيطرتها على ح
وحسب الصحيفة، فان هناك اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا حول الطلب األميركي، أن تشمل المفاوضات 

ومع . الحدود، القدس، الالجئين، ترتيبات االمن، المياه والمستوطنات: المسائل الجوهرية في الحل الدائم
ها في المحادثات أو على االقل البحث ذلك، فان لكل طرف مواضيع يرغب في أن يجري التركيز علي

  .فيها منذ البداية
ألن لديهم تفوقا على "وتقدر أوساط إسرائيلية أن يبادر الجانب الفلسطيني لطرح قضية الحدود أوال، 

، حسب المصادر، التي تقول إن التركيز على "إسرائيل، إذ أن موقف الواليات المتحدة اقرب الى موقفهم
  .اية المفاوضات غير المباشرة سيسمح بممارسة ضغط أكبر على إسرائيلمسألة الحدود في بد

وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ال يعتزم تشكيل فرق مفاوضات كبيرة او مديرية 
  ". خشية تسريب لالعالم قد يؤدي الى تفجير المفاوضات او الى التشدد في مواقف الطرفين"مفاوضات، 
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ـ  مسؤوالً، أن   رام اهللا من  وليد عوض    عن مراسلها    ،  4/5/2010لعربي،  القدس ا وأضافت    قـال  ا رفيع
ان نتنياهو قد طلب مؤخرا من مؤسسة الدفاع ومجلس االمن القومي تفصيال مـوجزا              ' هآرتس'لصحيفة  

  .بما يسمى ثماني نقاط التي تلخص مطالب اسرائيل االمنية من حيث اتفاق الوضع النهائي
تضمن النقاط الثماني معلومات مفصلة بشأن نزع السالح من اي دولة فلسطينية فـي              وطلب نتنياهو ان ت   

  .المستقبل، ونشر القوات االسرائيلية على حدودها الشرقية لمنع تهريب االسلحة
وكتب الوثيقة االصلية رئيس قسم التخطيط في هيئة االركان العامة وقائد تابع لسالح الجو االسـرائيلي،                

وشتان وتشمل الشروط االسرائيلية بالفعل رصد المحطات الحدودية الفلـسطينية، وحريـة            اللواء ايدو نيه  
الطيران االسرائيلي في االجواء الفلسطينية، والسيطرة االسـرائيلية علـى الطيـف الكهرومغناطيـسي              

  .ومحطات لالنذار المبكر في الضفة الغربية
يين يفضلون فتح المفاوضات بمناقـشة الحـدود        وقال دبلوماسيون اسرائيليون لذات الصحيفة ان الفلسطين      

ونقل مناطق واسعة في الضفة الغربية الى السيطرة الفلسطينية واعادة فتح بيت الشرق في القدس وهـي                 
مسألة يعتقد الفلسطينيون ان لديهم ميزة على االسرائيليين، الن موقف الواليات المتحدة بشأن هذه المسألة               

  .ايجابي بالنسبة لهم
  

   نبحث عن اختراق في ملف المصالحة ومصر ستبقى الراعي لها وورقتها هي األساس:هنية .2
أمس عقب لقائه االقتـصادي الفلـسطيني       ،  أكد إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة      : أشرف الهور  - غزة

 "معالجات فلـسطينية  "منيب المصري، أن مصر ستبقى راعيا للمصالحة، وأن الجهد منصب للبحث عن             
   .لدى حماس للتوقيع على ورقة المصالحة' لمس نية'في هذا الملف، فيما قال األخير انه  اختراق إلحداث

وقال هنية خالل مؤتمر عقده مع المصري عقب لقاء جمعهما في مقر حكومة غزة انهمـا بحثـا آخـر                    
وفـد  وأشار إلى أنه استمع مـن ال       .المستجدات السياسية، فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية الداخلية       

ـ     حماس متمسكة   أنوأكد هنية    ."رؤية تنم عن حرص كبير إلنهاء حالة االنقسام       "الذي يرأسه المصري ل
بالمصالحة، مشدداً على موقف حركته باعتبار مصر راعياً لهذه المصالحة، وأن ورقتها التي قدمت هي               

ـ           .األساس  إلحـداث اختـراق     إيجـاد معالجـات   "لكنه أشار في ذات الوقت إلى البحث ما زال جارياً ل
  ."مطلوب

 القواسـم بـين     أن لدى هنيـة، مؤكـداً       "لمس أشياء إيجابية  "أما االقتصادي منيب المصري فقد قال انه        
وأكد على ضرورة توقيع حمـاس علـى ورقـة المـصالحة             ."أقوى من الخالفات  "األطراف الفلسطينية   

 اجتمع المصري بوفد قيادي رفيع من       وعقب اللقاء  .المصرية أوالً، ليتم بعد ذلك الحديث عن المالحظات       
حركة حماس ضم كال من الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحيـة عـضوي المكتـب الـسياسي                  

ـ   .للحركة لمست نيـة   ' عقب هذا اللقاء الذي استمر زهاء األربع ساعات          "القدس العربي "وقال المصري ل
وأوضح المصري انه التقى وفـدا مـن         ."ةعند حركة حماس تجاه التوقيع على ورقة المصالحة المصري        

هجمة تجاه تحقيق المصالحة الداخلية، ورغبة      " انه لمس عند فتح      إلىحركة فتح قبل قدومه لغزة، مشيراً       
نوقع أفضل مما ال نوقع، حتى نتفرغ لباقي الملفات المهمة المتمثلـة            "وأضاف   ."حقيقية في الوصول إليها   

 الى أن اللقاء مع قادة حماس تناول أيضاً عدة قـضايا مهمـة بينهـا                وأشار ."بالتفرغ لمواجهة االحتالل  
 قطاع غزة لبحث    إلىوأوضح أنه سيعود مجدداً      . الخانق المفروض على قطاع غزة     اإلسرائيليالحصار  

  . أيام، بعد عملية تقييم لما تم بحثه مع الفصائل10 حواليمستقبل المصالحة بعد 
  4/5/2010القدس العربي، 
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 القدس الشرقية فإن الفلسطينيين سيوقفون المفاوضاتب بيتاً واحداً "إسرائيل" بنت إذا: عريقات .3
دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات إسرائيل إلى االمتناع :  أسعد تلحمي–الناصرة 

. ر المباشرةعن القيام بخطوات أحادية الجانب في القدس الشرقية والضفة الغربية خالل المفاوضات غي
 العسكرية تكرار تهديده بأنه في حال بنت إسرائيل بيتاً واحداً في القدس اإلذاعة إلىوتجنب في حديثه 

لسنا مستعدين أبداً لقبول بناء جديد في ": الشرقية فإن الفلسطينيين سيوقفون المفاوضات، لكنه قال
: وتابع. "ائيل بخطوات أحادية الجانبالمستوطنات أو أن يطرد فلسطينيون من بيوتهم أو أن تقوم إسر

أمامنا اآلن أربعة أشهر للمحادثات عن قرب وال يوجد أي سبب يدفع إسرائيل إلى إجهاضها بخطوات 
ورداً على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون سيوقفون البناء في حال استؤنف البناء في . "أحادية الجانب

نحن نريد أن نواصل المفاوضات ال أن .. اآلن في المستوطناتلماذا على إسرائيل أن تبني ": القدس قال
  ."نوقفها

  4/5/2010الحياة، 
  

  اإلسرائيلية وتؤكد مقاطعة منتجات المستعمرات  تتحدى التهديداتالسلطة .4
بتأكيد عزمها المضي في خطط مقاطعة منتجات " إسرائيل"تحدت الحكومة الفلسطينية، أمس، : )د ب أ(

واعتبرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها األسبوعي . األخيرة" اإلسرائيلية"ديدات المستعمرات رغم الته
برئاسة سالم فياض في رام اهللا، التهديدات اإلسرائيلية بفرض عقوبات على االقتصاد الفلسطيني ردا 

ي ف"وأشادت بجهود طواقم العمل والقطاع الفلسطيني الخاص " . تحريض سافر"على حملة المقاطعة بأنها 
كما أصدرت توجيهات لكل الوزارات ". سبيل استكمال تنظيف السوق المحلية من منتجات المستعمرات

إليجاد فرص عمل بديلة للعمال "والدوائر الحكومية لبذل أقصى الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص 
  " .الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات

  4/5/2010الخليج، 
  

  "اونرواأل"ـلي لفياض يطالب بدعم دو .5
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، األحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه : )د ب أ(

. لالستمرار في الوفاء بااللتزامات المطلوبة " أونروا"دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ثلي اللجان الشعبية في المخيمات في الضفة وأكد فياض خالل اجتماعه مع المكتب التنفيذي لالجئين ومم

الغربية ضرورة الدعم المالي الدولي ألونروا لالستمرار في الوفاء بااللتزامات المطلوبة منها في تقديم 
الذي تقوم به اللجان الشعبية في الدفاع عن حقوق " المميز"وأشاد فياض بالدور . الخدمات لالجئين 

لسلطة وسعيها الدائم من أجل ضمان استمرار أونروا في تقديم وأكد حرص ا. ومصالح الالجئين 
  .الخدمات األساسية لهم

  4/5/2010الخليج، 
  

  ل األموال غزة تقرر صرف جزء من رواتب موظفيها بسبب صعوبة وصوحكومة .6
 وزارته ستصرف في حكومة غزة إن محفوظ وكيل وزارة المالية إسماعيلقال : اشرف الهور -ةغز

، فيما )أمريكي دوالر 400نحو ( شيكل 1500لموظفين الذين يتقاضون راتبا اقل من راتبا كامال ل
 عملية صرف الراتب ستبدأ أنستصرف ذات المبلغ للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن هذا القدر، وذكر 

 وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتخلف فيه حكومة غزة عن دفع رواتب . الجارياألسبوعنهاية 
   مالية، وقال أزمة حكومة غزة ال تعاني من أن محفوظ  وأكد. توفر السيولةأزمةموظفيها بالكامل، بسبب 
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   ". نتيجة الحصار الذي نعيشهاألموال وببساطة هو صعوبة في توصيل اآلنما يوجد لدينا "
  4/5/2010القدس العربي، 

  
   عودة عباس من جولته الخارجيةقرار استئناف المفاوضات غير المباشرة سيتخذ فور: ربهعبد  .7

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ، أن )وكاالت( نقال عن 4/5/2010الخليج، نشرت 
 أن قرار الذهاب لمفاوضات غير مباشرة سيتخذ في اجتماع للجنة التنفيذية فور  أكد أمسياسر عبد ربه

، "صوت فلسطين"مر وتطورات التسوية، نافياً إلذاعة عودة عباس من جولته الخارجية، حيث يبحث األ
، مؤكدا في الوقت )األربعاء(عن بدء المفاوضات غداً " اإلسرائيلية"ما تردد من أنباء في وسائل اإلعالم 

وتحدث عبد ربه عن نية في . ذاته أن التوجه الفلسطيني هو التخاذ قرار باتجاه استئناف المفاوضات 
ذ موقف واضح وإجراءات تجاه كل من يرتكب عمال استفزازيا فيما بدا أنه إشارة التزام أمريكي باتخا

وشدد على أن الفلسطينيين يريدون من هذه المفاوضات إنهاء . إلى وجود موقف خاص باالستيطان 
  .االحتالل وحل قضايا الحدود والقدس والالجئين وسواها من القضايا 

 أبونبيل نقال عن مراسلها من رام اهللا محمد يونس، أن  4/5/2010الحياة، في السياق نفسه ذكرت 
 من دولة اإلمارات حيث يرافق الرئيس هافي اتصال هاتفي معقال ردينة الناطق الرئاسي الفلسطيني، 

هناك فرصة جديدة، وهذه الفرصة ستشكل امتحاناً لجدية " إنمحمود عباس في جولة على المنطقة 
  ." والمجتمع الدولي في الشهور المقبلةاألميركية لمدى صدقية اإلدارة الحكومة اإلسرائيلية، واختباراً

 الوقت كالمعتاد، فإضاعة الوقت هذه المرة إضاعة عدم اإلسرائيليةيجب على الحكومة ": وقال ابو ردينة
ستكون له تداعيات خطيرة، ونحن من جانبنا ملتزمون تحقيق سالم عادل وجاد، ومطلوب من اإلدارة 

  ." تعمل بجدية على تحقيق السالمأن ةاألميركي
  

  لعقد اجتماع طارئ للنظر في حيثيات استئناف المفاوضات" المجلس المركزي"عمرو يدعو  .8
دعا عضو المجلس المركزي الفلسطيني نبيل عمرو إلى عقد اجتماع طارئ :  برهوم جرايسي- عواصم

 . اإلسرائيلية غير المباشرة–الفلسطينية للمجلس للنظر في الحيثيات التي تؤدي إلى استئناف المفاوضات 
على نسخة منها، " الغد"وقال عمرو في مذكرة وجهها أمس إلى رئيس المجلس سليم الزعنون، وحصلت 

الجانب اإلسرائيلي واألميركي لم يفصحا عن أية تعهدات بهذا الشأن، مما يضع الطرف الفلسطيني "إن 
  ".في موقف ضعيف

نية ممثلة بالرئيس محمود عباس والفريق السياسي الذي يعاونه، سيواجهان عما القيادة الفلسطي"ورأى أن 
قريب استحقاقاً صعباً، وهو الدخول في مفاوضات غير مباشرة من خالل الوسيط األميركي، من دون 

وأشار إلى أن  ".تحقيق الشروط الفلسطينية التي وضعها المجلس المركزي إلجازة الذهاب للمفاوضات
لقيادة السياسية لدورها في إدارة الموقف الفلسطيني ينبغي أن يظل تحت سقف القرارات ممارسة ا"

  "الرئيسية التي يتخذها المجلس المركزي
مبدأ الحركة السياسية والتفاوض المباشر أو غير المباشر ال اعتراض عليه، إال أن شرعية "وأوضح بأن 

  ".إطار بحجم ومكانة المجلس المركزيأية خطوة في هذا االتجاه ال بد وأن تتوفر من قبل 
مع احترامنا للغطاء العربي الذي نسعى لتوفيره، فهو على أهميته ليس كافياً، بل "وتابع قائالً في المذكرة 

  ".ال بد وأن يسبقه قرار فلسطيني أو أن يصادق عليه من قبل المجلس المركزي
  4/5/2010الغد، االردن، 
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   عن تدخل فرنسيأنباء بعد أقوى بموقع تفاوضي صفقة شاليطحماس تدرس ": القدس العربي" .9
 ابرز قياديي حركة حماس     أن من مصادر فلسطينية مطلعة      "القدس العربي "علمت   :كامل صقر  - دمشق

 االثنين اجتماعات مطولة في مقر القيادة السياسية للحركة للبحث في مـسألة صـفقة               أمسبدمشق عقدوا   
 بهذا الخصوص السيما ما جرى الحـديث عنـه          اآلراءعاد شليط واستمزاج    لج اإلسرائيلي األسيرمبادلة  

  . عملية التبادلإلنجاححول تدخل فرنسي عالي المستوى 
 موضوع الوساطة الفرنسية عبر مسؤول استخباراتي رفيع بالتكتم الشديد مـن قبـل حركـة                أحيطوفيما  

 الصفقة كون باريس تعتبر     بإنجاحادة الفرنسية    االهتمام البالغ للقي   أكدت تأكيدا فان المصادر     أوحماس نفيا   
 بحكم انه يحمل الجنسية الفرنسية وان باريس        أيضا لدى حماس مواطنا فرنسيا      األسير اإلسرائيليالجندي  

  . مستجدات الصفقة على مدى الشهور الطويلة الماضيةآخر األلمانيكانت تتابع مع برلين ووسيطها 
 الماضـي   األسبوع رفيع المستوى التقى في دمشق       استخباريارنسيا   مسؤوال ف  أنوذكرت تقارير صحافية    

 إسـرائيل  بين   األسرى انجاز صفقة تبادل     إلى المساعي الرامية    إطارعددا من قيادات حركة حماس في       
 وحماس على المشاركة في الجهود المبذولة النجـاز         إسرائيلوالحركة، وان فرنسا حصلت على موافقة       

 تقريب المواقف بين الجـانبين      إلى تهدف   أفكارا المسؤول الفرنسي حمل     إنقارير  وقالت تلك الت  . الصفقة
  .األلمانيوتمرير االقتراح الذي طرحه مؤخرا الوسيط 

  4/5/2010القدس العربي، 
  

   واحتضنت الالجئين الفلسطينيين48األردن حافظت على عروبة الضفة منذ الـ : الزهار .10
األردنية الهاشمية في خدمة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أشادت حركة حماس بدور المملكة : غزة

م، واحتضان األردن لالجئين 1948جهود عمان في الحفاظ على عروبة الضفة الغربية بعد حرب 
  . الفلسطينيين ورعايته المستمرة للمسجد األقصى واإلشراف عليه وإعادة إعماره

تب السياسي للحركة، خالل كلمة ألقاها في جاء ذلك على لسان الدكتور محمود الزهار عضو المك
بمناسبة انتهاء مهام طاقمه ) 2/5(االحتفال الذي نظمته طواقم المستشفى الميداني األردني بغزة األحد 

وثمن الزهار جهود طواقم المستشفى الميداني األردني في التخفيف من آالم ومعاناة األهل في . السابع
الميداني األردني قدم لشعبنا خدمات مميزة، بوركت األيدي التي قدمت إن المستشفى : "وقال. قطاع غزة

  ". العالج ألبناء شعبنا، وبوركت األرض التي أنجبتكم
  4/5/2010قدس برس، 

  
  غطاء لتهويد المقدسات استئناف المفاوضات  :البردويل .11

وسع االستيطاني  صالح البردويل في تصريح صحفي أمس اإلثنين على أنباء التالقيادي في حماسعقب 
ممارسات االحتالل اإلجرامية تؤكد موقفنا من أن المفاوضات معه جريمة سياسية خطيرة "بالقدس، أن 

وعد البردويل أن االحتالل نجح في فرض المفاوضات على الرئيس محمود  ".ترتكب بحق شعبنا وقضيته
 . بقى من األراضي الفلسطينيةعباس في ظل استمرار مخططاته في تهويد مدينة القدس، وابتالع ما ت

السلطة الفلسطينية ما زالت تتمادى في غيها، وفي الذهاب بالقضية "إن : وقال القيادي في حماس
  ".الفلسطينية برمتها إلى الهاوية

آرييه " سلطة أراضي إسرائيل" أمس عن مخطط قدمه مؤسس  ذكرت"جيروزاليم بوست"صحيفة يذكر أن 
  . وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية200,000كينغ أمس األحد لبناء 

  4/5/2010السبيل، األردن، 
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  بوقف االستيطانتنفي تلقي السلطة أية ضمانات أمريكية " الشعبية" .12
نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تكون السلطة الفلسطينية قد تلقت أية ضمانات مكتوبة أو : غزة

لجنة المتابعة للمبادرة العربية بوقف االستيطان في مدينة القدس شفوية من اإلدارة األمريكية، أو من 
وأكدت الجبهة في بيان مكتوب لها أمس االثنين، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة  .والضفة الغربية المحتلة

 .التحرير لم تتلق أيضا أية ضمانات بشأن مرجعية ما يسمى بالمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة
رئاسة السلطة الفلسطينية باحترام قرارات اإلجماع الوطني، ورفض اإلذعان للضغوط " عبيةالش"وطالبت 

إن الوعود "وقال البيان  . والوعود الواهية الرامية لتقويض مصادر الصمود والوحدة والمقاومة
ن، ال والتصريحات الشفهية األمريكية لوسائل اإلعالم بعدم السماح بأية إجراءات استفزازية من الطرفي

  ". يمكن أخذها على محمل الجد واعتبارها ضمانات سياسية
  4/5/2010السبيل، األردن، 

  
  "منظمة التحرير"لفرض نفسها كبديل عن حماس تناور : فتح .13

حركة حماس تضعف المفاوض الفلسطيني " قال أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح، إن :رام اهللا
" معا"وأضاف عساف في تصريح وصل  ". انقالبها في غزةبإصرارها على تعميق االنقسام الناتج عن

حماس تحرف اتجاهات صراع الشعب الفلسطيني األساسي مع االحتالل، وتسعى الفتعال "نسخة عنه، أن 
معارك داخلية ليس ألنها ضد الحلول السياسية المطروحة التي وافقت عليها، وإنما الستعراض قدرتها 

لجزئية وحفظ أمن الحدود اإلسرائيلية التي نالت عليها شهادات تقدير من على تلبية استحقاقات الحلول ا
إن سلوك حماس في التعامل مع القضايا يثبت أنها ال تطرح : "وقال ".رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي

مواقفها انطالقاً من المبادئ وإنما هي مناورات لفرض نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، من 
   ". تقديم تنازالت رفض المفاوض الفلسطيني تقديم أي منها خالل معركة المفاوضاتخالل

قد اعترف بإجرائها مع ' الزهار'وأشار عساف إلى مفاوضات سرية في سويسرا كان الدكتور 
 جولة مفاوضات، تم التباحث خاللها 120اإلسرائيليين إضافة إلى اعترافه بأن حماس أجرت أكثر من 

  .تمت تحت ستار التفاوض على األسير جلعاد شاليط" يهودية دولة إسرائيل"لمؤقتة وحول الدولة ا
  3/5/2010وكالة معاً اإلخبارية،                                                                 

  
  تسليم وتسلم بين المقدح واللينو في عين الحلوة برعاية األحمد: لبنان .14

 النيابية وعضو لجنتها "فتح"ئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس كتلة حركة رعى موفد الر: بيروت
المركزية عزام األحمد عملية التسليم والتسلم بين القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد 

سم الحميد عيسى المعروف با  في منطقة صيدا العقيد محمود عبد"فتح"منير المقدح والقائد العسكري لـ
  . في لبنان"فتح"وعين المقدح قائداً للمقر العام لحركة . "اللينو"

نحتفل بالتسليم والتسلم في قيادة الكفاح  "مؤتمًر صحافي في مقر المقدح وسط المخيمفي  األحمد وقال
 قد تكون أكبر، أعباؤه موقع آخر ربما إلىالمسلح بين العميد المقدح والعقيد عيسى، وبانتقال األخ منير 

 اإلقطاعيةوعقلية .  عرب قائد القوات في الساحة اللبنانية كلهم مكملون بعضهم لبعضأبووأيضاً األخ 
. " مهما حاولت بعض األقالم وبعض األجهزةإطالقاهذه مزرعة لي وهذه مزرعة لآلخر لن تروها 

ون، وكل سنعمل على تعزيز وضع الكفاح المسلح وقواتنا، سنبقى تحت سيادتها وتحت القان": وأضاف
حالة .  الفلسطينيةأوضاعنا ننظم صفوفنا ونطور أنأننا نريد "وشدد على  ."شيء سيكون بالتفاهم واالتفاق

سمعنا من القادة .  تنتهي في أسرع وقت ممكنأنالبؤس والشقاء في المخيمات الفلسطينية يجب 
 ما إلىواب اللبناني، إضافة  مجلس النإلى هناك رزمة من القرارات والقوانين ستقدم أن أيضاالسياسيين 

 للمخيمات األوضاعجاء في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري بأن إحدى مهماتها تحسين 
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وأعتقد انه كلما كان هناك وضع مستقر وأمن مستقر في المخيمات الفلسطينية سينعكس . الفلسطينية
  ."قرارات وخطوات ايجابية من الدولة اللبنانية تجاهنا

 سيتم رفع رواتب أيار أولابتداء من " الالجئين الفلسطينيين في لبنان قراراً لعباس انه إلىفّ األحمد وز
أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد ستبقى الشغل "، مؤكداً "ةالمائ في 30عائالت الشهداء في لبنان بنسبة 
  ."الشاغل، ولن تتكرر هذه التجربة

  4/5/2010الحياة، 
  

  تؤكدان على حقوق العامل الفلسطيني في لبنان" ةاطيالديمقر" وحماس .15
 عامال من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وثمن 150احتفلت حركة حماس في بيروت بتكريم حوالى 

العمال الفلسطينيين الذي يساهم في تعزيز قدرة «المسؤول السياسي للحركة في بيروت رأفت مرة دور 
حق العامل الفلسطيني «وشدد على . » وجه المشاريع التي تستهدفهالمجتمع الفلسطيني على الصمود في

  . »في لبنان العمل في المهن كافة والحصول على الضمان االجتماعي
احتفاال تكريمياً للعمال الفلسطينيين، في نادي » شبيبة أيار«و» لجان الوحدة العمالية« منظمتا في السياق

علي فيصل الى » الجبهة الديموقراطية«المكتب السياسي لـدعا عضو والقدس في مخيم برج البراجنة، 
مساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني وحصوله على الضمانات والتأمينات االجتماعية والسماح له «

بحق التملك لحين العودة وإعمار مخيم البارد، ومعالجة مشكلة مديرية شؤون الالجئين لجهة زيادة عدد 
 . »راكز في المحافظات، ومنح الشخصية القانونية لفاقدي االوراق الثبوتيةالموظفين وافتتاح م

  4/5/2010السفير، 
  

  "الخطأ"مقتل شاب جراء سقوط قذيفة محلية على منزله بـ: غزة .16
 ثالثة آخرين بجـراح     وإصابة عن مقتل شاب     أمس مصادر طبية فلسطينية     أعلنت:  اشرف الهور  -غزة  

وقالـت  . يونس جنوب قطاع غـزة     ة الصنع على احد منازل مدينة خان      متفاوتة جراء سقوط قذيفة محلي    
يونس مفارقـا     مستشفى ناصر بخان   إلى، وصل   )عاما18( سليمان الماللحة    إبراهيم الشاب   أنالمصادر  

  .للحياة على اثر اصابته بشظايا قذيفة محلية سقطت بالخطأ قرب منزله
  4/5/2010القدس العربي، 

  
  حاول اقناع مبارك بانه جاد في توجهه لعملية السالمنتنياهو:  اسرائيليمصدر .17

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي مع الرئيس : صالح متولي تل أبيب): مصر(شرم الشيخ 
، المصري حسني مبارك في شرم الشيخ وبحثا في افاق عملية السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل

 . رة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليواستئناف المفاوضات غير المباش
وفي تل أبيب، قال مصدر إسرائيلي رفيع، أمس، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول 
خالل ساعة ونصف الساعة من الزمن قضاها أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ، 

 وأن السير البطيء في هذه العملية ليس مماطلة، بل هو .أن يقنعه بأنه جاد في توجهه لعملية السالم
نوع من الحذر الضروري لضمان استقرار حكومته وتجييش أكبر قدر من قيادات اليمين اإلسرائيلي «

 .»إلى جانبه
وكان نتنياهو قد وصل إلى شرم الشيخ يرافقه وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن اليعازر، ورئيس 

. ي عوزي آراد، وسكرتيره العسكري يوحنان ليكير، ومستشاره اإلعالمي نير حيفتسمجلس األمن القوم
وتناول الحديث مفاوضات السالم والعالقات الثنائية وقضايا األمن . ولكنه اجتمع مع مبارك وحيدا

كما تطرق البحث إلى . المشتركة على الحدود لمواجهة التهريب والتسلل من سيناء المصرية إلى إسرائيل
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الضمان لتسوية المشكلة اإليرانية «لجهود المصرية لتطهير الشرق األوسط من السالح النووي بوصفه ا
، وهي الجهود التي تزعج إسرائيل وتعتبرها خطوة عدائية تفيد إيران على حساب »على أكمل وجه

 .إسرائيل
ني وإقناعه باتخاذ وفي قضية مفاوضات السالم، طلب نتنياهو من مبارك التأثير على الرئيس الفلسطي

موقف مرن في عملية السالم يأخذ فيها باالعتبار مصاعبه الداخلية، مؤكدا أنه جاد للغاية في هذه العملية 
التي كانت » زرع األوهام وحصد الخيبات«وأنه يعمل كل ما في وسعه إلنجاحها ومنع تكرار سياسة 

 .تدار في هذه العملية في السابق
  4/5/2010الشرق األوسط، 

  
 األمور المتعلقة بعملية السالم مع الفلسطينيين تبدو بالغة الجدية في الواليات المتحدة: باراك .18

عاد وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، إلى إسرائيل من زيارة طويلة إلى الواليات المتحدة : تل أبيب
 أوباما نفسه، ومستشار األمن اجتمع خاللها مع مسؤولين كثيرين في البيت األبيض، بينهم الرئيس باراك

وفي أول تصريح . القومي، جيم جونس، ووزيري الدفاع، روبرت غيتس، والخارجية، هيالري كلينتون
األمور المتعلقة بعملية السالم مع الفلسطينيين تبدو بالغة الجدية في الواليات «له أمس، قال باراك إن 

وقال باراك إنه يدرك جيدا أهمية الواليات . »اعتهاالمتحدة وهذه فرصة ثمينة إلسرائيل ينبغي عدم إض
ولذلك فإنه، . المتحدة إلسرائيل، فهي كنز على جميع الصعد وال يجوز ألي قائد إسرائيلي أن يفرط فيه

أي باراك، يجد أهمية غير عادية في بقاء حزب العمل في حكومة نتنياهو ألنه من خالل هذا الموقع يؤثر 
  .على العالقة المميزة بين البلدين ويضمن النجاح في مسيرة السالمأكثر في اتجاه الحفاظ 

 4/5/2010الشرق األوسط، 
  

   الفلسطينيين بمحاولة كسب الوقت يتهمنائب نتنياهو .19
أبدى نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية وزير شؤون االستخبارات دان مريدور :  أسعد تلحمي–الناصرة 

وضات غير المباشرة المتوقع أن تنطلق قريباً بين إسرائيل والسلطة تشاؤمه لجهة احتمال أن تسفر المفا
الجميع يدرك أن المفاوضات الحقيقية «وقال لإلذاعة العسكرية أمس أن . الفلسطينية عن انطالقة حقيقية

هي التي تجرى مباشرة بين الطرفين، وكلما أسرعنا في الوصول إليها تمكنا من أن نخوض في صلب 
 فاوضت 16خالل األعوام الـ «أمر غريب و» المحادثات غير المباشرة«ف أن واضا. »الموضوع

أعتقد ... جميع الحكومات اإلسرائيلية الفلسطينيين مباشرة وفجأة يطلب الفلسطينيون محادثات عن قرب
  .»أنها محاولة فلسطينية إلقحام األميركيين إلى داخل المفاوضات

وقال ان من . د اعتداالً، الفلسطينيين بمحاولة كسب الوقتواتهم مريدور، المحسوب أكثر وزراء ليكو
الطرفين يخسران من الوضع الراهن إذ «بل إن » الخطأ االعتقاد أن إسرائيل هي التي ال تريد التقدم

يجب التقدم نحو تسوية، والمصلحة من هذه المفاوضات ليست إسرائيلية فحسب، على رغم أن لنا 
  . »طينيةمصلحة واضحة، إنما أيضاً فلس

  4/5/2010الحياة، 
  

   يدرس التقدم بمشروع للكنيست لتشديد القيود على األسرى كوسيلة ضغط على حماسنتنياهو .20
أفادت وسائل إعالم إسرائيلية أن نتانياهو يدرس احتمال التقدم بمشروع قانون :  أسعد تلحمي–الناصرة 

فلسطينيين األمنيين في السجون حكومي للكنيست يقضي بتشديد القيود المفروضة على األسرى ال
للموافقة على صفقة تبادل أسرى تشمل اإلفراج عن » حماس«اإلسرائيلية كوسيلة ضغط على حركة 

  .الجندي اإلسرائيلي األسير في القطاع غلعاد شاليت



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1779:         العدد       4/5/2010الثالثاء  :التاريخ

بين شروط اعتقال األسرى الفلسطينيين وشروط اعتقال شاليت » يساوي«وذكرت أن القانون المقترح 
يحظى بزيارة ممثلي الصليب األحمر أو أقاربه، أي منع مثل هذه الزيارات لألسرى الذي ال 
ردها على » حماس«ان المشروع الجديد يأتي رداً على عدم تسليم » هآرتس«وأفادت . الفلسطينيين

مقترح الوسيط األلماني في المفاوضات إلتمام الصفقة الذي قدمه أواخر العام الماضي وردت عليه 
  . باإليجابإسرائيل 

  4/5/2010الحياة، 
  

  بشأن غزة" وثيق"تعاون إسرائيلي مصري : وزير المالية اإلسرائيلي .21
التي تـربط الدولـة     " الوطيدة"أشاد وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتاينتس بالعالقات الثنائية         : الناصرة

  .ضهماالذي يجمع كال البلدين ببع" التعاون الوثيق"العبرية بمصر، مشيراً إلى 
 المـصرية  -إن العالقـات اإلسـرائيلية  "، عن شتاينتس قوله   )3/5(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين      

تحسنت بصورة ملحوظة في اآلونة األخيرة، بالرغم من وجود بعض الخالفات في اآلراء حول عدد من                
ت؛ ال سيما في مجال منع عمليـات        تعاوناً وثيقاً بين البلدين في عدة مجاال      "، مشيراً إلى أن هناك      "القضايا

  .، حسب تعبيره"تهريب األسلحة إلى المنظمات اإلرهابية في قطاع غزة
عـن  " العفـو "من جانبه، دعا الحاخام األكبر للدولة العبرية، شلومو عمار القيادة المصرية إلـى مـنح                

  .، بعد إدانته بالتجسساإلسرائيلي عودة طرابين، الذي تحتجزه السلطات المصرية منذ أحد عشر عاماً
  3/4/2010قدس برس، 

  
  "التحريض"أيالون يتّهم السلطة الفلسطينية بممارسة  .22

ضـد  " التحـريض "اتّهم نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون السلطة الفلسطينية بـ           : الناصرة
مر صحفي، اليوم اإلثنـين     وقال أيالون في مؤت    .الدولة العبرية ورعاياها، وإطالق الدعايات المناوئة لها      

التلفزيون "، مشيراً إلى أن     "إن السلطة الفلسطينية ال تزال تواصل تحريضها السافر ضد إسرائيل         "،  )3/5(
  .، على حد تعبيره"الفلسطيني يبث باستمرار مواعظ تشمل على الدعوة إلى قتل اليهود

  3/4/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل"دس إلى لضم مستوطنات الق" الكنيست" قانون في مشروع .23
الحاكم، الذي يتزعمـه     اليميني" ليكود"من حزب    نواب عبرية النقاب عن عزم    كشفت مصادر : الناصرة

بنيامين نتنياهو، وضع عراقيل سياسية أمام أي محاولة للتنازل عن مدينـة القـدس الـشرقية لـصالح                  
أعلنت أنها تعتزم " بي حوتبوئيليتسي"أن النائب  المصادر توذكر .الفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية

 ضم مستوطنات القدس"من أجل  اإلسرائيلي) البرلمان(للتصويت عليه في الكنيست  تقديم مشروع قانون
  .، على حد تعبيرها"إلى إسرائيل
إسـرائيل فـي    إلى" جفعات زئيف"، و"إفرات"و" معاليه أدوميم"اقتراح القانون ضم مستوطنات  ويتضمن

نهاية األمر إلى فرض السيادة اإلسرائيلي  األمر الذي من شأنه أن يؤدي في  االحتاللية،إطار بلدية القدس
ولقي مشروع القانون الجديد ترحيباً مـن جانـب    .بجدار إسرائيلي المحاطة" غالف القدس"على منطقة 

 .بتحويل األقوال إلى أفعال رؤساء المستوطنات، اللذين طالبوا
  3/4/2010قدس برس، 
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  % 78الطالب العرب واليهود الحريديين يشكلون :  عقودثةثالبعد  .24
الصادرة صباح اليوم، اإلثنين، دراسة شاملة أجراها البروفيسور دان " يديعوت أحرونوت"نشرت صحيفة 

وبحسب الدراسة فإن نسبة الطالب العرب  ".تاوب لدراسة السياسة االجتماعية"بن دافيد، مدير مركز 
 .خالل العقود الثالثة القادمة% 78 جهاز التربية والتعليم ستصل إلى في" اليهود الحريديين"و

ونسبة العاطلين عن العمل في وسطهم والتي ارتفعت " اليهود الحريديين"وبينما تركزت الصحيفة على 
، أشار رسم بياني لمعهد الدراسات إلى أن نسبة العرب العاطلين عن العمل قد ارتفعت من %20بنسبة 

 .2008في العام % 27 إلى 1979م في العا% 15
ولفتت الدراسة أيضا إلى أن نسبة الطالب اليهود الذين ال يتعلمون في جهاز التعليم الرسمي وليسوا 
ملزمين بدراسة المواضيع األساسية في ارتفاع مستمر، األمر الذي ينعكس على إمكانية انخراطهم في 

وقال معد الدراسة إن إسرائيل في السنوات  ".الدولةنهاية "سوق العمل، وهو ما وصفه معد الدراسة بـ
األخيرة تقع في أسفل الئحة الدول الغربية من جهة نتائج االمتحانات في المواضيع األساسية، مثل 

 .الرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم
ح تعلم المهن وبحسب بن دافيد فإن هذه المواضيع األساسية هي التي توفر المعلومات األساسية التي تتي

وأضاف أن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في وسط . في العالم العصري
 .، على حد تعبيره"يخلق صعوبات أمام استمرار بقاء الدولة"اليهود الحريديين، األمر الذي 

ن قد حذر في كلمة وفي سياق ذي صلة، تجدر اإلشارة إلى أن رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب، كا
انهيار التعليم الرسمي وسيطرة أجهزة التعليم الحريدية والخاصة واإلسالمية "ألقاها يوم أمس، األحد، من 

 ".مناعة الدولة االجتماعية واالقتصادية"وبحسبه فإن ذلك يشكل خطرا على ". المتطرفة
ـرب، 48، لـ عــ"قيادة التربويةالسياسات وال"أيمن إغبارية المحاضر في جامعة حيفا في قسم .وقال د

إن هذه األرقام لها دالالت هامة تشير إلى حجم التعليم العربي وآفاق تطوره، وتؤكد على الحاجة إلى 
 .إقامة إدارة تربوية ثقافية مستقلة للتعليم العربي، تعنى تحديدا بقضايا التعليم العربي

 تؤكد على الحاجة إلى التعاطي بشكل أكثر وأضاف أن هذه األرقام بهذه األعداد من الطلبة العرب
شمولي وتكاملي في قضايا التعليم العربي، سواء على المستوى اإلداري أو على مستوى اإلشراف 

  .واإلرشاد التربوي
  3/5/2010، 48عرب

  
  يقر بمالحقة نشطاء سالم إسرائيليين" الشاباك" .25

" الشاباك"مخابرات اإلسرائيلية العامة كشف النقاب أمس، عن أن جهاز ال:  برهوم جرايسي- الناصرة
اعترف أمس أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية بأن يتابع ويجمع معلومات حول ناشطي اليسار من 

  .مناهضي االحتالل اإلسرائيلي، وهو أمر غير مسبوق حسب ما وصفته جهات حقوقية إسرائيلية
يا التي بحثت في التماس ناشطة سالم من قد اعترف أمام المحكمة العل" الشاباك"وكان ممثل جهاز 

يالحق ويتابع نشاط قوى " الشاباك"استراليا كي ال يطردها االحتالل من الضفة الغربية المحتلة، إن 
  .السالم اإلسرائيلي ويجمع المعلومات بشأنها

  4/5/2010الغد، االردن، 
  

   عند توقيع السالم" إسرائيل"في  يحذر من حرب أهلية إسرائيليخبير  .26
 أن بالده تواجه نشوب حرب  , أكد مناحم كلين الخبير السياسي اإلسرائيلي  : ميالنو ـ هند السيد هاني

   ، األستاذ بجامعة بارايالمفي تل أبيب، وأوضح كلين , أهلية حال توقيع معاهدة سالم إسرائيلية فلسطينية
 إسرائيل تجاه السالم تزداد قوة كلما مر  أن معارضة الراديكاليين في،خالل ندوة بمدينة ميالنو اإليطالية
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 وأكد أن مستقبل إسرائيل وبقاءها ليس مرهونا بإيران أو حزب اهللا أو  . الوقت دون اقامة سالم
  .  ولكن مستقبلها يتوقف علي الثمن الذي سيدفع داخليا حال عقد معاهدة سالم مع الفلسطينيين , الفلسطينيين

اإلسرائيلية ترفض أي إعادة نشر عسكري في الضفة الغربية حتي وان وأضاف الخبير أن سلطات األمن 
   . ارادت الحكومة االسرائيلية بقيادة بنيامين نيتانياهو ذلك

  4/5/2010االهرام، مصر، 
  

   مليون دوالر لتطوير قدرتها االستخباراتية50 اإلسرائيلية تخصص الحربوزارة  .27
مبلغ خمسين مليون دوالر لتزويد الجيش اإلسرائيلي بعدد خصصت وزارة الحرب اإلسرائيلية، : الناصرة

من الطائرات المسيرة بدون طيار، لمدة ثالث سنوات قادمة، في مسعى لزيادة القدرة االستخباراتية 
  . اإلسرائيلية

اإلسرائيلية، بعد أن رسا عطاء " إلبيت"شركة  ستقوم "، )3/5(وقالت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 
المستخدمة في الجيش " 450هيرمس "ة الدفاع عليها، بتزويد الجيش بطائرات بدون طيار من طراز وزار

، مشيرةً إلى أنها ستعمل على توسيع "، التي ستستخدم ألول مرة"900هيرمس "اإلسرائيلي منذ زمن، و
خباراتية قدرات الطائرات المسيرة عن بعد، لتمكينها من أداء مهام إضافية في المجاالت االست

  .اإلسرائيلية
، هي طائرة ذات قدرات عملياتية محسنة، مثل التحليق على علو "900هيرمس "إلى أن  وأشارت اإلذاعة

 ساعة، إضافةً إلى قدرة 30 ألف قدم في أحوال جوية رديئة، والمكوث المطول في الجو لمدة أقصاها 30
لياتي غير المحدود، ذلك أنها توجه بواسطة قمر  كيلوغراماً، ومداها العم300حمل شحنات بزنة أقصاها 

  .صناعي
  3/4/2010قدس برس، 

   
  المنتخب الفلسطيني  إلقامة مباراة مع القدمتعارض زيارة المنتخب المصري لكرةالقدس بلدية  .28

كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس االثنين النقاب عن أن بلديـة القـدس             : زهير أندراوس  - الناصرة
عارض وصول المنتخب القومي المصري بكرة القدم إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في             الغربية ت 
وزادت إذاعـة    .القادم، حيث سيلعب مباراة ودية مع المنتخب الوطني الفلـسطيني         ) أغسطس(شهر آب   

ركات، بمنع  الجيش اإلسرائيلي قائلة ان العديد من أعضاء بلدية االحتالل طالبوا أمس رئيس البلدية، نير ب              
المنتخب المصري من الوصول إلى القدس الشرقية، وبالتالي منعه من إقامة المباراة الودية ضد المنتخب               

 . المصري
  4/5/2010القدس العربي، 

  
  االحتالل يعتزم إقرار مخططات استيطان جديدة في القدس .29

 عقد  اإلسرائيلي داخلية الكيانتعتزم لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس التابعة لوزارة: )يو بي آي(
اجتماع في األيام المقبلة بهدف البحث في مجموعة مخططات البناء في القدس المحتلة بينها ثالثة في 

وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس، أن لجنة التنظيم والبناء ستقر ثالثة مخططات . القدس المحتلة
وموقف " نافيه يعقوب" والمصادقة على مبنى في حي االستيطاني" غيلو"تتعلق بتوسيع شقتين في حي 

وأشارت اإلذاعة إلى أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء في القدس المحتلة لم  ".بسغات زئيف"سيارات في 
والواليات المتحدة بعد اإلعالن عن مخطط " إسرائيل"بين " األزمة"تجتمع منذ شهرين تقريباً في أعقاب 

ونقلت اإلذاعة عن مسؤولين في بلدية االحتالل في القدس زعمهم  .ال القدس  وحدة في شم1600لبناء 
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ملتزمة بصورة سرية بمطلب أمريكي بشأن االمتناع عن تنفيذ أوامر هدم منازل مقدسية، " إسرائيل"أن 
  " .لم يتم هدم بيوت في شرقي المدينة منذ عدة شهور"وأنه 

ال توجد أية مشكلة بالنسبة لي "ب ميرتس لإلذاعة إنه وقال عضو بلدية االحتالل مائير مرغليت من حز
مثل غيلو ونافيه يعقوب " األحياء اليهودية في شرقي القدس" مع تنفيذ أعمال بناء في ما يسمى شخصياً

، لكني "إسرائيل"ألني أعرف أن السلطة الفلسطينية باتت تتقبل حقيقة أن هذه األحياء ستبقى تحت سيطرة 
  ". وحدة في رمات شلومو1600حد داخل الشيخ جراح من بناء قلق أكثر من بيت وا

  4/5/2010الخليج، 
  

  سجان في عسقالن يمزق نسخة من المصحف .30
 أقدم سجان في سجن عسقالن المركزي على تمزيق نسخة من المصحف الشريف أثناء :الضفة الغربية

إن األسرى : "في بيان له أمس اإلثنينوقال نادي األسير الفلسطيني . تفتيش أحد األقسام قبل عدة أيام
قاموا بالرد على هذا االنتهاك، والمس بحرمة األديان، واالعتداء على المصحف الشريف، والتخريب 

وأوضح النادي أن األسرى طالبوا إدارة السجن  ".الذي حدث أثناء التفتيش، بإرجاع وجبة الطعام
  .باالعتذار عن هذا التصرف، إال أنها رفضت ذلك

عد األسرى أن هذا اإلجراء يمثل انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة االنتهاكات التي تمارس بحقهم، و
  .مطالبين بفضحها وإيصالها إلى جميع الدول، لتبيان فاشية وعنصرية االحتالل

  4/5/2010السبيل، األردن، 
  

  األقصى في المسجد األمويةلقصور ا بمنطقة اإلنشائية أعماله يواصلاالحتالل  .31
 أعمال الليلة الماضية وتحت جنح الظالم في اإلسرائيلي قوات االحتالل استمرت:  علي سمودي-القدس

وقال شهود عيان  .إنشائية وصب أسمنت مسلّح بمنطقة القصور األموية جنوب المسجد األقصى المبارك
تقوم بها أطقم تابعة  مشبوهة من سكان حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب القدس القديمة إن أعماالً

وقالوا إن األعمال  .لسلطة اآلثار اإلسرائيلية في منطقة القصور األموية جنوب المسجد األقصى المبارك
الظاهرة كشفت عن صب أسمنت مسلح في حفرٍ تم تهيئتها منذ أوقات سابقة باإلضافة إلى أعماٍل نشطة 

  .فتحات في منطقة الحفرياتتدور في المكان مع ترجيح إمكانية إغالق بوابات أو 
  4/5/2010القدس، فلسطين، 

  
   مرة الشهر الماضي59 األذان بالحرم اإلبراهيمي يمنعاالحتالل  .32

 قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع إن قال مدير أوقاف الخليل الشيخ زيد الجعبري :)بترا(-رام اهللا
 ابريل الماضي بحجة إزعاج / شهر نيسان وقتا للصالة خالل59األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف 

  .المستوطنين الموجودين في القسم المغتصب من الحرم الشريف
  4/5/2010الغد، األردن، 

  
   جنوب نابلسمستوطنون يحرقون مسجداً .33

 أضرم مستوطنون النار بالمسجد الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فجر اليوم الثالثاء، :نابلس
 المستوطنين إن" معا"وقال رئيس مجلس اللبن جمال دراغمة لـ . كبيرة منهأجزاءاحتراق  إلى أدىمما 

 شهود عيان سمعوا أصوات سيارات تقترب من المسجد عند الساعة أن النار بالمسجد مؤكدا أضرموا
  حد  من المصاحف وستائر المسجد مجمعة في مكان وا كبيراً وجدوا عدداًإنهموقال دراغمة  .الثالثة فجرا
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  . المسجدأجزاء معظم إلى النار التي امتدت بإشعالفي المسجد، حيث بدأوا 
  4/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  مستوطنون يستولون على منزل في القدس ويطردون أصحابه .34

أقدمت مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود على اقتحام منزل عائلة صالح في منطقة : القدس المحتلة
افا في القدس المحتلة، بحماية قوات االحتالل، وأجبروا العائلة الفلسطينية على مغادرة راس بيت صف

  .المنزل، بحجة أن ملكية المنزل تعود لهم
 150إن المستوطنين اقتحموا المنزل، الذي تبلغ مساحته : "وقال صاحب المنزل، محمد صالح أبو علي

المسنين، وطردوهما من المنزل الخاص الذي نسكنه ، واعتدوا على والدي 1958متراً ومقام منذ العام 
  ".، فيما هددتنا شرطة االحتالل باالعتقال في حال عدنا للمنزل1966منذ العام 

  3/5/2010 قدس برس،
  

   أربعة بيوت في قرية العراقيبيهدماالحتالل  .35
قيب غير المعترف  هدمت الجرافات اإلسرائيلية أمس اإلثنين أربعة بيوت في قرية العرا:القدس المحتلة

، يعود بيتان منها للمواطن سليم 48بها، والواقعة بين مدينتي رهط وبئر السبع في األراضي المحتلة عام 
وجاء هدم البيوت إلى جانب خيمتين لالعتصام أقامتهما لجنة الدفاع عن العراقيب، في ظل  .أبو مديغم

  .الهجمة على قرية العراقيب، بحجة البناء غير المرخص
  4/5/2010سبيل، األردن، ال

  
  48 على هدم المنازل بالطيبة في فلسطين  احتجاجاًشاملإضراب  .36

 أمس صباح 48 شامل مدينة الطيبة الفلسطينية المحتلة داخل فلسطين إضراب شّل : بترا–رام اهللا 
خشية هدم ، و"أشقر"استجابة لقرار اللجنة الشعبية ولجنة أولياء األمور، احتجاجا على هدم منزل لعائلة 

  .منازل أخرى مهددة في المدينة
  كامالًوبحسب هاني منصور رئيس لجنة أولياء األمور المركزية في الطيبة، فإن اإلضراب يسجل نجاحاً

 إلى أن األهالي موحدون خلف حيث تم إغالق جميع المدارس في المدينة والمحالت التجارية، مشيراً
  .التام لدور البلدية ورئيسها المعينالقرار وخلف اللجنة الشعبية مع الغياب 

  4/5/2010الرأي، األردن، 
  

   فلسطينيا13ًاالحتالل يعتقل و... حوارة يجرفون أراضي في قرية مستوطنونال: الضفة .37
هاجم مستوطنون أمس قرية حوارة جنوب نابلس وقاموا بتجريف عشرات : عالء المشهراوي، وكاالت

وتصدى أهالي بورين  .طينيين من قرية بورين جنوب المدينةالدونمات من أراضٍ تعود ملكيتها لفلس
  .لمحاولة مجموعة من المستوطنين االستيالء على قطعة أرض

المخالة بين بلدتي جبع وعجة جنوب مدينة جنين " ترسلة" اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة كما
اً وحاولوا االعتداء على فلسطينيين وقاموا بأعمال عربدة ورددوا أهازيج مختلفة وأثاروا صخباً كبير

 نابلس المحاذية للمستوطنة –يعملون في محطة وقود مجاورة كما قطع المستوطنون طريق جنين 
  . المخالة، بينما حاول المستوطنون اقتحام قرية جبع المجاورة
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مر شمال  شبان فلسطينيين من بلدة بيت أ8وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية خاصة اعتقلت 
إن قوات كبيرة من جيش االحتالل داهمت قرية "وقالت مصادر محلية . الخليل جنوب الضفة الغربية

  ".عزون شرق قلقيلية واعتقلت ثالثة فلسطينيين، فيما اعتقلت اثنين آخرين في محافظة بيت لحم
  4/5/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  48ى سكان غزة منذ نكبة  األسوأ عل2009 : لحقوق اإلنسانالفلسطينيالمركز  .38

 2009اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي الصادر، أمس، أن عام : ).ب.ف.أ(
انتهى هذا العام وال تزال آثار العدوان "وقال المركز .  على سكان قطاع غزة1948كان األسوأ منذ نكبة 

دنيين الفلسطينيين على مدى سني االحتالل  واألكثر دموية ضد الماإلسرائيلي وهو األوسع نطاقاً
 أن المحرقة ماثلة إلىوأشار ". 1948اإلسرائيلي االثنتين واألربعين بل ومنذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 

يصارع عشرات آالف المدنيين في "واضاف التقرير . تلقي بأعباء ثقيلة على كاهل المدنيين في القطاع
 إعاقات إلىيش مع آالمهم ومعاناتهم إما بسبب إصابتهم بجروح أدت محاولة الستئناف حياتهم والتعا

أو بعد تشردهم ..  وأقرباءوإخوةسترافقهم مدى الحياة أو بعد فقدان أعزاء لهم من أطفال وآباء وأمهات 
تتفاقم معاناة هؤالء المدنيين في ظل استمرار العقوبات "وتابع التقرير ". من دون مأوى اثر تدمير منازلهم

 المعابر ومنع حرية التنقل وإغالقلجماعية التي تفرضها قوات االحتالل من خالل استمرار الحصار ا
  ".وفرض قيود مشددة على المعامالت االقتصادية الغزية وحرمان المدنيين من حقهم في إعادة اإلعمار

 فان العوامل 2009على امتداد "وقال .  حاالًأحسنن أحوال الضفة الغربية لم تكن أ إلى المركز وأشار
التي ساهمت في تردي أوضاع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة خالل األعوام األربعة 

 قد ظلت قائمة على حالها 2006 يناير /األخيرة منذ االنتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني
لألسف "وقال المركز انه ". نسانية المزيد من التردي في حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلإلىمؤدية 

الشديد ال تزال هذه العوامل ماثلة حتى اآلن لتنذر بالمزيد من التدهور في أوضاع حقوق اإلنسان في 
 المشاركة الفعلية في فرض العقوبات إلىالمجتمع الدولي قد تجاوز ذلك  "أنوذكر ". المستقبل المنظور

التي ) العاشرة التي قادتها حماس(ت المقاطعة المالية للحكومة على المدنيين الفلسطينيين من خالل قرارا
  .، والتي فازت حماس بأغلبية ساحقة فيها"تشكلت في أعقاب االنتخابات

  4/5/2010الخليج، 
  

  براز الهوية الفلسطينية والتمسك بحق العودة تدعو ال اهلية اقليمية وعالميةومؤسسات" ثابت" .39
طيني في لندن ومنظمة ثابت لحق العودة في بيروت واللجنة العليا لحق             يدعو مركز العودة الفلس    :بيروت

العودة في األردن وتحالف حق العودة الى فلسطين في امريكا والمجلس الفلسطيني من أجل العودة فـي                 
وكـل  ' واجب'في سورية ولبنان وتجمع العودة الفلسطيني في سورية         ' عائدون'ومجموعة  ' ميثاق'سورية  

مـايو  /الفلسطيني وداعمي القضية الفلسطينية في شتى أنحاء العالم الى اعتبار شـهر أيـار             أبناء الشعب   
بالكامل مناسبة الحياء ذكرى النكبة والتعبير عن االنتماء لفلسطين وابراز الهويـة الوطنيـة الفـسطينية                

ورفـع األعـالم    باعتمار الكوفية الفلسطينية وارتداء الزي الفلسطيني        والتأكيد على حق العودة، وذلك،      
  .الفلسطينية، وسيكون هذا مشروعا وطنيا سنوياً حتى تحقيق العودة

1/5/2010 
  

   األمم المتحدة تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه األوضاع في القدسمؤسسات: خاطر .40
ن خاطر إن قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس حس:  سمر خالد-القدس المحتلة 

 .مؤسسات األمم المتحدة تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه األوضاع في المدينة المقدسة
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إن األمم المتحدة تعترف أن القدس أراض محتلة بالقوة وأن ما قامت وتقوم ": وبين خاطر في بيان للهيئة
  ."االحتالل في الحاضر أو المستقبلبه سلطات االحتالل من أعمال هو باطل وال يؤسس ألي حق يدعيه 

وحمل خاطر مؤسسات األمم المتحدة وعلى رأسها مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس الوصايا 
ومحكمة العدل الدولية، واألمانة العامة المسؤولية عن عدم تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات ومواقف دولية 

ة المطالبة الفلسطينية بالتعويض عن كل اآلثار وإلى جانب ذلك، عرض خاطر إمكاني .بهذا الخصوص
واألضرار التي نجمت عن عدم تنفيذ قراراتها منذ تاريخ اتخاذها إلى اليوم وتحميلها المسؤولية الكاملة 

 .عما تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية واآلثار و المعالم التاريخية
  4/5/2010الرأي، األردن، 

  
  ما وصلت إلية األمور في القدس نتيجة حتمية الستمرار المفاوضات العبثية: 48 في اإلسالميةالحركة  .41

 زاهي نجيدات في تصريحات 48 اعتبر الناطق باسم الحركة اإلسالمية في داخل أراضي :عهود محيسن
المفاوضات العبثية والنفاق  أن ما وصلت إلية األمور في القدس نتيجة حتمية الستمرار" السبيل"لـ

  . العالمي تجاه الصهاينة والقضية الفلسطينيةالسياسي
  4/5/2010السبيل، األردن، 

  
   مسافر يجتازون معبر بيت حانون ومعبر رفح مغلق منذ شهرين300: غزة .42

بشكل ) 2/5( األحديومعمل " ايرز" ن معبر بيت حانونإ قالت هيئة المعابر والحدود في تقرير لها :غزة
، فيما كان إجمالي  مسافرا147ًين المغادرين من والى قطاع غزة جزئي حيث كان إجمالي عدد المسافر

معبر رفح الحدودي وأشارت الهيئة إلى أن . مسافرا166ًعدد المسافرين القادمين من وإلى قطاع غزة 
وذكرت هيئة المعابر أنه تم  . باستثناء وصول الوفد الكويتي إلى غزة يوما62ً منذ مغلقاًبقي مع مصر 

 شاحنة محملة بمساعدات دولية وبضائع تجارية مختلفة، 140أبو سالم يوم األحد لدخول فتح معبر كرم 
  . إضافة لكميات من السوالر الصناعي وغاز الطهي من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة
  3/5/2010 قدس برس،

  
  تخطف صالحا عقب الحقة المخابرات الفلسطينية بالضفة في المحاكم الدوليةم بتهدد" راصد" .43

 هدد عبد العزيز طارقجي، رئيس مجلس اإلدارة اإلقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :بيروت
، بمالحقة جهاز المخابرات الفلسطينية في المحاكم الدولية عقب حادثة خطف مهند صالحات )راصد(

وقال  .تعبيره، على حد "من قبل عصابة المخابرات الفلسطينية"ممثل الجمعية في المملكة األردنية 
إن المسؤولين الفلسطينيين في السلطة قد : "نسخة منه" قدس برس"طارقجي، في تصريح مكتوب وصل 

خيبوا أمالنا من حيث تنصلهم من المسؤولية وتقاعسهم عن التدخل لمساندة قضية زميلنا المخطوف لدى 
كافة " وحكومة سالم فياض وحمل طارقجي السلطة الفلسطينية ".جهاز المخابرات الفلسطينية في نابلس

بالتدخل "، وطالبهم "المسؤولية القانونية واإلنسانية عن حياة صالحات المخطوف لدى جهاز المخابرات
الفوري للكشف عن مصيره واإلفراج عنه ورفع حظر السفر المفروض عليه والقيام بتحقيقات حيادية في 

كافة المتورطين من جهاز المخابرات الفلسطينية حادثة الخطف وما قبلها من اعتقاالت وتهديدات وتقديم 
  ".ومن يقف ورائهم إلى المحاكمة العلنية

  3/5/2010 قدس برس،
  
  

  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1779:         العدد       4/5/2010الثالثاء  :التاريخ

   تحت الحمراء للمكفوفينباألشعة فلسطينيات يبتكرن عصا تلميذات: نابلس .44
عدة  ابتكرت ثالث تلميذات يعشن في مخيم لالجئين الفلسطينيين في نابلس عصا الكترونية لمسا:نابلس

  . تحت الحمراء وجرس صغير للتنبيهاألشعةالمكفوفين على تفادي العقبات أثناء السير باستخدام 
  3/5/2010وكالة رويترز، 

  
  2010 األسرة يشرع بتنفيذ مسح صحة الفلسطيني اإلحصاء .45

أعلنت عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، عن بدء التنفيذ :  عماد سعاده-نابلس 
، الذي يستمر شهرين، بعد أن انتهى من تدريب الفريق الميداني 2010داني لمسح صحة األسرة المي

 أن عينة المسح تشمل إلى عوض  وأشارت. باحثة ميدانية150المكلف بتنفيذ المسح ميدانياً والبالغ عدده 
  . أسرة على المستوى الوطني، وهي عينة عشوائية طبقية منتظمة15,600

  3/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   غزةإلى 8 غزة األردني المستشفى الميداني العسكري مقدمةوصول  .46
 عبر معبر بيت حانون قافلة التزويد ومقدمة المستشفى الميداني أمس قطاع غزة إلىوصلت :  بترا–غزة 

 غزة األردنيوقال مدير مستشفى الميداني .  تصل باقي الطواقم غداأن، على 8 غزة األردنيالعسكري 
 وأجهزة ست شاحنات تحمل معدات إنفي غزة ) بترا( مندوب إلى تيسير النسور في تصريح . د7

  . القطاع ضمن قافلة التزويدإلىومستلزمات طبية وغيرها من االحتياجات واللوازم وصلت 
 4/5/2010الدستور، األردن، 

  
   توائم وأخرى تلد أربعة في غزةةسيدة تضع ثالث .47

 توائم اثنين من الذكور وأنثـى       ةمن سكان محافظة رفح بثالث    ) م.م(طنة  رزقت الموا :  رندة حماد  - غزة
  .واحدة وذلك في مستشفي الهالل اإلماراتي في عملية والدة طبيعية

 وضعت السيدة زينب محمد أبو السعيد من محافظة خانيونس أربعة توائم اثنين من الذكور وأخريين                كما
  .من اإلناث وذلك في مجمع ناصر الطبي

  3/5/2010، فلسطين، القدس
  

  "لإسرائي" رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يتوسط بين األردن و":معاريف" .48
أن رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد      " معاريف"كشفت الصحيفة اإلسرائيلية    :  محمد النجار  - عمان

لية، فـي حـين نفـى       الودور زار عمان مؤخرا في محاولة إلزالة التوتر في العالقات األردنية اإلسرائي           
  .المتحدث باسم الحكومة األردنية وجود أي وساطة من هذا النوع

اكتفى باالستماع لنتائج االجتماعـات التـي أجراهـا         "وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية       
  .الذي يتمتع بعالقات جيدة مع نتنياهو"الودور 

االتصال الناطق باسم الحكومة إن الخالفـات بـين         من جانبه قال وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم و        
  .األردن وإسرائيل ليست شخصية حتى تحتاج لمثل هذه الوساطة

وأكد أن األردن   " بزيارة من هذا النوع   "وتعليقا على ما نشرته معاريف، نفى الشريف للجزيرة نت علمه           
  القدس واالستيطان وسياسات عبر عن موقف واضح ضد اإلجراءات اإلسرائيلية خاصة ما يتعلق بتهويد "
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التهجير للفلسطينيين، وأدان بقوة القرار اإلسرائيلي العسكري القاضي بتهجير اآلالف من أبنـاء الـضفة               
  ". الغربية والقدس

  4/5/2010الجزيرة نت، 
 

   نهر األردن مهدد بالجفاف اعتباراً من العام المقبل: البيئةحمايةة منظم .49
 تقرير طرحته منظمات لحماية البيئة أن نهر األردن الواقع على الحـدود             أظهر:  لقمان اسكندر  -عمان  

ولم يعد يحمل إلى النهر الذي كـان        . بين إسرائيل واألردن أصبح مهدداً بالجفاف اعتبارا من العام المقبل         
 مليون  30 إلى   20 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا في البحر الميت، سوى             300يصب ملياراً و  

األمـر الـذي    .  تأتي من مجاري الصرف ومزارع تربية األسماك أو أنها مشبعة باألمالح              ، ر مكعب مت
يؤدي إلى انحسار مياه البحر المالح وتدني مستواها بمعدل متر كل سنة في المنطقة األكثر انخفاضا فـي                

 .العالم 
ئيل واألردن وسوريا، موضحاً أن      في المئة من مياه النهر يتم تحويلها إلى إسرا         98وأشار التقرير إلى أن     

مياه النهر تلوثت بشكل كبير بفعل مصارف المرافق الصحية، فضال عن ملوحة المياه والرائحة العفنـة                
 .التي تصدر منها

  4/5/2010البيان، اإلمارات، 
  

  نياهو رفض الحلول الجزئيةمبارك يؤآد لنيت .50
مس جلسة مباحثات ثنائية مع بنيامين عقد الرئيس حسني مبارك صباح أ : مختار شعيب-شرم الشيخ

 أكد خاللها الرئيس مبارك الموقف العربي الرافض ألي حلول  , نيتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي
 وأن أسس  , بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.  جزئية أو مرحلية في عملية السالم
 وأن القدس  ,1967  واالنسحاب اإلسرائيلي إلي حدود الرابع من يونيو , الحل تقوم علي أساس حل الدولتين

 إن الرئيس  : وقال مصدر دبلوماسي لـ األهرام  . الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة
الستيطان مبارك أكد لنيتانياهو أن المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل ل

 موضحا أن الموقف العربي  ,  بما في ذلك القدس الشرقية ,1967 في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام
 ويجب علي  ,  وهو نفسه الموقف األمريكي واألوروبي , والمصري هو نفسه موقف المجتمع الدولي

ة بسبب الممارسات اإلسرائيلية  محذرا من أجواء التوتر في المنطق , إسرائيل التجاوب مع هذه المواقف
 وتناولت المباحثات آخر  .  وعلي الساحة اللبنانية , غير المشروعة في األراضي الفلسطينية المحتلة

التطورات والجهود المصرية والدولية لتهيئة األجواء الالزمة إلجراء محادثات غير مباشرة بين الجانبين 
السالم بهدف التوصل إلي تحقيق حل الدولتين الفلسطينية  وتحريك عملية  , الفلسطيني واإلسرائيلي

  .واإلسرائيلية
  4/5/2010االهرام ، مصر، 

  
   العربيةالقذافي يحذر من خطر يهدد بنهاية األمة .51

أعرب الزعيم الليبي معمر القذافي عن أسفه الشديد على الوضع العربي، وأكد أن الخطر يهدد بنهاية 
يجب أن تكون لها وقفة تاريخية، وشدد على أن األرض المحتلة البد أن األمة، وأن الجماهير العربية 

  .تتحرر مهما كان الثمن
، فإن كل دول المواجهة سيكون لها الحق في "اإلسرائيلية"ما لم تفكك الترسانة النووية : "وقال القذافي

وا االحتالل، وجاءوا امتالك السالح النووي، ألن البادئ أظلم، فهم الذين بدأوا التسلح النووي، وبدأ
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بالفالشا وغيرهم ووضعوهم في فلسطين، بينما الفلسطيني يطرد وال يرجع ألرضه، وممنوع عودة 
  "" .إسرائيلي"الالجئين في حين يأتون بالفالشا ويقولون إن هؤالء أصلهم 

  4/5/2010الخليج، 
  

  التهديدات اإلسرائيلية لحرف المنطقة عن السالم: التركيالرئيس  .52
اعتبر الرئيس التركي عبد اهللا غول أن التهديدات اإلسرائيلية الحالية بشأن مزاعم : زياد حيدر -دمشق

عن الهدف األساسي للمنطقة حالياً، » حرف المسار«تهدف إلى » حزب اهللا«إلى » سكود«نقل صواريخ 
أنا أرى أن «السورية ينشر غداً، » الوطن«وقال غول، في حوار مع صحيفة . وهو تحقيق السالم الشامل

علينا أن نركز . هذا الموضوع وكأنه يراد منه إخراج أجندة المنطقة عن مسارها الطبيعي، وهو السالم
على الموضوع األساسي، وهو المفاوضات التي يجب أن تجري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتي 

لمفاوضات على المسارين السوري يجب أن تؤدي إلى تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك إجراء ا
 . »ـ اإلسرائيلي، واللبناني ـ اإلسرائيلي، لنصل إلى الهدف األساسي، وهو تحقيق السالم في المنطقة

هذا هو الموضوع األساسي، واألمر غير المقبول هو استمرار بناء المستوطنات في «وأضاف غول 
 هذه الممارسات، لذلك أرى أن توجيه مثل القدس الشرقية والضفة الغربية، ونرى ضرورة إيقاف مثل

 . »هذه التهم هي وسيلة لحرف الجهود عن مسارها الطبيعي
ونفى الرئيس التركي أن يكون هناك تطور جديد في موضوع التفاوض غير المباشر بين سوريا 

الدائم على وإسرائيل عبر تركيا، الفتاً في الوقت ذاته إلى الثقة التي منحتها دمشق لألتراك وإصرارها 
 . اإلبقاء على دور أنقرة في هذه الوساطة

  4/5/2010السفير، 
  

  "إسرائيل" ولن نسكت على عدوان االستيطاننعارض  : التركيالخارجيةوزير  .53
، »الحياة«لم يستبعد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في حوار الى :  غسان شربل-لندن 

فيها، مؤكداً أن بالده تقف ضد أي » منطق الحرب الباردة«ام لكنه رفض قي. حصول توتر في المنطقة
فمن دون «وشدد على وجوب قيام عالقات ثنائية واتفاقات . توتر أو مواجهة وتؤمن بسياسة الحوار

وتهديدات » أزمة الصواريخ«كان يشير إلى . »احترام سيادة الدول لن يكون هناك سالم واستقرار
  .بية مع إيراناسرائيل وإلى المواجهة الغر

وعزا تدهور العالقات مع اسرائيل إلى هجومها . وأبدى سعادته بتحسن العالقات بين دمشق وواشنطن
سنرد اذا اعتمدت اسرائيل «، و »لن نصمت حيال العدوان على شعب فلسطيني بريء«: وقال. على غزة

الحوار الديبلوماسي او «عتماد وربط عودة العالقات الجيدة مع تل ابيب بعودتها الى ا. »سياسات عدوانية
إذا سارت اسرائيل في مسار السالم والمفاوضات، وإذا كانت لديها رؤية «: واضاف. »سياسات السالم

لمسار متكامل ملموس من أطراف االئتالف الحكومي وإرادة في بدء محادثات غير مباشرة للوصول الى 
  . »لغاية كما فعلت في السابقسالم مع سورية، فان تركيا ستكون سعيدة بتحقيق هذه ا

األرض «: وقال. »معارضة تامة»وشدد على معارضة تركيا سياسة االستيطان خصوصاً في القدس
والقدس الشرقية بالنسبة . االحتالل يجب أن ينتهي. أرض محتلة، وهذا يمثل خرقاً واضحا للقانون الدولي

. باع جميع األديان، مسلمين ومسيحييين ويهودالينا عاصمة فلسطين التي يجب ان تكون مدينة مفتوحة ألت
من دون حل قضية القدس . هذه هي سياستنا بالنسبة إلى القدس وهي صلب كل شيء في الشرق األوسط

  . » وال يمكن الوصول إلى سالم... ال يمكن حل اي شيء
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سياسات «ال يعتمدوا  الشيعي في المنطقة، وناشد اللبنانيين والعراقيين أ-وحذر من خطر االنقسام السني 
  .»مبنية على أساس عرقي أو ديني، بل اعتماد سياسات وطنية أو إنسانية

  4/5/2010الحياة، 
  

  "إسرائيل"يتلقى دعوة رسمية لزيارة   التركيالخارجيةوزير  .54
وذكرت مصادر ديبلوماسية . تلقى وزير الخارجية التركى أحمد داود اوغلو دعوة رسمية لزيارة إسرائيل

مس أن المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال سلم الدعوة لوكيل وزارة الخارجية تركية ا
التركية فريدون سينرلي أوغلو خالل اجتماعات جولة المشاورات السياسية بين البلدين فى تل ابيب أول 

  .من أمس
 زيارة الرئيس التركي عبد وتابعت المصادر أن هدف إسرائيل من دعوة داود أوغلو هو فتح الطريق أمام

اهللا غول إلسرائيل ألن غول أكد مسبقا أنه ال يمكن أن يزور إسرائيل قبل أن يزورها وزير الخارجية 
وأشارت المصادر إلى أن الخارجية التركية أبلغت الجانب اإلسرائيلى أنه  .ويقدم له تقييما حول الزيارة

  .ا على زيارة داود أوغلو لألراضي الفلسطينية أيضاال يمكن تحقيق الزيارة إال إذا اشتمل برنامجه
  4/5/2010المستقبل، 

  
   تدعو لمناخات مالئمة للمفاوضاتالسعودية .55

دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة توفير المناخات المالئمة للمضي في المفاوضات غير 
  . كية الجديدة في ضوء التعهدات األمري" اإلسرائيليين"المباشرة بين الفلسطينيين و

  4/5/2010الخليج، 
  

  معلومات عن خطة أميركية تركز على الحدود أوالً .56
 االسرائيلية غير المباشرة االسبوع المقبـل، بعـد         -تبدأ المفاوضات الفلسطينية    :  محمد يونس  –رام اهللا   

  . سبتمصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اجرائها في اجتماعها المقرر ال
 االسـرائيلية غيـر     –وكشفت مصادر مطلعة ان االدارة االميركية وضعت خطة للمفاوضات الفلسطينية           

وقالت ان الخطة ترمي الى تقليص الهوة بين الجانبين في          . المباشرة تقوم على التفاوض على الحدود اوالً      
خرى ذات حساسية عالية    موضوع الحدود ليصار بعدها، في حال النجاح، الى االنتقال الى موضوعات أ           

  .مثل المستوطنات
وذكرت المصادر ان المفاوضات التي سيجريها بين الجانبين المبعوث االميركي ستنصب على الحـدود،              

واشارت الى ان ميتشل يتطلع الى تقليص الخالف بين الجانبين حول القدس من             . خاصة في مدينة القدس   
ع الى حوالى سبعة كيلومترات مربعة تضم المواقع االكثـر           كيلومتر مرب  70المساحة الكلية للمدينة وهي     

في حال تحقق ذلك، يمكن اإلدارة االميركية ان تعتبره انجازاً مهماً يمهد لالنتقال             »و. اشكالية بين الجانبين  
  .»الى المفاوضات المباشرة التي ستتناول موضوعات اخرى اشكالية مثل المستوطنات

االميركية الى تطبيق خطة الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون التـي           وبحسب المصادر، تسعى االدارة     
وتـنص  . »كلينتون باراميتر «، والتي حملت الحقاً اسم      2000عام  » كامب ديفد «عرضها في مفاوضات    

تلك الخطة على نقل السيطرة على األحياء العربية في القدس الى السلطة الفلسطينية، واالحياء اليهوديـة                
ة االسرائيلية على ان تقدم اسرائيل للفلسطينيين اراضي بديلة بالنسبة والنوعية ذاتهمـا فـي               الى السيطر 

  .مناطق اخرى
4/5/2010الحياة،   
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   تحتج لدى األمم المتحدة "إسرائيل"دعو لكسر حصار غزة عن طريق البحر وج يجون جن .57
, "األنـروا " الفلـسطينيين  طالب جون جنج مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئـين         : القدس المحتلة 

المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة من خالل توفير طريق بحري وإرسـال الـسفن لكـسر                  
  .الحصار

, على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته إزاء هذه القـضية         "وقال جنغ خالل لقاء مع صحيفة نرويجية        
ألن هنـاك إمكانيـة لكـسر       , اتوأن يبحث عن سبل كسر الحصار بشكل عملي بعيدا عـن التـصريح            

  ".الحصار
ونؤمن بأن إسرائيل لن تعترض هذه الـسفن ألن         , نوصي العالم بإرسال سفن إلى شواطئ غزة      "وأضاف  

وأثبتوا أن كسر الحصار    , وقد نجحت منظمات حقوق اإلنسان في السابق بخطوات مشابهة        , البحر مفتوح 
كيف إلسرائيل أن   "متسائال  ,  استمرار الحصار  كما حمل جنغ مصر وإسرائيل مسئولية      ".عن غزة ممكن  

وكيف لمصر أال توافق على إبداء ليونـة مـن أجـل إدخـال              , تتهرب من مسئوليتها عن هذا الحصار     
  "المساعدات لغزة؟

لقد حان الوقت كي يعمل المجتمع الدولي من أجل إدخال المساعدات عن طريق البحر كما فعل                "وأضاف  
  ". في هايتي

وعبرت عن اعتقادها أن هـذه      , ئت المستويات السياسية في إسرائيل من هذه التصريحات       من جهتها تفاج  
  .تصريحات غير مسبوقة وتحمل في طياتها خطورة كبيرة

, وأكدت مصادر إسرائيلية في القدس أن إسرائيل ستتقدم باعتراض رسمي إلـى هيئـة األمـم المتحـدة                 
ول األوروبية بإرسال سفن بشكل غير قانوني إلى        لتستوضح كيف لممثل رسمي لألمم المتحدة يطالب الد       
وقالت االذاعة العبرية الرسمية ان عدة منظمـات         .غزة بدون ترخيص وبدون تنسيق مسبق مع إسرائيل       

  .    أخذت تصريحات غينغ على محمل الجد وبدأت باالستعداد إلرسال سفن تحمل مواد تموينية إلى غزة
  4/5/2010وكالة سما، 

  
  2010 مليون دوالر للسنة المالية لعام 150موازنة السلطة الوطنية بقيمة  لميركيأدعم  .58

 مليون دوالر كدعم  مباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية          75أتمت الواليات المتحدة تحويل     : القدس
وقال  .2010 مليون دوالر كدعم مباشر للسلطة للسنة المالية         150ايفاء إللتزام الحكومة األميركية بتقديم      

المكتب اإلعالمي للقنصلية األميركية، انه بناء على طلب السلطة الفلسطينية، فقد حولت الواليات المتحدة              
  .2009 مليون دوالر في شهر كانون األول  عام 75كذلك 

واشارت المصادر الى ان هذه المساعدة ستدعم جهود سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم               
المؤسسات الضرورية إلستمرار الدولة، وتقديم خدمات فعالة لسكان الضفة الغربية وقطاع           فياض في بناء    

 مليون دوالر اميركي كدعم  مـالي        650وبهذا التحويل تكون الواليات المتحدة قد قدمت اكثر من          . غزة
  .مباشر لموازنة السلطة الفلسطينية على مدى السنوات الثالث الماضية

4/5/2010وكالة وفا،   
  

   اإلسرائيلية -ترحب باستمرار دعم لجنة المتابعة للمفاوضات الفلسطينية " باريس" .59
رحبت فرنسا امس بقرار لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية مواصلة دعمها لعقد : باريس ـ مراد مراد 

  .مفاوضات غير مباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين تحت اشراف الواليات المتحدة
االسرة الدولية كاملة لدعم اسـتئناف      "لخارجية الفرنسية بيانا رسميا بهذا الخصوص دعت فيه         واصدرت ا 

االطراف االبتعاد عن اتخاذ اي قرار او تدبير من شأنه ان يـؤدي الـى               "وطلبت الى   " مفاوضات السالم 
  ".استفزار اآلخر وتقويض جو الثقة
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برنار كوشنير تحادث مع المبعـوث االميركـي        واشار البيان الفرنسي الى ان وزير الخارجية الفرنسي         
الخاص بالسالم في الشرق االوسط السيناتور جورج ميتشل السبت الماضي، وذكرت الخارجية الفرنسية             

االحد بأن فرنسا تدعو االطراف الى استئناف المفاوضـات دون          " 1اوروبا  "بما صرح به الوزير إلذاعة      
  .ى سالم على اساس الدولتينتأخير ألنها الطريقة الوحيدة للتوصل ال

4/5/2010المستقبل،   
  

  الشرطة البريطانية الحقت ليفني في لندن .60
اإلسرائيلية أمس، معلومات جديدة حول     " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

لـسابقة  أمر االعتقال الذي صدر في بريطانيا في الشهر األخير من العام الماضي ضد وزيرة الخارجية ا               
وزعيمة المعارضة الحالية تسيبي ليفني، على خلفية جرائم الحرب التي اقترفتها حكومتها في قطاع غزة،               

  .وساهمت بشكل فعال في قراراتها
وقالت الصحيفة، إن الشرطة البريطانية داهمت أحد فنادق لندن، بعد أن بلغتها معلومات تفيد أن تـسيبي                 

 في مؤتمر اللوبي الصهيوني فـي بريطانيـا، إذ اعتقـدت جهـات              ليفني مقيمة فيها، لغرض المشاركة    
فلسطينية عملت على استصدار أمر االعتقال ضد ليفني أن األخيرة دخلت إلى بريطانيا وأنها تقـيم فـي                  

  .ذلك الفندق اللندني
ـ                روا وقالت الصحيفة، إن عناصر الشرطة البريطانية اعتقدوا بداية أن ليفني مختبئة في الفندق، ولهذا أج

تفتيشا واسعا في جميع أنحاء الفندق، وتبين أن المقيمة في الفندق هي نائبة المدير العام لـسلطة الميـاه                   
  .اإلسرائيلية تامي شور، التي لون وتسريحة شعرها يشبه شعر ليفني إضافة إلى لون العيون

ل تـصر علـى     وقد أكدت شور معلومات الصحيفة، في حين أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية مـا تـزا              
التعليمات التي أصدرتها منذ نهاية العام الماضي بعدم سفر كل من باالمكان ان يصدر ضده أمر اعتقـال        

  .في بريطانيا
4/5/2010الغد، االردن،   

  
  والفلسطينيين" إسرائيل"ألمانيا تأمل نجاح المفاوضات غير المباشرة بين  .61

رفيله عن أمله في نجاح المحادثات غير المباشرة        أعرب وزير الخارجية األلماني جيدو فيست     ): أ.ب  .د  (
  .والفلسطينيين " إسرائيل"بين 

وقال فيسترفيله أمس، في برلين أنه يأمل في أن تنجح المحادثات غير المباشرة في بناء الثقـة الالزمـة                   
  .لكي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين لتطبيق الحل القائم على أساس دولتين 

  " . والفلسطينيين لبدء المفاوضات" إسرائيل"سنعمل بالتعاون مع شركائنا على دعم : "وأضاف
4/5/2010الخليج،   

  
  »في الصيف« مختلفة عنها خارجها واستبعاد الصدام "إسرائيل" داخللغة الحرب  .62

بعد هدوء استمر أربع » الصيف القريب«هل تلتهب المنطقة من جديد في :  امال شحادة-القدس المحتلة 
؟ وهل بالفعل ان تصدع قوة »عمالً غير متوقع«سنوات؟ وهل تبادر إسرائيل الى الحرب ام إنها تنتظر 

بات مانعاً ... وسورية في الشمال» حزب اهللا«في الجنوب و » حماس«الردع اإلسرائيلية في مواجهة 
  مركزياً لوقوع الحرب أم سبباً إلشعال نارها؟

 ملف الحدود الشمالية، من جديد، الى رأس االجندة اإلسرائيلية، أسئلة كثيرة تتصاعد لتساهم في  دفع
فمنذ ان اطلق العاهل . على رغم ان الحدث المركزي اليوم هو استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين

االردني، الملك عبداهللا الثاني، تحذيره من خطر وقوع حرب في الصيف المقبل في حال لم تستأنف 
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من القادة اإلسرائيليين، السياسيين » تطمينات«ع الفلسطينيين، ونحن نستمع الى مفاوضات السالم م
قوة «والعسكريين، تحتوي على تهديد وتخويف أكثر من التطمين، خصوصاً الترويج لما يسمى بـ 

  .»باتت اليوم القوة االكبر والحاسمة في المنطقة«اإلسرائيلية التي بحسبهم » الردع
راك، اختار وجوده في واشنطن ليطلق تهديداً مباشراً تجاه لبنان الدولة وليس فقط وزير الدفاع ايهود با

إن لبنان كله سيتحمل المسؤولية عن اطالق الصواريخ من أراضيه نحو «، عندما قال »حزب اهللا«
فالحكومة المقيمة في بيروت والتي تقف خلفها سورية، ستكون مسؤولة عن التدهور في «: إسرائيل
  .»المنطقة

نائبه متان فلنائي، وصل الى منطقة الشمال ليتفقد المالجئ، هكذا، ومن دون حاجة لسبب أو دافع أو حتى 
حرب كهذه ليست في مصلحة «: اي مؤشر الحتمال توتر على الحدود الشمالية ومن هناك قال

حرب في ال يوجد أي سبب الندالع «: وأضاف... »وطبعاً ليست في مصلحة الدول المحيطة... إسرائيل
لكننا ندرك انهم في الطرف اآلخر من . الصيف القريب اال في حال وقوع ما ال يتوقعه أحد من مفاجآت

وهذا سيمنعهم من اإلقدام على خطوة كهذه ولذلك ال اتوقع ... الحدود يدركون ما نملكه من قوة ردع
... ينا مواصلة استعداداتنامع ذلك عل«: وبعد هذا الكالم استدرك فلنائي قائالً» ...شخصياً حدوث حرب

علينا ان نكون جاهزين ولذا أنا موجود هنا اليوم وما شاهدته من استعدادات يثير الطمأنينة بأن الجميع 
  .»يعمل لضمان جاهزية كاملة

مثل هذه التصريحات لم تقتصر على وزير الدفاع ونائبه، انما تجد لها مكاناً بين سائر تصريحات القادة 
الرئيس . وصاً عندما تتاح لهم فرصة الحديث عن السالم مع الفلسطينيين أو مع سوريةالسياسيين، خص

اإلسرائيلي شمعون بيريز، الذي لم يترك مناسبة اال وتطرق فيها الى الموضوع استغل لقاءه مع وزيرة 
 من  اللبناني متقدماً على غيره-الخارجية الدنماركية ووجد الحدث مناسبة ألن يجعل الملف السوري 

إسرائيل لن تقبل بإحداث خلل في «: الملفات، واطلق رسالة يعبر فيها أيضاً عن موقف القيادة العسكرية
وقال إن في حوزة بالده أدلة وبراهين ان سورية نقلت . »التوازن العسكري أو التوازن في قوة الردع

فرصته لتوسيع حلقة ووجد بيريز . وأسلحة أخرى متطورة وخطيرة» سكود«صواريخ » حزب اهللا«الى 
للصواريخ واالسلحة إليران وسورية » السوق الحرة«هجومه فبدأ في كوريا الشمالية ووصفها بـ 

انها «: ، ليركز بالتالي هجومه على سورية قائالً»المركز الداعم للتنظيمات االرهابية«ووصل الى إيران 
» حزب اهللا«وطبعاً يصل الى ... »نينانها تتحدث بلسا... »التنظيمات االرهابية«عاجزة عن ترك دعم 

ليتحدث بصراحة عن ان أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية مسيطرة على الوضع حتى عند الحدود 
 اللبنانية وفي قلب لبنان حيث ترصد التحركات وتنقل البراهين االكيدة على عمليات تهريب –السورية 
  .»االسلحة

كن بمجرد تأكيده ان لدى إسرائيل ادلة وبراهين على بيريز لم يقل ان الحرب ستقع في الصيف، ل
 في مقابل تهديد مسؤولين عسكريين 1701عمليات التهريب التي تشكل خرقاً للقرار الدولي رقم 

تهدد بخلل في التوازن، فإنه وضع » حزب اهللا«وسياسيين بأن تل ابيب لن تقبل بوجود اسلحة لدى 
وهو اكد . منطقة من جديد وفتح الباب أمام امكان حصول الحربالقاعدة التي تبرر اثارة التوتر في ال

على ما سبق وصرح به رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، عندما سئل عن رأيه في تحذيرات الملك عبداهللا 
إال أنه كأي » إسرائيل ال تريد الحرب«: الثاني حول خطر وقوع حرب في الصيف فقال بكل وضوح

وسورية موضحاً انه ال يوافق » حزب اهللا«هذا الملف، أطلق تهديداته الى مسؤول إسرائيلي تحدث في 
  .على وجود صواريخ في لبنان تهدد أمن اإلسرائيليين

وفي سياق هذه التهديدات ذكر مسؤولون إسرائيليون ان المسؤولين االميركيين ألمحوا بالموافقة على 
فت قوافل تنقل صواريخ جديدة الى لبنان، ضربة عسكرية، لم يتفق على حجمها وشكلها، في حال اكتش

في مواصلة » حقهم«ولتنفيذ هذه المهمة أكد اإلسرائيليون على . »مضادة للطائرات«خصوصاً صواريخ 
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تحليق الطيران في االجواء اللبنانية، معتبرين استهداف هذه الطائرات وإسقاط طائرة هو خط أحمر 
وكشف اإلسرائيليون ان هناك تنسيقاً بينهم وبين ... » طرفسيؤدي الى رد إسرائيلي قاسٍ، لن يتوقعه أي

  .االميركيين حول هذا االمر
  نتائج رهيبة للحرب تردع الطرفين

صحيح ان النقاش عن وقوع الحرب في الصيف المقبل، جاء في اعقاب تصريح الملك عبداهللا الثاني، 
ففي كل . ول وقوع حرب ال تنقطعولكن في إسرائيل ومنذ حوالى السنتين والتصريحات والتحذيرات ح
فتارة يتوقعون حرباً في الخريف . فصل في السنة أو مناسبة يخرجون بموجة جديدة من هذه التصريحات

حزب «ومع اقتراب ذكرى اغتيال القيادي في . وتارة اخرى في الصيف أو في غضون فترة قصيرة
طوارئ وتصدر بيانات تدعو فيها أجهزة ، عماد مغنية، تثار التصريحات من جديد وتعلن حالة ال»اهللا

االمن اإلسرائيليين في دول معينة الى أخذ الحذر أو مغادرة هذه الدولة في اعقاب تقارير استخبارية 
تتحدث عن نية تنفيذ عمليات ضد اهداف إسرائيلية، وترافق  هذه البيانات تحذيرات من قياديين سياسيين 

  .فة األيدي أمام اي عملية ضدهاوعسكريين من ان إسرائيل لن تقف مكتو
وبفعل تناسل التصريحات اصبح موضوع الحرب مسيطراً على األجندة اليومية وعلى العقلية المتحكمة 

فال يمر يوم من دون ان يتطرق خبير أو مسؤول الى هذا . في الشارع اإلسرائيلي ووسائل االعالم
الغموض » هل تقع الحرب«لى سؤال ويضاعف كل رد ع. الموضوع في معاهد االبحاث والدراسات

ويثير مزيداً من القلق لدى اإلسرائيليين، خصوصاً عندما يختار خبراء ومسؤولون التركيز على مخاطر 
، 2009 وال حرب غزة عام 2006حرب كهذه وعلى التأكيد على انها  لن تكون حرب تموز عام 
نجح خالل » حزب اهللا«ة بات مختلفاً و خصوصاً اليوم عندما تتحدث إسرائيل عن ان الوضع في المنطق

السنوات االخيرة في تعزيز قدراته العسكرية وترسانته الصاروخية فباتت تشكل خطراً حقيقياً على 
، على حد قول التقارير »مضادة للطائرات«وصواريخ » سكود«إسرائيل مع وصول صواريخ 

  .اإلسرائيلية
التي تحدث عنها شمعون بيريز لم تحدد نوع الصواريخ وعلى رغم ان التقارير عن االسلحة والبراهين 

إال ان النتيجة، بالنسبة الى اإلسرائيليين، واحدة اذ » دي«أو » سي«أو » بي«وما إذا كانت من طراز 
استهداف مقرات القيادة العسكرية ومعسكرات سالح الجو » حزب اهللا«سيكون في مستطاع 

ية ومطار بن غوريون، وهو ما لم تواجهه إسرائيل في أي من واالستخبارات والبنى التحتية االستراتيج
وفي مواجهة وضع كهذا يركز سالح الجو في تدريباته على كيفية مواجهة تعرض . حروبها السابقة

قواعده العسكرية لصواريخ قد تشل حركة الطيران ويتحدث عن ادخاله منظومات دفاعية قادرة على 
  . مواجهة مثل هذا الوضع

ريبات يأخذ سالح الجو في حساباته التقارير التي تتحدث عن ترسانة ضخمة لصواريخ وفي التد
وفي . »حـــماس«واحتمال دخول ســـورية الى الجبهة ومن الجنوب دخول » حـــزب اهللا«

يفرض معادلة جديدة » سكود«صواريخ » حـــزب اهللا«التقارير اإلسرائيلية فإن استــــخدام 
 اإلسرائيلية فإن االستراتيجية التي يعمل بموجبها –خالفاً للحروب العربية للصراع في المنطقة، و

الطرف اآلخر تســـتند إلى اســـتنزاف إسرائيل بهدف تآكل قوتها، وذلك من خالل قصف مكثف 
ويضيف التقرير ان ايران استعدت لتحقيق هذا الهدف وتقوم  . لجبهتها الداخلية ومواقع الضعف فيها

بمخزون كبير من الصواريخ لتصبح إسرائيل مهددة على الجبهات » حماس«و » اهللاحزب «بتزويد 
الى إسرائيل بكثافة بسبب البعد » شهاب«كافة، خصوصاً أن ليس بمقدور ايران توجيه صواريخ 

  .الجغرافي، لذا ستستعين بحركات المقاومة المجاورة إلسرائيل، بحسب توقعات التقارير اإلسرائيلية
س السابق لوحدة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، عوزي روبين، فإلى وبحسب الرئي

يمكنه » حزب اهللا«جانب الكميات الكبيرة من صواريخ الكاتيوشا والصواريخ قصيرة المدى التي يمتلكها 
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ويقول إن إيران .  طناً من المتفجرات1435 الف قذيفة تحمل 13في حربه على اسرائيل استخدام 
ومقابل . سورية وحركات المقاومة استطاعت بناء قوة ردع صاروخية موازية للتفوق الجوي اإلسرائيليو

هذا الوضع فإن إسرائيل تواجه مشكلة عدم استكمال منظومتها الدفاعية وفي حال وقوع حرب اليوم فإن 
ي منظومة المنظومة الوحيدة الصالحة في إسرائيل وبمقدورها مواجهة الصواريخ طويلة المدى ه

، وحتى هذه لن تستكمل عملية تطوير مرحلتها الثالثة لمواجهة صواريخ على ارتفاع فيما »حيتس«
لمواجهة القذائف » القبة الحديدية«و » العصا الساحرة«تواصل الصناعات العسكرية تطوير منظومة 

  .قصيرة المدة
  قوة الردع اإلسرائيلية مانعة للحرب

 العسكريين والسياسيين ما إذا كانت الحرب ستقع في الصيف أم ال فإن في مقابل عدم حسم المسؤولين
الخبراء العسكريين ال يستبعدونها ولكن ما بين هذا الرأي وذاك يجمع اإلسرائيليين موقفٌ واحد هو أن 

الجهات التي ال تتوقع الحرب ترى ان قوة الردع التي تمتلكها إسرائيل . »إسرائيل لن تبادر للحرب«
  .ليوم المانع لوقوعهاتشكل ا

 اللبنانية، جاي باكور، لن تقع الحرب، والسبب هو الثقة منقطعة –وبحسب الخبير في الشؤون السورية 
، لن يقدم على »حماس«أو » حزب اهللا«ان الطرف اآلخر، سواء سورية أو «: النظير لدى الجيش ويقول

للجيش اإلسرائيلي » جوقة التهليل« الى وانضم باكور... »ضرب إسرائيل خوفاً من استخدام قوة ردعها
القادر على مواجهة كل خطر بل ان قدراته الحالية شكلت سالحاً قوياً في وجه الطرف االخر لمنع 

لكنه في الوقت نفسه ال يخفي قلقه من ان سوء تفاهم بين الطرفين سيؤدي الى اشعالها وبرأيه . الحرب
يجدر بنا االنتباه الى «: ويقول»  القائم بأننا نوجد عشية حرببتنا في وضع ال مفر فيه من االنطباع«انه 

، وسورية »حزب اهللا«أن اللبنانيين والسوريين يخشون من ان تهاجمهم إسرائيل، بينما عندنا يخشون بأن 
كل طرف يتهم غيره بالنوايا . بالذات التي تتعاظم قواها من شأنهم ان يهاجموا إسرائيل» حماس«أو 

على العكس، الوضع . ليس ألحد مصلحة في حرب جديدة في المنطقة:  هو التفسيرالهجومية، وها
وعليه فمن غير المتوقع اندالع . الراهن مريح لكل االطراف، والنتائج التي قد تجلبها الحرب رهيبة

  .، يقول باكور لينضم الى معسكر االصوات المهدئة»حرب في الصيف القريب المقبل
: كور الى طمأنة اإلسرائيليين امام التصريحات المتواصلة من الطرفين ويقولوفي الوقت نفسه يسعى با

كل ما في وسعها كي توقف » حماس«ففي غزة تعمل . الردع اإلسرائيلي قوي جداً على مختلف الحدود«
الرصاص «فهمت الرسالة جيداً، فقد أخفناهم في عملية  » حماس«وهذا بالفعل ما حصل، ويضيف . النار

ايضاً » حزب اهللا«و .  الى درجة انهم باتوا غير معنيين بأي حال من االحوال بحرب جديدة»المصبوب
فهم الرسالة فقد اخفناه جداً حتى أن االمين العام للحزب، حسن نصراهللا، سيبقى مختبئاً لسنوات اضافية 

سرائيلية، بقوة، فإن انهم يدركون انه عندما  يهاجم الجيش من االراضي اإل. خوفاً من يد إسرائيل الطويلة
كما أنهم رأوا جيشاً، ودبابات، وباألساس طائرات قتالية، وليس قوة حفظ نظام كما . صدمتهم كبيرة

كبير لدرجة اننا من دون أن » حزب اهللا«، و »حماس«خوف سورية، و . اعتادوا في العقدين الماضيين
  .»نحن نخيفهم خوفاً يبعث على الشلل. ننتبه سيطرنا على عقولهم

هذه العنجهية العسكرية اإلسرائيلية تأتي في وقت يحسم فيه الخبير نفسه ان إسرائيل لن تبادر الى حرب 
في الصيف القريب مستذكراً مواقف إسرائيليين مثل وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان الذي هدد النظام 

  .السوري إذا ما هوجمت تل أبيب
شريكاً في » حزب اهللا«سعد الحريري الذي وافق على ان يكون ويشير الى ان رئيس الحكومة اللبنانية، 

حكومته، يدرك تماماً أنه خالفاً لحرب لبنان الثانية، فإن في الحرب المقبلة سيكون الحكم اللبناني كله 
  .»مشاركاً

  4/5/2010الحياة، 
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  لماذا الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفــلسطيني؟ .63

  بالل الحسن
الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقـوق       «ولدت المبادرة الفلسطينية الجديدة، التي أطلقت تحت اسم         

  فماذا تريد هذه الهيئة أن تقول؟... »الثابتة
أن تسجل، وأن تروي، وأن تكرر، ذكر الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، لكـي تبقـى هـذه                 : تريد أوالً 

دائماً، ولكي تكون ركناً أساسياً في ثقافة الجيـل الفلـسطيني الجديـد، الجيـل             الحقوق ماثلة أمام الجميع     
اإلرهاب، المفاوضـات، حـدود     : الفلسطيني الشاب، الذي نما وترعرع وهو يسمع مفردات منهج أوسلو         

  .، تبادل األراضي، المياه، المستوطنات، اقتسام القدس ورفض حق العودة1967
هذه الثقافة عن الحقوق الثابتة يجب أن       . ضية الفلسطينية األصل وثوابتها   وغابت عن الذكر تماماً أسس الق     

تبقى ألنها المنبع الحقيقي والوحيد ألي سياسة فلسطينية يرسمها أفراد هذا الجيل الـشاب الـذي ال بـد،                   
  .عاجالً أو آجالً، من أن يأخذ القضية بين يديه، ويتولى إدارتها وتسييرها بنفسه

رف الجميع، أن هناك رواية فلسطينية للتاريخ الفلسطيني هي التي تعبر عن تلك الحقوق              أن يع : نريد ثانياً 
الثابتة، تقابلها رواية صهيونية مزورة تحاول طمس الجريمة التي ارتكبت بحق شـعب فلـسطين، كمـا                 

  .تحاول تصوير روايتها على أنها هي الحقيقة، وليست الرواية الفلسطينية
عرف الجميع أن قادة الشعب الفلسطيني في كل المراحل، كانت تعرف تلك الرواية،             ونريد هنا أيضاً أن ي    

وبقيت الرواية الفلسطينية حية وثابتة، يتداولها جيل بعـد جيـل،           . وتتمسك بها، وتستخلص منها سياستها    
لوطني الميثاق ا «، ثم في    »1964الميثاق القومي الفلسطيني    «وترويها قيادة بعد قيادة، وجرى تثبيتها في        

، وتربى عليها جيل كامل من الفدائيين والمناضلين، حتى جاء اتفاق أوسلو، وطـرح              »1968الفلسطيني  
العدو اإلسرائيلي شرطه األساسي بضرورة تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغائه، وتم ذلك في اللقاء              

، وأعلنت فيـه الموافقـة      1998الذي انعقد في غزة عام      ) وليس في المجلس الوطني الفلسطيني    (الموسع  
  .على تعديل الميثاق وإلغائه، بحضور الرئيس األميركي بيل كلينتون

هنا حدث أمر خطير للغاية، إذ أقدم نفر من الشعب الفلسطيني ومن القيادات الفلسطينية، علـى الموافقـة         
وحـين  . سـاة الفلـسطينية   على إلغاء الرواية الفلسطينية للتاريخ الفلسطيني، إلغاء الرواية الفلسطينية للمأ         

شطبت الرواية الفلسطينية لم يبقَ حاضراً على طاولة التفاوض سـوى الروايـة الـصهيونية للتـاريخ                 
  .الفلسطيني

وكان هذا االستسالم أخطر ما جرى في تاريخ القضية الفلـسطينية، ألن نتيجتـه المنطقيـة الوحيـدة،                  
القول بأن الفلسطينيين كانوا على خطأ      .  الصراع االعتراف الفلسطيني بصواب الرواية الصهيونية لتاريخ     

حين ناضلوا من أجل الحفاظ على وطنهم، وأن الصهيونيين كانوا على صواب حين بادروا إلى االستيالء                
الفلسطينيين لها، كما   » احتالل«األرض التوراتية من    » تحرير«حين بادروا إلى    . على الوطن الفلسطيني  
  .يقول الفكر الصهيوني

هذا، فإن الهيئة الوطنية الفلسطينية، ترفع إلى مستوى الحق الثابت، مطلـب التمـسك بالميثـاق                وبسبب  
ال ألن الميثاق ال يمكن أن يعدل في هذا البنـد           . الوطني الفلسطيني، ورفض كل محاولة لتعديله أو إلغائه       

يتنا لتاريخنا، وهـي    أو ذاك، فهو أساساً من وضع البشر وليس نصاً مقدساً، بل ألنه يتضمن روايتنا ورؤ              
رؤية ورواية ال يمكن أن تتغير وال يمكن أن تتبدل، وهي أساس شرعية نضالنا، وهي ما يجب أن نورثه                   

  .ألجيالنا حتى تبقى قائمة ومتصلة
أن نوضح أن السياسة عرضة للتبدل والتغير في كل زمان ومكان، ولكن ما لـيس عرضـة                 : نريد ثالثاً 

ب الذي تعرض للتهجير القسري، بالمقاومة، وبكل أشكال المقاومة، من أجل           للتبدل والتغير هو حق الشع    
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وحق الشعب بأن يمارس حق تقرير المصير فوق أرض وطنه من أجل رسم مـستقبله          . العودة إلى وطنه  
  .بنفسه

إن تأكيد الثوابت، ونشر ثقافة الثوابت، وتوريث الثوابت من جيل إلى جيل، هي التي تضمن والدة قيادات                 
وفي المهمات الراهنة، فإن ثقافة الثوابت الفلـسطينية        . سطينية جديدة تواصل السير على الطريق نفسه      فل

هي التي تنشر مناخاً سياسياً وفكرياً ونضالياً، يمثّل المناخ المناسب لمد حركات المقاومـة بمناضـليها،                
  .المناضلين الذين يعرفون حقوقهم الثابتة وال ينسونها

نوضح أن العدو الصهيوني الذي يمثل حالة عنصرية واستعمارية، ليس صـالحاً ولـيس              أن  : نريد رابعاً 
إن مفاوضات مقبولة وناجحـة، ال يمكـن أن         . مؤهالً، ليكون طرفاً في مفاوضات مع الشعب الفلسطيني       

تجرى مع جهات عنصرية تصر على عنصريتها، أو مع جهـات اسـتعمارية تـصر علـى مواصـلة                   
 المضمون العميق لما تمثله إسرائيل وقياداتها الصهيونية، فشل اتفـاق أوسـلو،             وبسبب هذا . استعمارها

وهي تجربة يجب أن نتعلم دروسها، ويجب أال تتكرر،         . وفشلت من بعده كل أنواع التفاوض التي جرت       
  .ويجب أال تحدث إال بعد أن يعلن العدو تخليه عن مواقفه التي تتناقض مع أبسط بديهيات التفاوض

أن نوضح أن ثوابت القضية الفلسطينية التي تعرضت للخطر، بدءاً من اتفاق سايكس بيكو،              : مساًنريد خا 
ثم وعد بلفور، ثم إعالن االنتداب البريطاني على فلسطين، ثم قرار التقسيم، لم تكن بداية حـرب ضـد                   

لمنطقة العربيـة   الفلسطينيين فقط، إنما كانت في الجوهر والعمق، حرباً ضد العرب جميعاً، وحرباً ضد ا             
وكان من نتيجة ذلك أن النضال الفلسطيني حين بدأ ضد الحركة الصهيونية واالنتداب البريطـاني،               . كلها

واستمرت هذه القاعدة على امتداد التاريخ الفلسطيني       . إنما كان نضاالً فلسطينياً عربياً منذ اللحظة األولى       
، 1936 األساسية للنضال الفلسطيني، بدءاً من ثـورة         وكان النضال العربي يمثّل دائماً الحاضنة     . الحديث
ولم يحدث أن ابتعد النضال الفلسطيني عـن النـضال          . 1973، وحرب   1967، وحرب   1948وحرب  

وبالتالي ال يمكن إحياء القضية الفلـسطينية       . العربي إال بعد اإلعالن عن نتائج مفاوضات أوسلو السرية        
قة تالحم فلسطينية عربية جديدة، فالوضع العربي هو األساس فـي           من جديد، إال بعد العودة إلى بناء عال       

النضال ضد إسرائيل، ودور الفلسطينيين هو إبقاء القضية حية إلى أن يحين أوان الحسم، بمساندة القـوة                 
لقد غاب هذا المفهوم عن الحياة السياسية الفلسطينية، وال بد من العمل بكل الوسائل              . العربية ومساعدتها 

  .ة إحيائه، وهذا ما يمثّل هدفاً أساسياً من أهداف الهيئة الوطنية الفلسطينيةإلعاد
  الهيئة الوطنية الفلسطينية ترفع إلى مستوى الحق الثابت مطلب التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني

دي القول إن الهيئة الوطنية الفلسطينية ليست فصيالً جديداً، وليست حزبـاً، وهـي ال تعـا               : نريد سادساً 
الفصائل واألحزاب، بل تتعاطف مع كل فصيل يناضل ضد االحتالل، ومع كل حزب يعمل من أجل حياة                 

وهي حراك شعبي فلسطيني مستقل، يـسعى إلـى مخاطبـة      . سياسية عربية تحافظ على الحقوق العربية     
وهي تسعى  . »ةالثوابت الفلسطيني «القوى االجتماعية الفلسطينية، ودفعها إلى التحرك السياسي على قاعدة          

من ناحية عملية إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وبهدف أن تعود لتصبح مرة ثانيـة القيـادة                  
  .السياسية الجامعة للشعب الفلسطيني، على قاعدة الميثاق الوطني، وعلى قاعدة الثوابت الفلسطينية

تحرير الفلسطينية اآلن، وهـم الـذين   إن هذا الهدف الكبير يتطلب تجاوب الذين يسيطرون على منظمة ال  
تآمروا عليها، ودمروا أجهزتها، وأفرغوها من مضمونها النضالي، وحولوها إلى أداة في خدمة الـسلطة               

اتفاق إعادة بناء منظمـة     ( في القاهرة    2005الفلسطينية القائمة في رام اهللا، وهم الذين رفضوا منذ اتفاق           
فـإذا واصـلوا    . عادة بناء المنظمة وانضواء الجميع تحت لوائها      حتى اآلن، إدارة أي حوار إل     ) التحرير

نهجهم هذا، فإن حراك الشعب الفلسطيني سيتخطاهم حتماً، وسيأخذ على عاتقه إعادة بناء المنظمة، لتكون               
  .من جديد، القيادة السياسية الموحدة للشعب الفلسطيني

  )» نت–الجزيرة «جزء من نص أكبر أعد بالتعاون مع (
  4/5/2010خبار، األ
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   بعد استئناف المفاوضات غير المباشرةالمصالحةمصير  .64

  هاني المصري
.  وحتى االن، لم تتحقق المصالحة الوطنية      2008خالل الفترة التي توقفت فيها المفاوضات منذ نهاية عام          

بـل اسـتئناف   لقد كان العائق األكبر أن المطلوب أميركياً، والى حد ما دولياً، أن ال تتحقق المـصالحة ق           
المفاوضات الن تحقيقها سيقوي الموقف الفلسطيني، األمر الذي من شأنه زيادة الصعوبات أمام استئناف              

أما استمرار االنقسام فيضعف الفلسطينيين ويجعلهم مستعدين الستئناف المفاوضات بشروط          . المفاوضات
  .أسهل

كية الصادرة على لـسان نائـب الـرئيس         وحتى نكون متأكدين من هذا التقييم نذكر بالتصريحات األمير        
االميريكي جوبايدن، وجورج ميتشل والناطقين باسم الخارجية واالدارة، والتي أكدت أحيانـا بـصراحة              
على ضرورة عدم إتمام المصالحة قبل استئناف المفاوضات، وشددت دائما على ضـرورة التـزام أيـة                

رباعية الدولية، المستحيل االلتزام بها مـن الكـل         حكومة فلسطينيه تشكل بعد المصالحة بشروط اللجنة ال       
  .الفلسطيني، ومن الخطأ أن يتم ذلك، ألنه يفقد الفلسطينيين هامش المناورة والخيارات والبدائل األخرى

حتى بعد تقديم الورقة المصرية التي لم تتضمن تشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطنـي، صـدر موقـف                   
  .للجنة الرباعية الدوليةأميركي أصر على االلتزام بشروط ا

أوضح تفسير لعالقة جمود عمليه المصالحة بوقف المفاوضات ورد على لسان مسؤول مـصري رفيـع                
  :خالل األسبوع الماضي وجاء فيه" الحياة اللندنية"المستوى نشرته صحيفة 

إتمـام  إن مصر لن تقبل بتعديل الورقة المصرية، وإن على حماس التوقيع عليها كما هـي، وان عـدم                   "
  ".المصالحة يعود الى عدم توفر النية لدى الجانبين معاً

حتى لو وقعا الورقة المصرية فالمصالحة لن تتحقق الن النية غير متوفرة،            : "وأضاف المسؤول المصري  
  ".والمصالحة ليست في مصلحه الجانبين معا

الفلسطيني ال يسعى حاليا    على رغم أن حركه فتح وقعت االتفاق، فان الرئيس          : "ولتفسير ما سبق أضاف   
النجاز المصالحة بسبب الجمود الحالي في العملية السلمية وفشل االداره األميركية في ممارسة ضـغوط               
على الحكومة اإلسرائيلية الحالية تجعلها تستجيب الستحقاقات العملية السلمية، لذلك فان أيـة مـصالحة               

 وتقوي موقفها في الضفة الغربية على حساب        ستعقد مع حماس، ولو كانت شكلية، ستصب في مصلحتها        
مكانة عباس، لذلك فهو لن يسعى الى انجاز مصالحة حقيقية بالفعل قبل أن يحقق انجازاً ما على صـعيد                   

  ".العملية السلمية يقوي مركزه
في حال إبرام مصالحة وطنية، فان حماس سـتطالب بـان تكـون             "وأضاف المسؤول المصري الى أنه      

م، وهذا أمر طبيعي، لكن في هذه الحال سـتوقف إسـرائيل اتـصاالتها مـع الـسلطة                  شريكة في الحك  
الفلسطينية، والرئاسة الن حماس ال تعترف بإسرائيل وترفض نبذ العنـف، وهنـا سـتتعرض الـسلطة                 
والرئيس الفلسطيني لحصار مماثل للذي فرض على الرئيس ياسر عرفات، إضافة الى أن شراكة حماس               

ينظر األميركيون الى حماس باعتبارها تيارا إرهابيا، ستوقف كل الـدعم والمـساندة             في الحكم في وقت     
  ".السياسية والمادية للسلطة الفلسطينية

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

  ".حماس الى المصالحة ستتخلى إيران عن دعمها بالمال
وحماس تفهـم أنهـا     . إن أية انتخابات مقبلة لن تحقق لحماس المكاسب التي حصدتها في السابق           "ويتابع  

. شـهر ستضطر لخوض االنتخابات عقب التوقيع على ورقة المصالحة بفترة وجيزة ال تتعدى بـضعة ا              
إن اآلراء الواردة على لسان المسؤول المصري       ". وتدرك اآلن تماما أن شعبيتها في غزه انخفضت كثيراً        
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هامة جدا، ومثيرة جدا، وغريبة جدا ويجب التفكير بما ورائها، وهل هي مجرد فشة خلـق أو محاولـة                   
. اب القضية أنفـسهم مصرية إلظهار من يتحمل المسؤولية عن تعثر بالمصالحة، وهما الطرفان أي أصح     

  .أم إنها مجرد آراء فردية وال تعبر عن السياسة المصرية الرسمية، وهذا هو التفسير األقرب الى الصحة
أي أن تكـون    . إن الرئيس والسلطة والمنظمة يريدون المصالحة، ولكن وفقا للشروط التـي وضـعوها            

وإذا شـاركت حمـاس     . لطة الى غـزة   حماس أقلية محتواة في النظام السياسي الفلسطيني وأن تعود الس         
. بالحكومة فيجب أن توافق الحكومة على االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وااللتزام باالتفاقيات الموقعـة             

وإذا كانت ال تقبل ذلك، فاألفضل لها أن تبقى خارج الحكومة وتكتفي بالتأثير عليها من خالل وجودهـا                  
أما إذا أصـرت علـى      . اعلة في مختلف مؤسسات المنظمة    القوي في المجلس التشريعي، ومشاركتها الف     

المشاركة بالحكومة بدون أن تلتزم الحكومة بشروط اللجنة الرباعية، فاألفضل بالنسبة للرئيس وفريقه أن              
أي األفضل في هذه الحالـة بالنـسبة        . تتأجل المصالحة الى أن تتغير حماس أو ان يتغير الموقف الدولي          

جل المصالحة الى ما بعد استئناف المفاوضات وتحقيق انجازات سياسية، كونهـا            الى هذا الفريق، أن تؤ    
ستقوي موقف الرئيس وتضعف موقف حماس، ألنه سيكون عليها أن تحاور من أجل المـصالحة مـن                 

لـذا المـصالحة بعـد      . فالمصالحة بعد استئناف المفاوضات ستوفر الغطاء للمفاوضـات       . موقع أضعف 
  .والسلطة وأصعب لحركة حماسالمفاوضات أسهل للرئيس 

أي أنها تريد أن تحتفظ بـسلطتها       . بالنسبة لحركه حماس فهي تريد المصالحة ولكن وفق شروطها أيضا         
في غزة وأن تشارك إذا أمكن في السلطة في الضفة والمنظمة، مع السعي لتأخير االنتخابات ألطول مده                 

مام صفقه تبادل األسرى، وما يمكن أن تـؤدي         ممكنة حتى يتحسن موقفها السياسي والشعبي من خالل إت        
  .إليه من رفع الحصار وإعادة األعمار والحصول على اعتراف عربي ودولي بسلطتها أو بها

تأسيساً على ما تقدم فان المصالحة مؤجلة حتى إشعار آخر، فهي لن تحدث إال عندما تقبـل األطـراف                   
صالح المصلحة الوطنية والقواسم المشتركة، وهـذا       الفلسطينية التنازل عن مصالحها وبرامجها الخاصة ل      

يكون باعتماد سلطة واحدة ومنظمة واحدة تضم الجميع في ظل شراكة سياسية حقيقية يأخـذ فيهـا كـل            
طرف ما يستحقه فعال، وبإعادة االعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، والتفريق بين أسس بنـاء النظـام                

نامج الحكومة بشكل خاص، حيث ال بد أن تكون الحكومـة مقبولـة             السياسي الفلسطيني بشكل عام، وبر    
دولياً، بدون أن يعني ذلك اعتماد شروط اللجنة الرباعية الظالمة، أو انتظار أن تتغير الظروف العربيـة                 

  .واإلقليمية والدولية بحيث تسمح بحدوث المصالحة أو تكون قادرة على فرضها فرضاً
معينة عندما تتقدم المفاوضات يكون عامال يمس بأمن واستقرار المنطقة          إن استمرار االنقسام في ظروف      

والعالم، كونه يوفر ذريعة إلسرائيل لعدم التوصل الى اتفاق بحجة عدم وجود شريك فلسطيني واحد، أو                
ألنه يحول دون تطبيق االتفاق، إذا افترضنا جدال انه يمكن التوصل له في ظل االنقسام ويحوله الى اتفاق                  

  !!. وفقا للتعبير المحبب لتسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقةرف
األنظار االن تتجه الى المفاوضات غير المباشرة وهل ستتحول الى مفاوضات مباشرة أم تفـشل مثلمـا                 
فشلت سابقاتها ألن أسس ومرجعية المفاوضات التي تضمن نجاحها غير متوفرة فـي ظـل اسـتمرار                  

  !!!.تيطان وتعنت الحكومة االسرائيليةالعدوان واالس
  4/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 

  
  وهموم فلسطينية راهنة" بدنا نعيش" .65

  عزمي بشارة
، أو بإنشائها تساوي تهنئتها بالنجاح في عملية سرقة وطن بالسطو المسلح "استقاللها"بـ" إسرائيل"تهنئة 

هذا في حال قدم التهنئة، أو أقدم عليها، رئيس الواليات المتحدة، أو . على فلسطين وتشريد شعبها 
من قبل رئيس " في يوم تأسيسها" إسرائيل"رئيس دولة "أما إذا قُدِّمت التهاني ل. فرنسا، أو ساحل العاج 
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وليس صمت المتأمل، بل صمت العاجز، ألن البحث عن كلمات ال . دولة عربية، فيستحسن الصمت 
، فيهب "الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان"فترض أن اللغة وطن مشترك لكن يجدي، ي

  .أبوالطيب لنجدتنا في كل مرة 
. وقد يتمنى أحدنا لآلخر أن تكون خاتمة التهاني . ليست هذه أول تهنئة، وربما لن تكون آخر تهنئة 

فغالبية أهل غزة يشكلون . كيل هذا العام ومع ذلك طفح ال. فال غريب إال االستغراب ) ؟(وعالم الصدمة
 وفيما تقدم التهاني للفاعل يحاصر الضحايا 1948جزءاً من الالجئين الذين شرِّدوا من ديارهم في العام ،

شيء ما جعل األمر خانقاً هذه المرة، حتى بدت أنفاق غزة التي يزحف فيها الناس لفتح . في سجن كبير 
من أنفاق السياسة العربية الحالية ممرات من أجل الحياة، أرحب .  

وسبق أن قاد أحد أنفاق السياسة العربية إلى مقابلة منحها الرئيس المعين للحكومة الفلسطينية المعينة 
ليست لدي مشكلة مع من : "وقال فيها أموراً من نوع . 2010نيسان / إبريل2يوم " هآرتس"لصحيفة 
، ولكن يوجد الكثير من التالل والمساحات غير المأهولة، "التناخ "هي أرض التوراة،" إسرائيل"يعتقد أن 

النزاع الرئيس في المنطقة ليس بيننا، بل بين "، "لماذا ال تبنون فيها وتمنحونا إمكانية أن نعيش حياتنا؟
ا لغة إنه. ، وغيرها من الدرر "نحن نبني الستقبال الالجئين في الدولة الفلسطينية"، "المعتدلين والمتطرفين

، والحقيقة أن بعض هذه العبارات مقبول حتى على المستوطنين الذين يدعون أنهم يبنون "اإلسرائيليين"
  " .على تالل غير مأهولة"

يذكرني هذا بتفاخر سياسي عربي يدعي أنه يفهم لغة األمريكان، حتى أدركنا أنه يعني بذلك أنه ينفذ كل 
  .ا يكون الفهم، أو ال يكون هكذ. ما تطلبه أمريكا منه من دون نقاش 

الحالي، مفهوم الوطن إلى " المجتمع الدولي"بسهولة ويسر يتجاوز موظف البنك الدولي السابق، وموظف 
للدولة الفلسطينية " إسرائيل"التي يجب أن تُوفَّر لها عناصر الحياة، وهو مفهوم " المناطق المأهولة"تعبير 

بقى أن يضاف همساً أن ذلك ضروري لمنع نمو العناصر المتطرفة، وي. في المناطق الفلسطينية المكتظة 
  .أما حق العودة فال يعني سوى حق العودة للدولة الفلسطينية 

وفعال تجري عملية خداع بصري منظّمة، وتمويه ممول غربياً للحياة في الجزر الفلسطينية المكتظة 
الهدوء وتنشغل السلطة ببناء المؤسسات األنيقة كحياة طبيعية، كحياة يصطَنَع فيها العادي، ويفرض 

  .إنها القيافة في ظل االحتالل . المظهر 
لم يكتف برفعها شعاراً، بل أظهر للناس أن . لقد كانت البانتوستانات نظرية حتى أتى من أخذها بجدية 

ربها فعلياً فيجد أنها أما من يج. مساجلتها نظرياً تجعلها تبدو أكثر سلبية مما يمكنها أن تكون في الواقع 
وتتغير الفكرة عنها بمقارنة زمانية مع فوضى النضال الشعبي من . تقدم حياة يومية مريحة نسبياً 

كل هذا من دون . الماضي القريب، وبمقارنة مكانية مع مصير من يرفضها تحت الحصار في غزة 
  .عالقة بالقضية الوطنية 

ها عن الخطاب الوطني الفلسطيني رئيس الحكومة الفلسطينية أجرى هذه المقابلة المتطرفة في ابتعاد
من أصوات الشعب الفلسطيني، والذي كان % 1المعين إثر انقالب على حكومة منتخبة، والذي حاز  

وقد أغدقت عليه . وزير مالية معيناً من قبل األمريكان مفروضاً على ياسر عرفات في حصاره 
وما أدراك من هو بن غوريون؟ ومؤخراً حظي . غوريون فلسطين بلقب بن " اإلسرائيلية"الصحافة 

فما قيمة . كيف ولماذا؟ هكذا " . تايم"بمرتبة عاشرة على الئحة أهم مائة شخصية قررتها مجلة 
اإلمبريالية إن لم يكن بمقدورها أن ترتبنا وفق منازل ومراتب، وأن تقرر من منا المعتدل ومن 

  أن تمنحنا جوائز، وتحدد لنا أولّنا وثانينا؟المتطرف، وإن لم يكن بوسعها 
دفعتني المقابلة هذه إلى مراجعة مؤلمة ومرهقة لألعصاب لمجموعة من المقابالت التي منحها مسؤولون 

" تقليل العقل"وقد استسلمتُ بعد يومين من . في السنوات األخيرة " اإلسرائيلية"فلسطينيون للصحافة 
نها تستحق بحثاً أو كتاباً عن نماذج في تذويب شخصية المستعمر ليس لدي استستلمت جازماً أ. والقراءة 
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: ولكنها نصيحة لمن لديه األعصاب أن يقدم على مثل هذا العمل. الوقت وال األعصاب إلعداده 
في توصيف الواقع والفلسطينيين، " اإلسرائيلية"المقابالت كلها تقريباً تشمل تبنياً للمفاهيم والمصطلحات 

المقابالت جميعها مسكونة بالرغبة في إثارة " . اإلسرائيلي" تتضمن تنازالت مجانية للرأي العام كما
الذي يبدو بعده " اإلسرائيلي"اإلعجاب أو باالستفزار التحببي، أي بنوع من االستفزاز المتشاطر للقارئ 

حبها لبعض مضامينها في اليوم التالي ويتلو كافة المقابالت تقريباً تنكّر صا. المستفز شقياً فهلوياً محبباً 
فالذي تجرفه عقد النقص، . بالعربية، وذلك من دون نشر إنكار أو تصحيح في نفس الصحيفة بالعبرية 

وسكرة محاولة إثارة إعجاب الشعب المحتل، تصدمه فكرة رد فعل الشعب الواقع تحت االحتالل في 
  .اليوم التالي 

والتربيت على الكتفين " الخواجات"لمختال بما حصل عليه من إطراء أما بنظر دولة االحتالل فيصبح ا
وعند أول تغيير أمام جمهوره يسخر . أسير مواقف قدمها من دون مقابل سوى عالمة معتدل 

  .من ضعفه، أو يتّهم بالكذب وبتقديم نموذج يثبت هذه التهمة صفة للعرب " اإلسرائيليون"
بالخالفات الفلسطينية الداخلية ونقد الفوضى " اإلسرائيلي" اشراك القارئ لم تؤد أي من المواقف بما فيها

" . اإلسرائيلي"والفساد الفلسطينيين، والتهكم على حماس وغيرها، إلى إنجازات أو إلى تغيرٍ في الموقف 
لمقابلة أما ما يقدمه صاحب ا. فالتراجعات المجانية تشجِّع الخصم على التقدمِ المجاني وطلب المزيد 

على قبول فكرة الدولة " اإلسرائيليين"أداة لحضِّ " قوى السالم اإلسرائيلية"وصحبه كإنجاز، فهو أنه منح 
الديموغرافية، وبتشجيع رأيها العام على " إسرائيل"وهي تفعل ذلك بتقديمها كحٍل لمعضلة . الفلسطينية 

ويمكن اقناعهم بتقديم المزيد من دعم السالم بوجود فلسطينيين معتدلين مرنين يصلحون كشركاء 
  .التنازالت 

لكن ما أن أنهيت قراءة هذه المقابالت التي تستحق لغتها وحدها بحثاً، وإذا برئيس السلطة ينافس رئيس 
فبعد أن تبينت حدود رغبة إدارة أوباما بالضغط على " . اإلسرائيلي"حكومته بالتقرب إلى الرأي العام 

، وبما أنه ال بديل للتفاوض، فإن الحل للجمود هو المزيد من "ياة مفاوضاتالح"، وبما أن "إسرائيل"
يشبه االنتقال من " اإلسرائيلي"لكسب الرأي العام " هجوم"وقد انتقل رئيس السلطة إلى . التفاوض 

  .على حدة " إسرائيلي"إلى مفاوضة كل مواطن " إسرائيل"مفاوضة حكومة 
  .الحكيمة هذه بشكل هجومي في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح لقد أعلن رئيس السلطة استراتيجيته 

في هذه الحالة، ما يقارب الستة " اإلسرائيليين"سوف يستغرب رئيس السلطة قريباً من عدد المفاوضين 
وحزب وجمعية بتنازالت لكي تقتنع أنه يريد " إسرائيلي"ماليين مفاوض، وسوف يطالبه كل مواطن 

  .البه بأفعال أكثر لضمان أمنها كما سوف تط. السالم 
، وربما عاجلَنا، بمقابلة في القناة "اإلسرائيليين"فبعد إعالنه بيومٍ عاجَل . لم يصبر رئيس السلطة 

ال توجد . "الثانية قضى فيها بالنقاط على ما أبقى رئيس حكومته من الخطاب الفلسطيني " اإلسرائيلية"
الحديث هو عن حل عادل ومتفق عليه، ال توجد مرونة أكبر " العودة ، وبالنسبة لحق"أزمة ثقة مع نتنياهو

لقد منح رئيس السلطة الفلسطينية دولة " . سوف نتفق على الحل ثم آتي به للشعب الفلسطيني"، "من هذه
ويأمل " . إسرائيل"فما سيعرضه هو فقط الحل المقبول على . االحتالل حق قبول أو رفض حق العودة 

  " .أن يفكر فلسطيني حتى بمظاهرة" نتنياهو، ألنه ال يريد كما يقول أن يتجاوب معه
فيما " إيباك"واليهودي في أمريكا سوف يتجه لمخاطبة " اإلسرائيلي"وفي غمرة حماسه للتوجه للرأي العام 

في الواليات المتحدة أن قيادة السلطة " إسرائيل"وأدوات " اإلسرائيلي"وسوف يدرك الرأي العام . بعد 
ت االحتالل قد تنازلت عن كافة األدوات عدا إقناعها، وأن هذه القيادة استسلمت لوضعها كرهينة في تح

  .يديه 
لكن نهاية هذا الفصل من الرواية معروفة سلفاً، وسوف يبدأ فصل جديد ألن من تنازل أصالً عن الحقوق 

  .التالي وعن الخطاب الوطني، ولم يأت من الحركة الوطنية، سوف يصبح بطل الفصل 



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1779:         العدد       4/5/2010الثالثاء  :التاريخ

فموظف البنك الذي يتباهى أنه شخص عملي يقدم للناس حلوالً يومية بدل القضية الوطنية، ويسمي ذلك 
ألنه ال يضيِّع وقته في السياسة، أي يتركها " العملي جداً"توجهاً عملياً، يحصد إعجاب وترويج الغرب 

  .دية ، وينشغل هو ببناء المؤسسات االقتصا"إسرائيل"للغرب والرباعية و
وبعد أن تنفذ مهمتها . ولكن اقتصادية هذه النوع من المؤسسات االقتصادية وهم، فهي أدوات سياسية 

  .سوف يهملها من يمولها 
فهو ريعي يعيش على مساعدات . االقتصاد الفلسطيني في الضفة هو تمويه لألمن والخدمات األمنية 

 على الدعم الخارجي القائم على مواقف سياسية، االقتصاد مبني بمجمله. مقابل خدمات أمنية وسياسية 
فهو يمول " . إسرائيل"، ويحمي أمن "اإلسرائيلية"والمدفوع بالرغبة في إنجاح من يقبل بالشروط 

الرجل غارق في السياسة . في ظروف تسهيل حياة السكان " عزلة المتطرفين"إنه تمويل ل. الوظائف 
وعلى هذا الموقف . ي يخدمها، وهي سياسة الرباعية والغرب حتى أذنيه، ولكنه غارق في السياسة الت

وإذا كانت حركة فتح غاضبة منه . يقوم اقتصاده الريعي كله، اقتصاد يدفع أجوراً بأموال المساعدات 
  .فهو عملي هنا أيضاً، وسوف يرضيها بأغلبية وزارية 

ن خَطبوا في الشعب الفلسطينية ونصحوه يذكِّر هذا النوع من السياسة التي تبدو غير سياسية، بأولئك الذي
يخرب "، و"اإلسرائيليين"خالل االحتالل، ضد النضال الذي يجر غضب " اإلسرائيلية"عبر وسائل اإلعالم 

  " .بدنا نعيش"، وضد منظمة التحرير تحت شعار "المتطرفين"، وضد "البيوت
، وحب الحياة في "إسرائيل"ة ومنها حب الحياة في الدول المعتدي. هنالك نوعان من حب الحياة والعيش 
مع السياسة والموقف، وال " إسرائيل"ال يتناقض حب الحياة في . الدول المعتدى عليها ومنها فلسطين 

يتناقض مع القومية والوطنية والتدين والعلمانية واألدب والفن والعدمية والتحلل والجيش والبرلمان 
وذلك شأن حب الحياة في الواليات . وحتى الحروب إذا لزم والسياسة، والصناعة والزراعة، والعلوم، 

عند الشعوب الواقعة تحت االحتالل يجب أن يمارس بعيداً عن " حب الحياة"في حين أن . المتحدة أيضاً 
ورموز حب الحياة يجب أن تكون . السياسة والسالح والنضال، والمشاريع الوطنية وبالتالي عن اإلنتاج 

، والحفلة المفتعلة "جنيس"والتنافس السمج لولوج " الحمص"و" التبولة"و" المسخن"ل من عالم المطبخ مث
والمثير أن دولة االحتالل تنظر بعين الرضا، وتعرض أفالماً عن . والتنافس على توزيع الجوائز للنخبة 

  .المقاهي والمطاعم النابضة بالحياة في رام اهللا كعالمة أكيدة على الحياة خلف الحواجز 
، وحيث ال حياة فعلية تتجدد وتعيد إنتاج "بدنا نعيش"، حيث الحياة مختزلة إلى "حب الحياة"نه تصنّع إ

ففي غياب االستقالل والسيادة الوطنيية يكون . ألنه ال حياة تحت االحتالل من دون نضال ضده . ذاتها 
قى فولكلوراً مموهاً كأنه وفي حالة التحلل منه يب. الفرح والحزن وتكون الحياة في ظل مشروع وطني 

  .أصالة، ومهرجان مبتذل مصطنع كأنه حب الحياة 
يسعى أن يكون محصناً ضد " علم"والحقيقة، أن قطاع العالقات العامة الذي يعتبر علْماً في أمريكا، وهو 

عية كفلسفة، هو علم متفرع عن الذرائ. الحقيقة ممانعاً ضد الضمير، ومحايداً بين تسويق الحقيقة والخيال 
وظيفته أن يجد الطريقة لتسويق أي شيء، وأن . ومن السوق وتسليع العالقات البشرية كحقل وميدان 

  .ألي مكرهة بصرية وسمعية وخلقية مهما كانت منفّرة " بياعة"يصنع صورة جذابة 
لسية، أو ولكن خياله لم يصل في أي مكان إلى حد التسويق بأكبر صحن مسخن، وأعظم صينية كنافة ناب

  .باعتبار تناول الزيتون والجبن بقرفصة على األرض تقرباً من الجماهير يصل حد النضال 
عندما يعود الساسة إلى غرائز . واألمر برمته تحويل البديهي إلى عبثي كالقول بزرقة السماء شعاراً 

ال يحتاج هذا األمر إلى " . نريد أن نعيش"فوعي الناس اليومي هو . الناس ال تحتاج المسألة إلى تسويق 
  .، وال إلى قيادة سياسية "كوبي رايتر"عالقات عامة و

هل سيدعنا االحتالل نعيش بعد أن نسلم "و" لماذا نعيش؟"و" كيف نعيش؟"وظيفة القيادة أن تطرح للشعب 
يمول ما من س"، "ومن سوف يموِّل هذه المؤسسات بعد أن تفقد الدول المتبرعة اهتمامها"، "كافة أسلحتنا؟
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 ألف وظيفة تعيل أكثر من مليون شخص يعيشون على رغبة ما يسمى بالمجتمع الدولي في 200يقارب 
أي "، و"وماذا نكون من دون بقية شعبنا؟ وما هو التزامنا للقدس والالجئين؟"، "دعم التسوية غير العادلة؟

  "حياة يعيشها شعب تنازل عن سيادته من أجل الفتات؟
أما إذا وفِّقَ شعب تحت االحتالل بقيادة سوقها أو فرضها الممولون في مرحلة .  الوطنية هذه مهمة القيادة

هذه . ، فال حاجة إلى التسويق "بدنا نعيش: "األزمة، وال تقول إال ما يقوله أي إنسان لالبتعاد عن السياسة
  .جل والمفعول ولكنها مثل أي بضاعة رخيصة قصيرة األ. بضاعة رخيصة ال تحتاج إلى أي تسويق 

  4/5/2010الخليج، 
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